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Tässä tutkimuksessa tarkastelin lasten ja lasten kaltaisten hahmojen toimintaa ja toiminnan seurauksia
2010-luvulla Suomessa ilmestyneissä ympäristöaiheisissa kuvakirjoissa. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli selvittää, millaista toimijuutta kirjat ilmentävät. Alakysymyksinä oli, millaisia toimintaresursseja lapset toiminnassaan käyttävät ja millaisia seurauksia lasten toiminnalla on. Toimintaresurssit ovat toimijan käytössä olevia voimavaroja, jotka mahdollistavat ja tehostavat toimintaa.
Tutkimuksen tekemistä ohjasi ajatus kuvakirjojen kasvattavasta vaikutuksesta, ja muista merkityksistä lasten elämässä. Tutkimuksen tavoitteena oli sekä jatkaa ympäristöaiheisten kuvakirjojen tutkimisen perinnettä että tuoda tutkimukseen uusia näkökulmia. Lasten toimijuudesta 2010-luvun ympäristöaiheisissa kuvakirjoissa ei tiettävästi ole vielä olemassa tieteellistä tutkimusta. Toimintaresurssien teorian soveltamisesta kuvakirjoihin ei myöskään löytynyt aikaisempia tutkimuksia.
Lasten toimijuuden tutkimus on lähtenyt liikkeelle useilta tieteenaloilta, ja on nykyään keskeinen
näkökulma lapsuudentutkimuksessa. Lapsen näkeminen toimijana kuvaa hänet aktiivisena yhteiskunnallisena osallistujana ja vaikuttajana. Tässä tutkimuksessa toimijuutta lähestyttiin lapsuudentutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista, joten tutkimusote oli tieteidenvälinen.
Aineistoksi valikoitui 9 kuvakirjaa. Analysoinnin aloitin sosiaalisemioottisen multimodaalisen analyysin kuva-analyysimenetelmällä ja jatkoin teoriaohjaavaa sisällönananalyysiä käyttäen. Tuloksiksi
sain luokkia, jotka kuvasivat aineistossa ilmenneitä toimintaresursseja ja toiminnan seurauksia. Luokkien pohjalta pystyin päättelemään toimijuuden ilmiön näyttäytymistä. Tutkimus osoitti, että lapset
ovat kuvakirjoissa aktiivisia toimijoita, jotka osallistuvat ympäröivän maailmansa tapahtumiin sekä
pienillä, että isommilla teoilla. Lasten toiminnassa ilmeni kulttuurisia ja sosiaalisia toimintaresursseja. Ne ilmenivät taitojen, vahvuuksien ja sosiaalisten suhteiden tuottamana toimintakykynä. Toiminnan seuraukset osoittivat lasten kykyä aikaansaada muutoksia toimintaympäristössään, lasten toiminnan arvostusta ja toiminnan merkityksiä lapsille itselleen.
Tutkimuksen tuloksilla en pyrkinyt yleistettävyyteen, mutta tulokset kuvaavat toimijuuden ilmiötä
tutkimusaineiston laajuudessa. Tuloksia voidaan pitää myös heijastumana aikamme lapsikäsityksestä
ja muista arvostuksista. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsivät esimerkiksi toistettavuus, laaja lähde- ja
menetelmäkirjallisuuteen perehtyminen ja aineiston valinta. Luotettavuutta voi kyseenalaistaa tutkimuksen edellyttämä tulkinnallisuus, mutta tähän pyrin vastaamaan analyysin ja tulosten kattavalla
raportoinnilla.
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toimijuus

Sisältö
1

Johdanto .................................................................................................................................................. 1

2

Lasten toimijuuden tutkimisen teoreettiset lähtökohdat..................................................................... 5

3

4

2.1

Toiminta ............................................................................................................................................... 5

2.2

Toimintaresurssit eli pääomat .............................................................................................................. 7

2.2.1

Kulttuurinen pääoma .................................................................................................................. 8

2.2.2

Sosiaalinen pääoma .................................................................................................................. 10

2.3

Toimijuus ........................................................................................................................................... 11

2.4

Lasten toimijuuden tutkiminen osana lapsuudentutkimusta .............................................................. 13

2.5

Lasten toimijuuden tutkimisen käsitteitä ........................................................................................... 17

Kuvakirja lapsen kasvattajana ............................................................................................................ 20
3.1

Kuvakirjan määritelmä....................................................................................................................... 21

3.2

Kuvan ja tekstin välinen vuorovaikutus ............................................................................................. 22

3.3

Lapsi kuvakirjan tulkitsijana .............................................................................................................. 25

3.4

Kuvakirjan tehtävät ............................................................................................................................ 26

Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat ........................................................................................ 29
4.1

Tieteidenvälinen tutkimus .................................................................................................................. 29

4.2

Multimodaalinen tutkimus ................................................................................................................. 32

4.2.1

Multimodaalisuuden olettamia ................................................................................................. 32

4.2.2

Kuvan kielioppi kuva-analyysimenetelmänä ............................................................................ 34

4.3
5

6

7

8

Teoriaohjaava sisällönanalyysi .......................................................................................................... 38

Tutkimuksen toteutus ........................................................................................................................... 40
5.1

Tutkimusaineisto ................................................................................................................................ 40

5.2

Analyysin kulku ................................................................................................................................. 47

Tutkimuksen tulokset ........................................................................................................................... 52
6.1

Kulttuuriset resurssit .......................................................................................................................... 52

6.2

Sosiaaliset resurssit ............................................................................................................................ 62

6.3

Toiminnan seuraukset ........................................................................................................................ 66

Tarkastelu ............................................................................................................................................. 70
7.1

Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset ............................................................................................... 70

7.2

Pohdinta ............................................................................................................................................. 73

Lähteet ................................................................................................................................................... 77

1 Johdanto
Idea tutkielmaani heräsi varhaiskasvatuksen opintoihin kuuluvissa kielen ja vuorovaikutuksen opinnoissa, joissa lastenkirjallisuutta käsiteltiin lapsen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Lastenkirjat nousivat lasten oppimateriaalina esille myös muilla opintojaksoilla. Kirjojen tarkasteleminen erilaisista näkökulmista herätti kiinnostukseni kirjojen opettavien sisältöjen tutkimista kohtaan. Olin suunnitellut kandidaatintutkielmani ja pro gradu -työni tekemistä ympäristökasvatuksesta, kunnes oivalsin, että voisin tarkastella lastenkirjojen sisältöä ympäristökasvatuksellisesta näkökulmasta.
Ympäristökasvatusta käytetään osana varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun kasvatusta ja opetusta. Kuvakirjat ovat yksi aineisto, josta lapset voivat oppia ympäristöön liittyviä asioita. Pirjo Suvilehto (Karasma & Suvilehto, 2013) kirjoittaa, että tarinoiden kertominen ja kirjojen lukeminen ovat aina olleet ja ovat edelleen kasvatuksellisesti tärkeitä oppimisen muotoja. Kertomukset, tarinat ja tarinointi kuuluvat päiväkodin ja koulun arkeen.
Erilaiset tarinat, runot, kertomukset, luetut kirjat ja muut lastenkulttuurin muodot antavat
virikkeitä lasten ajattelumaailmaan ja edistävät luovaa ajattelua. Lapsen mielikuvituksen kehittyessä myös kriittisen ajattelun taidot kehittyvät. (m.t., s. 198 & 298.)
Suomessa ympäristöaiheisista lastenkirjoista on kirjoitettu esimerkiksi Maria Laakson, Toni
Lahtisen ja Päivi Heikkilä-Halttusen (2011) toimittamassa teoksessa Tapion tarhoista turkistarhoille: Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Kirjassa tarkastellaan
suomalaisia ympäristöaiheisia kirjoja aina 1800-luvulta nykypäivään. Kirjoittajat toteavat,
että lastenkirjallisuudessamme on jo 1800-luvulta alkaen näkynyt huoli luonnosta ja pyrkimys sopusointuiseen elämään luonnon kanssa. (m.t., 2011, s. 9 & 10.) Valitsin omaksi tutkimusaineistokseni 2010-luvulla ilmestyneet kuvakirjat, sillä en löytänyt uusimmista Suomessa ilmestyneistä ympäristöaiheisista kuvakirjoista tieteellistä tutkimusta.
Viime vuosina lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ovat Laakson ja muiden (2011) mukaan
näkyneet erityisen voimakkaina uudet ympäristökysymykset, kuten eläinsuojelu, turkistarhaus, kierrättäminen ja ilmastonmuutos. Tästä Laakso, Lahtinen ja Heikkilä-Halttunen puhuvat jopa ekologisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden aaltona. Toisaalta kirjoittajat toteavat
luontoa koskevien kysymysten olleen etenkin lastenkirjallisuudessa aina yleisiä. (m.t., 10.)
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Karin Lensik-Oberstein (Laakso ja muut, 2011, 10) väittää, että arviolta jopa kaksi kolmasosaa lastenkirjallisuudesta käsittelee jollakin tavalla luontoa, ympäristöä tai eläimiä.
Valittuani aineistoksi ympäristöaiheiset kuvakirjat pohdin ajankohtaista ja varhaiskasvatuksen kannalta mielenkiintoista näkökulmaa kirjoihin. Tutustuin erilaisiin lastenkirjallisuuden
tutkimuksiin, ja esimerkiksi William Hugin (2010) tiede- ja ympäristöaiheisia lastenkirjoja
koskeva tutkimus auttoi näkökulman löytämisessä. Hug korostaa, että laadukas ympäristöaiheinen lastenkirja tarjoaa lapsille monenlaisia jäljiteltäviä roolimalleja. Lisäksi Hug pitää
ympäristökasvatuksen kannalta laadukkaina kirjoja, joissa lapsi osallistuu aktiivisesti tieteen
tutkimusprosesseihin tai ympäristöä koskeviin toimintaprojekteihin. (m.t., 382.) Suvilehto
(Karasma & Suvilehto, 2013, s. 300) kirjoittaa lastenkirjojen tarjoaman maailmankuvan
muodostuvan esimerkiksi siitä, millaisena lasten toimijuus kirjoissa näyttäytyy: ovatko lapset arkensa aktiivisia toimijoita ja vaikuttajia vai enemmän aikuisten ohjaamia ja määrittämiä. Marleena Mustola (2014, s. 18 & 19) pitää lapsuudentutkimuksen paradigmaa tärkeänä
näkökulmana nykyisessä ja tulevassa lastenkirjallisuuden tutkimuksessa.
Huomioin tutkimuksessani myös muut lasten kaltaiset hahmot, kuten eläimet, sillä havaitsin,
että aineistossani on ihmislasten tavoin käyttäytyviä olentoja. Rakenne, jossa eläimillä ja
esineillä on ihmisten ominaisuuksia, käyttäytymistapoja tai arvoja on yleinen kirjallisuuden
keino, jota kutsutaan antropomorfismiksi. Eläimet voivat esimerkiksi pukeutua ihmisten
vaatteisiin, jutella toistensa kanssa, tai olla perheinä keskenään vuorovaikutuksessa ihmisten
tavoin. (Hug, 2010, s. 376.)
Lastenkirjallisuudentutkimuksiin ja aineistoon tutustuessani kiinnostuin siitä, millaisia toimintamalleja lapsi voi oppia ympäristöaiheisista kuvakirjoista. Lasten toiminnan ja toimijuuden tutkimukseen perehtyessäni havaitsin käsitteiden painottuneisuuden. Esimerkiksi
Michel Vandenbroeck ja Maria Bouverne-De Bie (2010) kirjoittavat:
Lapset sosiaalisina toimijoina ja lasten osallistuminen ovat avainkäsitteitä tämänhetkisessä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja muodostavat merkittävän lapsuuden sosiologian innoittaman paradigmasiirtymän. (Vandenbroeck &
Bouverne-De Bie, 2010, s. 17.)
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Paradigman muutoksesta Vandenbroeck ja Bouverne-De Bie (2010, s. 17) puhuvat “askeleena eteenpäin”, jolla he viittaavat lasten yhteiskunnallisen näkyvyyden kasvamiseen. Suvilehto (Karasma & Suvilehto, 2013, s. 299) toteaa, että kun käsitys lapsuudesta muuttuu
ajan kulussa, kehitys on luonnollisesti nähtävissä myös lastenkirjallisuudessa.
Toimijuuteen liittyvän näkökulman tarkentamisessa tukeuduin Anja-Riitta Lehtisen tutkimuksiin, ja hänen ja Mari Vuorisalon yhdessä tekemään tutkimukseen. Lehtinen on tutkinut
lasten sosiaalista toimintaa päiväkodissa (2000); lasten toimintaa, toimintaresursseja ja toimijuutta päiväkotiympäristössä (2009); lasten terveyttä ja hyvinvointia toimijuuden näkökulmasta (2005). Lehtinen ja Vuorisalo (2007) ovat tutkineet lasten sosiaalisen pääoman
mittaamista lasten arkielämän sosiaalisissa verkostoissa. Vaikka kuvakirjat ovat tutkimusaineistona hyvin erilaisia verrattuna esimerkiksi havainnointiaineistoon, myös kirjoissa kuvataan lasten arkielämää ja lasten elämän ilmiöitä. Tämän vuoksi koin toimijuuden teorian
mielenkiintoisena näkökulmana kuvakirjojen tarkasteluun.
Valitsin aineiston analyysimenetelmät tutkimuskysymysteni ehdoilla. Multimodaalinen lähestymistapa valikoitui tutkimukseeni erilaisiin kuvakirjatutkimuksiin perehtymällä. Esimerkiksi Maria Nikolajeva (2010, s. 27) toteaa, että vaikka ei ole olemassa vielä kokonaisvaltaista ja täsmällistä lastenkirjallisuuden tutkimuksen teoriaa, on olemassa kehittynyt teoria multimodaalisesta kommunikaatiosta, ja se sopii myös kuvakirjojen tutkimiseen. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin valitsin toiseksi menetelmäksi, sillä sen avulla oli mahdollista
saada tulokset selkeästi jäsenneltyyn muotoon. Aiempi teoriatieto lasten toimijuudesta – erityisesti toimintaresurssien näkökulmasta - ohjasi tutkimuksessani aineiston tarkastelua.
Tutkimuksellani osallistun kuvakirjojen ajankohtaisia teemoja koskevaan keskusteluun. Haluan nostaa esiin tietoa lasten toimijuudesta ja kuvata ilmiön esiintymistä harvemmin käytetyssä kontekstissa. Seuraavaksi esittelen tutkimuskysymykseni, jotka kuvaavat tarkemmin
tutkimukseni tavoitteita.
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Tutkimuskysymykset:
1. Millaista toimijuutta lasten ympäristötoiminta ilmentää 2010-luvun ympäristöaiheisissa
kuvakirjoissa?
1.1. Millaisia toimintaresursseja lasten ja lasten kaltaisten hahmojen toiminnassa esiintyy?
1.2. Millaisia seurauksia lasten ja lasten kaltaisten hahmojen toiminnalla on?
Tutkimuksessani tarkastelen siis toimijuutta lasten käyttämien toimintaresurssien eli pääomien ja toiminnan seurausten kautta. Kuvakirjojen tarkastelussa en pyri arvioimaan kirjojen laatua, vaan tuomaan ilmi sitä, kuinka kuva ja teksti yhdessä tai erikseen rakentavat kuvakirjojen lasten toiminnallista suhdetta ympäristöönsä. Kartoitan lasten toimijuutta tarkastelemalla heidän tekemiään ympäristötekoja ja ympäristön hyvinvointia edistävää toimintaansa.
Havaitsin tutkimissani kuvakirjoissa monenlaista toimijuutta: lapset tekivät arkipäiväisiä
ympäristötekoja, mutta vastasivat välillä suurempiinkin haasteisiin. Lasten käyttämät toimintaresurssit osoittivat lukuisia taitoja, valmiuksia ja vahvuuksia. Sosiaalisten suhteiden
vaikutus toimintaan oli myös selkeä. Lapset saivat toiminnallaan aikaan muutoksia toimintaympäristössään, ja lasten toiminta sai usein myös tunnustusta. Lasten toiminta tuotti siis
myönteisiä vaikutuksia sekä heille itselleen, että lähiympäristölle.
Aloitan tutkimusraporttini avaamalla lasten toimijuuden tutkimisen teoreettista taustaa. Teoreettiseksi taustaksi lukeutuu myös sitä seuraava pääluku, jossa kerron kuvakirjallisuudesta
yleisesti ja lapsen kannalta. Sitten siirryn tutkimukseni menetelmällisiin lähtökohtiin, joissa
esittelen tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen muut lähtökohdat. Tämän jälkeen kuvaan analyysin toteuttamisen ja sitten esittelen tutkimustulokset. Tarkasteluosassa kokoan keskeisimmät tutkimustulokseni yhteen ja vastaan tutkimuskysymyksiini. Tässä yhteydessä pohdin
myös tutkimukseni muita ajankohtaisia kytkentöjä. Lisäksi tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta. Loppuosassa tuon esille muita tutkimukseen liittyviä ajatuksiani ja pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2 Lasten toimijuuden tutkimisen teoreettiset lähtökohdat
Toimijuutta tarkastellaan yleisesti käsitteiden toimija, toiminta ja toimijuus – kautta. Toiminta ja toimijuus ovat Marja-Liisa Honkasalon, Kaisa Ketokiven ja Anna Lepon (2014, s.
365 & 371) mukaan moninaisina ja hämärinäkin näyttäytyviä ilmiöitä, joita on mahdotonta
tavoittaa yksiselitteisillä käsitteillä. Ketokiven mukaan toiminnan ja toimijuuden käsitteet
pitäisi nähdä erillisinä.
Esittelen tässä luvussa tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Ensin esittelen toiminnan,
toimintaresurssien ja toimijuuden käsitteet. Vaikka toiminnasta ja toimijuudesta puhutaan
usein limittäin, kuvaan ne erillisinä, sillä käsitteillä on merkityseroja. Käsitteiden määritelmien jälkeen syvennän tarkastelun lapsuudentutkimukseen ja sen kautta lasten toimijuuden
tutkimiseen.

2.1 Toiminta
Honkasalo (2013) kuvaa toiminnan määritelmille yhteisiä piirteitä: toiminta on aktiivista ja
rajattua, se alkaa pyrkimyksestä ja päättyy muutokseen. Toiminta määritellään yleisellä tasolla liikkeen kautta, jolloin se on vähintään jossakin määrin aktiivista. Näin se kattaa myös
tekemättä jättämisen. Toiminnaksi ei lueta asioiden tapahtumista ihmisille, tai sitä, ettei mitään tapahdu. Toiminnan kategorian ulkopuolelle siis jäävät toimijat, jotka eivät tee mitään.
Tällaisia toimijoita Honkasalo nimittää passiivisiksi. Yhteiskuntatieteelliseen toiminnan teoriaan ovat vaikuttaneet merkittävästi Max Weberin ja Talcott Parsonsin ajatukset. Heidän
linjauksissaan keskeisiä ovat yksilötoimija, hänen päämääräsuuntautuneeseen ja rationaaliseen valintaan perustuva toimintansa ja näiden tuottama muutos toimintaympäristössä. (m.t.,
s. 44.)
Irmeli Järventie (2014) valaisee kulttuurihistoriallisen, eli yleisen toiminnan teorian perusperiaatteita: toiminta on ratkaiseva välitysmekanismi ulkoisen maailman ja sisäisen mielen
maailman suhteessa. Toiminta rakentuu siis ulkoisesta toiminnasta ja sisäisestä psyykkisestä
toiminnasta, jotka molemmat ovat hierarkkisia systeemejä. Järventie luonnehtii toimintaa
elävän ihmisen perusolotilaksi: toiminta lakkaa ihmisen kuollessa. Toiminnan teorian mukaan ihmisen toiminta suuntautuu aina tavoitteellisen päämäärän mukaisesti, ja tavoitteen
saavuttaminen motivoi ihmisen toimintaa. Tavoitteet muodostuvat jokaisella yksilöllisten
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motiivien mukaan, ja näin ihmisen toiminnalla on toimijan kannalta mielekäs logiikka. Jokainen pyrkii toiminnan suuntaamisella ensisijaisesti elämään itselleen tärkeiden asioiden
suuntaisesti. Näin ollen ihmisen yleinen pyrkimys on aina olla aktiivinen toimija eikä passiivinen objekti. Ilmiö näyttäytyy myös toisin päin: mitä heikommin ihminen voi olla toimiva subjekti, sitä huonommin hän voi. Tiivistetysti ihmisen tekojen ja toimintojen juoni
syntyy siis hänen toimintansa sisäisestä rakenteesta, erityisesti motiiveista. (m.t., s. 160 &
161.)
Hannah Arendtin (Honkasalo, 2013) mukaan toiminnan ja toimimisen kokemus on keskeinen ihmiseksi tulemisen ja ihmisenä olemisen prosessissa. Arendt erottaa toiminnan työstä
muun muassa sitä leimaavan välttämättömyyden vuoksi. Toiminta eroaa Arendtin mukaan
myös valmistamisesta, joka on esimerkiksi tuotteiden ja esineiden tekemistä maailmaan. Sen
sijaan Arendt määrittelee toiminnan klassiseen praksis-teoriaan pohjaten: toiminta ei pyri
tuottamaan itsensä ulkopuolella olevia tuloksia, eikä jätä välttämättä materiaalisia jälkiä.
Toiminnan päämäärä on siinä itsessään. Arendtille ihmisten moninaisuus on toiminnan perusedellytys. Hänen mukaansa toiminta muokkaa sekä toimijoiden verkostoa että ihmistä
itseään. Toimiessaan ihminen luo itseään ja toimijuuttaan, yhteisöään ja toimintaansa. Keskeistä Arendtin määritelmässä on toiminnan vapaus, jonka hän ymmärtää vapautena aloittaa
jotain uutta ja odottamatonta. (m.t., s. 45 & 46.) Vapaus on kuitenkin sidottu sosiaalisen ja
poliittisen maailman ehtoihin. (Honkasalo, 2006, s. 66).
Lehtinen (2009, s. 89) näkee Pierre Bourdieun toimintateoreettisen ajattelun tarjoavan yhden
näkökulman toiminnan ja toimijuuden ilmiökentän hahmottamiseen. Bourdieu on Leena
Alasen, Liz Brookerin ja Berry Mayallin (2015, s. 3) mukaan yksi toimintaresurssien ja pääoman käsitteiden kehittäjistä. Lehtisen (2009, s. 91) mukaan Bourdieun teoriassa keskeisiä
käsitteitä ovat toiminnan sosiaalinen kenttä, toimijoiden habitukset ja pääomat. Alanen ja
muut (2015) kirjoittavat, että Bourdieu määrittelee toiminnan kenttää tilan käsitteen kautta.
Tilalla hän tarkoittaa kahta asiaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa: Ensinnäkin tila merkitsee
kirjaimellista tilaa, jossa asiat tapahtuvat. Toimijat toimivat fyysisissä ympäristöissä, joilla
on myös käytännöllisiä ja symbolisia merkityksiä toisiinsa nähden. Lisäksi Bourdieu tarkoittaa tilalla metaforista tilaa, jota hän kutsuu myös sosiaaliseksi tilaksi eli kentäksi. Kentillä
muodostuvat toimijoiden status, luokka ja yhteiskunnalliset asemat. Toimija on siis aina jollakin tavalla sijoittunut yhteiskunnassa. Jokaisella kentällä on Bourdieun mukaan omat sääntönsä ja logiikkansa. Kaikilla kentillä on kuitenkin saman syntyinen rakenne, sillä ne kaikki
rakentuvat valtasuhteina. Kaikki kentät myös kehittyvät dynaamisesti: kentillä on sekä synty
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että kehityshistoria. Kentällä käytävä ”peli” saattaa kuitenkin jäädä jäljelle jopa sen jälkeen,
kun kenttä katoaa. (Alanen et al., 2015, s. 4.)
Bourdieu (Reed-Danahay, 2005, 11) pitää yksilöitä sosiaalisina toimijoina, jotka ovat vuorovaikutuksessa sosiaalisilla kentillä habituksensa kautta. Bourdieun (Alanen et al., 2015, s.
6–7) mukaan habitus on joukko taipumuksia, refleksejä ja käyttäytymisen muotoja, joita ihmiset omaksuvat toimiessaan yhteiskunnassa. Honkasalon, Ketokiven ja Lepon (2014, 366)
mukaan ”rakenteet kirjautuvat meihin ja suuntaavat toimintaamme”. Bourdieun (Alanen et
al., 2015) mukaan habitus heijastelee erilaisia asemia, joita ihmisillä yhteiskunnassa on. Esimerkiksi keskiluokassa tai työväenluokassa varttuneilla nämä asemat ovat erilaisia, ja ne
vaikuttavat habitukseen. Ensisijainen habitus syntyy varhaislapsuudessa ja on pohja tulevan
habituksen kehittymiselle. Myöhemmän habituksen kehittymiseen vaikuttavat lukuisat sosialisaation osatekijät, kuten koulu, vertaisryhmät ja media. Ihmiset kulkevat elämänsä aikana halki lukuisten sosiaalisten kenttien ja tulevat osallisiksi käytännöistä ja tavoista, jotka
omat kullekin kentälle ominaisia. Erilaisten habitusten luonteen voi erottaa käytännöissä,
joihin ihmiset osallistuvat erilaisilla sosiaalisilla kentillä. (m.t., s. 6–7.)

2.2 Toimintaresurssit eli pääomat
Tarkastelen tässä toimintaresurssien käsitettä Bourdieun ja muiden teoreetikoiden näkökulmasta: kulttuurisen pääoman määrittelen Bourdieun teorian kautta, mutta käytän esimerkkejä myös muista tutkimuksista, joissa teoriaa on käytetty. Bourdieu on keskittynyt teoretisoinnissaan kulttuurisen pääoman määrittelyyn, joten avaan sosiaalisen pääoman käsitettä
muistakin näkökulmista.
Lehtisen ja Vuorisalon (2007) mukaan toimintaresurssit ovat toimijalla olevia, hänen käyttöönsä annettuja tai tilanteessa käyttöön tulevia voimavaroja, joita henkilö voi hyödyntää
osallistuessaan sosiaaliseen toimintaan. Toimintaresurssit ymmärretään myös pääomaksi eli
sosiaaliseksi energiaksi, joka antaa toimijalle voimaantumisen mahdollisuuden toimintatilanteiden määrittelemisessä. (m.t., s. 219.) Toimintaresurssien ja pääomien käsitteitä käytetään usein rinnakkain ja osin limittäin (ks. esim. Lehtinen, 2009). Lehtinen ja Vuorisalo
(2007) nostavat Bourdieun teoriasta keskeisenä esille sen seikan, että yksilön resurssit ovat
pääomia vasta sitten, kun ne ovat kentällä käytössä ja tuottavat uutta toimijalle uutta pääomaa. Pääomia tulisikin tarkastella niiden käytännöllisten seuraamusten kautta, ei objektii-
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visina ominaisuuksina. Bourdieu siis korostaa pääomien yhteyttä kenttään. Kenttä määrittelee sen, millaisten toimintaresurssien hallinnasta toimija hyötyy tai kokee haittaa. Pääomien
esiintymistä tutkittaessa onkin tärkeää tuntea kenttä, jolla toimintaresursseja otetaan käyttöön. (m.t., s. 242.)
Alanen et al. (2015) toteavat, että pääomien käsite juontaa juurensa Bourdieun tutkimuksiin
Ranskan koulutusjärjestelmästä 1970-luvun alussa. Yleensä yhteiskuntatieteissä ja muissa
jokapäiväisissä diskursseissa pääoman käsite liitetään talouden piiriin ja rahalliseen vaihtokauppaan. Bourdieu on kuitenkin laajentanut termin käyttöä toisenlaiseen suuntaan. Bourdieun ajattelussa pääomia on kolme päämuotoa: taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen.
Taloudellisen pääoman käsite on Marxin kehittämä, mutta Bourdieun näkökulmasta käsite
on laajempi kattaessaan kaikenlaisen taloudellisen omistamisen, jonka henkilö voi muuttaa
rahaksi jollakin kentällä. (m.t., s. 7.)
Petri Ruuskanen (2007) toteaa, että Bourdieun määritelmässä kulttuurinen, sosiaalinen ja
taloudellinen pääoma ovat tekijöitä, joita toimijat voivat hyödyntää resursseinaan sosiaalisilla kentillä tapahtuvissa kamppailuissa ja erojen tekemisessä. Bourdieun teoriassa sosiaalisessa toiminnassa onkin pitkälti kyse kilpailusta. (m.t., s. 20 & 22.) Lehtinen ja Vuorisalo
(2007, s. 215) kirjoittavat, että Bourdieu tarkastelee sosiaalista toimintaa yksilötasolla, mutta
hänen teoriansa huomioi myös yksilötason yhteyksiä yleisemmän tason sosiaalisiin rakenteisiin ja muutosprosesseihin. Tutkimuksessani Bourdieun pääoman lajeista kulttuurinen ja
sosiaalinen pääoma ovat keskeisiä, sillä ne nousivat aineistossa esille.

2.2.1 Kulttuurinen pääoma
Bourdieun teorian mukaisia kulttuurisen pääoman lähtökohtia ovat selventäneet useat tieteilijät. Lehtisen (2009, s. 93) mukaan kulttuurista pääomaa käyttämällä voidaan tuoda esille
toiminnallista pätevyyttä ja erottautua taitavina toimijoina ryhmässä. Deborah Reed-Danahay (2005, s. 11) toteaa, että kulttuurinen pääoma - esimerkiksi arvot, käsitykset ja mieltymykset – on myös osa henkilön habitusta. Bourdieu kuvaa teoksessaan (1986) kulttuurisen
pääoman lajeja kolme kappaletta: ruumiillistunut, objektivoitunut ja institutionalisoitunut
pääoma. Bourdieu toteaa, että useimmat kulttuurisen pääoman muodot perustuvat kehoon.
(m.t., 243 & 244.)
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Bourdieun (1986, 243) mukaan ruumiillistunut kulttuurinen pääoma ilmenee esimerkiksi
mielen ja kehon pitkäaikaisina taipumuksina. Lehtinen (2009) on tutkinut lasten käyttämiä
toimintaresursseja, ja selittää ruumiillistunutta pääomaa toiminnassa käyttöön otettavina
kognitiivisina, fyysisinä ja sosiaalisina taitoina, jotka edistävät sosiaalisissa tilanteissa onnistumista. Lehtinen havaitsi ruumiillistuneiden kulttuuristen resurssien ilmenevän tilanteissa, joissa lapsilla on mahdollisuus ilmentää erityisosaamistaan, kykyjään ja lahjakkuuttaan. Ruumiillistunut pääoma on esimerkiksi sisäistettyjä taitoja, valmiuksia, mieltymyksiä,
käytöstapoja ja tyylitajua. (m.t., s. 93.) Lehtinen ja Vuorisalo (2007, s. 235) havaitsivat päiväkotiympäristössä lasten ruumiillistuneiksi kulttuurisiksi resursseiksi osaamisen, kokemukset, tietotaidon, tottumukset, lahjakkuuden, yksilölliset ominaisuudet ja taidot.
Bourdieu (1986) sanoo, että ruumiillistuneen kulttuurisen pääoman karttuminen edellyttää
ruumiillistumisen prosessia, johon kuuluu sisäistämisen ja omaksumisen työtä. Prosessi vie
aikaa, joka jokaisen täytyy henkilökohtaisesti investoida. Ruumiillistunutta pääomaa ei voi
siirtää henkilölle välittömästi lahjana tai perintönä, eikä sitä voi suoraan ostaa tai vaihtaa
muiden kanssa. Esimerkiksi lihasten kasvattaminen tai rusketuksen hankkiminen eivät onnistu toisen käden kautta. Kulttuurinen pääoma on siis kiinteä osa sen haltijaa. Mikä tahansa
kulttuurinen kompetenssi, esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomien henkilöiden keskellä
lukutaito, tuottaa omistajalleen arvoa ja hyötyä muihin verrattuna. Kulttuurisen pääoman
karttumiseen vaikuttavat esimerkiksi ajanjakso, yhteiskunnalliset tekijät ja sosiaalinen
luokka. Kulttuurisen pääoma voi kehittyä melko tiedostamattomastikin ilman tarkoituksellista sisäistämistä. (m.t., s. 243–245.)
Objektivoinut eli esineellistynyt kulttuurinen pääoma ilmenee toimintaympäristössä arvostettuina kulttuurisina hyödykkeinä (Bourdieu 1986, s. 243; Lehtinen 2009, s. 93). Bourdieun
(1986, s. 247) mukaan objektivoitunut pääoma toimii välineenä ja tuottaa henkilölle hyötyä
kulttuurisilla kentillä käytävissä ”kamppailuissa”. Esimerkkeinä objektivoituneesta pääomasta Bourdieu käyttää kuvia, kirjoja, koneita ja erilaisia välineitä. Lehtinen (2009, s. 96)
painottaa kulttuuristen resurssien käytössä erityisesti sitä, millaisen merkityksen ne toiminnassa saavat. Tutkimuksessaan hän havaitsi päiväkotiympäristössä pääomana käytettäviksi
asioiksi muun muassa lelut, pelit, piirustukset, vaatteet, leikkiroolit ja muut hahmot ja kielelliset ilmaisut. Myös Lehtisen ja Vuorisalon (2007, s. 235) tutkimus tuotti samankaltaisia
tuloksia. Bourdieu (1986) painottaa, että objektivoituneella pääomalla on yhteyksiä myös
ruumiillistuneeseen pääomaan, sillä esineiden tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää muu-
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takin, kuin esineen omistamista. Objektivoitunut kulttuurinen pääoma rinnastuu taloudelliseen pääomaan sikäli, että aineellisen muotonsa vuoksi sitä voidaan siirtää henkilöltä toiselle. (m.t., s. 246 & 247.)
Institutionalisoitunut kulttuurinen pääoma näyttäytyy koulutuksen tuomina pätevyyksinä ja
tutkintoina ja niihin sitoutuneena arvostuksena. (Bourdieu, 1986, s. 243 & 248; Lehtinen,
2009, s. 93.) Institutionalisoituneessa muodossa kulttuurinen pääoma on Bourdieun (1986)
mukaan esineellistetty, jolloin se eroaa itseoppineen henkilön saavuttamasta pääomasta. Pätevyyksien haltijat ovat tutkintojensa vuoksi vertailtavissa ja jopa korvattavissa toisillaan.
(m. t., s. 247 & 248.)

2.2.2 Sosiaalinen pääoma
Yhteisenä piirteenä sosiaalisen pääoman erilaisille lähestymistavoille on Ruuskasen (2007)
mukaan se, että niissä etsitään yhteyksiä sosiaalisen toimintaympäristön ominaisuuksien ja
yksilön tai yhteisön hyvinvoinnin välille, ja selitetään tätä kausaalisesti. Yksilön tai yhteisön
hyvinvoinnin näkökulmasta sosiaalisen pääoman tuotoksina voi pitää esimerkiksi sosiaalisten suhteiden, sosiaalisten instituutioiden tai sosiaalisten rakenteiden tuottama toimintakykyä. (m.t., s. 30, 34 & 35.)
Ruuskanen (2007) kirjoittaa, että osa sosiaalista pääomaa määritelleistä teoreetikoista näkee
sosiaalisen pääoman yksilöä hyödyttävänä resurssina, osa taas yleishyödykkeenä. Bourdieun
tapaan myös Ronald Burt (m.t., s. 14) näkee sosiaalisen toiminnan kilpailuna. Burtille sosiaalinen pääoma on yksilön käytössä oleva voimavara, joka voimistaa hänen asemaansa kilpailussa. Burtin ajattelussa erilaiset kontaktit tuottavat mahdollisuuksia hyödyntää muita
pääomien lajeja. Mitä keskeisempi verkostoasema henkilöllä on, sitä enemmän hänellä on
mahdollisuuksia hyödyntää verkostojaan. Verkostot tarjoavat toimijalle tietoa, suosituksia
sekä mahdollisuuksia kontrolloida esimerkiksi verkostonsa toimijoiden välillä kulkevaa informaatiota. Burtin teoria painottaa siis sosiaalista pääomaa yksilön hyödykkeenä. Nan Linin
(m.t. 15) teoriassa sosiaalinen pääoma nähdään mahdollisuutena lisätä toiminnan odotettuja
tuottoja. Tällöin sosiaalisen pääoman tuottoina voivat olla esimerkiksi terveyden tai elämänlaadun parantuminen. (m.t., s. 14 & 15.)
Yleisenä eli julkisena hyödykkeenä sosiaalisen pääoman näkee Ruuskasen (2007) mukaan
esimerkiksi James Coleman. Coleman (m.t., s. 16) näkee sosiaalisen pääoman sosiaalisen
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verkoston voimavarana. Colemanin mukaan sosiaalisella pääomalla on kolme muotoa: velvoite toimia vastavuoroisesti, informaation kulku ja normit. Vastavuoroisuuden velvoite tarkoittaa sitä, että palveluksia tehdessään toimijat voivat odottaa saavansa vastapalveluksia
jatkossa. Ryhmän jäsenten välillä on oltava luottamusta, jotta palvelusten välinen ajallinen
viive pystytään ylittämään. Informaation kululla Coleman kuvaa sosiaalisten verkostojen
toimimista edullisena informaatiokanavana. Erilaiset kontaktit tehostavat toimijoiden tavoitteiden saavuttamista. Normit sosiaalisen pääoman muotona näyttäytyvät Colemanin mukaan
esimerkiksi omasta edusta luopumisena kollektiivisen edun nimissä. Colemanin teoriaan
kuuluu lisäksi käsite rakenteen sulkeutuneisuus, joka ilmenee yhteisön sisäisinä tiheinä sosiaalisina verkostoina. Tiheässä verkostossa normirikkomukset ja velvoitteiden laiminlyönti
tulevat herkästi ilmi, ja saattavat johtaa esimerkiksi sanktioihin tai verkostosta sulkemiseen.
(m.t., s. 16.)
Lehtisen (2009) mukaan Bourdieun teoriassa sosiaalinen pääoma on toimintaresurssien
summa, jota yksilölle muodostuu enemmän tai vähemmän vakiintuneiden ystävyys-, tuttavuus- ja arvostussuhteiden tuloksena. Sosiaalinen pääoma rakentuu pysyvissä, kestävissä
sosiaalisissa verkostoissa ja antaa vaikutusvaltaa käyttää ja hyödyntää muitakin pääoman
muotoja. Sosiaaliseen pääomaan liittyvissä resursseissa on kyse ryhmään kuulumisesta. Lehtinen havaitsi päiväkotikontekstissa tekemässään tutkimuksessa lasten sosiaalista pääomaa
synnyttäviksi resursseiksi suosion, ystävyyden, kumppanuuden, sosiaalisen aseman ja yhteisesti jaetut merkitykset ja normit. Nämä syntyvät ainoastaan vastavuoroisissa toimintaprosesseissa. (Lehtinen 2009, s. 96.) Myös Burtin (Ruuskanen 2007, s. 14) mukaan sosiaalinen
pääoma liittyy toimijan suhteisiin muihin toimijoihin nähden.

2.3 Toimijuus
Honkasalo ja muut (2014) toteavat, että ontologisesta näkökulmasta toimijuuden olemus on
epäselvä. Ontologisesti voidaan pohtia, onko toimijuus jotain toimijalla olevaa, vai hankitaanko se. Samoin voidaan pohtia, näyttäytyykö toimijuus laatuna tai määränä, joka kasvaa
tai vähenee. Nämä kysymykset kuvaavat toimijuuden moniselitteisyyttä. Viime aikoina tiede
ja teknologia ovat ravistaneet toimijuuden käsitettä siten, että se on alkanut koskea myös eiinhimillisiä toimijoita, kuten materiaalisia objekteja, teknologioita ja eläimiä. (m.t., s. 365,
370 & 371.)
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Suomessa esimerkiksi Jyrki Jyrkämä (2008) on määritellyt toimijuuden käsitettä. Hän on
soveltanut käsitettä ikääntymisen tutkimiseen, mutta määrittelee sen yhteydessä toimijuutta
myös yleisesti. Jyrkämän mukaan toimijuuteen liittyvässä keskustelussa pohditaan yksilön,
yhteiskunnallisten rakenteiden ja lainalaisuuksien välisiä suhteita. Tällöin kysytään, missä
määrin yksilö ohjaa toimintaansa valinnoillaan vai ohjaavatko toimintaa rakenteet ja eritasoiset lainalaisuudet. Jyrkämä tuo esille Anthony Giddensin tavan ymmärtää toimijuus. Giddensin määritelmää on käytetty etenkin sosiologiassa. Giddens (m.t., s. 191 & 192) liittää
rakenteet ja toiminnan kiinteästi yhteen. Giddens näkee rakenteet sekä rajoittavina ja määräävinä että mahdollistavina ja ohjaavina tekijöinä ihmisten toiminnassa. Ihminen on toimijana siis rakenteiden omaksuja, kantaja ja uusintaja, mutta myös niiden hyväksikäyttäjä. Giddens liittää toimijuuteen myös toimijan aikomukset. (m.t., s. 190–192.)
Jyrkämä (2008) toteaa, että toimijuutta on yritetty määritellä myös tarkemmin ja konkreettisemmin. Esimerkiksi David ja Julia Jaryn (m.t., s. 191) määritelmässä toimijuuden käsite
painottaa ihmisen toiminnan tavoitteellista ja oman tahdon ohjaamaa luonnetta. Tällöin toimijuuden tarkastelussa keskeisiä ovat Jyrkämän mukaan esimerkiksi ihmisen vapaa tahto,
moraaliset valinnat ja erityisesti kyvykkyys. Myös sekä Tony Biltonin että Barry Barnesin
(m.t., s. 192) määritelmissä korostuvat toimijan valinnanmahdollisuudet toiminnan määrittelemisessä. Jyrkämä kiteyttää toimijuuden määritelmille keskeiseksi piirteeksi aikomuksellisuuden (m.t. s. 191 & 192.) Myös vapaus suunnata omaa toimintaansa esiintyy useissa
määritelmissä. Jyrkämä (m.t., s. 192) havainnollistaa toimijuutta esimerkillä: toimija voi sytyttää valot, tai jättää ne tarkoituksella sytyttämättä.
Honkasalo (2006) avaa toimijuuden käsitettä esimerkiksi Ernesto De Martinon ajattelun
kautta. De Martino (m.t., s. 65) on pohtinut ihmisenä olemisen kysymyksiä, etenkin kärsimystä. Hän on kuitenkin määritellyt toimijuuden käsitettä myös yleisesti. De Martino tarkastelee ihmistä ”maailmaan heitettynä”, tiheänä mahdollisuuksista. Ihmisen toimijuus on
tietyllä tavalla rajatonta ja ennalta-arvaamatonta. Toimijuus on De Martinon ajattelussa olemassaoloon kytkeytyvä asia, eräänlainen lahja: ihmisellä on toiminnassa mahdollisuus päättää ja valita asioita arvojensa mukaan. Sekä Arendt että De Martino (m.t., 2006, s. 66) hahmottavat toimijuuden keskeisenä osana inhimillisyyttä ja myös inhimillisenä päämääränä
sinänsä. Arendt kuvaa toimijuutta ihmisen ainoaksi ihmeitä tekeväksi kyvyksi. (m.t., s. 66.)
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Honkasalo (2013) on tutkinut myös sairauden kulttuurista kokemista, ja osallistunut sitä
kautta toimijuutta koskevaan keskusteluun. Ensinnäkin Honkasalo on luonut pienen toimijuuden käsitteen, joka koskee tavallisesta toiminnan määritelmästä poikkeavaa toimintaa:
odottamista, sietämistä ja jäämistä. Odottamisessa, sietämisessä ja jäämisessä ei varsinaisesti
muutu mikään tai tapahdu mitään, joten ne eivät sovi yhteiskuntatieteen toimintaa koskeviin
teorioihin. Honkasalo näkee pienen toimijuuden täyttävän joitakin toiminnan kriteerejä. Esimerkiksi odottaminen vaatii odottamisen taidon harjoittelua, joten se voidaan rinnastaa toimintataitoihin. Odottaminen on myös samalla päämäärä ja väline toisen päämäärän saavuttamiseksi. Pienen toimijuuden erityispiirteenä on emootioiden ja toiminnan erityinen suhde
toisiinsa nähden. Toiminnan teorioissa toiminnan ajatellaan alkavan tunteesta tai halusta,
kun taas ”pienessä toimijuudessa” tunteen ja toiminnan suhde on epäselvempi: ne ovat yhteen kietoutuneita. (m.t., s. 42 & 43.)
Honkasalo ja muut (2014, s. 366) esittävät, että suuri osa muustakin arjen piirissä tapahtuvasta toiminnasta on moniselitteistä: samaan aikaan aktiivista ja passiivista. Esimerkkinä
ulkoisesti passiivisesta, mutta kuitenkin tavoitteellisesta toiminnasta he käyttävät meditaatiota.

2.4 Lasten toimijuuden tutkiminen osana lapsuudentutkimusta
Lasten toimijuuteen keskittyvää tutkimustani voidaan pitää lapsuudentutkimuksena. Leena
Alasen (2009, s. 9) mukaan lapsuudentutkimus on monitieteinen yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alue, jonka keskiössä on pyrkimys ymmärtää lapsia yhteiskuntiensa ja yhteisöjensä jäseninä ja toimijoina sekä ymmärtää lapsuutta osana yhteiskuntaa, sen rakenteita ja
kulttuuria. Liisa Karlsson (2012) kirjoittaa lapsuudentutkimuksen kuuluvan lapsitutkimuksen yläkäsitteen alle. Väljimmillään lapsitutkimus määritellään lapsia koskevaksi tutkimukseksi, ja se on monien tutkimusalojen yleiskäsite. Lapsitutkimuksessa tiedon tuottajia
voivat olla lapset tai aikuiset, ja tiedonhankintatapoja on useita. Tutkimukseni aineistotyyppinäni näistä viidestä eri tavasta on julkinen tieto, joka voi olla esimerkiksi tiedotusvälineiden välittämää materiaalia tai (verkko)keskusteluja. (m.t., s. 19.)
Tutkimusalueena lapsuudentutkimus on Alasen (2009) mukaan vielä nuori. Se on lähtenyt
liikkeelle 1980-luvun alussa monessa maassa samoihin aikoihin ja aluksi muutaman tieteenalan, kuten sosiologian ja antropologian piirissä. Tämän jälkeen lapsuudentutkimus on laa-
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jentunut nopeasti ja levinnyt useille tieteenaloille. Nykyään eri tieteenalojen lapsi- ja lapsuudentutkijoita yhdistää monitieteinen lapsuudentutkimus, josta käytetään nimitystä Childhood Studies. (m.t., s. 8 & 9.) Allison ja Adrian L. Jamesin (2008) mukaan lapsuudentutkimukseen ovat antaneet oman panoksensa niin historia, maantiede, psykologia, taloustiede,
lääketiede, yhteiskuntapolitiikka, oikeustiede, pedagogiikka, taide kuin kirjallisuustiedekin. Näillä moni- ja poikkitieteellisillä lähestymistavoilla voidaan tutkia erilaisia lapsuuden
rajoja. Ennen lapsuudentutkimuksen tutkimusalan syntyä lapsuuden ja yhteiskunnan suhdetta käsiteltiin lähinnä filosofian ja psykologian piirissä. Etenkin psykologialla on jo yli
sadan vuoden perinne lapsitutkimuksessa. Erityisesti kehityspsykologia on toiminut tienraivaajana. (m.t., s. 2.)
Alanen (2009) toteaa, että lapsuuden arvostuksen lisääntymiseen vaikuttivat monet tekijät.
Esimerkiksi 1900-luvun alussa Ellen Key vaati kirjassaan Lapsen vuosisata parannusta lasten kohtelemiseen. Hänen mukaansa lapsia tuli kohdella emotionaalisesti arvokkaina sinänsä, näkemättä heitä ensisijaisesti työvoimana ja taloudellisena arvona. Keyn ehdotus lapsen vuosisadasta ja ajatukset lapsikeskeisyyden yhteiskuntapoliittisesta toteuttamisesta sai
Euroopassa vastakaikua ja sai aikaan erilaisten yksityisten, valtiollisten ja kunnallisten toimijoiden liikkeellelähdön lasten paremman elämän turvaamiseksi. (m.t., s. 13 & 14.)
Uuden lapsuudentutkimuksen muodostumista edesauttoi Alasen (2009) mukaan sosiologian
parissa 1980-luvulla kasvanut kriittinen keskustelu, jossa haettiin uusia tapoja ymmärtää ja
analysoida lapsuutta erityisesti yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologeilla ei nähty olevan sellaista vahvaa ajattelu- ja teoriaperinnettä, jonka voimin lapsuutta ja sen yhteiskunnallista
paikkaa, merkitystä ja muutosta olisi voitu pätevästi esittää ja hakea niihin vastauksia. Keskeisten yhteiskunnallisten prosessien oli tähän asti uskottu vaikuttavan lasten elämään jonkin
välittäjä- ja puskuritahon, kuten perheen kautta. Tätä todistaa esimerkiksi se, että kaikki yhteiskuntateoriat on kirjoitettu siitä näkökulmasta, kuin kaikki yhteiskunnalliset toimijat olisivat aikuisia. Syytä lapsuudentutkimuksen kehittymiselle juuri 1980-luvulla on haettu lapsuuden ja yhteiskunnan muuttuneesta suhteesta. Lapsuudesta oli tullut sosiaalinen ongelma
tietynlaisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen, kuten teollistumisen ja taloudellisen kehityksen myötä. Totunnainen, itsestään selvänä ja jopa luonnollisena pidetty lasten ja aikuisten
välisten sukupolvisuhteiden malli ei enää toiminut tuttuun tapaan. (m.t., s. 11–13, 15 & 16.)
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Yhdeksi selitykseksi aikaisemmalle lapsuudentutkimuksen puuttumiselle ja sen aikuis- ja
instituutiokeskeisyydelle Alanen (2009) esittää sosiologian klassikkoajoista peräisin olevaa
tapaa jäsentää lapsia ja lapsuutta koskevia teemoja yhteiskuntatieteiden sisällä. Yksi näistä
teorioista on sosialisaatio, jota pidetään Emile Durkheimin kehittämänä. Sosialisaation
ydinidea on se, että yhteiskunnan ja siinä syntyvien noviisien kohdatessa noviisit sisäistävät
normiston, joka on ollut alun perin heidän ulkopuolellaan. Yhteiskunnan senhetkinen järjestys ikään kuin hivuttautuu yksilöihin, minkä seurauksena yhteiskunnan tulokkaat sosiaalistuvat. Sosialisaation perusidea on edelleen usein hallitseva lapsia ja lapsuutta koskevassa
yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa, kuten alan oppikirjoissa ja myös valtaosassa tutkimuksia. Sosialisaation käsitteellä on oma mielekkyytensä, sillä ihmiskunnan jälkikasvun voi
todella havaita syntyvän yhteiskuntaansa tietämättöminä ympäristönsä kulttuurista ja organisaatiosta, ja kehittyvän vähitellen yhteiskuntansa toimintakykyisiksi jäseniksi. Sosialisaation teoriaa on kuitenkin kritisoitu laajasti. (m.t., s. 17.)
Lapsuudentutkimuksen näkökulmasta sosialisaatioajattelun heikkoutena on Alasen (2009)
mukaan tapa nähdä lapset tulevaisuuden aikuisina. Ajatus lapsuudesta oppimisena ja valmistautumisena aikuisuuteen ja siinä toteutuvaan yhteiskunnalliseen toimijuuteen herättää kritiikkiä. Tällöin aikuisuudesta tulee mittapuu, jolla lasten yhteiskuntavalmiuden tilaa määritellään. Sosialisaatiokäsitettä ja -tutkimusta ei ole nykyään kokonaan hylätty, mutta niitä pidetään rajallisina lähestymistapoina tiettyihin lapsuuden ilmiöihin. Nykyään myös sosiologista lapsikäsitystä kehitetään ymmärtämään lapsuutta laajemmasta näkökulmasta. (m.t., s.
17 & 18.)
Alanen (2009) pohtii, että Charlotte Hardmanin ajatukset olivat keskeisiä siinä, että lapsuudentutkimuksen perinteeseen tuli vaatimus tutkia lapsia heidän ”omilla ansioillaan”. Lapsuudensosiologian vahvistumisen myötä onkin alettu havaitsemaan, että nämä lasten ”ansiot” eli heidän osaamisensa, tekemisensä ja vaikutuksensa eivät rajoitu pelkästään lapsen
lähiympäristöön kuten perheeseen ja leikkikenttään tai mikrotasoisiin suhteisiin. Lasten toiminta ulottuu myös yhteiskuntaelämän muille alueille, kuten talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin. (m.t., s. 18 & 20.)
Philippe Ariès (Alanen 2009, s. 14 & 18) piti lapsuutta historiallisena keksintönä, jonka alkujuuret ulottuvat 1500- ja 1600-luvuille. Lapsuuden murroksen myötä lapsuus sai uuden
yhteiskunnallisen merkityksen. Nykyään lapsuus ymmärretään yleisesti yksilön kasvun, ke-
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hityksen ja yhteiskuntaelämään harjaantumisen vaiheeksi, jossa lapsi siirtyy vähitellen erilaisen ohjauksen myötä kohti aikuisuutta. Yhteiskunnallisen noviisiutensa vuoksi lapsi on
oikeutettu saamaan aikuisten ja yhteiskunnan suojelua, kasvatusta ja valvontaa. Eräs keskeinen piirre lapsuudessa on institutionalisoituminen. Esimerkkejä lapsen elämää koskevista
instituutioista ovat perhe, päivähoito ja koulu. (m.t., s. 14 & 18.)
Eri alojen tarjoama tutkimustieto on Alasen (2009) mukaan auttanut lapsuudentutkimuksen
alkuun. Lapsia on alettu tutkia heidän jokapäiväisissä elämänpiireissään tuoden myös esille
niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä lasten saavutuksia ja kokemuksia. Lapsuudentutkimus tuo esille myös käytäntöjä, joihin osallistumalla lapset kiinnittyvät yhteiskuntaelämään sekä sen toimijoina että muiden toimintaryhmien kohteina. Tämä uudenlainen
tutkimustieto auttaa vähitellen tunnistamaan sitä, kuinka lapset kytkeytyvät yhteiskunnallisten suhteiden ja niiden muodostamien muuttuvien rakenteiden verkostoon. Tämä jatkuvasti
globalisoituva verkosto avaa lapsille kehityksen, osaamisen ja toiminnallisuuden mahdollisuuksia, mutta myös rajoittaa niitä. Verkosto tuo myös lasten käyttöön materiaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia voimavaroja. Ne eivät jakaudu tasaisesti, vaan paikallisesti, valtion puitteissa ja ennen kaikkea globaalisti. Näiden tekijöiden analysoimisen myötä voidaan hahmottaa lasten ja aikuisten keskinäisiä rakenteellisia yhteyksiä eli sitä, millaisia vaikutuksia sukupolviasemalla on. (m.t., s. 21.)
Alanen (2009) toteaa, että lapsuudentutkimuksen uudet lähtökohdat näkevät lapsuuden yhteiskunnallisena ilmiönä, joka on rakenteeltaan historiallisesti, eli ajallisesti ja paikallisesti
muuttuva. Se olettaa lasten olevan sosiaalisia toimijoita, osallistujia sosiaalisissa maailmoissaan ja tätä kautta osallisia yhteiskunnallisissa suhdejärjestelmissä. Lapsilla on aikuisten tavoin yhteiskunnallisia ansioita, eli he antavat osuutensa yhteiskuntaelämään sen eri vaihtoprosesseissa. Lapsuudentutkimus pyrkii tekemään lasten osallisuutta ja ”antia” näkyviksi.
Uusi lapsuudentutkimus huomioi lapsuuden instituutioiden, eli esimerkiksi perheen, päiväkodin ja koulun tuottaman normaalilapsuuden ja sen vaikutukset lasten toimintamahdollisuuksiin. Keskeistä on ymmärrys siitä, että lapsuutta eivät määritä pelkästään institutionaaliset normistot ja käytännöt ja lapsille tuotettu ja annettu tila, vaan lapset itse rakentavat
lapsuutta. Lapsuutta rakentavat myös tiede ja yhteiskunnan eri sektorien ammattilaiset. (Alanen 2009, s. 20, 21 & 23.) Karlssonin (2012, s. 17) mukaan lapsuuden ilmiö kaipaa poikkitieteellistä tutkimusta. Alanen (2009, s. 20 & 21.) toteaa, että lapsuudentutkimus on alusta
alkaen ollut monitieteistä.
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2.5 Lasten toimijuuden tutkimisen käsitteitä
Lasten toiminnan tutkiminen on Lehtisen (2009, s. 89) mukaan saavuttanut keskeisen aseman yhteiskuntatieteellisesti orientoituneessa lapsuudentutkimuksessa. Ajatus lapsesta itsenäisenä sosiaalisena toimijana alkoi nousta 1970-luvulla yhteiskuntatieteissä, ja on ydin
myös uuden lapsuuden- ja nuoruudentutkimuksen kehittymiselle (James & James, 2008, s.
9). Lehtinen (2009) toteaa, että lapsuudentutkimus on tuonut perinteisen, lapsen yksilöllistä
kehitystä painottavan tutkimustavan rinnalle käsityksen lapsista toimijoina. Lapsen tarkasteleminen toimijana kuvaa hänet aktiivisena, tuottavana, kommunikoivana, ympäristöä ja
kulttuuria rakentavana toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lapsuus käsitetään elämänvaiheena, jossa lapset ovat mukana heille suotavien mahdollisuuksien ja osallistumiskeinojen kautta. (m.t., s. 90.)
Jamesin ja Jamesin (2008) mukaan lapsen ymmärtäminen toimijana korostaa lasten ja nuorten kykyä tehdä valintoja omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Lasten ei ajatella ainoastaan pystyvän jossakin määrin suuntaamaan omaa
elämäänsä, vaan lapsen toimintakenttä nähdään laajempana: hänen osallistumisenaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. James ja James näkevät toimijuuden käsitteen tärkeänä
lapsuudentutkimukselle kahdesta syystä. Ensinnäkin se havainnollistaa yhteyksiä, joita tällä
suhteellisen uudella monitieteellisellä tutkimusalueella on yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi se
kiinnittää huomioita uusiin ajattelutapoihin lapsista ja nuorista. (m.t., s. 9.)
Lehtisen (2009) mukaan toimijuuden käsite laajentaa käsitystä lapsista ja lapsuudesta, sillä
se yhdistää lapsuudentutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden käsitteitä. Yhteiskuntatieteiden
käsitteistä esimerkiksi toimijoiden ja rakenteiden väliset yhteydet tuovat esiin uusia näkökulmia lapsuudesta. Tätä keskustelua on käyty etenkin sosiologiassa. Keskustelua on herättänyt etenkin se, kuinka riippumattomasti toimija pystyy toimimaan sosiaalisissa rakenteissa, instituutioissa ja arkielämään muotoutuneissa arvojärjestelmissä. (m.t., s. 90.) Honkasalo ja muut (2014, s. 371) pitävät rakenteen käsitettä valitettavan abstraktina, vaikka elävässä elämässä rakenteet näyttäytyvätkin konkreettisina. Kirjoittajien mukaan rakenteet voivat olla arjessa sitovia ja kannattelevia, mutta toisaalta rajoittavia ja toimintamahdollisuuksia
kaventavia.
Lapsen toimijuutta voidaan Jamesin ja Jamesin (2008, s. 10) mukaan selittää eri käsittein.
Lehtinen (2009) tuo esille lapsuudentutkimuksen näkökulmalle tyypillisinä käsitteinä sosi-
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aalisen toimijan/toiminnan ja lapsen toimijuuden. Nämä laajentavat aiemmin vallinnutta kehityspsykologista käsitystä lapsesta ja lapsuudesta. Lapsen toimijuutta voidaan valottaa pääoman ja toimintaresurssien käsitteiden kautta. (m.t., s. 90 & 91.)
Kun lasten toimijuutta tarkastellaan sosiaalisen toimijan käsitteen kautta, kiinnitetään Jamesin ja Jamesin (2008) mukaan huomio lapsen subjektiivisuuteen itsenäisenä toimijana yhteiskunnan moraalisissa, poliittisissa ja taloudellisissa rajoitteissa. Sosiaalisen toimijan käsitteellä kuvataan lapsen aktiivista osallistumista hänen arkipäiväisessä sosiaalisessa elämässään. (m.t., s. 11). Musolf (Jyrkämä, 2008, s. 192) pitää sosiaalista toimintaa valintasuuntautuneena, tavoitteellisena ja merkityksiä sisältävänä toimintana, joka tapahtuu yhteiskunnallisten reunaehtojen puitteissa. Lehtisen (2009) mukaan tästä näkökulmasta on ilmestynyt
monta sekä kotimaista, että ulkomaista tutkimusta. Sosiaalinen toiminta on tahdonalaista ja
tarkoituksellista tekemistä. (m.t., s. 90 & 92.) Colin Campbellin (1996) mukaan sosiaalinen
toiminta on tahtomista ja sen soveltamista käytäntöön. Campbell tuo esille toiminnan, sosiaalisen toiminnan ja käyttäytymisen välistä eroa. Käyttäytyminen sisältää ei-tahdonalaisia
reaktioita ja tekemistä, kun taas toiminnalla kuvataan tahdonalaista ja subjektiivisesti merkitsevää tapaa toimia. (m.t., s. 25 & 157.) Lehtinen (2009) kirjoittaa, että toimija ei aina
onnistu aikomustensa toteuttamisessa. Epäonnistuminen ei kuitenkaan välttämättä johdu
muiden vastustuksesta tai tietämyksen tai ymmärryksen puutteesta, vaan kyseessä voi olla
myös toimijan oma haluttomuus toimia. (m.t., s. 92.)
Vandenbroeck ja Bouverne-De Bie (2010) esittävät Michael G. Wynessin ajatuksiin pohjaten kaksi teoreettista lähestymistapaa, joilla voidaan tarkastella lapsia toimijoina: lapset voidaan ymmärtää toimijoina omissa konteksteissaan ja tarkastella vertaisvuorovaikutusta mikrotasolla, tai; lapset voidaan asettaa laajempiin makrotason sosiaalisiin rakenteisiin, jolloin
toimijuuden käsitettä avataan vallan ja sosiaalisen eriarvoisuuden teorioiden kautta. Tällöin
lapset näyttäytyvät alistettuna ja alempiarvoisena sosiaalisena ryhmänä, joten lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka lasten toimijuutta kielletään. (m.t., s. 18.) Lehtisen
& Vuorisalon (2007) mukaan yksilötason tarkastelu lapsesta toimijana korostaa lasten toimintaympäristöjä ja lapsen toimimista niissä. Tällöin kiinnostus kohdistuu lasten hallussa ja
käytössä oleviin toimintaresursseihin eli pääomiin ja siihen, kuinka lapset hyödyntävät niitä
toiminnassaan. (m.t., s. 215.)
Honkasalo ja muut (2014, s. 366) toteavat, että Bourdieun teoriassa ei näy kahtiajakoa rakenteiden ja yksilöllisen toiminnan välillä. Tutkimuksessani nojaan Bourdieun teoriaan.

19
Vaikka Bourdieu on Alasen et al. (2015) mukaan innoittanut monia tutkijoita, suurin osa
Bourdieun käsitteitä hyödyntävistä tutkimuksista on keskittynyt aikuisiin. Alanen et al. kuitenkin näkevät Bourdieun teorian hyödyllisenä lapsuudentutkimuksessa, sillä se tarjoaa erilaisia näkökulmia lapsuuden ymmärtämiseen. (m.t., s. 3.)
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3

Kuvakirja lapsen kasvattajana

William A. Corsaron (2015) mukaan lastenkirjallisuus on osa lapsuuden symbolista kulttuuria. Symbolisella kulttuurilla Corsaro tarkoittaa erilaisia lasten elämää koskevien aihepiirien
kuvauksia ja niitä ilmentäviä symboleita. Kolme pääasiallista lapsuuden symbolisen kulttuurin ilmentymää ovat media, kuten televisio ja elokuvat, lastenkirjallisuus sekä myyttiset
hahmot ja legendat, kuten joulupukki ja hammaskeiju. Näiden kolmen lähteen esittämä informaatio välittyy lapsille etupäässä aikuisten kautta lapsen eri elämäpiireissä. Lapset ”omivat”, käyttävät ja muokkaavat symbolista kulttuuria toimiessaan vertaiskulttuureissaan.
Tässä luvussa tarkastelen kuvakirjaa, yhtä näistä lapsuuden symbolisen kulttuurin tuotteista.
Ensin esittelen kuvakirjaa kulttuurisena tuotteena ja sitten avaan hieman kuvakirjan ja lapsen
välistä suhdetta (m.t., s. 127.)
Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer & Cecilia Silva-Diaz (2010) kirjoittavat,
että kuvakirjan tutkimus on läpikäynyt suuria muutoksia 1900-luvun loppuun mennessä.
Aluksi historiallinen näkökulma dominoi tutkimuksia: useimmat tutkimukset keskittyivät
kuvakirjojen syntyyn ja kehittymiseen. 1980-luvulla tutkijat alkoivat pitää kuvakirjoja sekä
taidelajina että kasvatuksellisena työvälineenä kielen oppimisessa, ensikosketuksena kirjallisuuteen ja visuaaliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Kuvakirjat eivät ole koskaan kohdanneet
yhtä innokasta kriittistä huomiota kuin viime vuosina. (m.t., s. 1.)
Marleena Mustola (2014) toteaa, että lastenkirjallisuuden tutkimuksen ja kritiikin on usein
nähty jakautuvan erilaisiin kirja- ja lapsikeskeisiin näkökulmiin. Kirjallisuudentutkimuksen
piirissä puhutaan joskus ”kirjaihmisistä” ja ”lapsi-ihmisistä”: ensimmäisessä tapauksessa
tutkija tutkii kirjaobjektia ja sen kirjallisia ominaisuuksia ja toisessa tutkija voi olla kiinnostunut esimerkiksi kirjaa lukevien lasten lukukokemuksista. Mustolan mukaan lastenkirjallisuuden tutkimus nojaa yllä mainituista näkökulmista vahvasti kirjakeskeiseen näkökulmaan.
Näin tekee myös oma tutkielmani. Kirjakeskeisessä näkökulmassa tarkastellaan sekä lastenkirjallisuuden teoriaa että kirjallisuudentutkimuksen ja nykykulttuurin ajankohtaisia teemoja. Tähän lukeutuu Mustolan mukaan myös ekokriittinen lastenkirjallisuuden tarkastelu,
johon myös oma tutkimusnäkökulmani pohjaa. (m.t., s. 13–15.)
Jotkut lastenkirjallisuuden tutkijat kannattavat Mustolan (2014) mukaan kahtiajaon purkamista, sillä esimerkiksi kaikkien kirjanäkökulmaista tutkimusta tekevien voisi olettaa joka
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tapauksessa olevan kiinnostuneita myös lapsista ja toisin päin. Kritiikistä huolimatta asetelma elää edelleen lastenkirjallisuuden tutkimuksen kentällä. Asetelman hyvänä puolena
nähdään muun muassa se, että eri näkökulmat pitävät keskustelun aktiivisena ja edistävät
teorian kehittymistä. (m.t., s. 14 & 15.) Pyrin tässä luvussa avaamaan myös lapsikeskeistä
näkökulmaa. sillä koen tärkeäksi käsitellä myös sitä, kuinka kuvakirja vaikuttaa lapseen.

3.1 Kuvakirjan määritelmä
Kuvakirjalle on useita erilaisia määritelmiä. Katri Karasma ja Pirjo Suvilehto (2014) käyttävät määritelmänä Torben Gresenin jakoa kolmen ominaisuuden mukaan.
1) Kuvakirja voi olla kaunokirjallinen teos, joka kertoo tarinan kuvien ja tekstin avulla siten, että vähintään joka aukeamalla on yksi kuva.
2) Kuvakirja voidaan määritellä kohderyhmänsä mukaan ”lasten kuvakirjaksi”, eli kirja on suunnattu lapsille lukijakuntana.
3) Kyseessä on kirjan sisältämän kuvan ja tekstin keskinäinen suhde. (Karasma
& Suvilehto, 2014, s. 18.)
Karasma ja Suvilehto (2014) pitävät kuvakirjan tunnusmerkkinä myös sitä, että siinä kuvat
ja teksti muodostavat luontevan kokonaisuuden ja ovat siten vuorovaikutuksessa keskenään.
Kuvat ja teksti muodostavat yhdessä erilaisia merkityksiä, sekä yhteisiä että omanlaisiaan.
(m.t., s. 18.) Maria Nikolajevan ja Carole Scottin (2000, s. 226) mukaan kuvakirjassa sekä
visuaalinen että verbaalinen näkökulma ovat olennaisia täyden tiedonvälityksen kannalta.
Myös ruotsalainen Ulla Redin (Karasma & Suvilehto, 2014) on määritellyt kuvitettuja kirjoja. Hän jakaa kuvitetut kirjat eeppisiin, laajennettuihin ja alkuperäisiin kuvakirjoihin. Eeppisissä kuvakirjoissa kuvat selventävät tekstiä ja kuvaavat tarinan tärkeitä kohtia. Laajennetuissa kuvakirjoissa kuvat tuovat tarinaan oman lisänsä. Tämä korostuu erityisesti kirjoissa,
jossa tekstiä on muutenkin niukasti. Alkuperäisessä kuvakirjassa teksti ja kuva ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa nähden. Kuvat ovat välttämättömiä tekstin ymmärtämisen kannalta.
(m.t., s. 20.) Tutkimuksessani keskityn Karasman ja Suvilehdon käyttämän kuvakirjan määritelmän mukaisiin kirjoihin.
Perry Nodelman (2010) ymmärtää kuvakirjan yhtenä kirjallisuuden muotona, joka on luotu
erityisesti lapsiyleisöä varten. Kuvakirjat eroavat muista teksteistä juuri sillä tavalla, mitä
niiden nimi kertoo: kuvakirjoissa on kuvia, koska lasten uskotaan tarvitsevan tai ainakin
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suuresti hyötyvän kuvien mukanaolosta. Ilman kuvia lasten ei uskota ymmärtävän pelkkien
sanojen perusteella juuri mitään. (m.t., s. 11.)
Kuvia sisältäviä lastenkirjoja on Karasman ja Suvilehdon (2014) mukaan monenlaisia muitakin, esimerkiksi katselukirjoja, kuvakertomuksia ja kuvitettuja kirjoja. Katselukirjat eivät
sisällä välttämättä ollenkaan tekstiä, ja myöskään kuvat eivät aina muodosta loogista tarinaa.
Esimerkkinä tästä kirjallisuuden alalajista ovat pienille lapsille suunnatut ensikirjat. Kuvakertomus on pieni tarina, jossa kuvien rinnalla kulkee lyhyt tekstiosuus. Kuvitetussa kirjassa
vain osa tarinan kohdista esitetään kuvallisesti. Kuvatietokirja on myös oma lajityyppinsä.
Kuvatietokirjan määritelmä ei kuitenkaan Suvilehdon mukaan ole yksiselitteinen, sillä tietoja kaunokirjallisuuden väliset rajat ovat häilyviä. (m.t., s. 18, 20 & 41.)
Rhedin (Karasma & Suvilehto, 2013) pitää lasten kuvakirjaa ainutlaatuisena kirjallisuuden
lajina: esimerkiksi aikuisten kirjallisuudesta ei löydy vastinetta sille. Rhedin näkee kuvakirjan itse itsensä esikuvana ja pikemmin edelläkävijänä kuin jäljittelijänä. Lisäksi kuvakirja
on aikaansa heijasteleva taideteos. Myös Suvilehto tuo esille kuvakirjan esteettistä puolta:
kuvakirja voi olla lapsen ensimmäinen kosketus kuvataiteen maailmaan. Suvilehto näkee
kuvakirjan teoksena, joka sisältää monenlaisia kokeiluja ja muotoja, ja joka on luonteeltaan
dynaaminen ja leikittelevä (m.t., s. 20, 21 & 42.)
Maria Laukka (2001b) kirjoittaa, että kuvakirja on taiteen lajina täysin omanlaisensa, ja kuvakirjojen kuvitukset inspiroivat myös muita taiteen tekijöitä. Kuvakirjan arviointia ja valintaa ohjaa usein kuvataiteellinen näkökulma sen sijaan, että kuvakirjaa lähestyttäisiin sen
omilla ehdoilla. Laukka näkee tämän pulmallisena, sillä hyvässä kuvakirjassa on ominaisuuksia, jotka ovat kuvataiteessa usein arvottomia: esimerkiksi toistoa, maneereita ja naiivia
kirjaimellisuutta. Lastenkirjataidetta voikin Laukan mukaan kutsua sovelletuksi ja epävapaaksi taiteeksi. (m.t., s. 66 & 67.)

3.2 Kuvan ja tekstin välinen vuorovaikutus
Sisko Ylimartimo (2001) pohtii Boris Uspenskin ajatusten pohjalta kirjailijan ja kuvittajan
yhteistyötä kuvakirjan luomisessa: kun kertoja luo narratiivisen maailman, kuvittaja nousee
rinnalle kanssakuvittelijaksi. Toisaalta kuvittaja voi Ylimartimon mukaan ryhtyä myös
”mielikuvittelijaksi”, eli hän yli- tai ohirikastaa tekstiä. Tällöin kuvittaja on vienyt kuvallisen
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kerronnan yksityiskohdat kauas omaan fantasiamaailmaansa, ja kuvan yksityiskohdat vaikuttavat tekstistä erillisiltä. Se, minkä kirjailija voi kuvata virkkeellä tai parilla, edellyttää
kuvittajalta useiden muuttujien käsittelyä. Nämä kuvittaja siivilöi ilmaisunsa, tyylinsä, fantasiansa ja mielikuviensa tiheän verkon läpi. Syntynyt kuva voi edustaa sekä kuvittajan subjektiivisia näkemyksiä että erilaisia kuvitustraditioita. (m.t., s. 84 & 85.) Suvilehdon (Karasma & Suvilehto, 2013, s. 305) mukaan jokainen kirjan kuva on jonkin metafora. Kuvissa
voi olla Ylimartimon (2001) mukaan myös intertekstuaalisia lainoja, eli kuvissa on voitu
hyödyntää ideoita esimerkiksi aikaisempien taiteilijoiden työstä. Itse asiassa kirjan kuvitusta
voidaan Ylimartimon mukaan joka tapauksessa pitää intertekstuaalisena, sillä kuvitus viittaa
aina johonkin kirjalliseen tekstiin. Poikkeuksena ovat toki pelkkiä kuvia sisältävät katselukirjat. (m.t., s. 84 & 85.)
Nikolajeva ja Scott (2000) ovat tutkineet useissa eri maissa julkaistuja kuvakirjoja tunnistaakseen tapoja, joilla kuvien ja tekstin välinen vuoropuhelu voi rakentua. Nikolajevan ja
Scottin mukaan hyvä lastenkirjallisuus puhuu sekä aikuisille että lapsille. (m.t., s. 225 &
238.) Myös Karasma ja Suvilehto (2013, s. 33) allekirjoittavat joidenkin kuvakirjojen mahdollisuuden puhutella sekä lapsia että aikuisia. Nämä kaksi yleisöä saattavat Nikolajevan ja
Scottin (2000) mukaan kuitenkin lähestyä ja täyttää tekstuaalisia ja kuvaan liittyviä aukkoja
eri tavoilla. Tähän prosessiin lastenkirjan tekijä voi ohjailla joko tietoisesti tai tahattomasti.
(m.t., s. 238.)
Kuvakirjassa joko sanat tai kuvat voivat Nikolajevan ja Scottin (2000, s. 227) mukaan olla
hallitsevassa asemassa. Nikolajeva (2010) toteaa myöhemmässä tutkimuksessaan, että verbaalinen juoni voi olla yksinkertainen, kun visuaalinen on monimutkainen, tai toisin päin
Jos kuvat ovat alisteisessa asemassa, tarinan voi ymmärtää jopa kuvia katsomatta. Tarina
pysyy ilman kuviakin perusajatukseltaan samana. Tällaisesta dynamiikasta ovat esimerkkejä
monet kansansadut, sekä Grimmin ja H. C. Andresenin kertomukset. Toisessa päässä sanan
ja kuvan hallitsevuuden skaalaa on kuvien hallitsema tarina. Tällaisessa kuvakirjassa sanoja
on hyvin vähän, ja juonen voi helposti ymmärtää pelkistä kuvista. (m.t. 32.) Toisaalta Maria
Laukka (2001b) kirjoittaa, että kuvakirjoissa teksti on useimmiten johtavassa asemassa kuvitukseen nähden silloinkin, kun tekstiä on vain vähän tai ei laisinkaan. Kuvitusta voi ohjata
näkymätön käsikirjoitus, joka muuntuu kirjan lukemisen yhteydessä kerrotuksi tarinaksi.
(m.t., s. 65.)
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Joissakin kirjoissa kaikki yksittäiset kuvaruudut esittävät Nikolajevan ja Scottin (2000) mukaan peräkkäisiä tapahtumia siten, että tarinassa ei ole juurikaan ajallisia taukoja. Koska
tarinassa ei ole suuria aukkoja, jotka lukijan tulisi täyttää omalla mielikuvituksellaan, tarinoita on helppoa seurata. (m.t., s. 227.) Nikolajeva (2010, s. 32) painottaa kuitenkin uudemmassa tutkimuksessaan, että visuaalinen kertomus voi olla yhtä suppea ja yhtä kattava, kuin
lukija sen ymmärtää. Tämä todentuu Nikolajevan mukaan empiirisessä tutkimuksessa, kun
lapsi pyydetään ilmaisemaan sanoin tulkintansa kuvista.
Nikolajeva ja Scott (2000) esittävät kuvakirjojen dynamiikan jaottelua symmetriseen, tehostavaan, komplementaariseen, kontrapunktiseen ja ristiriitaiseen dynamiikkaan. Symmetrisessä vuorovaikutuksessa teksti ja kuvat kertovat samaa tarinaa. Informaatiota siis toistetaan
kummallakin kommunikaation muodolla. Tehostava vuorovaikutus voi olla hienovaraista,
eli joko kuvat parantavat sanojen merkitystä, tai sanat laajentavat kuvan välittämää viestiä.
Tämä tuottaa mutkikkaamman dynamiikan, kuin kumpikin moodi yksinään tarkasteltuna.
Kun tehostava vuorovaikutus tulee huomattavammaksi, Nikolajeva ja Scott puhuvat komplementaarisesta vuorovaikutuksesta. Tällainen kuvan ja tekstin välinen dynamiikka vahvistaa kirjan pohjimmaista viestiä. Kuvan ja tekstin välisellä suhteella rakennetaan joitakin vastaväitteitä ja arvoituksia, joilla lukija pyritään pitämään valppaana. Kontrapunktisessa vuorovaikutuksessa kuvat ja teksti kommunikoivat kumpikin omilla toimintavapauksillaan. Äärimmäinen muoto kontrapunktisesta vuorovaikutuksesta on ristiriitainen dynamiikka, jossa
kuvat ja teksti tarjoavat vaihtoehtoista informaatiota. Kuvitus ja teksti näyttävät olevan ristiriitaisia toisiinsa nähden. Joissakin teoksissa voidaan nähdä jopa kaksi eri tarinaa. Vastakkainasettelulla voidaan hakea kirjaan esimerkiksi ironista sävyä. (m.t., 225, 226, 229 & 230.)
Nikolajeva ja Scott (2000) painottavat, että heidän esittämänsä termit eivät ole ehdottomia,
sillä suhde tekstin ja kuvien välillä kuvakirjoissa ei koskaan ole täysin symmetrinen tai täysin vastakkainen. Kaikki vuorovaikutuksen tyypit eivät sovi mihinkään kategoriaan. Vuorovaikutustyypit ovat kuitenkin hyödyllisiä analysoimaan esimerkiksi kirjan henkilöhahmojen,
tapahtumaympäristön ja ajallisuuden esittämistä. Erilaiset kuvan ja tekstin vuorovaikutuksen
tavat haastavat lukijan tulkitsemaan kuvakirjaa, jotta hän saavuttaisi todellisen ymmärryksen
kirjan sanomasta. Tämä korostuu varsinkin kirjoissa, joissa kuva ja teksti tarjoavat hyvin
erilaista informaatiota. (m.t., s. 226). Myös Ylimartimon (2001) mukaan tekstiin nähden ristiriitaiset kuvitukset voivat hämmentää lukijaa, mutta parhaimmillaan muun muassa tarjota
visuaalisia elämyksiä. Kuvan ja tekstin ristiriidat voivat välillä olla myös inhimillisistä syistä
johtuvia virheitä. Ylimartimo tuo esille myös ajatuksen siitä, että kuvittajan ja kirjailijan
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näkemykset asioiden esittämisestä voivat olla joskus erilaisia. (m.t., s. 80, 81 & 83.) Tällöin
kuvakirja näyttäytyykin näiden neuvotteluiden tuotoksena.

3.3 Lapsi kuvakirjan tulkitsijana
Colomer et al. (2010, s. 1) kirjoittavat, että kuvakirjan lukemiseen sisältyy monimutkaisia
esteettisiä ja kognitiivisia prosesseja. Laukka (2001b) sanoo, että lapsi vastaanottaa kuvasta
viestejä tekijän maailmankuvaan, ihmiskuvaan, eettiseen ja esteettiseen näkemykseen liittyen, olipa kyse opetuskuvasta tai muusta kuin lapselle suunnatusta kuvasta. Kuvat rakentavat lapsen omaa maailmankuvaa mahdollisesti tiedostamattomin prosessein. Tämän ajatuksen myötä Laukka pitää lastenkirjan tekijää aina kasvattajana. (m.t., s. 63.)
Lapsen tapaan vastaanottaa kuvakirja vaikuttavat Suvilehdon (Karasma & Suvilehto 2013)
mukaan paljon myös lukemistilanteeseen liittyvät tekijät. Pienimmät lapset eivät osaa vielä
lukea, joten vuorovaikutus lukijan ja kuuntelijan välillä on merkittävä seikka. Lapsen kuunnellessa ja seuratessa tarinaa tilanteessa ovat mukana kirjan sisällön lisäksi tunnelma, äänensävyt, heränneet mielikuvat, muistot, mielleyhtymät ja lukijan ja kuulijan yhteinen jaettu
kokemus. (m.t., s. 301.) Wolf ja Heath (Corsaro 2015) toteavat, että lapsilla on keskeinen
rooli kirjan lukemistilanteessa. Lapset saattavat esimerkiksi antaa aikuiselle ohjeita siihen,
kuinka lukea kirjaa, jos aikuinen lukee lapsen mielestä ”väärällä tavalla”. (m.t., s. 132–133.)
Suvilehto (Karasma & Suvilehto 2013, s. 299) kirjoittaa, että ennen lukemaan oppimista
lapsi lukee ensin tarinoita kirjojen kuvista. Nikolajeva (2010, 27 & 28) puhuu kuvakirjojen
kuvien tulkinnan yhteydessä visuaalisesta lukutaidosta, jolla tarkoitetaan kykyä tulkita kuvien välittämiä merkityksiä. Kuten muut kommunikaation muodot, myös visuaalinen kommunikaatio perustuu merkkien koodaamiseen ja dekoodaamiseen, eli merkkien tuottamiseen
ja tulkitsemiseen. Kuvia ymmärtääkseen katsojan on siis hallittava lukuisia koodeja. Nikolajeva nostaa esille yleisen ennakkoluulon siitä, että visuaalinen lukutaito tulisi luonnostaan,
eikä sitä tarvitsisi opettaa. Hän painottaakin, että visuaalinen luku- ja kirjoitustaito on lapsen
älyllisen kehityksen kannalta yhtä välttämätön asia, kuin kyky lukea kielellistä tekstiä. (m.t.,
s. 27 & 28.) Mjør (2010, s. 179) kirjoittaa, että lapsen visuaalinen lukutaito kehittyy esimerkiksi lukemalla lapselle kirjoja ääneen.
Ylimartimon (2001) mukaan kuvakirjan lukijan rooli koostuu paljon muustakin kuin kuvan
havaitsemista ja siitä kiinnostumisesta. Kuva ja teksti muodostavat yhdessä monenlaisia
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mielikuvia, joita kirjan kokija tulkitsee. Ylimartimo kutsuu kuvakirjan lukijaa tulkinnan tulkinnan tulkitsijaksi, sillä:
1) Kertoja tulkitsee oman mielikuvituksensa tuottamaa ainesta. Tämän tulkinnan tuloksen 2) kuvittaja – jos hän on eri henkilö kuin kertoja – visualisoi hedelmöittämällä sitä omalla (myötä- eli kanssa-, ohi- tai vasta-) tulkinnallaan.
Kuvakirjan käteensä ottanut 3) katsoja muodostaa näiden tulkintojen summasta oman käsityksensä. (Ylimartimo 2001, s. 94.)
Ylimartimo (2001, s. 95) pitää kuvakirjaa tuotoksena, jossa kirjan kirjoittaja, kuvittaja ja
kokija saavat kaikki olla osallisia sadun lumovoimasta ja tulkita satua omasta näkökulmastaan.
Laukka (2001b) kirjoittaa, että lapset suhtautuvat kuvakirjojen kuviin animistisesti ja tunteellisesti. Laukka mainitsee tästä esimerkkeinä kirjan kuvien suutelemisen tai sylkemisen.
Lapsi voi repiä kirjasta pelottavan kuvan tai sotkea peikon kasvot. Kirja voi olla lapselle
tärkeä myös kosketeltavana esineenä. Lapsi eläytyy usein välittömästi kuvan kertovaan sisältöön, eikä niinkään kiinnitä huomiota muodollisiin ominaisuuksiin tai esteettisten seikkojen erityspiirteisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kuvituksen laadun merkityksettömyyttä:
kuva vaikuttaa lapseen vähemmän tiedostetulla tasolla, jolloin esteettinen viesti salakuljetetaan lapsen mieleen. Kirjan esteettisyys vaikuttaa lapsen kirjasta saamaan kokonaiselämykseen. Laukka näkee lastenkirjataiteelle erityisenä piirteenä esittävyyden. (m.t., s. 64 & 66.)
Karasma ja Suvilehto (2013) kirjoittavat kuvakirjan lukemistilanteeseen liittyvästä sivun
kääntämisen draamasta. Tämä draama syntyy toisiaan seuraavien kuva-aukeamien välisestä
suhteesta, kun tarina etenee ajallisesti sivuja käännettäessä. Rhedinin (m.t.) mukaan etenkin
pienten lasten kirjoissa esiintyy rakenteita, jotka aikaansaavat sivun kääntämisen draamaa.
Tällöin sivun kääntämiseen liittyy odotuksia, ja paljastuva kuva vastaa niihin tarjoamalla
yllätyksen. (m.t., s. 35.)

3.4 Kuvakirjan tehtävät
Colomer ja muut (2010, s. 1.) toteavat, että kuvakirjan kuvitus on hienoinen ja monitahoinen
taiteen muoto, joka voi viestiä monella tasolla ja jättää syviä jälkiä lapsen tietoisuuteen. Suvilehto (Karasma & Suvilehto 2013) kirjoittaa, että lapsen ensimmäisinä ikävuosina kuvakirjat ovat lapsen elämässä keskeinen lastenkirjallisuuden laji. Lapsi tutustuu kuvakirjojen
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välittämien tarinoiden kautta erilaisiin tapoihin toimia ja olla olemassa. (m.t., s. 18 & 19.)
Christensen (2010, s. 55) pitää kuvakirjojen keskeisenä tehtävänä tutustuttaa lapsi kirjan kuvien ja tekstin avulla maailmaan. Suvilehdon (Karasma & Suvilehto 2013) mukaan kuvakirjat käsittelevät lasten elämän kannalta tärkeitä aiheita, ja antavat lapselle mahdollisuuden
tutkia häntä askarruttavia aiheita turvallisesti. Tarinoiden turvallisessa ilmapiirissä voidaan
käsitellä syviä ja arkaluonteisiakin aiheita. Kirjat antavat lapselle esimerkkejä siitä, että elämässä kohdatuista haasteista voi selvitä. (m.t., s. 18 & 19.)
Shelby Wolf ja Shirley Heath (Corsaro, 2015) ovat tutkineet, kuinka kirjat ja muut kirjalliset
tekstit näyttäytyvät lasten arkielämässä. Tutkimuksen kohteena olivat siskokset, joiden elämää seurattiin syntymästä 6- ja 9-vuotiaiksi asti. Corsaro (m.t., s. 132) näkee Wolfin ja Heathin tekemän tutkimuksen antina etenkin tiedon kasvamisen siinä, kuinka lapset omaksuvat
symbolista kulttuuria ja kuinka he hyödyntävät sitä jokapäiväisessä elämässään. Wolf ja
Heath (m.t., s. 132–133) tarkastelivat esimerkiksi sitä, kuinka lapset jäljittelivät kirjoissa
ilmaistuja asioita. He havaitsivat, että lapset toistivat usein kuulemiaan ja näkemiään asioita
sellaisenaan omiin tarkoituksiinsa sopivissa konteksteissa. Wolf ja Heath havaitsivat lasten
käyttämien kontekstien perusteella, että lasten ymmärrys kirjojen tapahtumista on joskus aivan uudenlainen ja ennalta-arvaamaton. Lisäksi lasten visuaalinen, looginen, musiikillinen
ja kielellinen oivallus kirjoja luettaessa voi olla erilaista kuin aikuisilla, sillä lukiessaan kirjallisuutta lapset saattavat etsiä kirjoista muutoksia aikaansaavia voimia, jotta saisivat ulkoisen maailman vastaamaan paremmin toiveitaan. Lapset saattavat siis muokata lukemansa tai
kuulemansa kirjallisuuden sisältöä omien päämääriensä mukaisesti, jotta voisivat käyttää
sitä voimavarana omassa elämässään. (m.t., s. 132–133.)
Colomer (2010, s. 42) kirjoittaa, että lastenkirjallisuus on vakiinnuttanut asemansa sosialisaation välineenä kulttuurissamme. Kuvakirjalla on Suvilehdon (Karasma & Suvilehto
2013) mukaan ollut sen historian aikana monenlaisia tehtäviä. Yksi tehtävistä on ollut opettaminen: kirjat ovat toimineet ajan ihanteiden, tapojen ja asenteiden välittäjinä. Kuvakirjat
ovat välittäneet erilaisia arvoja ja normeja, kuten uskontoa, ahkeruutta ja puhtautta. Vaikka
lastenkirjat ovat aiemminkin saaneet olla viihdyttäviä ja hauskoja, draamallinen jännittävyys
on tullut osaksi lastenkirjojen olemusta vasta myöhemmin. Kasvatuksellinen tarkoitushakuisuus on heijaste aikansa lapsikäsityksestä ja kasvatusihanteista. (m.t., s. 22.) Laukka (2001a,
s. 28) kirjoittaa, että kuvakirjoja julkaisevat kirjankustantamoiden lisäksi myös yhdistykset,
virastot, pankit, yksityiset ihmiset ja pienet yritykset. Tämän myötä voisi olettaa, että myös
kuvakirjojen tekijöiden intressit eroavat joskus paljonkin toisistaan.
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Vaikka kasvatusihanteet ovat muuttuneet, Suvilehto (Karasma & Suvilehto, 2013) toteaa,
että lastenkirjoilla voidaan edelleen vaikuttaa lasten asenteisiin ja maailmankuvaan. Kuvakirjat sadunomaisine tarinoineen ja värikkäine kuvineen mahdollistavat toivottujen asioiden
sisällyttämisen kirjoihin. ”Piilotettuna” sisältönä voikin olla esimerkiksi lapsilta odotettuja
hyviä tapoja, ystävyyttä ja tasa-arvoa. Jos opetuksellinen sisältö käy kuvakirjassa liian ilmeiseksi, voi se alkaa tosin vaikuttaa jo teoksen kokonaisuuteen vaikuttamalla sisällölliseen
uskottavuuteen. Suvilehdon mukaan kuvakirjat ja niiden päähenkilöiden kokemukset vaikuttavat suuresti siihen, millaista maailmankuvaa lapsi saa mielikuvituksessaan elää. Esimerkiksi mallit henkilöiden, eläinten ja hahmojen tavasta toimia, kuten olla vuorovaikutuksessa ja ratkaista ongelmia antavat lapselle näköaloja uusien elämässä vastaantulevien tilanteiden kohtaamiseen. Toisaalta kirjojen tapahtumat voivat tuoda lapselle ja myös kirjaa lukevalle aikuiselle uusia näkökulmia tavallisen arjen tilanteisiin. Samalla lapsi pääsee hahmottamaan omia mielipiteitään asioista. (m.t., s. 22, 300 & 305.)
Suvilehto (Karasma & Suvilehto, 2014) painottaa, että jokainen kirja tarjoaa lapselle jonkinlaisen maailmankuvan, ja tarinat tarjoavatkin lukuisia tapoja nähdä maailma. Kuvakirjalla
on keskeinen merkitys myös lapsen kielellisessä kehityksessä. Kuvakirjat voivat auttaa sanoittamaan lapsen kokemusmaailmaa. Karasma ja Suvilehto pitävät huvittamista ja tunteiden herättämistä yhtenä kuvakirjan tehtävistä. Huvittamaan pyrkivien lastenkirjojen esikuvina Karasma ja Suvilehto pitävät Jörö Jukka-kirjoja, joista ensimmäinen ilmestyi 1840-luvulla. Tarinat voivat myös liikuttaa, naurattaa, pelottaa ja lohduttaa lasta. Tarinat on kuitenkin rakennettu siten, että kirjojen tunteisiin vaikuttava sisältö olisi lapsen vastaanottokykyyn
sopivaa. (m.t., s. 19, 34 & 305.)
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4 Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat
Tässä luvussa esittelen tutkimusmenetelmäni ja niiden taustat. Ensin kerron tieteidenvälisen
tutkimuksen periaatteista ja niihin liittyvästä hermeneuttisesta lähestymistavasta. Sitten kuvaan analyysimenetelmäni. Esittelen multimodaalisen analyysin lähtökohtia keskittyen
aluksi multimodaalisuuden käsitteeseen yleisesti, ja myöhemmin tarkentuen kuva-analyysimenetelmään, jota käytin tutkimuksessani. Lopuksi kerron teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä.

4.1 Tieteidenvälinen tutkimus
Tutkimukseni on eri tieteenalojen käsitteitä ja metodeita yhdistäessään lähestymistavaltaan
tieteidenvälinen. Heikki Mikkeli ja Jussi Pakkasvirta (2007) pitävät tieteidenvälisyyttä
eräänlaisena eri alojen yhteistyötä kuvaavana kattokäsitteenä. Tieteidenvälisessä tutkimuksessa pyritään rikkomaan tieteenalojen välisiä rajoja, ja siinä hyödynnetään eri alojen tietoa,
käsitteitä, näkökulmia ja teorioita. Tieteidenvälisyydellä pyritään saavuttamaan erilaisia näkökulmia tutkittavaan teemaan ja saavuttamaan siitä holistinen kuva. Tutkimusprosessissa
tieteenalat yhdistetään järjestelmällisessä prosessissa siten, että niiden väliset rajat hämärtyvät mutteivät katoa. Mikkeli ja Pakkasvirta tiivistävät tieteidenvälisen tutkimuksen kielikuvana kakuksi, jossa erilliset ainesosat ovat kadonneet näkyvistä, ja havaittavissa on pelkkä
kakku. Mikkeli ja Pakkasvirta kirjoittavat Niiniluotoon pohjaten, että tieteidenvälisessä tutkimuksessa tutkija omaksuu eri alojen tutkimuksellisia näkökulmia, mutta säilyttää silti
oman tieteenalansa identiteetin. (m.t., s. 65, 67–69 & 89.)
Mikkeli ja Pakkasvirta (2007) havainnollistavat tieteidenvälisen tutkimuksen ominaisuuksia
vertaamalla sitä hierarkkiseen tieteellisen tiedon tuottamisen malliin. Hierarkkisessa mallissa (Kuvio 1) tieteenalat nähdään ”historiallisesti haarautuvina puunrungon oksina”, kun
taas rihmastomallissa (Kuvio 2) eri aloja yhdistää suuri joukko säikeitä. Rihmastomallissa
keskitytään yhteyksiin eri tiedonmuotojen ja tieteenalojen välillä, ja pyritään ylittämään tiedonmuodostukseen liittyviä esteitä. Tiede nähdään dynaamisena ja monimuotoisena verkostona. (m.t., s. 74.)
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Kuvio 1. Tieteiden hierarkkinen malli (Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 75.)

Kuvio 2. Tieteiden rihmastomalli (Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 75).
Hermeneuttinen lähestymistapa on Mikkelin ja Pakkasvirran (2007) mukaan monella tavalla
lähellä tieteidenvälistä tutkimusotetta. Kumpaankin sisältyy ajatus tiettyjen tieteen sääntöjen, kuten metodien ja traditioiden hyväksymisestä, mutta samalla on kyettävä pohtimaan
tutkimusprosessia ja siihen liittyviä muita vaihtoehtoja, tapoja ja näkökulmia. Tutkimusprosessi pyritään siis hahmottamaan kokonaisuutena erilaisista näkökulmista. Mikkeli ja Pakkasvirta esittelevät hermeneutiikan ymmärtämistä ja tulkintaa painottavana suuntauksena filosofiassa. Hermeneutiikassa kysytään, mitä ymmärtäminen on ja miten se voidaan saavuttaa. Hermeneutiikka ei tunne vain yhtä metodia. Esimerkiksi Gadamer näkee hermeneutiikkana taidon käyttää metodeja oikeanlaisissa konteksteissa. (m.t., s. 79 & 80.)
Omaan tutkielmaani hermeneutiikka liittyy muun muassa tulkitsemiseen liittyvien pohdintojen kautta. Aineistoa tutkiessani toimin väistämättä samalla tulkitsijana. Mikkelin ja Pakkasvirran (2007) mukaan hermeneutiikassa ajatellaan, että tutkija esittää kohteesta tulkinnan, jossa aihe pääsee uuden, laajemman ja syvemmän tarkastelun kohteeksi. Tästä seuraa
uusi tulkinta, jonka pohjalta voidaan tehdä aina uusia tutkimuksia. Tutkija perustaa tulkintansa aina omaan elämänkäytäntöönsä ja aikakauden ajattelutapoihin, joten monet tutkimusaiheet säilyttävät mielekkyytensä myös ajan kulussa. (m.t., s. 79.)
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Hermeneutiikka korostaa Mikkelin ja Pakkasvirran (2007) mukaan myös subjektiivisuutta
ja ensimmäisen persoonan näkökulmaa. Sen avulla voidaan havaita uskomuksia paljastamalla niiden takana olevia käsityksiä ja arvostuksia. Hermeneutiikassa pohditaan myös ihmisen ajattelun tapoja. Esimerkiksi muistiprosessissa jokainen tulkitsee muistista hakemansa tiedon omaa mielikuvitustaan käyttäen. Toisaalta Mikkeli ja Pakkasvirta tuovat LéviStaussiin pohjaten esille, että ihmiset periaatteessa ajattelevat samankaltaisia ajatustapoja
käyttäen, esimerkiksi luokitellen ja vastinpareja käyttäen. Kirjoittajat kiteyttävät, että hermeneutiikkaan kuuluva ajattelemisen kokonaisvaltainen pohtiminen on lähellä myös tieteidenvälistä tutkimusprosessia ja kriittisen akateemisen tradition perusolemusta. (m.t., s. 79
& 81.)
Mikkeli ja Pakkasvirta (2007) kirjoittavat tieteidenvälisestä tutkimuksesta vielä innovatiivisen tutkimusotteen käsitteen kautta. Yksi lähestymistapa innovatiiviseen tieteidenväliseen
tutkimusotteeseen on Charles Wright Millsin esittämä tieteellinen mielikuvitus, joka ilmenee
esimerkiksi ilmiön lähestymisenä uudesta näkökulmasta ja uusien toimintatapojen, tekniikoiden ja verkostojen kehittämisenä. (m.t., s. 77 & 78.) Tutkielmassani olen hyödyntänyt
mahdollisuutta innovatiiviseen otteeseen ja tieteellisen mielikuvituksen käyttöön pohtiessani
tutkimukseni toteuttamista. Tutkimuksessani tieteidenvälinen lähestymistapa on välttämätön, sillä jo tutkimusasetelmani yhdistää eri tieteenalojen käsitteitä. Tutkimukseni sijoittuu
laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen perinteeseen, jossa pyritään Sirkka Hirsjärven,
Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran (2000) mukaan tutkittavan teeman ymmärtämiseen.
Hirsjärven ja muiden esittelemistä kvalitatiivisen tutkimuksen lajeista oma tutkimukseni on
kirjallisuuden representaatiotutkimusta. (m.t., s. 153 & 210.) Representaatioilla tarkoitetaan
asioiden esittämistä ja kuvaamista.
Analysoin tutkimusaineistoni kahta analyysitapaa käyttäen. Tutkimuskirjallisuutta etsiessäni
en löytänyt multimodaalisen kuvakirjatutkimuksen toteuttamiseen selkeää, vaiheittain etenevää analyysitapaa, joten sovelsin tutkimukseeni sopivia menetelmiä. Ensin analysoin kirjat multimodaalisen tutkimuksen sosiaalisemioottista lähestymistapaa käyttäen, jolloin sain
kirjoitettua auki tutkimuskysymysteni kannalta olennaisen sisällön. Tätä vaihetta pidän
myös aineiston litteroinnin kaltaisena vaiheena, sillä sain kuvien sisällön jäsennettyä kuvaanalyysin avulla tekstimuotoon. Multimodaalinen analyysimenetelmä toimi siis sisällön
avaajana ja yksityiskohtien paljastajana, mutta se ei kuitenkaan tarjonnut menetelmää analyysin tulosten kokoamiseen tutkimuskysymysteni mukaisesti. Tämän vuoksi otin teoriaohjaavan sisällönanalyysin jatkamaan aineiston analysointia.
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4.2 Multimodaalinen tutkimus
Multimodaalisuuden käsite on Pentti Haddingtonin ja Leila Käännän (2011) mukaan laaja,
ja se kattaa useita erilaisia lähestymistapoja. Tiivistettynä multimodaalisten ilmiöiden tutkimus osana kommunikaatiota ja diskursseja sisältää sekä kirjoitetun että puhutun viestinnän
tutkimuksen eri viestintäkanavissa ja -välineissä. Lisäksi multimodaalinen tutkimus on kiinnostunut siitä, kuinka ihmisten rakentamat ja luomat asiat ja esineet ilmentävät sosiaalisia,
kulttuurisia ja historiallisia diskursseja. Myös eleiden tutkimus kuuluu tutkimusalaan. (m.t.,
s. 13.) Gunther Kressin (2009) mukaan multimodaalisuudella tarkoitetaan erilaisia lähestymistapoja, joissa kommunikaatio ja representaatio ymmärretään laajemmin kuin kielellisenä
ilmaisuna. Se huomioi erilaiset kommunikaation muodot kuten kuvat, eleet, katseen, asennot
ja niiden väliset yhteydet. (m.t., s. 54 & 56.)

4.2.1 Multimodaalisuuden olettamia
Kressin (2009) mukaan multimodaalisuuteen liittyy olettama siitä, että kieli on osa multimodaalista kokonaisuutta. Multimodaalisen ajattelutavan mukaan representaatio ja kommunikaatio hyödyntävät aina useita eri moodeja, joista jokainen voi vaikuttaa merkityksen rakentumiseen yhtä lailla. Moodi on sosiaalisesti muotoutunut ja kulttuurisesti määräytynyt
resurssi merkityksen tekemiseen. Esimerkkejä moodeista ovat kuvat, teksti, sommittelu, musiikki, puhe ja liikkuva kuva. Näitä käytetään kommunikaatiossa ja representaatioissa. Moodit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia merkitysten tuottamiseen. Esimerkiksi visuaalisen
moodin resurssit eroavat tekstin tai puheen resursseista. (m.t., s. 54 & 56.) Omassa tutkimuksessani tutkittavina moodeina ovat kirjojen kuvat ja teksti. Perusolettama multimodaalisuudessa on Carey Jewittin (2009, s. 14.) mukaan se, että merkitykset rakentuvat, levittäytyvät, ne vastaanotetaan, ymmärretään ja ne muokkautuvat erilaisten moodien tulkinnan
kautta.
Toinen olettama multimodaalisuudessa on Jewittin (2009) mukaan se, että jokainen moodi
on muodostunut kulttuuristen, historiallisten ja sosiaalisten käyttötarkoitusten kautta toteuttamaan sosiaalisia funktioita. Kaikkien kommunikatiivisten toimien ajatellaan muodostuvan
sosiaalisen toiminnan kautta. Kuvat ja muut ei-kielelliset moodit saavat tietynlaiset roolinsa
eri asiayhteyksissä ja ajankohdissa. Nämä roolit eivät ole muuttumattomia vaan tilannesidonnaisia. Jokaisen moodin merkitykset punoutuvat aina yhteen muiden moodien tuottamien merkitysten kanssa, eli moodit tuottavat merkityksiä yhdessä. (m.t., s. 15–16.)
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Jewitt (2009) pitää multimodaalisuuden olettamana myös sitä, että merkityksiä rakennetaan
moodien valinnan ja yhdistelemisen kautta. Multimodaalisuus perustuu myös siihen ajatukseen, että multimodaalisten semioottisten resurssien, kuten puheen pohjalta muotoutuneet
merkkien merkitykset ovat sosiaalisia. Ne ovat muotoutuneet erilaisten normien ja sääntöjen
pohjalta, jotka toimivat merkityksen tekemisen tilanteessa, ja joihin vaikuttavat merkityksen
tekijän motivaatio ja intressit tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Toisin sanoen merkityksen
tekijät valitsevat, mukauttavat ja muokkaavat merkityksiä lukiessaan ja tulkitessaan merkkejä. Nämä vaikuttavat syntyvään merkkiin ja muokkaavat sitä. (m.t., s. 15–16.)
Nikolajeva (2010) painottaa multimodaalisen tekstin kokonaisvaltaisen merkityksen muodostuvan vähintään kahdella tasolla: ei ainoastaan niiden summana, vaan niiden vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Tämä vaikuttaa myös kuvakirjan tulkintaan. Nikolajeva käyttää
kuvan ja tekstin yhteisvaikutuksen kuvaamiseen termiä synergia. (m.t., s. 32.) Myös Len
Unsworth ja Chris Cléirigh (2009, s. 152) kuvaavat kuvan ja tekstin välistä vuorovaikutusta
synergistiseksi. He ovat tutkineet kuvan ja tekstin vuorovaikutusta alakouluikäisten luonnontieteen kirjoissa. Tieto kuvakirjojen merkityksen kaksitahoisesta rakentumisesta ohjasi
myös tämän tutkimuksen menetelmien valintaa.
Kuva ja teksti viestivät asioita erilaisilla keinoilla. Kress (2009) kertoo tekstin merkityksen
rakentuvan sanojen, lauseiden ja virkkeiden kautta kieli- ja lauseopin mukaisesti. Sillä on
myös graafiset resurssinsa, kuten fontti, koko, lihavointi ja riviväli. Rajaavina tekijöinä
sillä on syntaktisia eli lauseopillisia, tekstuaalisia ja sosiaalisemioottisia resursseja. Esimerkkejä näistä ovat virke, kappale ja tekstin genre. Kehykset syntyvät erilaisten graafisten
resurssien, kuten välimerkkien ja rivivälien, sommittelun ja erilaisten värien kautta. Nämä
resurssit saavat erilaiset muotonsa eri kulttuureissa, ja siksi onkin parempi puhua kirjoitetusta tekstistä jossakin tietyssä kulttuurissa, eikä tekstistä sellaisenaan. Kuva käyttää kehystetyn tilan käyttömahdollisuuksia eli affordansseja. Merkitys tehdään asettelemalla erilaisia
kokonaisuuksia rajattuun tilaan, esittämällä kuvattujen asioiden välisiä suhteita sekä säätelemällä kokoa, värejä, linjoja ja muotoja. (m.t., s. 55 & 56.)
Ylimartimon (2001, s. 87) mukaan kuvallisen viestinnän keinoista merkittäviä ovat esimerkiksi mittasuhteet, yksityiskohtien liioittelu, ei-luonnolliset värit ja yksityiskohdat ja ajallisesti ja paikallisesti kaukaisista kulttuureista ammentavat lainat. Kress (2009) havainnollistaa kuvan ja tekstin viestintäkeinojen eroa siten, että tekstillä tai puheella on sanat, kuvilla

34
taas “kuvaus tai esittäminen”. Siinä käytetään perustavia visuaalisia elementtejä kuten ympyröitä, neliöitä, viivoja ja kolmioita. Kun sanat puhutaan tai kirjoitetaan, kuvat näytetään ja
esitetään. (m.t., s. 56.)
Kress (2009) pitää jokaisen moodin kohdalla kehystämisen käsitettä tärkeänä. Kehyksillä
tarkoitetaan karkeasti sanottuna sitä, mitä kuvataan ja mikä jää sen ulkopuolelle. Kehykset
ovat olennaisia merkitysten tuottamiselle. Esimerkiksi kuvien kehykset ovat helposti havaittavissa, sillä on helppoa havaita, mitä kehysten sisällä on ja mitä taas niiden ulkopuolella.
Tekstin kehyksinä taas toimivat teoksen rajat, kappalejaot, lauseet, välimerkit jne. Kehysten
käyttö on merkitsijöille resurssi merkitysten tekemisessä. (m.t., s. 66 & 67.) Multimodaaliseen analyysiin on Jewittin (2009, s. 33) mukaan kolme erilaista lähestymistapaa: sosiaalisemioottinen multimodaalinen analyysi, multimodaalinen diskurssianalyysi ja multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi. Tutkimuksessani käytän multimodaalisen analyysin sosiaalisemiootista lähestymistapaa, joka pohjautuu Jewittin (2009) mukaan Michael Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kielioppiin ja sosiaalisemioottisiin teorioihin. Tutkimussuuntauksen kehittäjinä pidetään kuitenkin Jewittin mukaan Gunther Kressiä ja Theo van Leeuwenia.
(m.t., s. 29.)

4.2.2 Kuvan kielioppi kuva-analyysimenetelmänä
Sosiaalisemioottisessa ajattelussa kuvien rakenteen nähdään Merja Koskelan (2005, 9) mukaan heijastelevan kuvissa esitettyjen aiheiden suhteita yhteiskuntaan ja sen yleisön sosiaalisia suhteita, joille kuva on suunnattu. Jewittin (2009) mukaan Kress ja van Leeuwen ovat
kehittäneet erityisesti visuaalisen kielen tutkimusta ja luoneet kuvan kieliopiksi kutsumansa
lähestymistavan, jolla voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka maailmaa esitetään kuvien
avulla. Heidän luomansa analyysi osoittaa erityisesti sitä, kuinka visuaalisilla elementeillä
voidaan viestiä ideologioita ja erilaisia diskursseja. Analyysi paljastaa, millaisia resursseja
tekijä on käyttänyt ja millaisia valintoja hän on tehnyt ilmaistessaan merkityksiä. Analyyttinen kiinnostus on modaalisen systeemin sosiaalisissa ja kulttuurisissa piirteissä. (m.t., s. 29
& 30.) Oman tutkimukseni kohdalla tämä tarkoittaa sen tarkastelua, millaisia asioita kuvakirjoissa ilmaistaan ja millaisia resursseja käytetään. Analyysimenetelmällä on tutkittu esimerkiksi lasten piirustuksia (ks. esim. Mavers, 2009, s. 263).
Kuvan kielioppi koskee Kressin ja van Leeuwenin (2006) mukaan verbaalisen kommunikaation elementtejä ja sääntöjä. Kress ja van Leeuwen kutsuvat menetelmäänsä melko
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yleiseksi kieliopiksi, koska termi käsittää niin öljymaalauksen kuin aikakauslehden sommittelun, sarjakuvan kuin tieteellisen diagramminkin. Kress ja van Leeuwen määrittelevät analyysimenetelmänsä melko yleisen tason kielioppina nykyaikaiseen visuaaliseen muotoiluun
länsimaisissa kulttuureissa. Kyseessä ei siis ole universaali kielioppi. Visuaalinen kieli ei ole
läpinäkyvä ja universaalisti ymmärrettävä; se on kulttuurisesti ominainen. Selkeimpänä esimerkkinä Kress ja van Leeuwen esittävät länsimaisen kirjoitustyylin ominaista vasemmalta
oikealle -kirjoitustapaa ja sen vaikutusta visuaaliseen kommunikaatioon. (m.t., s. 3 & 4.)
Pauliina Pääkkönen (2005) selventää tutkimuksessaan Kressin ja van Leeuwenin kuva-analyysimenetelmän käsitteitä. Systeemis-funktionaalinen näkemys katsoo kielen ja kuvan kieliopissa myös kuvan välittävän kolmenlaisia merkityksiä. Merkitykset ilmenevät ideationaalisen, interpersonaalisen ja tekstuaalisen funktion avulla. Ideationaalinen liittyy sisältöön,
interpersonaalinen vuorovaikutukseen ja tekstuaalinen verbaalisen ja visuaalisen kielen
muodostamaan kokonaisuuteen, joka toimii todellisuuden ja kokemuksen muokkaajana.
(m.t., s. 102.) Kress ja van Leeuwen (2006) ovat ottaneet vaikutteita Hallidayn työstä merkitysfunktioiden käsitteitä kehittäessään. Käsitteet ovat kelpoisia yhtä lailla sekä kielessä
että kuvassa. Omassa tutkimuksessani tarkastelen käsitteiden avulla ainoastaan kuvia, tekstin tarkastelu tapahtuu sisällönanalyysin avulla. (m.t., s. 40.)
Interpersonaalisen metafunktion jätän käsittelemättä, koska sillä tarkoitetaan vuorovaikutusta kuvan ja kuvan katsojan välillä (Kress ja van Leeuwen, s. 119). Ideationaalinen merkitysfunktio liittyy Pääkkösen (2005) mukaan siihen, että kuva esittää aina jotain ideationaalisesti. Se kuvaa rajatusti ympäröivää maailmaa ja toimii apuvälineenä maailmankuvamme
luomisessa. Kuvan nähdään esittävän todellisuutta sisältönsä mukaan. Ideationaalisella merkitysfunktiolla avataan kuvassa tapahtuvaa toimintaa. Toimintaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta, narratiivisen ja käsitteellisen esityksen kautta. Narratiivinen esitys kuvaa tapahtumista ja käsitteellinen esitys tapahtumatonta olemista. (m.t., s. 103 & 104.)
Narratiivinen esitys jaetaan erilaisiin prosesseihin, joista osaa käytän analyysini apuna. Tutkimuksessani tarkastelen aktioprosesseja, reaktioprosesseja, siirtymäprosesseja, puheprosesseja ja olosuhteita. Käsitteellisestä esityksestä tarkastelen luokittelevia, analyyttisia ja
symbolisia prosesseja. Kress ja van Leeuwen (2006) erottavat toisistaan transaktiiviset prosessit, joissa esitetään aktiivinen toimija ja passiivinen toiminnan kohde ja ei-transaktiiviset
prosessit, joissa kuvan toiminnalle ei ole kohdetta. Jotkut kuvan rakenteet voivat olla myös
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kaksisuuntaisia, jolloin kumpikin osallistuja on välillä kohde, välillä toimija. Tällaisia osallistujia voidaan pitää vuorovaikuttajina. He voivat olla esimerkiksi puhujan ja kuuntelijan
roolissa vuorotellen. (m.t., s. 50, 59, 63 & 66.)
Kress ja van Leeuwen (2006) kirjoittavat, että aktioprosesseissa kuvassa on osallistuja, joka
suorittaa jonkin toiminnon. Häntä kutsutaan toimijaksi. Kuvan toimija on usein ihmishahmo,
ja se on nostettu kuvassa selkeästi esille erilaisten graafisten elementtien avulla. Toinen kuvan osallistuja on toiminnan kohde. Toimijasta lähtee niin kutsuttu vektori, joka osoittaa
toiminnan suunnan tai suorittaa sen. Kun kuvan osallistujia yhdistää vektori, osallistujat esitetään suorittamassa jokin toiminto jotakin asiaa tai toisiaan kohtaan. Kuvissa vektorit ovat
kuvitettuja elementtejä, jotka muodostavat erilaisia viivoja. Vektoreita muodostavat kuvituksissa esimerkiksi vartalot, raajat ja välineet, joiden toimintaa esitetään. Jos vektorilla on
kohde, puhutaan transaktiivisesta aktioprosessista. Jos kuvassa on vain yksi osallistuja ilman
kohdetta tai päämäärää, kyse on ei-transaktiivisesta rakenteesta. Tällöin toimintaa ei suunnata kehenkään tai mihinkään. Vektori on tuntomerkki narratiivisesta visuaalisesta esityksestä. Narratiivisissa esityksissä niitä on aina vähintään yksi, käsitteellisissä ei koskaan.
(m.t., s. 46, 59 & 63.)
Aktioprosesseissa voi esiintyä myös rakenne, jota Kress ja van Leeuwen (2006) kutsuvat
tapahtumaksi: jotakin tapahtuu jollekin, mutta sen aiheuttajaa ei näytetä. Tähän liittyy läheisesti rakenne, jossa vain pieni osa tekijästä/toimijasta näkyy, esimerkiksi käsi tai jalka, ja
näin tekijästä tulee anonyymi. Kummassakin tilanteessa on itse asiassa olemassa tekijä,
mutta tämä on joko poistettu kuvauksesta tai tehty anonyymiksi. Kuvassa voi olla joskus
samaan aikaan “pääprosessi” ja “alaprosessi”, jossa kohde voi olla samaan aikaan myös toimija jossakin toisessa prosessissa. Pääprosessi voidaan esittää esimerkiksi isompana ja etualalle sijoitettuna. (m.t., s. 64–66.)
Reaktionaalinen prosessi käsittelee Pääkkösen (2005, 103) mukaan kuvissa esiintyvien henkilöiden kasvojen ilmeitä ja katseen suuntaa. Kress ja van Leeuwen (2006) käyttävät reaktioprosessien toimijasta ja kohteesta käsitteitä reagoija ja ilmiö. Reagoija on henkilö, joka
katsoo ja ilmiö on katseen kohteena oleva toinen osallistuja tai muu katseen kohde, esimerkiksi koko transaktiivinen rakenne visuaalisena esityksenään. Kuvassa reagoija voi olla ihminen tai ihmisen kaltainen eläin. Reagoijalla on selvästi havaittavat silmät pupilleineen, ja
hän kykenee ilmeiden tuottamiseen kasvoillaan. Reaktioprosessi voi olla transaktiivinen tai
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ei-transaktiivinen. Transaktiivisessa reaktiossa katse kohdistuu johonkin kuvassa esiintyvään. Jos katse kohdistuu kuvasta ulospäin, ei voida puhua ilmiöstä ja kyseessä on näin ollen
ei-transaktiivinen rakenne. Tällöin lukijan pääteltäväksi jää, mitä kuvan henkilö ajattelee tai
katsoo. Tällä voidaan pyrkiä empatian tai samastumisen tunteen luomiseen esitettyjä osallistujia kohtaan. Joskus valokuvaajat tai kuvien editoijat rajaavat kuvat lähikuviksi siten, että
vain reagoijan ilme on näkyvillä ilman tapahtumaympäristöä. Tällaista rakennetta Kress ja
van Leeuwen pitävät Halliin viitaten jopa manipulatiivisena. (m.t., s. 67 & 68.)
Puheprosessit käsittävät kuvassa tapahtuvat puhetilanteet. Jos kuvassa olevat puhuvat keskenään, kyseessä on transaktiivinen tilanne. Jos puhe kohdistuu kuvasta poispäin, tapahtuma
on ei-transaktiivinen. Eräs tapa kuvata puheprosesseja vektorien avulla on myös sarjakuvien
puhe- ja ajatuskuplat. Ajatuskuplat kuvaavat tarkalleen ottaen mentaalisia prosesseja. (Kress
& van Leeuwen 2005, s. 68; Pääkkönen 205, s. 104.)
Siirtymäprosessissa kuvassa tapahtuu toimintaa, joka koskettaa useita kuvan osallistujia.
Kress ja van Leeuwen (2006) käyttävät kuvassa tapahtuvien siirtymäprosessien kuvaamiseen Claude Elwood Shannonin ja Warren Weaverin kommunikaatiomallia, joka muodostaa
kuvauksen transaktiivisten prosessien ketjusta. Kress ja van Leeuwen ovat muokanneet mallia, ja muodostaneet oman mallinsa kuvan siirtymäprosessista. Siinä kommunikaatio esitetään syklinä, jossa kaikki osallistujat voivat olla samanaikaisesti sekä toimijoita että kohteita.
Kommunikaatio nähdään syklinä, jossa kaikki osallistujat ovat viestin lähettäjiä, ja toimijuutta tuodaan julki heikommin. Asiat kuvataan siirtymäprosesseina usein esimerkiksi luonnon kiertokulun kuvaajissa. Ajatusta siirtymäprosessista voidaan soveltaa myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jolloin ihmisten välinen vuorovaikutus esitetään luonnollisena
prosessina. (m.t., s. 68–70.)
Kress ja van Leeuwen (2006) tarkoittavat olosuhteilla kuvaan liittyviä osallistujia, jotka eivät
varsinaisesti vaikuta aikaisemmin esittelemieni prosessien (aktio-, reaktio-, puhe-, ja siirtymäprosessien) toteutumiseen. Olosuhteet sen sijaan tuovat kuvaan muuta tärkeää informaatiota. Paikkaa kuvaavat olosuhteet suhteuttavat osallistujia taustaan. Tämä edellyttää kontrastia etu- ja taka-alan välillä, joka voi ilmetä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 1)
osallistujat etualalla limittyvät, joten ne peittävät tapahtumapaikkaa osittain. 2) Tapahtumapaikka on kuvitettu vähemmän yksityiskohtaisesti tai valokuvassa vähemmän tarkennetusti.
3) Tapahtumapaikka on “vaimeampi” ja värikylläisyydeltään himmeämpi ja värit taittuvat
samaan sävyyn, usein siniseen taka-alalla. 4) Tausta on tummempi tai vaaleampi kuin etuala.
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Nämä ominaisuudet voivat esiintyä erilaisina yhdistelminä, ja ne ovat kaikki gradientteja –
ne esiintyvät asteittaisina, eivät niinkään joko – tai -ominaisuuksia. (m.t., s. 72.)
Kuvan toimijat voivat Kressin ja van Leeuwenin (2006) mukaan käyttää aktioprosesseissa
erilaisia välineitä. Prosesseissa käytettyjä välineitä esitetään usein) mukaan välineellisinä
olosuhteina. Kyse on siitä, kuinka välineitä käytetään. Tällaisessa tilanteessa välineen ja sen
käyttäjän välillä ei ole selkeää vektoria. Toisaalta välineet itsessään voivat joskus muodostaa
aktioprosesseja toteuttavia vektoreita. Esimerkiksi ihmisen käyttäessä kuvassa asetta, ase
muodostuu vektoriksi. (m.t., s. 72.) Omassa tutkimuksessani käytän Kressin ja van Leeuwenin ajatusta välineiden käytön tarkastelusta sovelletusti. Tutkimusasetelmani kannalta keskeisintä on selvittää, millä tavoin kirjan hahmot välineitä käyttävät. Sen tarkastelu, mitkä
välineistä ovat vektoreita ja mitkä eivät, rajautuu siten tässä tutkimuksessa pois. Olosuhteita
voidaan Kressin ja van Leeuwenin (2006) mukaan kutsua myös täydentäviksi. Silloin kuvassa on kaksi osallistujaa, mutta niitä ei kuitenkaan yhdistä vektori. Osallistujien suhdetta
voisi kuvata tällaisessa tapauksessa niin, että he ovat toistensa kanssa. (m.t., s. 72.)
Kuvan käsitteellinen esitys kertoo siitä, ketä tai mitä kuvassa on. Se sisältää luokittelevat,
analyyttiset ja symboliset prosessit. Luokittelevat prosessit ilmentävät kuvassa havaittavia
kategorioita ja luokkia. Analyyttisillä prosesseilla tarkoitetaan kuvan osa-kokonaisuus -rakennetta. Kuvassa voidaan havaita ”kantajia” ja ”possessiivisia attribuutteja”. Kantaja voi
olla esimerkiksi ihminen, ja hänen vaatteensa ja käyttämänsä välineet ovat possessiivisia
attribuutteja. Kuvan symboliset prosessit osoittavat kuvassa ilmeneviä symboleita, jotka
ovat kulttuurisidonnaisia. (m.t., s. 59, 79, 87 & 105.)
Kuvien analysoimisen lisäksi analysoin kuvakirjojen sisällön sen mukaan, mitkä asiat esitetään toisteisesti kummassakin moodissa, mitkä ainoastaan kuvassa tai tekstissä, ja mitkä
merkitykset syntyvät ainoastaan kummankin moodin yhteisvaikutuksessa (Taulukko 1). Tähän päädyin Unsworthin ja Cléirighin (2009) lapsille suunnattujen tiedekirjojen tutkimuksen
pohjalta.

4.3 Teoriaohjaava sisällönanalyysi
Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009) näkevät sisällönanalyysin soveltuvan tutkimusmenetelmäksi kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysiä voidaan käyttää
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joko yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Väljänä teoreettisena kehyksenä sisällönanalyysi ymmärretään kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysinä. Tuomi ja Sarajärvi väittävätkin, että suurin osa erinimisistä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä pohjautuu jollakin tavalla sisällönanalyysiin. (m.t., s. 91.) Tutkielmassani käytän sisällönanalyysiä yksittäisenä metodina teoriaohjaavan analyysin näkökulmasta.
Jari Eskola (Tuomi & Sarajärvi, 2009) jaottelee laadullisen analyysin muodot aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissä analyysi toteutetaan aineiston ehdoilla, eli tutkittavan ilmiön tarkastelua ei ohjaa mikään teoreettinen viitekehys. Teorialähtöisessä analyysissä tukeudutaan tiettyyn teoriaan, malliin tai
auktoriteetin esittämään ajatteluun. Teorialähtöisessä analyysissä pyritään yleensä aikaisemman tiedon testaamiseen uudessa viitekehyksessä. Teoriaohjaava analyysi sen sijaan on jotain näiden kahden analyysitavan väliltä: analyysiyksiköt valitaan aineistosta kuten aineistolähtöisessä analyysissä, mutta aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysin etenemistä. (m.t.,
s. 95–98.)
Teoriaohjaavassa analyysissä on Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan nähtävissä aikaisemman tiedon vaikutus, mutta analyysillä ei pyritä aikaisemman tiedon testaamiseen, vaan pikemminkin uusien ajatusurien aukomiseen. Teoriaohjaavassa analyysissä tutkimuksen teoreettinen viitekehys tulee esille sekä tutkimuksen teoriaosassa, että tutkimustuloksia raportoitaessa. Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat teoriaohjaavaa analyysiä ohjaavan päättelyn logiikaksi abduktiivisen päättelyn. Siinä teorianmuodostus nähdään mahdollisena silloin, kun havaintojen tekemistä ohjaa jokin johtoajatus tai johtolanka. Toisaalta teoriaohjaava analyysi
voidaan nähdä myös deduktiivisen (yleisestä yksittäiseen) tai induktiivisen (yksittäisestä
yleiseen) päättelyn alaluokaksi. Näistä Tuomi ja Sarajärvi näkevät teoriaohjaavaa analyysiä
kuvaavampana induktiivisen päättelyn, jossa teoria tuodaan ohjaamaan lopputulosta. Teoriaohjaavassa analyysissä tutkija valitsee, missä vaiheessa ottaa teorian ohjaamaan päättelyä.
Tutkielmassani noudatin tuomen ja Sarajärven vaiheittaista ohjetta teoriaohjaavan sisällönanalyysin tekemiseen. (m.t., s. 97 & 100.)
Tuomi ja Sarajärvi (2009) kirjoittavat laadullisessa analyysissä olevan kyse keksimisen logiikasta, johon ei ole opetettavissa olevia sääntöjä. Analyysin tekemiseen vaikuttavatkin tutkijan intellektuaalisen vastaanottokyvyn viisaus, oivalluksen terävyys ja myös onnekkuus.
(m.t., s. 100.)
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5 Tutkimuksen toteutus
Tuomi ja Sarajärvi (2009) jakavat tutkimusaineistona käytettävän kirjallisen materiaalin Eskolaan nojaten kahteen luokkaan: yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityiset dokumentit ovat esimerkiksi puheita, kirjeitä, päiväkirjoja, muistelmia ja sopimuksia. Joukkotiedotuksen tuotteisiin taas kuuluvat sanoma- ja aikakauslehdet, elokuvat
sekä radio- ja tv-ohjelmat, vaikka viimeksi mainitut eivät olekaan varsinaista kirjallista materiaalia. (m.t., s. 84.) Kuvakirjallisuutta Tuomi ja Sarajärvi eivät mainitse, mutta julkisena,
kaikkien saatavilla olevana materiaalina myös kuvakirjat kuulunevat tähän luokkaan.
Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni ja analyysin toteuttamisen. Aloitan esittelemällä
aineiston ja sen hankinnan. Tämän jälkeen esittelen toteuttamani analyysin vaihe vaiheelta.

5.1 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineistoni koostuu yhdeksästä ympäristöaiheisesta kuvakirjasta, jotka on julkaistu
Suomessa vuosina 2010–2015. Kirjoista kaksi on alun perin englanninkielisiä, suomeksi
käännettyjä kirjoja. Muut ovat alkuperältään suomalaisia kirjoja. Kirjoista neljä on julkaistu
vuonna 2015, ja loput viisi kirjaa ovat kaikki eri vuosilta. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa lähdin ajatuksesta, että tutkisin mahdollisimman uusia kuvakirjoja, ja rajaus osoittautui toimivaksi – kriteereihini sopivia kirjoja löytyi tutkimuksen kannalta sopiva määrä.
Valitsin kuvakirjat Melinda-tietokantaa käyttäen. Kirjojen esivalinnassa kriteereinä oli, että
kirja liittyy jollakin tavalla ympäristöön ja että kirjassa on lapsia tai lapsiin rinnastettavia
hahmoja. Hain kirjoja sanoilla ympäristö, ympäristökasvatus ja luonnonsuojelu yhdistäen ne
lasten- ja kuvakirjallisuuden hakusanoihin. Kokeilin aineiston hankkimiseksi myös Oulun
kaupunginkirjaston aineistohakua hyödyntäen vielä silloin käytössä ollutta Kakaravaara-lastenkirjatietokantaa, sekä Oulun yliopiston kirjaston Oula-aineistohakua. Kattavimman tuloksen tuotti kuitenkin Melinda, josta sain tietooni kaikki Suomessa hakuvuosina ilmestyneet hakusanojani kuvaavat kirjat. Aineistosta oli aluksi rajattava pois hakutulokset, jotka
eivät todellisuudessa vastanneet kriteereitäni. Esimerkiksi nuortenromaanit jäivät jo tässä
vaiheessa pois.
Aineiston karkean rajauksen jälkeen tutkimukseni kannalta kiinnostavia kirjoja jäi jäljelle
parikymmentä. Kirjoja alustavasti lukien aloin muotoilla tarkempaa tutkimusongelmaa, ja
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sen hiouduttua valitsin aineistoksi seitsemän kirjaa. Täydensin aineistoani myöhemmin uudella Melinda-haulla, jolloin löysin vielä kaksi vuonna 2015 ilmestynyttä kirjaa, jotka tulivat
osaksi aineistoani. Sain kirjat käyttööni Oulun yliopiston kirjaston vapaakappalearkistosta
lukusalilainoina ja osan kaupungin kirjastosta normaaleina lainoina. Lopullisessa aineiston
rajaamisessa pois karsiutuivat kirjat, joissa ei esitetty lasten tai lastenkaltaisten hahmojen
toimintaa. Jätin aineiston ulkopuolelle myös tietokirjat, uskontoaiheiset kirjat, satukirjat,
tehtäväosioita sisältävät kirjat sekä kuvakirjan määritelmään kuulumattomat kirjat. Rajauksen tavoitteena oli löytää aineistosta kirjat, joissa lapsen roolilla oli merkitystä kirjan sanoman kannalta ja joissa tarina rakentui kuvan ja tekstin vuorovaikutuksessa. Kirjoista yhtä
lukuun ottamatta kaikki kertoivat ajallisesti eteenpäin kulkevan tarinan, jossa tietyt hahmot
olivat kirjan pää- ja sivuhenkilöinä. Yhdessä aineistoon kuuluvassa kirjassa kirjan juoni
kulki asiasisältöjen mukaisesti, eli ei ajallisuudeltaan tunnistettavasti. Kirjan hahmoista ainoastaan lukijaan kontaktia ottanut kissa kulki koko tarinan ajan mukana, mutta lasten keskeisen roolin vuoksi kirja valikoitui osaksi aineistoa.
Seuraavaksi esittelen aineistooni kuuluvat kuvakirjat. Tiivistin kirjojen juonet lyhyiksi kuvauksiksi. Käytän kirjan kansia kirjojen esittelemiseen, sillä kannet havainnollistavat kirjojen kuvitustyyliä ja esittelevät kirjojen hahmoja.

Aineistoon kuuluvat kuvakirjat
Nalle Puh: Tarpeellinen tammi
Kirjassa Nalle Puh ja tarpeellinen tammi (Kuva 1) Nalle Puh huomaa lempitammensa lehtien
käpristyneen ja pyytää neuvoa ystävältään Kanilta. Yhdessä he lähtevät hakemaan puun kastelemiseen apua ystäviltään Pöllöltä, Nasulta, Kengulta ja Ruulta. Matkalla heitä tulevat vastaan Tiikeri ja Ihaa, jotka liittyvät myös auttamaan. Selviää, että tammi on kaikille hyvin
tärkeä. Ystävykset istuttavat ensin Ihaan tuoman pienen puun tammen ystäväksi ja alkavat
sitten kastella tammea ja uutta puuta. Kastelun ansiosta tammi virkoaa ja istutettu puukin
vahvistuu samalla. Lopulta alkaa vesisade, joka kastelee puuta entisestään. Tarina päättyy
siihen, että ystävykset saavat lempipuunsa ennalleen.
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Kuva 1. Nalle Puh: Tarpeellinen tammi, 2010. K. Emily Hutta, Salla Rissanen, Carson
Van Osten, John Kurtz ja Disneyn taiteilijat.
Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu
Tarinassa (Kuva 2) seikkailevat sisarukset Niiki ja Alvari sekä heidän hiiri- ja oravaystävänsä. Niiki ja Alvari huomaavat leikkiessään luonnon roskaantuneen. He siivoavat jäljet,
mutta seuraavana päivänä alue on taas roskattu. Ystävykset alkavat selvittää syytä roskaantumiselle. He huomaavat, että jätteitä kuljettaa alueelle pieni ketunpoikanen, mutta epäilevät
todelliseksi roskaajaksi jotain muuta. Roskaajaa etsiessään ystävykset päätyvät leirintäalueelle, jonka tervetulokyltissä tunnistavat saman logon, kuin roskapusseissa. Roskaajiksi paljastuvat leirintäalueella lomailevat kaksoslapset. Sisaruksista Niiki keksii ratkaisuksi havahduttaa roskaajia valokuvilla, jotka hän ottaa sotkeutuneesta luonnosta. Roskaajat näkevät
kuvat kiinnitettyinä matkailuvaununsa oveen. Ystävykset seuraavat etäältä kun roskaajat ihmettelevät kuvia kesälomakuviensa joukossa. Lopuksi ketunpennun havaintona kuvataan,
että seuraavana päivänä lapset lajittelevat roskia jäteastioihin porukan lähtiessä leirintäalueelta. Myös ketunpentu on löytänyt takaisin kotiin.

43

Kuva 2. Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu, 2011. Tiina Qvist & Annariikka Qvist.
Itämeren ritarit
Kirjassa Itämeren ritarit (Kuva 3) Kaisa Kampela, Harri Hauki ja Aino Ahven oppivat merenalaisessa koulussaan, että Itämeri on likaantunut ihmisten toiminnan takia. Koulupäivän
jälkeen he päättävät lähteä kertomaan asiasta ihmisille. Kaverukset saavat meressä asuvalta
Ukkohylkeeltä kyvyn puhua ihmisten kieltä, ja saavat kerrottua asiansa kolmelle lapselle ja
näiden vaarille. Ihmiset ottavat kalojen viestin tosissaan ja aikovat alkaa tehdä asioita Itämeren hyväksi. Kalaoppilaat lupaavat myös jäädä mereen asumaan.

Kuva 3. Itämeren ritarit, 2012. Karin Henriksson & Harri Tarkka.
Mimmit ja ketunpoikanen
Tarina (Kuva 4) alkaa siskosten huomatessa luonnon roskaantuneen. Mimmit löytävät roskien läheltä lasinsiruun tassunsa satuttaneen ketunpoikasen, pelastavat poikasen ja hoitavat
tämän kuntoon. Palkinnoksi vanha pihapuu taikoo sisarukset ketuiksi, jotta he voisivat iloita
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uuden ystävänsä seurasta. Mimmit lähtevät seikkailulle metsään, ja putoavat maahisten luolaan. Maahiset ovat huolissaan asuinpaikkansa paljastumisesta ja haluavat, että etenkään ihmiset eivät pääse luolaan. Tällöin tytöt muuttavat itsensä takaisin ihmisiksi ja todistavat, että
vaikka he ovat ihmisiä, he välittävät metsästä ja sen asukkaista. Vierailun jälkeen sisarukset
palaavat maahisten ohjaamina maan päälle ja pääsevät ketunpoikasen avulla takaisin kotiseudulle.

Kuva 4. Mimmit ja ketunpoikanen, 2013. Pauliina Lerche & Meri Mort.
Mimmit ja veden väki
Kirjassa Mimmit ja veden väki (Kuva 5) Mimmit löytävät uimassa ollessaan kalastusverkkoon takertuneen norpanpoikasen. Mimmit pelastavat hänet, ja palkinnoksi norpan isoisä
antaa tytöille kyvyn muuttua kaloiksi auringonlaskuun saakka. Mimmit lähtevät norpanpoikasen ehdotuksesta tutustumaan Ahdin valtakuntaan. He tutustuvat vedenneitoihin ja auttavat eksynyttä vedenneitoa. Seikkailulla Mimmit tapaavat järven asukeista myös vesihiiden
ja jättiläishauen, jolle lupaavat pitää huolta järvestä. Mimmeillä tulee kiire päästä takaisin
rantaan, joten vedenneidot auttavat heitä.

Kuva 5. Mimmit ja veden väki, 2014. Pauliina Lerche & Meri Mort.
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Meidän ja muiden vihreä kirja
Kirjassa (Kuva 6) kerrotaan aluksi planeettamme erityispiirteistä ja siitä, kuinka tärkeää
luonnon tasapainosta huolehtiminen on, jotta maa säilyisi asumiskelpoisena mahdollisimman pitkään. Kirjassa haastetaan lapsia huolehtimaan ympäristöstä ja keksimään uusia keinoja ympäristön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Esimerkkeinä käytetään tilanteita, joissa lapset
ja aikuiset joko yksin tai yhdessä tekevät asioita ympäristön hyödyksi.

Kuva 6. Meidän ja muiden vihreä kirja, 2015. Mary Hoffman, Maisa Tonteri ja Ros Asquith.
Sumusaaren merirosvo
Kirjan (Kuva 7) päähenkilönä on aloitteleva merirosvo, joka asuu vanhempiensa kanssa
puuttomalla Sumu-saarella. Lapsen äiti on merirosvo ja isä veneenveistäjä. Lapsi huomaa
uimassa ollessaan kalastajien toimivan haitallisesti merellä: he ottavat vain suurimmat kalat,
ja kippaavat pienemmät kalat kuolleina mereen. Lapsi ei halua uimavesiensä pilaantuvan,
joten hän päättää toimia. Hän hakee kotoa merirosvotarvikkeita ja käy niihin pukeutuneena
puhuttelemassa kalastajia ja lähettää heidät kotiinsa oppimaan parempaa käytöstä.
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Kuva 7. Sumusaaren merirosvo, 2015. Riina Katajavuori & Christer Nuutinen.
Lossi-Lassi ja merten salaisuudet
Tarina (Kuva 8) kertoo kapteeni Lossi-Lassista ja hänen kahdesta ystävästään Nepasta ja
Ekusta, jotka lähtevät merentutkimusmatkalle ja tapaamaan delfiinejä kapteenin Lindy-Hoplaivalla. Matkan aikana ystävykset pelastavat haaksirikkoutuneen ilmastopakolaisen Tautoun, tutustuvat lintututkija Nelliin ja ystävystyvät heidän kanssaan. Matkallaan laivan miehistö kohtaa roskilla sotkeutuneen rannan ja öljynporauslautalla sattuneen öljyvahingon,
mutta saa ongelmat korjattua.

Kuva 8. Lossi-Lassi ja merten salaisuudet, 2015. Anssi Keränen.
Onni-Pojan kierrätyskirja
Kirjassa (Kuva 9) kuvataan Onni-pojan päivä. Onni asuu äitinsä ja isänsä kanssa, ja tekeekin
kirjassa heidän kanssaan erilaisia askareita. Onni-poika muun muassa lajittelee jätteitä, osallistuu pihakirpputorille ja askartelee vanhempiensa kanssa vanhasta pahvilaatikosta merirosvolaivan.
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Kuva 9. Onni-Pojan kierrätyskirja, 2015. Sanna Pelliccioni.

5.2 Analyysin kulku
Analyysin 1. Vaihe
Aloitin aineistoni käsittelyn kirjojen esiluennalla, jolloin pyrin rakentamaan kuvan siitä,
mitkä osat kirjasta sisältävät tutkimuksen kannalta olennaista materiaalia. Valitsin aineistoksi kaiken toiminnan, jonka voi nähdä hyödyttävän luontoa ja sen tasapainon säilymistä.
Aluksi huomioin kohdat, joissa lapsi tekee jonkin konkreettisen asian ympäristöön liittyen
ja arvioin sen pohjalta, vaikuttavatko kirjan muut tapahtumat ympäristöön liittyvään toimintaan. Analysoin suurimman osan tutkimusaineistosta, sillä erityisesti lapsihahmojen yksilöllisiä ominaisuuksia ja heidän verkostoihinsa liittyviä asioita kuvattiin useissa kohdissa kirjaa.
Käytin analyysin apuna analyysikehikkoa (Taulukko 1), jonka kehitin Kressin ja van
Leeuwenin (2006) kuva-analyysimenetelmän ja Unsworthin ja Cléirighin (2009) tutkimuksen pohjalta.
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Taulukko 1. Analyysikehikko
Kuvan ideationaalinen funktio a
Luokittelevat prosessit
Analyyttiset prosessit
Symboliset prosessit
Aktioprosessit

Teksti b Yhteisvaikutus c
Toisteisesti ilmaistut asiat
Vain tekstissä ilmaistut asiat
Vain kuvassa ilmaistut asiat

Reaktioprosessit
Puheprosessit
Siirtymäprossesit

Ainoastaan kuvan ja tekstin vuorovaikutuksessa syntyneet merkitykset

Olosuhteet

Taulukon 1 käsitteet
a) Kuvan narratiiviset prosessit kuvaavat Kressin ja van Leeuwenin (2006) kuva-analyysimenetelmän käsitteitä. Sarakkeeseen erittelin kuvassa tapahtuvan toiminnan käsitteiden mukaisesti.
b) Teksti-sarakkeeseen kirjoitin tekstin sellaisena kuin se aineistossa oli.
c) Toisteisesti ilmaistuilla asioilla tarkoitan merkityksiä, jotka ilmaistiin sekä kuvassa
että tekstissä. Vain tekstissä ilmaistuilla asioilla tarkoitan merkityksiä, jotka löytyvät
ainoastaan tekstistä. Vain kuvassa ilmaistuilla asioilla tarkoitan asioita, jotka ilmaistaan ainoastaan kuvissa. Ainoastaan kuvan ja tekstin vuorovaikutuksessa syntyneillä
merkityksillä tarkoitan merkityksiä, joita ei synny, jos kuvia ja tekstiä katsoo toisistaan irrallaan.
Kirjan sisällön avaaminen taulukkoon oli analyysin kannalta hyödyllinen työkalu, sillä se
auttoi analyysin seuraavassa vaiheessa, vastauksen etsimisessä tutkimuskysymyksiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli kartoittaa, millaista kuvan tekstin välinen dynamiikka oli, sillä
se täytyi huomioida analyysin seuraavassa vaiheessa. Tehtyäni multimodaalisen analyysin
havaitsin, että kuvan ja tekstin suhde oli useimmiten toisiaan täydentävä, eikä ristiriitaista
informaatiota juuri esiintynyt. Vaihtoehtoinen informaatio ei olisi ollut ongelmallista siinäkään mielessä, että tarkoituksenani oli tarkastella, mitä erilaisia taitoja ja resursseja lasten
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toiminnassa esiintyy, ja mitä erilaisia seurauksia toiminnalla on. Tutkimukseni kannalta ei
ollut väliä, esiintyvätkö ne vain toisessa vai kummassakin moodissa. Tämän pohdinnan tuloksena valitsin aineiston jatkokäsittelymenetelmäksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin.
Analyysin 2. vaihe
Aloitin teoriaohjaavan sisällönanalyysin Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 117) mukaisesti
aineistolähtöisen analyysin vaiheilla. Ensin merkitsin tekemistäni taulukoista kohdat, joissa
ilmeni lasten taitoihin ja resursseihin sekä toiminnan seurauksiin liittyviä asioita. Olin tehnyt
multimodaalisen analyysin OneNote-sovelluksessa, joten käytin etsimieni ilmaisujen merkintään erivärisiä virtuaalisia tusseja. Käytin analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuuksia, jotka
ovat Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 110) mukaan yksi vaihtoehto analyysiyksiköksi. Tutkimuksessani analyysiyksikkö kuvasi käytännössä lapsen yhtä resurssia, taitoa tai toiminnan
seurausta. Merkittyäni tärkeät kohdat aineistosta kokosin ne peräkkäin ja pelkistin niiden
sisältämän informaation. Tätä havainnollistaa Taulukko 2. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 109)
kuvaavat aineiston redusointia eli pelkistämistä vaiheena, jossa analysoitava informaatio tiivistetään tai pilkotaan osiin. Tällöin aineistosta karsiutuvat epäolennaiset asiat pois.
Taulukko 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

“Se ei ollut kivaa, sillä nämä kalat eivät Lapsi tunnistaa kalat kuolleiksi.
olleet eläviä. Ne kelluivat maha ylöspäin.” (Katajavuori, 2015)
”Kiitos. Pelastitte henkeni, norppa sa- Norpanpoikanen kiittää sisaruksia henkensä
noo.”

pelastamisesta.

(Lerche, 2014)
Kuvaa koskeva alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Ikkunalaudalla on viili- ja maitopurkki, Kierrätysmateriaalien käyttö kodin sisustukjoista kasvaa kasveja.

sessa.

Kuvaa ja tekstiä koskeva alkuperäi- Pelkistetty ilmaus
silmaus
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”Öljyyn juuttunut lintu on aivan hädis- Toinen pojista kiinnittää öljyvahingossa huosään.”
–

mionsa mönjässä olevaan, hätääntyneeseen lin”Yritä jaksaa vielä hetki, minä tuun, kannustaa jaksamaan hetken ja lupaa autautan sinua! Huutaa Nepa.” (Ke- taa häntä.
ränen, 2015)

Nepa katsoo lintuun päin kauhistuneena. Lintu huutaa jotain.
”Kotona Mimmit poistavat varovasti la- Siskokset hoitavat ketunpoikasen tassun kunsinsirun, pesevät tassun ja sitovat siihen toon ensiaputarvikkein ja käskevät tämän lelopuksi kääreen.

vätä.

Sinun täytyy levätä, he opastavat kettua.” (Lerche & Mort, 2013)
Maassa erilaisia ensiaputarvikkeita.

Pelkistettyäni aineistooni kuuluvat ilmaukset etenin Tuomen ja Sarajärven (2009) esittelemän analyysitavan mukaisesti klusterointiin eli ryhmittelyyn (ks. Taulukko 3). Tässä vaiheessa pelkistetyistä ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaan aihepiiriin kuuluvat pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään luokkiin ja nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun perusteena voi olla esimerkiksi ilmiön ominaisuus, piirre tai
käsitys. Klusterointi tiivistää tutkimusaineistoa ja luo pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle
antaen myös alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Klusteroinnin avulla aineistosta saadaan muodostettua alaluokkia. (m.t., s. 109 & 110.)

Taulukko 3. Esimerkki alaluokkien muodostamisesta
Poika löytää roskien seasta halkaistun valokuvan, sovittaa palaset yh- Päättelytaidot
teen ja huomaa siinä lakkipäisen henkilön.
Tyttö epäilee jonkun heittäneen roskansa luontoon ja hajottaneen pussin sen jälkeen.
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Kalapoika päättelee opettajan kertoman pohjalta ihmiset syypäiksi kalojen poismuuttamiselle.
Poika kauhistuu kuullessaan kalaystävysten viestin.

Empatia

Tyttö kohtaa kipeän ketunpennun hymyillen.
Poika rauhoittelee ja lohduttaa huolestunutta saaren asukasta, jonka
ammatin sotku on vienyt.
Poika ihmettelee aikuisten tapaa olla sammuttamatta valoja.

Kriittinen suh-

Tyttö pitää roskaamista ajattelemattomana.

tautuminen

Poika ei tiedä, luottaisiko siskon ideaan ongelmanratkaisusta.

Aineiston klusteroinnin jälkeisenä vaiheena on Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 111) mukaan
abstrahointi, jossa tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon perusteella luodaan teoreettisia
käsitteitä. Koska lähestymistapanani oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, toin tässä vaiheessa
mukaan tutkimaani ilmiötä kuvaavat teoreettiset käsitteet, eli kulttuuriset ja sosiaaliset toimintaresurssit. Kulttuurisista toimintaresursseista käytössäni olivat ruumiillistuneiden ja objektivoituneiden toimintaresurssien käsitteet. Institutionalisoituneita toimintaresursseja ei
noussut esille tutkimusaineistosta, joten käsite jäi pois.
Abstrahointivaiheessa ryhmittelin alaluokat toimintaresurssien käsitteiden alle, ja luokkien
selkeämmän esittelyn vuoksi kokosin alaluokat pääluokiksi niiden alle. Loin kulttuurisia toimintaresursseja kuvaavat pääluokat Lehtisen ja Vuorisalon (2007, 235) tutkimuksesta nousseita kulttuuristen toimintaresurssien käsitteitä hyödyntäen. Lisäksi hyödynsin Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita
(2014), joissa lapsen toimintakyky ja kehitys hahmotetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueen kautta. Esittelen abstrahoinnissa syntyneet luokat tutkimukseni tuloksissa.
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6 Tutkimuksen tulokset
Havaitsin kuvakirjoissa esiintyvien lasten tai heihin rinnastettavien hahmojen toiminnassa
erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia toimintaresursseja. Lisäksi havaitsin monenlaisia toiminnan seurauksia. Tässä luvussa esittelen havaitsemani toimintaresurssit teoriaosiosta tuttujen
resurssien lajien mukaisesti. Sitten esittelen kirjoissa ilmenneet toiminnan seuraukset ja kokoan keskeisimmät tutkimustulokset yhteen.
Tuloksia esitellessäni puhun pääasiassa toimintaresursseista, sillä aineistossani esiintynyt
ympäristötoiminta ei aina täyttänyt pääoman käsitteen ehtoja. Tunnistin toimintaresurssit
tarkastelemalla kirjoissa esiintyvää ympäristöön liittyvää toimintaa pohtien, millaisia voimavaroja lapset käyttivät toiminnassa. Tarkastelua ohjasi tutkimukseni teoriapohja. Joissakin tilanteissa pidin toiminnassa ilmeneviä resursseja pääomana. Esimerkiksi silloin, kun
toimintaresursseja käytettiin ympäristöongelman aiheuttajan päihittämiseen, resurssit olivat
selkeästi pääomaa. Bourdieu (Lehtinen & Vuorisalo, 2007, s. 242) pitää tärkeänä sitä, että
tutkija tuntee kentän, jolla tutkii pääomien käyttämistä. Tarkastelemissani kuvakirjoissa toiminnan kentät ovat niitä fyysisiä ja sosiaalisia tiloja, joissa toiminta tapahtuu. Bourdieu (Alanen et al., 2015, s. 4.) toteaa kaikkien kenttien rakentuvan valtasuhteina, joten yksi keino
havaita kenttiä oli tarkastella, millä tavoin valtasuhteet kirjoissa ilmenevät. Bourdieun teoriaan kuuluvan habituksen käsitteen rajasin tarkoituksella aineiston tarkastelusta pois, sillä
useissa aineistoni kirjoissa ilmaistiin vain vähän habituksen määrittämiseen liittyviä tietoja.

6.1 Kulttuuriset resurssit
Ruumiillistuneet kulttuuriset resurssit
Ruumiillistuneet kulttuuriset resurssit (Taulukko 4 & LIITE 1) nousivat keskeisiksi kuvakirjojen lasten toiminnassa. Tulkintaani ruumiillistuneista kulttuurisista toimintaresursseista
tukee se, että kirjojen hahmot saavuttivat näitä ominaisuuksiaan käyttämällä onnistuneita
vaikutuksia tilanteissa. Lisäksi lapset pystyivät tuomaan hallitsemallaan tiedolla esille erityisosaamistaan ja lahjakkuuttaan. (ks. esim. Lehtinen, 2009, s. 93).
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Taulukko 4. Aineistossa esiintyneet ruumiillistuneet kulttuuriset resurssit
Tieto
Psyykkiset taidot
Sosiaaliset taidot
Fyysiset taidot
Muut yksilölliset ominaisuudet
Lapsella oleva tieto ilmeni toiminnassa useilla eri tavoilla. Lapset käyttivät tietoa sekä ohjaamaan toimintaansa että hieman harvemmin tuodakseen sitä muuten vaan ilmi. Ympäristöön liittyvä tietämys tuli kirjoissa esille sekä ennen ympäristötekoihin liittyvää toimintaa
että ympäristöongelmaan liittyvän pohdinnan yhteydessä. Esimerkiksi lapsen luontotuntemusta kuvattiin jo kerrottaessa lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista. Tavallisen arjen kuvauksissa ilmeni tiedon muodoista erityisesti kierrätystietämystä. Lapsi toi esille jätteiden
lajitteluun liittyvää tietoaan, ja erilaisia kierrätykseen ja tavaroiden uusiokäyttöön liittyviä
ajatuksiaan. Arkielämän kuvauksissa esiintyi myös ekologisten elämäntapojen tuntemusta.
Tieto oli taustalla myös tilanteissa, joissa lapsi ohjasi muita ympäristöön liittyvässä toiminnassa. Lisäksi lapsilla ilmeni elinympäristöönsä liittyvää tietoa siinä, mistä apua voisi saada,
ja millainen toimintaympäristö muuten on.
Psyykkisten taitojen kategoriaan sisältyi tutkimuksessani paljon alaluokkia. Pohtimistaidoiksi luokittelin tutkimusaineistosta lapsen kyvyn pohtia erilaisia valintoja, tarkentaa käsityksiään ja arvioida kohtaamiaan tilanteita. Pohtimistaitoihin liittyivät läheisesti myös päättelytaidot, joissa lapsi käytti ajattelukykyään taidokkaasti hyödyksi. Teoksessa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) kalaoppilas ymmärtää opettajansa kertoman pohjalta ihmisten toiminnan syyksi kalojen poismuuttamiselle Itämerestä. Lasten päättelytaidot ilmenivät ongelmanratkaisutilanteissa, esimerkiksi teoksessa Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011), jossa poika arvelee roskien joukosta löytyneiden kuvien
toimivan vihjeinä roskaajan löytämisessä:
Roskien seasta hän oli kaivanut lisää välädyksenomaisia tuokiokuvien palasia:
räps ylivalottunut otos kellertävästä kesälakista jonka lipan päällä lepäsivät
valkosankaiset aurinkolasit, räps epätarkaksi heilahtanut kaistale aurinkovarjoa ja siivu puista pöytää, räps vahinko-otos auton renkaasta ja kirkkaana heijastelevasta rekisterikilvestä sekä räps jättimäinen lähikuva sormesta linssin
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edessä. “Näihin valokuviin kätkeytyy varmasti jokin vihje, katso nyt, nämä
ovat ihan samanlaisia kuin se kuva vihreästä kesälakista”, huomautti Alvari
painokkaasti ja ojensi kuvakokoelmansa myös Niikille, joka tarkasteli sitä huolella. (Qvist & Qvist, 2011, s. 11.)
Edellinen esimerkki sopii kuvaamaan myös toista aineistossa ilmennyttä psyykkisten taitojen osa-aluetta – muistia. Poika muistaa edellisenä päivänä roskien joukosta löytämänsä valokuvan ja pohtii löytämiensä kuvien välistä yhteyttä. Myöhemmin teoksessa sama poika
osaa yhdistää myös aiemmin löytämänsä roskapussin logon leirintäalueen portin samanlaiseen kuvaan, ja löytää ystäviensä kanssa roskaajat tämän avulla.
Lasten kriittinen ajattelu esiintyi tutkimissani kuvakirjoissa esimerkiksi lasten suhtautumisena muiden esittämiin asioihin ja toimintaan sekä olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamisena. Esimerkiksi teoksessa Meidän ja muiden vihreä kirja (Hoffman ja muut,
2015) poika pohtii, ovatko hissit lainkaan tarpeellisia. Samassa kirjassa poika ihmettelee ääneen aikuisten tapaa jättää valot päälle. Kriittinen suhtautuminen asioihin ilmeni myös saadun tiedon kyseenalaistamisena. Teoksessa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012)
kalaoppilaat epäilevät opettajan ihmisistä kertoman tiedon totuudenmukaisuutta:
Veden pinnan alle ulottui jotain kummallista. Neljä jalkaa, ihan samanlaisia
jalkoja ja varpaita kuin Cecilian kuvassa. Varpaat näyttivät todella herkullisilta. Mutta miten Cecilia oli ollut näin väärässä? Hän oli sanonut, että ihmisillä
oli vain kaksi jalkaa. (Henriksson & Tarkka, 2012, s. 13.)
Samassa teoksessa (Henriksson & Tarkka 2012) poika ei usko heti sisarustensa puhuneen
kalojen kanssa, mutta hänen ajattelunsa muuttuu hänen kuullessaan kalan puhuvan Itämeren
tilasta. Kriittinen suhtautuminen ilmeni myös lasten välisissä ongelmanratkaisutilanteissa,
joissa toisten ideoita kyseenalaistettiin. Lisäksi kriittisyys ilmeni lasten asenteina luonnon
roskaamista vastaan. Esimerkiksi kirjassa Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist
& Qvist, 2011) lasten ilmaisemat mielipiteet osoittavat selkeästi sen, että lapset paheksuvat
roskaamista.
Tutkimieni kirjojen tapahtumat antoivat hyvän mahdollisuuden tarkastella lasten toiminnan
etenemistä heidän havaitessaan ympäristöongelman. Lasten toiminta osoitti korkeaa toimintavalmiutta ja hyviä toiminnanohjaustaitoja. Kun lapsi havaitsi ympäristössä olevan ongelman, toiminta sen ratkaisemiseksi alkoi välittömästi. Lapset esimerkiksi jättivät leikkinsä
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tai muun tekemisensä kesken ja alkoivat heti selvittää tilannetta. Jos lapsella ei ollut heti
ideaa ongelman ratkaisemiseen, ratkaisua pohdittiin yhdessä muiden kanssa. Ongelmanratkaisu tapahtui joko välittömästi tai siihen liittyvien valmistelujen ja selvitysten jälkeen. Jos
lapset korjasivat kohtaamansa ongelman välittömästi, ongelmanratkaisuun liittyvää epäröintiä ja pohdintaa ei aina kuvattu. Esimerkiksi teoksessa Mimmit ja veden väki (Lerche & Mort,
2014) sisarukset pelastavat kalastusverkkoon juuttuneen norpanpoikasen heti tämän havaittuaan. Oman toiminnan ohjaamisen lisäksi tarkastelemieni kirjojen lapset osoittivat kykyä
ohjata myös muiden toimintaa.
Lasten valmius ja kiinnostus toimintaan näkyi myös muussa ympäristötoiminnassa kuin varsinaisten ongelmien kohdalla. Esimerkiksi teoksessa Onni-pojan kierrätyskirja (Pelliccioni,
2015) Onni kiinnostuu oma-aloitteisesti seuraamaan paperinkeräysauton toimintaa. Onnipojan kierrätyskirjan tyyli on samansuuntainen kuin Suvilehdon (Karasma & Suvilehto,
2013) tarkastelemissa Minttu- ja Tomppa -kirjoissa: tarina voi rakentua sen varaan, että lapsi
näkee tai kokee jotakin ensimmäistä kertaa. Tämä heijastaa Suvilehdon mukaan nykyajan
lapsikäsitystä, jossa lapsi nähdään aktiivisena oman elämänsä toimijana. Lapsen ymmärretään suuntautuvan jo syntymästään alkaen aktiivisesti ympäröivään maailmaan, ja tätä kuvaavat kirjat tarjoavat samastumiskohteita esimerkiksi vanhemmille. (m.t., s. 24.)
Lasten kohtaamien ympäristöongelmien moninaisuuden vuoksi myös ratkaisutavat olivat
erilaisia. Yksi ratkaisujen keksimiseen käytetty taito olikin luovuus. Esimerkiksi teoksessa
Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011) Niiki-tyttö päättää käyttää
roskaajien kameraa ongelman ratkaisemisessa: hän keksii ottaa sillä kuvia roskatuista alueista, jotta roskaajat näkisivät, mitä roskapussien luontoon heittäminen on aiheuttanut. Teoksessa Meidän ja muiden vihreä kirja (Hoffman ja muut, 2014) lapsi maalaa vanhan tuolin
ja iloitsee sen muuttuneen kuin uudeksi. Tapahtuma esitetään osana muita lasten ideoimia
energia- ja kierrätysratkaisuja.
Lasten toimintaa tukivat ja mahdollistivat myös ominaisuudet, joita kutsun henkisiksi vahvuuksiksi. Tällaisia löytämiäni ominaisuuksia kirjoissa olivat sinnikkyys, rohkeus ja toiveikkuus. Sinnikkyys näkyi tilanteissa, joissa ongelmaa ratkaistaessa tuli vastaan haasteita: Esimerkiksi teoksessa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) ilmenee sekä fyysistä
että psyykkistä sinnikkyyttä, kun Nepa-nalle jatkaa roskien keräämistä rannalta yöhön asti,
vaikka kaikki hänen ystävänsä menevät jo nukkumaan (kuva 10). Samassa tilanteessa ilmenee myös fyysistä sinnikkyyttä, sillä ystävysten kerrotaan keränneen roskia koko päivän.
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Myös Niiki ja Alvari (Qvist & Qvist, 2011) eläinystävineen jatkavat roskaajan etsimistä,
vaikka ovat helteen uuvuttamia. Edelleen teoksessa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) Nepa puhdistaa öljystä pelastamansa linnun monivaiheisesti ja huolellisesti,
mikä osoittaa kykyä toimia tavoitteellisesti. Lisäksi sinnikkyys ilmeni kirjoissa omien ideoiden perustelemisena muiden kyseenalaistamisen edessä.

Kuva 10. Keränen, 2015: Lossi-Lassi ja merten salaisuudet. Julkaistu kuvittajan luvalla.

Kuvassa 10 esitettyä rakennetta, jossa liikettä esitetään peräkkäisten kuvien avulla, kutsutaan
simultaani suksessioksi. (Ylimartimo, 2001, s. 91). Sen avulla voidaan Rhedinin (1992, s.
171 & 177) mukaan havainnollistaa esimerkiksi ajallisuutta ja tapahtumia jonkin tilan sisällä. Tällöin lukija näkee samassa kuvatilassa tapahtumat asteittaisesti tai esimerkiksi saman hahmon erilaisina asemina. Kuvan 10 rakenne esittää Nepa-nallen toiminnan etenemisen ja asteittaisen väsymisen.
Vaikka lapset toimivat joissakin kirjojen tilanteissa väsymystään vastaan, myös jaksamisesta
huolehtiminen oli osa heidän toimintatapojaan. Kahdessa kirjassa lapset pitivät levähdystauon tilaisuuden tullen. Teoksessa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012, 13) merta
pelastamaan ryhtyneet kalaoppilaat ottavat välillä pienet päiväunet, ja kirjassa Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011) ystävykset etsivät mehua janoonsa
ja pitävät hengähdystauon. Teoksessa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015)
muut paitsi Nepa-nalle menevät nukkumaan päivän roskia kerättyään, tunnistaen näin oman
jaksamisensa rajat.
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Rohkeuden kuvauksia tulkitsin olevan tilanteissa, joissa lapset toimivat pelosta huolimatta.
Esimerkiksi teoksessa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2011) Harri Hauki yrittää
peittää pelkoaan puhuessaan vastaan tulleelle terävähampaiselle hylkeelle ja saakin sanottua
jotain. Luokkakaveri auttaa sanoissaan takeltelevaa Harria. Myös samassa teoksessa olevan
hahmon, Aino Ahvenen, toiminnassa ilmenee rohkeutta. Lähtiessään luokkakavereidensa
kanssa matkaan meren pelastamiseksi Ainon ilmeestä voi havaita pelon, mutta tekstissä ei
mainita Ainon harkitsevan reissulta poisjättäytymistä. Matkan aikana Aino näyttää useita
kertoja pelokkaalta ja onkin kahteen luokkatoveriinsa verrattuna taustalla siihen asti, kun
tulee ongituksi. Aino lentää vahingossa tiskialtaaseen ja saa siellä rohkeutensa takaisin kyeten puhumaan ihmisille. Toiveikkuus näkyi kirjoissa lasten toiminnassa siten, että lapset uskoivat ongelman ratkeamiseen. Tällöin he näkivät saamissaan vihjeissä ja tekemissään havainnoissa potentiaalia.
Tutkimissani kuvakirjoissa oli useita kohtia, jotka osoittivat lasten toiminnan vastuullisuutta.
Vastuullisuus näkyi etenkin lupauksina, joita lapset tekivät ympäristön suhteen. Esimerkiksi
kirjassa Mimmit ja veden väki (Lerche & Mort, 2014) sisarukset lupaavat kalojen kuninkaalle, jättiläishauelle pitää huolta järvestä. Itämeren ritarit -kirjassa (Henriksson & Tarkka,
2011) sisarukset ja heidän vaarinsa aikovat tehdä kaikkensa Itämeren pelastamiseksi, ja heidän uudet kalaystävänsä lupaavat jäädä mereen asumaan.
Sosiaaliset taidot nousivat aineistossani keskeiseksi resurssiksi lasten toiminnassa. Anita
Saaranen-Kauppinen (2014) määrittelee sosiaaliset taidot esimerkiksi joustavana, tilanteeseen ja ympäristöön sopivana toimintana sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Sosiaalisiin
taitoihin sisältyy myös kyky prosessoida sosiaalista tietoa, kuten havainnoida tilanteita,
tehdä niistä tulkintoja ja suunnata omaa toimintaa tulkittujen sosiaalisten vihjeiden mukaisesti. Sosiaaliset taidot näkyivät aineistossani avuntarvitsijoiden kohtaamisena ja auttamisena sekä luottamuksen rakentamisena muihin toimijoihin. (m.t., 56.) Analysoimissani kirjoissa avuntarvitsijan havaitseminen oli yleinen ilmiö: neljässä kirjassa yhdeksästä ilmeni
tilanne, jossa lapset kohtasivat jostain ympäristön ongelmasta kärsivän ihmisen tai eläimen,
joka tarvitsi akuutisti apua. Lapset toimivat kirjoissa jopa avuntarvitsijan hengen pelastaen.
Lisäksi sosiaaliset taidot näkyivät lasten keskinäisessä toiminnassa esimerkiksi muiden tukemisena haastavissa tilanteissa.
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Empatiataidot näkyivät aineistossa esiintyneissä auttamistilanteissa lämpimänä kohtaamisena, lohduttamisena ja rauhoittelemisena. Esimerkkinä tästä on kuva 11, jossa toinen Mimmeistä kohtaa lasinsiruun tassunsa satuttaneen ketunpoikasen ystävällisesti. David Humen
(Aaltola, 2014, s. 21) mukaan empatia on kykyä jakaa muiden tunnetiloja tai kokemuksia.
Elisa Aaltola (2014) kirjoittaa, että joidenkin filosofien mukaan juuri empatia on moraalisen
toimijuuden alkuperä. Moraalisena toimijuutena voidaan pitää toimintaa, jossa intention
kohteena on ensisijaisesti toinen yksilö. Henkilön omat tarpeet, halut ja intressit eivät siis
ole etusijalla. Toiseksi moraalinen toiminta on avointa, eli siinä näkyy valmius altistua toisen
henkilön kokemusmaailmalle, vaikka tämä aiheuttaisikin epämiellyttäviä seurauksia toimijan omien tarpeiden kannalta. (m.t., s. 20.) Aineistossani oli havaittavissa toimintaa, jossa
voidaan nähdä moraalista toimijuutta. Esimerkiksi kirjassa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet
(Keränen, 2015) Nepa-nalle lohduttaa lintututkijaa, joka on huolissaan roskaantuneesta rannasta ja sen vaikutuksesta hänen työhönsä. Hän huolehtii siitä, että ranta tulee siivotuksi,
vaikka hän meinaa ”nukahtaa pystyyn” jatkaessaan siivoamista yöhön asti.

Kuva 11. Lerche & Mort, 2014: Mimmit ja ketunpoikanen. Julkaistu kuvittajan luvalla.

Lasten fyysiset taidot olivat lasten toiminnassa keskeisiä, sillä ne mahdollistivat itsenäisen
toiminnan ja muun toimintaan osallistumisen. Esimerkiksi eläinten pelastustoimet ja kuntoon hoitaminen edellyttivät motorisia taitoja. Samalla ne edellyttivät tietotaitoa, eli käytännön tietoa jonkin asian suorittamisesta. Esimerkiksi Mimmit (Lerche & Mort, 2013) hoitivat
lasinsiruun itsensä satuttaneen ketunpoikasen tassun kuntoon, ja kettu tuli pian terveeksi.
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Kirjassa Nalle-Puh: tarpeellinen tammi (Hutta ja muut, 2010) Ruu-kengurunpoikanen pääsee osallistumaan puun kastelemiseen omalla tavallaan:
“Ehkä meidän pitäisi tehdä työnjako”, Kengu ehdotti, kun oli saanut vedettyä
Ruun ylös joesta. “Ihaa on vahva, joten hän voi täyttää astiat ja vetää ne rannalle”, Kengu jatkoi. “Me muut muodostamme ketjun ja ojennamme astiat Tiikerille ja Ruulle. He seisovat tammen luona ja pomppivat niin, että vesi loiskahtelee tasaisesti ympäriinsä.”
Se oli kaikkien mielestä oivallinen suunnitelma. (Hutta ja muut, 2010.)
Kuvassa Ruu katsoo Tiikeriä, joka pomppii kastelukannu kädessään. Ruu itse on pompannut
ilmaan kädet iloisesti levällään, mutta hän on hieman etäämpänä puusta ja sitä ympäröivistä
lätäköistä. Kuvan voisi tulkita esimerkiksi siten, että Ruu katsoo mallia Tiikerin toiminnasta.
On myös mahdollista tulkita, että Ruu ei noudata emonsa työnjakoa, vaan osallistuu tilanteeseen omalla tavallaan. Joka tapauksessa Ruun kyky pomppia on keskeinen taito hänen
osallistumismahdollisuuksiensa kannalta. Edellisellä sivulla Ruu yrittää kiskoa joesta täyttä
vesisaavia yksin rannalle, mutta molskahtaa jokeen. Ruun voimat eivät siis aivan riitä vesisaavin kuljettamiseen, mutta pomppimisen hän taitaa yksinkin.
Sen lisäksi, että lapset käyttivät toiminnassaan erilaisia taitoja, myös heidän muut yksilölliset
ominaisuutensa vaikuttivat toimintaan. Lasten yksilöllisiä ominaisuuksia kuvattiin usein kirjan alkupuolella kerrottaessa lapsesta. Kiinnostus luonnon ja luonnon olentojen tutkimiseen
ilmeni useissa kirjoissa. Kiinnostus seikkailuihin oli myös yksi lasten yleisistä mielenkiinnon kohteista. Kirjassa Niiki ja Alvari: rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011)
lapsilla esiintyi myös seikkailuihin liittyviä erityisominaisuuksia. Tarinan kannalta merkitykselliseen rooliin nousi Alvari-pojan hiussuortuva, josta kerrottiin näin:
Alvari katselee maailmaa uteliaana tuuheiden etuhiustensa lomasta. Juuri hiukset tekevätkin Alvarista hiukan erityislaatuisen pojan. Hänen taipuisa hiussuortuvansa nimittäin kohoaa päälaelta ilmavirran mukana kohti taivaan sineä näyttääkseen suuntaa mukaansa kutsuvalle seikkailulle. Suortuva aloittaa hurjan
pyörteisen tanssin Alvarin pään yllä rauhoittuen aloilleen vasta, kun suunta
kohti tuntematonta ja salaperäistä matkaa on selvinnyt.
(Qvist & Qvist, 2011, s. 2)
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Alvarin hiussuortuva toimi tarinassa resurssina, josta kerron myöhemmin sosiaalista pääomaa kuvatessani.
Lapsen yksilölliseksi ominaisuudeksi havaitsin itsetuntemuksen teoksessa Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015), jossa lapsi kuvaa ominaisuuksiaan meren aallokossa uidessaan:
Vesi oli jäätävää, mutta olen karski tyyppi – Enkä mikään arkajalka. (Katajavuori ja Nuutinen, 2015.)
Lapsi osoittaa repliikillään omien vahvuuksiensa tuntemista. Seuraavalla aukeamalla lapsi
havahtuu kuolleeseen kalaparveen, ja hänen kuvaamansa ominaisuudet toimivat vahvuuksina hänen keksimässään ratkaisussa.
Esineellistyneet kulttuuriset resurssit
Aineistossani esineellistyneet kulttuuriset resurssit (Taulukko 5) eivät olleet keskeisin lasten
käyttämä resurssi. Näistä resursseista muodostui aineistossa kaksi alaluokkaa.
Taulukko 5. Esineellistyneet kulttuuriset resurssit
Tavarat
Rooli
Yhdessä kuvakirjassa tämä resurssien osa-alue saa kuitenkin keskeisen roolin, sillä tavarat
ja rooli toimivat lapsen pääomana tilanteessa. Kirjassa Sumusaaren merirosvo (Katajavuori
& Nuutinen, 2015) lapsi toimii kalastajien haitalliseen toimintaan puuttuessaan merirosvon
roolissa, joka on osa hänen identiteettiään. Merirosvoksi muuntautuakseen hän käyttää välineitä ja asusteita – sapelia, silmälappua ja puutarhatyökalua. Lapsi hallitsee merirosvojen
toimintakulttuuriin liittyviä tapoja, sillä käytös on hyvin merirosvomaista: lapsi lähestyy
rohkeasti kalastusalusta ja kertoo kalastajille asiansa painokkaasti. Lapsi jatkaa kalastajien
puhuttelua hypäten kalastusaluksen kannelle. Lisäksi lapsi pyytää kalastajilta kalastuslupaa,
mikä osoittaa hänen tuntevan kalastamiseen liittyviä kulttuurisia sääntöjä (kuva 12)
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Kuva 12. Katajavuori & Nuutinen, 2015. Sumusaaren merirosvo. Julkaistu kuvittajan luvalla.
Sumusaaren merirosvo-kirjassa (Katajavuori & Nuutinen, 2015) voi mielestäni havaita asetelmaa, josta Tatar ja Lurie (Corsaro, 2015) puhuvat ”kumouksellisena lastenkirjallisuutena”. Klassisena esimerkkinä tästä ovat Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu-tarinat. Tällaisissa kirjoissa jossa lapset haastavat aikuisten auktoriteetin ja saavat aikuiset näyttämään
joskus jopa hieman naurettavilta. (m.t., s. 131.) Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015) osoittaa esineellistyneiden kulttuuristen resurssien tehokasta käyttöä omien päämäärien saavuttamiseksi.
Kulttuurisesti objektivoituneita resursseja löysin myös teoksesta Meidän ja muiden vihreä
kirja (Hoffman ja muut, 2015), jossa lapset pitävät yhdessä kuvassa kädessään ympäristötekoihin kehottavia kylttejä. Samassa kuvassa kahdella lapsella on päällään kehotuksia sisältävät t-paidat. Kylteissä kehotetaan istuttamaan puita, kasvattamaan mehiläisiä ja sammuttamaan valot. Kahden, käsi kädessä olevan lapsen paitojen tekstit viestivät suojelemaan valasta ja etanaa. Kuvan yläpuolella lukee: ”Tavallisesti aikuiset päättävät näistä asioista, mutta
sinä voit jutella niistä heille (m. t.).” Kuva on esitetty kontekstissa, jossa puhutaan jokaisen
mahdollisuudesta säästää vettä ja energiaa. Aukeamalla on myös joitakin esimerkkejä,
kuinka tämän voisi käytännössä toteuttaa.
Saman teoksen toisessa kuvassa lapset piirtävät ja kirjoittavat yhdessä paperille energiaa
säästäviä ideoita. Tällöin lapset toimivat yhdessä suuren paperin äärellä rakentaen
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“ideapankkia”. Lasten iloisista ilmeistä ja joidenkin lasten katsekontaktista voi päätellä tilanteen olevan mielekäs ja uutta yhteistä pääomaa tuottava.

6.2 Sosiaaliset resurssit
Sosiaaliset resurssit nousivat tutkimusaineistossani lasten keskeiseksi voimavaraksi (Taulukko 6 & LIITE 2).
Taulukko 6. Aineistossa esiintyneet sosiaaliset resurssit
Kodin vaikutus
Aikuinen lapsen kanssatoimijana
Lapsen verkostot
Yhdeksi yläluokaksi muodostui kodin vaikutus. Tähän laskin kuuluvaksi vanhempiin liittyvät tekijät ja kodin fyysisesti tarjoamat asiat. Vanhemman kiinnostus ekologiseen toimintaan
ja ympäristötekoihin ilmeni selvästi kahdessa kirjassa. Tällöin vanhempi otti lapsen mukaan
toimintaan. Teoksessa Onni-pojan kierrätyskirja (Pelliccioni, 2015) Onnin isä ehdottaa pojalle kierrätysaskartelua, ja Onni osallistuu myös pihakirpputorille, jota hänen äitinsä on järjestämässä. Onni vie kirpputorille myös omia tavaroitaan. Kirjassa Nalle Puh ja tarpeellinen
tammi (Hutta ja muut, 2010) Ruu osallistuu äitinsä kanssa huonokuntoisen puun kastelemiseen. Kirjan Meidän ja muiden vihreä kirja (Hoffman ja muut, 2015) kuvissa ilmeni myös
vanhempien ja lasten väliseltä toiminnalta vaikuttavia tilanteita.
Kirjassa Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015) lapsi kertoo hänen äitinsä
olevan merirosvo ja isänsä veneenveistäjä, joka tekee merirosvoille vankkoja aluksia. Lapsi
itse kertoo olevansa aloitteleva merirosvo, ja kuten aiemmin kuvasin, hän käyttää toiminnassaan kalastajia vastaan merirosvon roolia. Yhdessä kirjan kuvassa lapsi perheineen katsoo loittonevaa merirosvolaivaa, ja kuvan henkilöiden ilmeet ja eleet viestivät merirosvolaivan miehistön ja perheen lämpimistä väleistä. Vanhempien ammatit vaikuttavat siis tämän
kirjan kohdalla lapsen toiminnan muodostumiseen.
Sumusaaren merirosvon (Katajavuori & Nuutinen, 2015) kohdalla vanhempien ammatin lisäksi myös niihin välillisesti liittyvät asiat vaikuttavat toimintaan. Tällä tarkoitan kodin esi-
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neitä, jotka ovat tietynlaisia vanhempien ammatin ja kiinnostuksenkohteiden vuoksi. Kirjassa lapsi käyttää toiminnassaan sapelia, jonka historiaa hän pohtii yhdessä kirjan kuvassa.
Kuvassa lapsi katsoo kotinsa seinällä olevaa sapelia ihaillen ja kirjoittaa samalla vihkoon
jotakin. Ympäristöongelman kohdatessaan lapsi lähteekin heti hakemaan kotoa tuttua sapelia
ja muita tarvikkeita. Lapsen vanhempien elämäntavat vaikuttavat siis monella tavalla siihen,
millaisia keinoja lapsi toiminnassaan käyttää. Tässä tapauksessa lapsen sosiaalinen pääoma
antaa hänelle mahdollisuuden useiden muidenkin pääoman lajien käyttöön. Lapsella ei siis
ilman vanhempiensa vaikutusta olisi välttämättä mereen liittyvää tietämystä, mahdollisuutta
sapelin käyttöön, merirosvon asusteita, laivaa saati aloittelevan merirosvon identiteettiä.
Myös Onni-pojan kierrätyskirjassa (Pelliccioni, 2015) on nähtävissä kodin esineiden ja perheen muiden elämänvalintojen vaikutus. Onnin kotona jätteet lajitellaan eri koreihin ja ikkunalaudalla kasvaa kasveja kierrätysmateriaalia olevista purkeista. Vaikka kyse on pienistä
yksityiskohdista, niiden voi tulkita viestivän perheen arvoista ja elämäntavoista. Palatakseni
kirjaan Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015) myös siinä esiintyi perheen
muista elämäntavoista kumpuavia resursseja: jokaisen perheenjäsenen rinnalla kuvataan
eläimiä. Osaa kirjassa esiintyvistä eläimistä voi pitää perheen lemmikkeinä, sillä ne esiintyivät myös lapsen kotona. Eläimestä lapsen kanssatoimijana kirjoitan myöhemmin tekstissä
tarkemmin.
Lapset hyödynsivät kotinsa tarjoamia välineitä ja tarvikkeita myös muissa kirjoissa. Esimerkiksi Niikin ja Alvarin (Qvist & Qvist, 2011) kerrotaan hakeneen roskaantuneen maaston
siivoamiseen roskapussin kotoa. Muita tietoja kotiin liittyen ei kuitenkaan kerrota. Kirjassa
Mimmit ja ketunpoikanen (Lerche & Mort, 2013) Mimmit hoitavat ketunpoikasen kuntoon
kotonaan. Mimmien kuvataan asuvan paikassa, jonne ainoastaan lapset voivat löytää tiensä.
Kaikissa aineistooni kuuluvissa kirjoissa ei kuvata hahmojen kotiin liittyviä tietoja.
Toiseksi yläluokaksi tutkimuksessani nostin aikuisen lapsen kanssatoimijana. Kanssatoimijalla tarkoitan hahmoa, joka toimii joko aktiivisena toimijana yhdessä lapsen kanssa tai lapsen rinnalla pienemmässä roolissa. Tähän luokkaan kokosin muusta aikuisesta kuin vanhemmasta johtuvat tekijät, jotka vaikuttivat lapsen toimintaan. Aikuisen omaisuus toiminnassa
oli keskeinen tekijä yhden kirjan kohdalla. Kirjassa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) kolme ystävystä lähtee yhdessä merentutkimusmatkalle laivan kapteenin omis-
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tamalla laivalla. Tällöin koko matka on mahdollinen kapteenin omistaman laivan sekä seuraavaan alaluokkaan liittyen – aikuisen osaamisen – ansiosta. Kapteenin osaaminen vaikuttaa monella tavalla lasten toimintaan. Esimerkiksi ystävysten havaitessa öljyonnettomuuden
kapteenin kuvataan käynnistäneen öljyntorjuntaoperaation. Aikuisen osaaminen ei kuitenkaan tehnyt lasten rooleista passiivisia, vaan esimerkiksi tässä tapauksessa toinen lapsista
osallistui öljyntorjuntaan ja toinen puhdisti öljystä nostamaansa lintua. Kirja Itämeren ritarit
(Henriksson & Tarkka, 2012) tarjoaa myös yhden esimerkin aikuisen osaamisesta lapsen
resurssina, kun vaari kertoo lapsille asioita, joita Itämeren pelastamiseksi voi tehdä.
Opettaja oli myös yksi hahmo, joka vaikutti lasten toimintaan. Teoksessa meidän ja muiden
vihreä kirja (Hoffman ja muut, 2014) opettaja pyytää lapsilta ideoita kierrätysaiheiseen kysymykseensä. Kirjassa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) kalaopettaja kertoo lapsille ihmisistä ja heidän toiminnastaan. Vanhempia tai muita toimintaa ohjaavia aikuisia ei
kuvattu lainkaan kolmessa aineistooni kuuluvassa kirjassa. Näissä kirjoissa lapset havaitsivat ympäristöongelmia itsenäisesti, ja keksivät itse keinot niiden ratkaisemiseen. Vanhemmiksi tai muiksi huoltajiksi tulkittavia hahmoja esiintyi kaikkiaan neljässä kirjassa. Kahdessa kirjassa lasten toimintaan vaikutti joku muu auktoriteetti: toisessa opettaja kertoi lapsille ympäristöongelmista ja vaari neuvoi lapsia meren pelastamisessa ja toisessa merentutkimusmatkaa ohjasi kapteeni.
Kolmanneksi yläluokaksi lasten sosiaalisissa resursseissa nousivat lapsen muut verkostot.
Jokaisessa tutkimassani kuvakirjassa lapsilla oli jonkinlaisia kanssatoimijoita. Yleinen lapsen kanssatoimija oli sisarus: näin oli neljässä kirjassa yhdeksästä. Muita kanssatoimijoita
olivat ystävät, luokkakaverit, uudet tuttavuudet, naapurit ja ihmislasten kohdalla eläinystävät. Kaikissa kirjoissa lasten keskinäisten tuttavuussuhteiden taustaa ei voinut päätellä.
Lasten verkostot toimivat resurssina yhteistoiminnan tuottamina hyötyinä. Lapset esimerkiksi keräsivät luonnosta löytämänsä roskat yhdessä. Yhteistyö mahdollisti myös yhteisen
päättelyn: ongelmaa lähdettiin esimerkiksi ratkaisemaan ryhmänä. Tällöin lapset toivat havaintojaan esiin ja niistä keskusteltiin yhdessä. Teoksessa Itämeren ritarit (Henriksson &
Tarkka, 2012) on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa lapsella oleva tieto voi saada yhteistoiminnassa hyvin keskeisen roolin:
– Tämä ei käy. Kaikki muuttavat. Meidän on pakko puhua ihmisten kanssa,
sanoi Harri.
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– Eihän se ole mahdollista, pohti Kaisa. Emme me pysty puhumaan ihmisten
kanssa.
– Ehkäpä me kuitenkin voimme, sanoi Aino. Kaukana ulkoluodoilla asuu
vanha Ukkohylje. Nuorempana hän työskenteli sirkuksessa. Siellä hän oppi
myös taikuutta. Hän ehkä pystyy auttamaan meitä puhumaan ihmisten kieltä.
Harrin suu loksahti auki.
(Henriksson & Tarkka, 2012)
Kirjassa (Henriksson & Tarkka, 2012) sosiaalisessa tilanteessa esille tuotu tieto siis ratkaisi
käytännöllisen haasteen. Lasten verkostoista oli apua myös ongelmatilanteissa: kirjassa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) tyttökala auttaa luokkakaveriaan, kun tämän
puhe takeltelee pelottavassa tilanteessa. Verkostoissa myös pidettiin huolta toisista. Edellä
mainitussa kirjassa kaksi kalaoppilaista joutuu vaaraan, mutta heidän luokkalaisensa pelastaa heidät. Myös teoksessa Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011)
ilmenee kanssatoimijoista huolehtimista. Alvari-poika näyttää reissun keskellä huonovointiselta, joten Niiki-sisko ja eläinystävät tarkastelevat hänen vointiaan. Kirjan samassa kohdassa Niiki osoittaa veljellään olevan resurssin tuntemista: hän havainnoi veljensä hiussuortuvan liikettä ja päättää luottaa siihen kulkusuunnan määrittämisessä, vaikka tarjolla olevat
johtolangat johtaisivat muuallekin.
Toiminnan kannalta kahdessa kirjassa ihmislapsilla oli keskeisiä eläinystäviä kanssatoimijoinaan. Kirjassa Sumusaaren merirosvo lapsen kanssatoimijana on kissa, joka pitelee sapelia lapsen soutaessa kohti haittaa aiheuttavaa kalastusalusta. Kissa katselee kalastuslupaa
lapsen pyydettyä sen kalastajilta. Samassa kirjassa lapsen seurana on muitakin eläimiä. Eläimet esimerkiksi katsovat lasta hänen muuntauduttuaan merirosvoksi, ja todistavat näin ilmeillään merirosvo-asun vaikuttavuutta. Lapsen ja eläinten välistä kasvokkaista vuorovaikutusta ei kuitenkaan kuvata, eikä eläimiä mainita tekstissä. Eläimet voisikin tulkita lapsen
“hiljaiseksi tueksi”. Kirjassa Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist,
2011) sisaruksilla on ystävinään hiiri ja orava, joilla on inhimillisiä ominaisuuksia. Eläimet
puhuvat ja kulkevat tarinan ajan lasten rinnalla. He osallistuvat myös päättelyyn ja konkreettisellakin tavalla ongelmanratkaisuun.
Lisäksi lapsen toimintaa edesauttoi muun toimijan apu. Kirjassa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) kalaoppilaat löytävät etsimänsä ukkohylkeen ja saavat tältä kyvyn puhua ihmisten kieltä. Kirjassa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) ystävykset
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kohtaavat merellä haaksirikkoutuneen ja ottavat tämän laivaansa. Hän toimii muun miehistön rinnalla merentutkimusmatkalla.

6.3 Toiminnan seuraukset
Lähes kaikissa analysoimissani kirjoissa tarina rakentui jonkinlaisen ”matkan” ympärille.
Suvilehdon (Karasma & Suvilehto, 2013) mukaan matka onkin yksi universaaleista lastenkirjojen aiheista, joka istuu jollakin tavalla lapsen kokemusmaailmaan. Matkalla on alku,
keskikohta ja loppu. Matka voi olla aivan pienikin mutta analysoimissani kuvakirjoissa matkalla käytiin myös kaukana kotoa, esimerkiksi luonnossa tai merellä seikkaillen. Suvilehto
kuvaa lastenkirjassa esiintyvää matkaa näin: ”Matkan aikana päähenkilö kohta esineitä, ihmisiä, hahmoja, paikkoja, aistimuksia, kokemuksia, tunteita, ajatuksia ja jännitystä, joka saa
ratkaisunsa lopussa” (m.t., s. 30.)
Toiminnan seuraukset (Taulukko 7 & LIITE 3) ovatkin tutkimuksessani eräänlaisia matkan
vaikutuksia. Osa toiminnan seurauksista ilmeni toki jo matkan aikana, mutta tällöinkin kirjan
lopussa kuvattiin useimmiten vielä jonkinlainen ”eheyttävä” lopputulos. Ainoastaan teoksessa Meidän ja muiden vihreä kirja (Hoffman ja muut, 2014) loppuratkaisussa ei kuvattu
tällä tavalla matkan seurauksia kirjan erilaisen juonen kulun vuoksi. Aineistossani esiintyneistä toiminnan seurauksista muodostui kuusi erilaista yläluokkaa.
Taulukko 7. Toiminnan seuraukset
Palaute
Palkinto
Lapsen oma arvio toiminnasta
Muutos toimintaympäristössä
Sosiaaliset seuraukset
Muut toiminnan seuraukset

Yhdeksi toiminnan seuraukseksi nousi muutos toimintaympäristössä. Luonnon tasapainon
palautuminen oli melko yleinen toiminnan seuraus: neljässä kirjassa toiminta johti siihen,
että luonto oli taas ennallaan. Esimerkiksi kirjassa Nalle Puh: tarpeellinen tammi (Hutta ja
muut, 2010) puun lehdet alkoivat aktiivisen kastelemisen tuloksena jälleen vihertyä. Kirjassa
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Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) roskien siivoaminen rannalta tuo poislähteneet linnut takaisin. Muutos toimintaympäristössä näkyi myös siten, että lapsi sai toiminnallaan aikaan muun ongelman ratkeamisen. Esimerkiksi kirjassa Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015) lapsi saa kalastajat säikähtämään ja lopettamaan haitallisen toimintansa. Myös auttamistilanteet johtivat ongelman korjautumiseen.
Lapset saivat toiminnastaan myös erilaista palautetta. Tämä ilmeni useissa kirjoissa. Vanhemmat onnittelivat lasta hienosta toiminnasta tai osoittivat muuten myönteistä suhtautumista lapsen toimintaan. Lapset saivat joissakin kirjoissa kiitoksen tai myönteistä palautetta
myös autetuilta sekä kanssatoimijoiltaan. Esimerkiksi kirjassa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) lintututkija kiittää ystävyksiä sanallisesti. Samalla takaisin palanneet
linnut vilkuttavat hyvästiksi laivan miehistölle, ja osa linnuista lentää iloisin ilmein laivan
ympärillä. Vaikka lintututkija kiittää ystävyksiä, yksi uurastajista jää ilman kiitosta: Nepanalle on siivonnut rannan loppuun yöllä yksin, joten kenelläkään ei ole tietoa Nepan ahkeruudesta. Ystävykset löytävät Nepan myöhemmin rannalta nukkumasta:
Iltapäivällä on aika jatkaa matkaa.
– Tuo laiskuri vain nukkuu, vaikka meillä on ollut näin hauskaa, ihmettelee
Lossi-Lassi. – Kantakaa Nepa laivaan, niin nostamme ankkurin.” (Keränen,
2015)
Nepa herää myöhemmin laivan seilatessa jo merellä, joten mysteeri rannan yöllisestä siisteytymisestä ja kapteenin väärinkäsitys Nepan laiskuudesta jäävät kirjassa ratkeamatta. Tapahtuman jälkeen asiaan ei enää palata, eikä asia näytä herännyttä Nepaakaan vaivaavan.
Tätä kirjan tilannetta voisi peilata toimijuuden teorian näkökulmasta esimerkiksi Arendtin
(Honkasalo, 2013, s. 45) mukaisesti siten, että koska toiminnan päämäärä on siinä itsessään,
toiminta mahdollisesti riittää Nepalle toiminnan mielekkyydeksi. Järventien (2014, s. 161)
näkökulmasta tilanteen voisi nähdä siten, että koska ihminen pyrkii aina toimimaan itselleen
tärkeiden asioiden suuntaisesti, Nepa ei koe tarvitsevansa kiitosta arvojensa mukaisesta toiminnasta.
Yhden kirjan kohdalla lapset saavat toiminnastaan palkinnon. Kirjassa Mimmit ja ketunpoikanen (Lerche & Mort, 2013) sisarukset saavat ketunpoikasen pelastettuaan vanhalta pihapuulta kyvyn muuttua ketuiksi. Puu kertoo olevansa iloinen siitä, että Mimmit rakastavat
metsää ja sen eläimiä. Mimmit lähtevätkin leikkimään kettuina yhdessä pelastamansa ketunpoikasen kanssa. Leikki on toiminnan seurauksena myös kolmessa muussa kirjassa. Onni-
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pojan kierrätyskirjassa (Pelliccioni, 2015) Onni leikkii vanhempiensa kanssa rakentamassaan merirosvolaivassa, ja kirpputoripäivän jälkeen leikkiin on tullut myös kirpputorilta löytyneitä uusia tavaroita. Leikki syntyy joissakin kirjoissa myös uusien ystävien kanssa: esimerkiksi kirjassa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) lapset lähtevät sukeltelemaan uusien kalaystäviensä kanssa.
Kolmessa analysoimassani kirjassa toiminnasta seuraa lapsille täysin uusia ystävyyksiä.
Kahdessa kirjassa uusista ystävistä tulee myös asuinkumppaneita. Tällöin lapset lupaavat
uusille ystävilleen kodin. Kirjassa Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Keränen, 2015) öljystä
pelastettu pikkulintu jää miehistön seuraksi laivalle, ja erityisesti lintu viihtyy pelastajansa
seurassa. Osassa kirjoista ympäristötoiminnan tuottama ystävyys auttaa lapsia myöhemmin
siten, että lapset saavat autetuiltaan itse myöhemmin apua. Esimerkiksi kirjassa Mimmit ja
ketunpoikanen (Lerche & Mort, 2013) Mimmien pelastama, ystäväksi jäänyt kettu auttaa
koko porukan metsästä kotiin vainunsa avulla.
Toiminnan seuraukset näkyvät myös lapsen omassa, toimintaan liittyvässä itsearvioinnissa.
Joissakin kirjoissa kuvataan lapsen kokemaa onnistumisen tunnetta. Esimerkiksi Niiki ja Alvari eläinystävineen (Qvist & Qvist, 2011) katsovat siivoamaansa aukeaa ylpeinä. Kirjassa
Sumusaaren merirosvo (Katajavuori & Nuutinen, 2015) lapsen toiminta on rakentanut hänen
identiteettiään. Kertoessaan ympäristötoiminnastaan iltapalapöydässä vanhemmilleen lapsi
toteaa:
Tunsin itseni sankarilliseksi, oikeaksi merirosvoksi! (Katajavuori & Nuutinen
2015).
Teoksessa Meidän ja muiden vihreä kirja (Hoffman ja muut, 2014) lasten ilmeissä voi joissakin kuvissa havaita onnistumisen iloa. Ilo liittyy tällöin esimerkiksi keksimiseen ja ihmettelyyn. Lasten ilmeet kertovat muissakin tarkastelemissani kirjoissa myönteisistä tunteista
ympäristötekojen jälkeen: kasvoilla paistaa usein hymy.
Toiminnalla ilmenee myös muita seurauksia, joista muodostin oman luokkansa. Onni-pojan
kierrätyskirjassa (Pelliccioni, 2015) Onni näkee päivän askareiden jälkeen unta, jossa hän
on oikea merimies. Päivällä kierrätysmateriaaleista askarreltu merirosvolaiva on siis muuttunut unessa todelliseksi laivaksi. Unessa Onnilla on myös kirpputoripäivään liittyviä tavaroita. Muuna seurauksena kirjassa on myös se, että vietyään kirpputorille vanhoja lelujaan
Onni saa valita kirpputorilta yhden uuden tavaran. Näin kierrättäminen palkitsee lapsen.
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Onnistumisen kokemusten lisäksi kirjoissa esiintyvät lapset kokevat toiminnassaan joskus
epätoivoa. Kirjassa Itämeren ritarit (Henriksson & Tarkka, 2012) kuvataan Harri Hauen ja
Kaisa Kampelan ajatuksia:
“Kuinka tyhmiä he oikein kuvittelivat olevansa? Hekö voisivat pelastaa kokonaisen meren? He olivat vain kolme avutonta kalanpoikasta, ei kun mätimunaa,
ei kun planktonia.” (Henriksson & Tarkka, 2012.)
Kalojen kokema epätoivo toimii kuitenkin kontrastina seuraaville tapahtumille, jolloin juoni
kääntyy kohti onnellista loppua. Muidenkaan tutkimieni kirjojen loppuratkaisussa ei kuvattu
enää epätoivon kokemuksia tai uusia ympäristöongelmia. Meidän ja muiden vihreä kirja
(Hoffman ja muut, 2014) on muihin verrattuna tosin hieman erilainen asiasisältöjen mukaan
kulkevan juonensa vuoksi. Tällöin loppuratkaisukin on hieman erilainen. Siinä kirjan kertoja
puhuu lukijalle tämän mahdollisuudesta vaikuttaa maapallon hyvinvointiin ja toisaalta tuo
myös lukijan vastuuta esille. Tätä voisi mielestäni kutsua lukijalle tuotetuksi toimijuudeksi.
Sen tarkasteluun en kuitenkaan tässä tutkimuksessa keskittynyt.

70

7

Tarkastelu

Tässä luvussa kokoan tutkimukseni keskeisimmät tulokset yhteen ja liitän ne tutkimuksen
teoreettiseen taustaan. Lisäksi pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja tuon esille muita ajatuksiani tutkimuksesta.

7.1 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset
Tutkimukseni osoitti, että toimintaresurssien teoria tarjoaa toimivan näkökulman ympäristöaiheissa kuvakirjoissa esiintyvän lasten toimijuuden kuvaamiseen. Kuvakirjoissa seikkailevien lasten ja lasten kaltaisten hahmojen kyky käyttää toimintaresursseja ympäristön hyvinvointia tukevassa toiminnassa osoittautui monipuoliseksi ja taitavaksi. Lapsilla olevat
toimintaresurssit olivat sekä heidän henkilökohtaisia vahvuuksiaan, taitojaan ja ominaisuuksiaan, että sosiaalisten suhteiden tuomia etuja. Lapsilla ilmeni siis paljon erilaisia taitoja,
jotka tukivat heidän aktiivista osallistumistaan toimintaympäristönsä tapahtumiin. Kun toimijuus hahmotetaan lapsen aktiivisena osallistumisena ympäristön ja kulttuurin rakentamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tarkastelemissani kirjoissa voidaan nähdä lasten
toimijuutta. Lasten toiminta osoitti monissa tilanteissa myös tavoitteellisuutta, joka kuuluu
moneen toimijuuden määritelmään. Myös sosiaalisen toiminnan käsite kuvaa kirjoissa esiintynyttä toimintaa: lapset suuntautuivat aktiivisesti kohti ympäröivää sosiaalista maailmaansa.
Lasten aktiivinen toiminta ilmeni myös suhteessa aikuisiin: Osassa kirjoista lapset toimivat
täysin ilman aikuisia ja kirjoissa, joissa vanhempia tai muita auktoriteetteja esiintyi, lapset
pääsivät kuitenkin jollakin tavalla osallisiksi ympäristötoimintaan. Lapset olivat vähintään
mukana tilanteissa, mutta poikkeuksetta tällaiseenkin toimintaan liittyi jonkinlaista aktiivisuutta. Usein auktoriteetteja sisältävissä kirjoissa lasten toiminta oli paikoin yhtä aktiivista
kuin kirjoissa, joissa aikuisia ei esiintynyt. Kuvakirjoissa lasten toiminta ilmeni muutenkin
eriasteisena. Osa ympäristöön liittyvästä toiminnasta oli hyvin aktiivista, ja sitä kuvasi hyvin
yleinen toiminnan määritelmä, jossa toiminta on aktiivista ja rajattua, alkaa pyrkimyksestä
ja päättyy muutokseen (Honkasalo 2013, s. 44). Osa toiminnasta – esimerkiksi ympäristöä
koskevien kysymysten pohtiminen – oli lähempänä Honkasalon, Ketokiven ja Lepon (2014,
366) pienen toimijuuden määritelmää, jossa toiminta on samaan aikaan aktiivista ja passiivista.
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Tutkimani kirjat erosivat toisistaan siinä, minkä verran hahmoista kerrottiin taustatietoja.
Osassa kirjoista esiteltiin esimerkiksi hahmojen koti ja vanhemmat, osassa taas ei. Pidän
mahdollisena, että perheeseen ja kotiin liittyvien tietojen kuvaamatta jättäminen on yksi
keino korostaa lasten itsenäistä toimijuutta. Osa kirjoista kuului kirjasarjoihin, jolloin lisätietoa tulee esille aikaisemmissa tarinoissa tai jatkokertomuksissa. Lukija ei kuitenkaan aina
lue kirjasarjan muita osia, joten hän ymmärtää tarinan kirjassa annettujen tietojen pohjalta.
Tällöin osa aineistooni kuuluvista kirjoista ilmentää lukijalle hyvin paljon lasten itsenäistä
toimintaa korostavia malleja.
Tutkimuksessani havaitsin, että myös lasten toiminnan seurausten tarkasteleminen oli olennaista, sillä se auttoi tunnistamaan lasten toimijuutta. Toiminnan seuraukset osoittivat, että
lapset onnistuivat aikeissaan korjata ympäristöongelmia. Toiminta tuotti lapsille myös
muunlaisia onnistumisen kokemuksia, jotka rinnastuvat mielestäni esimerkiksi Lehtisen
(2009, s. 107) esittämään voimaantumiseen yhtenä seurauksena toimintaresurssien onnistuneesta käytöstä. Lasten käyttämiä toimintaresursseja voidaan pitää pääomana silloin, kun he
käyttävät niitä ”kentillä”, ja ne tuottavat heille uutta pääomaa (Lehtinen & Vuorisalo 2007,
s. 242.) Kirjojen lapset saavuttivatkin toimintansa avulla monenlaista uutta pääomaa: esimerkiksi ympäristötoiminnassa syntyneet tuttavuus- ja ystävyyssuhteet hyödyttivät lapsia
joskus jo saman tarinan sisällä.
Peilatessani aineistoani toimintaresurssien teoriaan kohtasin toimintaresurssien ja pääoman
käsitteiden välisen eron. Tukeuduin toimintaresurssien ja pääomien erottamisessa selkeyden
nimissä Bourdieun teoriaan. Jos kuitenkin esimerkiksi sosiaalisen pääoman käsite ymmärretään laajemmin kuin Bourdieun määritelmissä, esimerkiksi Linin (Ruuskanen, 2007, s. 15)
mukaisesti, kirjoissa havaittavan sosiaalisen pääoman määrä on suurempi. Tällöin esimerkiksi ympäristöongelman ratkeamisen tuottama kohentunut elämänlaatu tarkoittaisi sitä, että
siihen käytettyjä sosiaalisia resursseja voidaan pitää lapsen pääomana. Toimintaresurssien
ja pääomien käsitteiden välisten erojen tarkastelu ei kuitenkaan ollut tutkimuskysymysteni
kannalta keskeistä, joten niihin liittyviä havaintojani voidaan pitää tutkimukseni sivutuloksina.
Keskityin tutkielmassani ympäristön hyvinvointia edesauttavan toiminnan tarkasteluun,
mutta havaitsin, että kaikki kuvakirjojen lapset eivät automaattisesti toimineet ympäristöä
hyödyttävällä tavalla. Tällöin kyseessä eivät kuitenkaan olleet kirjan päähenkilöt. Esimerkiksi Niiki ja Alvari: Rosvomaisen likainen juttu (Qvist & Qvist, 2011) osoitti, että roskaajat
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voivat olla myös lapsia. Ympäristölle haitallisista toimintamalleista huolimatta kaikissa kirjoissa lapset kuitenkin oppivat uusia, ympäristön hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Lukijalle tämän voisi mielestäni osoittaa esimerkiksi toimijoiden inhimillisyyttä ja toisaalta
sitä, että toiminnan muuttaminen on milloin tahansa mahdollista.
Kuvakirjat ilmentävät väistämättä aikaansa, joten tutkielmani antaa yhden näkökulman aikamme lapsikäsitykseen ja muihin kulttuurimme arvostuksiin. Tätä voi tutkimukseni pohjalta pohtia aineistosta esille nousseiden toimintaresurssien kautta. Kaikkiaan tarkastelemani
kirjat tarjosivat monenlaisia toimintamalleja, joista varmasti monelle lapselle löytyy samastumisen ja ihailun kohteita. Mielestäni myös se, että ympäristöaiheisia kuvakirjoja ilmestyy
edelleen paljon, kertoo teeman säilyttämästä ajankohtaisuudesta. Se, että kirjoissa esiintyy
aktiivisesti toimivia lapsia, kertoo mielestäni jotain lisää. Tutkielmani pohjalta näkisin yhdeksi syyksi tälle lasten äänen ja ansioiden yhteiskunnallisen arvostuksen. Mielestäni on tärkeää muistaa myös lastenkirjan kasvattavat pyrkimykset: esimerkiksi tarkastelemieni kirjojen pohjalta lapsia voidaan nähdä kannustettavan aktiiviseen elinympäristönsä suojeluun ja
siitä huolehtimiseen.
Laakso, Lahtinen ja Heikkilä-Halttunen (2011, s. 26) kirjoittavat, 2000-luvun luontoaiheisissa kuvakirjoissa luonnonsuojeluteema on alkanut näyttäytyä kulutuskritiikkinä ja eettisenä kuluttamisena, kun vielä 1990-luvulla lapset vakoilivat rikollisten puuhia ja toimivat
turkistarhoilla. Kirjoittajat toteavat, että 2000-luvun lastenkirjoissa luonnonsuojelu ilmenee
arjessa: luontoa suojellaan kaupassa, keittiössä, kylpyhuoneessa, koulussa ja puutarhassa.
Tämä ilmiö oli havaittavissa myös osassa tutkimiani kuvakirjoja, kun lapset tekivät ympäristön kannalta eettisiä tekoja ja valintoja arjessaan.
Laakso, Lahtinen ja Heikkilä-Halttunen (2011, 26 & 27) toteavat Rosa Liksomin (2008) Jepata Nasta Pohjoisnavalla -kirjan teeman koskevan jo laajempaa aihetta – ilmastonmuutosta. Kirjoittajat toteavat kirjan ilmentävän ympäristöongelmien mittasuhteiden kasvamista,
sillä kirjassa ongelmat ulottuivat lasten lähiympäristöä pidemmälle. Aineistossani ympäristöstä huolehtiminen ulottui suurimmassa osassa kirjoja myös kodin ulkopuolelle. Toisaalta
lasten elinympäristö kuvattiin kirjoissa usein laajempana, kuin välittömänä kodin ympäristönä. Siten on luonnollista, että lapset tekivät ympäristötekoja myös näissä ympäristöissä.
Toisaalta esimerkiksi kirjan Lossi-Lassi ja merten salaisuudet teemat ulottuivat selkeästi
lapsen lähiympäristöä pidemmälle, kun kirjan hahmot selvittivät merellä öljyonnettomuuden, ja pelastivat mereltä haaksirikkoutuneen ilmastopakolaisen.
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Mielestäni kuvakirjojen kohdalla on tärkeää muistaa, että kirjoilla on monenlaisia tehtäviä
ja käyttötarkoituksia. Kuvakirjojen tapahtumien ei ole tarkoituskaan olla totta, vaan kirjat
tarjoavat aineksia lapsen ajattelun kehittymiseen. Essi Aarnio-Linnanvuori (2013) toteaa tähän liittyen, että ympäristöaiheisissa kirjoissa käytetyt ratkaisut eivät ole aina lapsilukijoiden
arkielämään suhteutettuna realistisia, mutta tämä ei ole huono asia: lapsi ei etsi kirjasta
omaan elämäänsä sovellettavia käytännön neuvoja, vaan keskeisiä ovat mukaansatempaava
tarina ja samaistuttavat henkilöhahmot. Tarinan voimana Aarnio-Linnanvuori näkee lukemisesta jäävät tunteet ja mielikuvat. (m.t., s. 11.)

7.2 Pohdinta
Tutkimuksen luotettavuutta kuvaa Jari Metsämuurosen (2003) mukaan validiteetti, joka voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotettavuutta, jonka tarkastelemiseksi voidaan pohtia esimerkiksi käsitteiden oikeellisuutta, teorian valitsemisen onnistumista, mittarin muodostamista, sen kykyä tutkia haluttua ilmiötä ja mahdollisia mittaustilannetta häirinneitä tekijöitä. Ulkoisella validiteetilla
Metsämuuronen tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä. Ulkoisen validiteetin pohdinnassa
on palattava tutkimusasetelman tarkasteluun: onko siinä saatu eliminoitua luotettavuuden
uhkia. Myös otannalla on vaikutusta. (m.t., s. 35.) Anita Saaranen-Kauppisen ja Anna Puusniekan (2006, s. 25) mukaan laadullisen tutkimuksen arvioinnissa painottuu validiteetti,
mutta myös reliabiliteettia voi arvioida.
Tutkimukseni sisäistä validiteettia pohdin jo tutkimuksen aikana suunnitellessani tutkimusasemaa. Tutkimusta tehdessäni kirjasin havaintojani ja suunnitelmiani tutkimuspäiväkirjaan.
Tutkimukseni eri vaiheissa hyödynsin saamaani ohjausta, jota voisi myös pitää luotettavuutta lisäävänä tekijänä. Käytin kirjallisuuden lukemiseen runsaasti aikaa löytääkseni tutkimukseeni sopivia teorioita ja aikaisempia tutkimuksia. Hain lähteitä monipuolisesti kotimaisista ja ulkomaisista tietokannoista, jotta löytäisin kaikki tutkimusaiheeni kannalta keskeiset lähteet. Haasteena oli se, etten löytänyt omaa tutkimustani lähellä olevaa tutkimusta,
josta olisin saanut vinkkejä tutkimukseni kehittämiseen. Lasten roolista ympäristöaiheisissa
kuvakirjoissa on kyllä kirjotettu, mutta en havainnut teksteissä peilattavan analyysiä ja tuloksia toiminnan tai toimijuuden teoriaan. Vaikka esimerkkitutkimuksia ei löytynyt, en antanut sen estää tutkimukseni tekemistä. Etsin tutkimukseni toteuttamista varten tarvittavat
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tiedot hieman ”pienempinä palasina” eri lähteistä. Käytin lähteinä suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia ja yhtä ruotsinkielistä teosta.
Aineiston analyysimenetelmien valinta ei ollut yksiselitteistä, sillä esimerkkitutkimuksia ei
ollut käytettävissä. Haasteena oli esimerkiksi se, että multimodaalisia tutkimuksia lukiessani
huomasin, että tulokset esitellään usein erilaisin kuvan ja tekstin vuorovaikutusta kuvaavin
käsittein. Harkitsin tätä vaihtoehtoa, mutta koska kyseessä on kasvatustieteellinen tutkimus,
halusin esitellä tulokset mieluummin sisällön, kuin tyylillisten keinojen näkökulmasta. Sosiaalisemioottinen multimodaalinen analyysi ja sen tarjoama kuva-analyysi, sekä teoriaohjaava sisällönanalyysi osoittautuivat toimivimmiksi menetelmiksi. Tutkimukseni luotettavuutta parantaa se, että opiskelin analyysissäni käyttämieni metodien teorian huolellisesti.
Multimodaalisen tutkimuksen teoria oli minulle entuudestaan tuntematonta, joten sen opetteleminen vaati enemmän työtä. Käytin metodioppaina useita eri lähteitä ja luin myös tutkimuksia, joissa metodeita oli käytetty. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan
metodien luotettavuutta voidaan tarkastella muun muassa reliabiliteetin käsitteen kautta.
Tällöin kysytään, missä olosuhteissa jotakin metodia voidaan pitää luotettavana ja johdonmukaisena. (m.t., 26.) Tutkimuksessani metodien sopivuutta lisäsi se, käytin kirjallisen materiaalin tutkimiseen tarkoitettuja menetelmiä. Koska aineistoni koostui valmiista dokumenteista, pystyin kokeilemaan siihen eri metodeja ja toteamaan näin soveltuvuuden.
Analyysini luotettavuuteen vaikuttaa se, että analyysivaiheessa jouduin väistämättä käyttämään omaa tulkintaani. Tulkintaa täytyi tehdä esimerkiksi siinä, millainen toiminta lasketaan
ympäristötoiminnaksi. Lopullinen rajaus tapahtui omaa harkintaani käyttäen, mutta rajaamisessa auttoivat toiminnan ja toimijuuden määritelmät sekä ympäristöteemaan orientoituminen Internetin avulla. Tulkintaa tein myös siinä, millaiset asiat käsitin toimintaresursseiksi
ja millä tavoin ne jaottelin. Aikaisemmat lasten toimintaresursseista tehdyt tutkimukset antoivat mielestäni hyvän kuvan siitä, millaisia asioita voidaan pitää toimintaresursseina ja
pääomina. Tämän ymmärryksen koen toimineen hyvänä pohjana resurssien tunnistamisessa.
Pyrin välttämään virheellisiä tulkintoja sillä, että tarkastelin tekemiäni analyysin vaiheita
useaan kertaan. Tulokset esittelin esimerkkien avulla siten, että lukijalle kävisi ilmi, kuinka
olen päätellyt havaitsemani luokat ja muut tutkimustulokset.
Tutkimukseni luotettavuuteen voi vaikuttaa myös käännöskirjallisuuden käyttö. Edward Sapir ja Benjamin Whorf (Mikkeli & Pakkasvirta, 2007) painottavat, että eri kielet tuottavat
erilaista ajattelua. Vaikka kaikki kielet pystytään periaatteessa kääntämään kaikille kielille,
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erilaiset kielelliset ja kulttuuriset ajattelun tavat heijastuvat myös kielen tuottamiin johtopäätöksiin. (m.t., s. 80.) Välttääkseni kääntämiseen liittyviä ongelmia luin käännettävää tekstiä
huolellisesti sanakirjoja hyödyntäen. Käytin vain sellaista lähdemateriaalia, jossa ilmaistut
merkitykset ymmärsin varmasti. Pyrin löytämään alkuperäisessä tekstissä ilmaistuille asioille suomenkieliset vastineet, mutta joskus päädyin käyttämään sanojen suoria suomennoksia. Suorilla suomennoksilla halusin kunnioittaa alkuperäisiä ilmauksia, ja varmistaa sanojen
merkitysten säilymisen.
Tutkimukseni ulkoista validiteettia pyrin lisäämään aineiston otannan tarkkuudella. Aineistooni siis kuuluivat kaikki kuvakirjat, jotka täyttivät määrittämäni kriteerit kuten aikarajauksen ja lasten roolin, ja joita en rajannut pois muiden tekijöiden vuoksi. Aineistoni hankinta
oli siis systemaattista. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2000) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa päätelmiä ei tehdä yleistettävyyttä ajatellen. Tutkimuksessa voidaan kuitenkin
tavoittaa ilmiöön liittyviä merkittäviä tekijöitä ja toistuvia piirteitä (m.t., s. 169.) Myöskään
oma tutkimukseni ei pyri yleistettävyyteen, mutta tutkimustulosteni voidaan nähdä kuvaavan
toimijuuden ilmiötä rajatussa kontekstissa.
Tutkimuksen teossa on tärkeää huomioida myös eettiset kysymykset. (Saaranen-Kauppinen
& Puusniekka 2009) Eettiset kysymykset koskevat sekä tiedonhankintaan ja tutkittavien suojaan liittyviä tekijöitä, että tutkijan vastuuta tutkimustulosten sovelluksista. (m.t., s. 20.) Eettisistä kysymyksistä puhutaan etenkin ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen kohdalla, mutta
koen eettisten kysymysten koskettavan myös omaa tutkimustani. Tutkimuksessani minun
täytyi huomioida esimerkiksi tekijänoikeudet, joten hankin luvat kuvitusten käyttöön kuvittajilta tai muilta tekijänoikeuksien haltijoilta. Lopulta päädyin kuitenkin käyttämään kuvituksia vain vähän, sillä kuvitukset eivät osoittautuneet välttämättömiksi ymmärtämisen kannalta. Muihin eettisiin kysymyksiin, kuten tutkimukseni sovellettavuuteen vastaa mielestäni
tulosten yleistettävyyden pohdinta.
Puusniekan ja Saaranen-Kauppisen (2006) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan pohtia myös ajallisen reliabiliteetin ja tulosten johdonmukaisuuden tarkastelulla. Ajallinen reliaabelius kuvaa mittausten tai havaintojen pysyvyyttä eri aikoina. (m.t., s. 26.) Oman tutkimukseni kohdalla mittausten pysyvyys ja toistettavuus on hyvä, sillä tutkimani kuvakirjat
ovat julkisena materiaalina kaikkien saatavilla. Myös päätelmieni tekemistä pohjaava kirjallisuus on löydettävissä. Pidän tulosteni johdonmukaisuutta myös hyvänä, sillä käyttämäni
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analyysimenetelmät tukivat toisiaan eivätkä tuottaneet ristiriitaisia tuloksia. Kuva-analyysin
luonne oli aineistoa avaava, ja teoriaohjaava analyysi tuloksia kokoava.
Tekemäni tutkimuksen perusteella näen lasten toimijuuden ja kuvakirjallisuuden tutkimuksen yhdistämisessä potentiaalia jatko-tutkimuksiakin ajatellen. Kirjojen tekstin tarkastelu
muilla menetelmillä, esimerkiksi diskurssianalyysin avulla paljastaisi tekstistä varmasti mielenkiintoisia seikkoja. Lasten toiminnan tarkastelu kuvakirjoissa jostain muusta teoreettisesta näkökulmasta voisi tuoda toimijuuden ilmiöön uusia näkökulmia. Otantaa laajentamalla tuloksista saataisiin yleistettävämpiä. Vertailemalla uusia ja vanhempia kuvakirjoja
toisiinsa voitaisiin myös tehdä mielenkiintoisia havaintoja. Ympäristöaiheisia kuvakirjoja
tarkastellessani havaitsin lukuisia muitakin aiheita, joita voisi tutkia. Kirjoissa esiintyi esimerkiksi rakennetta, jossa kirjan kertoja tai henkilöhahmot puhuivat lukijalle tai ottivat tähän
kontaktia esimerkiksi katseilla. Näin voisi tarkastella, kuinka lukijaa puhutellaan. Tämän
tarkasteluun käyttämäni kuva-analyysi tarjoaisi hyviä menetelmiä.
Tutkimuksen tekeminen oli itselleni antoisa prosessi. Opin tutkimukseni aikana paljon lasten
kuvakirjallisuudesta ja sen tarkastelusta. Jatkossa osaan tarkastella kuvakirjoja systemaattisemmin ja kriittisemmin. Tutkimusta tehdessäni toiminnan, toimintaresurssien ja toimijuuden käsitteet alkoivat ”elää” arkipäiväisessä elämässäni. Huomasin usein tarkastelevani sosiaalisen elämän ilmiöitä tästä viitekehyksestä käsin. Tutkimukseni antia voin varmasti hyödyntää jatkossa kasvattajana toimiessani, sekä kuvakirjallisuuden että toimijuuden teorian ja
käsitteiden osalta.
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