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1 ALUKSI  

 

 

Suorittaessani opetusharjoittelua Oulun normaalikoululla kuului harjoittelijaryhmäni 

opetettavaksi kahdeksasluokkalaisten kurssi, joka käsitteli suosituimpia kirjallisuuslajeja. 

Oppilaiden tuli lukea kurssin aikana yksi kaunokirjallinen teos, ja kurssitovereideni kanssa 

päätimme, että tekisimme teoslistan, josta jokainen oppilas saisi valita itseään kiinnostavan 

teoksen. Teoslistan tekeminen oli mukavaa, mutta yllättävän haasteellista. 

 

Millaisin perustein opetukseen tulevat teokset tulisi valita? Omia valintojamme ohjasivat 

paljon opetettavan kurssin sisältö sekä teosten saatavuus koulun lähellä sijaitsevissa 

kirjastoissa. Pyrimme valitsemaan mukaan sellaisia teoksia, joita oppilaat eivät olisi aiemmin 

lukeneet, mutta jotka saattaisivat innostaa tutustumaan kirjailijoiden teoksiin myöhemminkin. 

Teoslistaan sisällytettävistä teoksista keskusteltiin paljon, ennen kuin lista saatiin oppilaille 

jaettavaksi. Jokaisella opetusharjoittelijalla oli omat perustelunsa teosten valinnalle, ja esiin 

tuli monia eri näkemyksiä siitä, millä perusteella teoksia voi ottaa mukaan opetukseen. Tästä 

teosvalintojen ja perusteluiden monimuotoisuudesta on kysymys myös tässä tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksessani suuntaan huomion yläkoulun opettajiin, koska juuri yläkoulun 

kirjallisuudenopetuksentutkimus tukee omaa ammatinvalintaani. Yläkoulussa äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajat ovat juuri kyseiseen aineeseen koulutettuja ja opettavat useille 

ryhmille samoja aiheita, mikä luo hyvän pohjan myös teosvalintojen tutkimiselle. 

 

Tutkimuksessani tarkastelen niitä tekijöitä, jotka ovat opetuksessa käytettyjen teosten 

valintojen takana. Onko opettajilla käytössään niin sanotut varmojen valintojen kirjalistoja, tai 

valitaanko opetukseen kenties mukaan ajankohtaisia teoksia? Mistä opettajat saavat vinkkejä 

teosvalintoihinsa? Onko teosten lukemisella jokin tarkoitus? Halutaanko teoksilla opettaa 

jotakin, esitellä jotakin aikakautta tai kirjailijaa tai tutustuttaa oppilas tiettyyn kirjallisuuden 

lajiin? Onko tarkoitus opettaa sisältöä vai esimerkiksi lukutaitoa? Onko kaunokirjallisuuden 

tarkoitus viihdyttää? Onko tärkeämpää opettaa teosten sisältöä, vai halutaanko teoksilla 

innostaa lukemaan? Onko opettajalla tapana itse lukea läpi kaikki opetukseen otettavat 

teokset? 
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Toivon, että valmistuttuaan tutkimus antaa kattavan kuvan siitä, millaisia tekijöitä 

teosvalintojen takana on. Tutkimukseni tarkoituksena on koota laaja katsaus siitä, mikä on 

kirjallisuudenopetuksen konteksti, millaisilla tavoilla opetettavia teoksia voidaan löytää ja 

valita, sekä nostaa samalla esiin syitä, miksi kirjallisuutta ylipäätään luetaan koulussa. Uskon, 

että kirjallisuusvalintoja avaamalla löytyy syitä myös sille, minkä takia kaunokirjallisuutta on 

tärkeää ja hyödyllistä pitää opetuksessa mukana. 

 

Opetussuunnitelma vaikuttaa opetuksen sisältöön, mutta oletan, että se on vain yksi 

vaikuttava tekijä teosten valinnassa. Omaan opetuskokemukseeni nojaten uskon, että teokset 

valitaan sen mukaan, mikä hyödyttää sen hetkistä opetettavaa asiaa, eikä ensisijaisena 

tarkoituksena ole lukemaan innostaminen tai oppilaiden viihdyttäminen. Teosvalinnoissa 

uskon nousevan esiin vanhat klassikon asemaan nostetut kaunokirjalliset teokset, sekä jotkut 

uudemmat kirjat, joihin opettaja on törmännyt esimerkiksi oppikirjassa tai alan lehdissä. 

Arvelen, että myös oppilaitoksen omilla teoskokoelmilla ja lähikirjastoilla on vaikutusta 

luettaviin teoksiin. 

 

Lyhyesti ilmaistuna aiheeni on opettajien teosvalinnat kirjallisuuden opetuksessa: Mitä 

teoksia yläkoulun kirjallisuuden opetukseen kuuluu ja miksi? 

 

Tarkemmin ilmaistuna tutkimyskysymyksiäni ovat: 

Mitkä ovat teosten valintaperusteet ja miten opettajat itse perustelevat teosvalintojaan? 

Mitkä ovat ne tekijät ja kontekstit, jotka vaikuttavat opettajien teosvalintoihin? 

Löytyykö taustalta jotain yhteisiä piirteitä tai tavoitteita, jotka ohjaavat teosvalintoja? 

Mikä opettajien mielestä on kirjallisuuden lukemisen ja kirjallisuuden opettamisen tarkoitus? 

 

Vaikka tutkimuskysymykset vaikuttavat melko yksinkertaisilta, liittyy niihin monia eri 

tekijöitä, joiden uskon vaikuttavan opetukseen ja siihen liittyviin teosvalintoihin. Aihe on 

yllättävän monitahoinen. Teosvalintoihin liittyy vuosien opetusperinteiden lisäksi myös 

ajankohtaiset tekijät, lainsäädäntö sekä koulukohtaiset erot oppiaineiden painotuksissa. 

Kirjallisuuden opetuksen kontekstiin liittyy esimerkiksi valtakunnalliset opetussuunnitelmien 

perusteet, koulukohtaiset opetussuunnitelmat, koulun hallinto ja taloustilanne, kirjastot, 
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vinkkauslistat, oppikirjat ja opettajien oppaat, oppilaat, luokkakohtaiset ja luokka-asteiden 

erot, opetusalan historia, koulutustilaisuudet ja teosten saatavuus. 

 

Tämä tutkimus on siis kontekstuaalinen tutkimus, jossa esitellään jo olemassa olevaa 

tutkimusta, tarkastellaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen konteksteja ja analysoidaan 

itse keräämääni tutkimusaineistoa suhteessa kirjallisuuden opettamiseen liittyviin tekijöihin. 

Aineiston kerääminen ja sen analysointi on vain yksi osa tutkimustani. Tämän lisäksi tutkin 

kirjallisuuden opettamiseen liittyviä konteksteja, kuten oppiaineen historian ja lakien sekä 

asetusten vaikutusta kirjallisuuden opettamisen sisältöön. 

 

Koen aihevalintani tärkeäksi, koska tällä hetkellä eletään äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetuksessa muutosvaihetta. Lukiossa uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä elokuusta 

2016 lähtien ja perusopetukseen opetussuunnitelma astuu voimaan asteittain vuodesta 2016 

lähtien. Uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen siirtyvät ensimmäisenä lukiolaiset 

sekä vuosiluokkien 1–6 oppilaat. Luokkien 7–9 siirtyminen tapahtuu asteittain. Ensimmäisenä 

yläkoulussa uuteen opetussuunnitelmaan siirtyvät 7-luokan oppilaat vuonna 2017: 

 

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan 

käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna 

kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa 

sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen 

mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden 

opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. 

Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä. (OPS 2014.) 

 

Opetushallitus käynnisti nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 

perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun 

koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus on 

valmistellut opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaan laaditut 

opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016. (LOPS 2016. ) 

 

Koska uuden opetussuunnitelman vaikutuksia ei voida vielä arvioida, tutkin pro gradu - 

työssäni vanhan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen teosvalintoja. Tulevaisuudessa 

haluan jatkaa tutkimustani perehtymällä opetukseen ja teosvalintojen muutokseen uuden ja 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2016
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vanhan opetussuunnitelman vaihdoksen aikaan. Tarkoituksenani on pro gradu -

tutkimuksessani perehtyä siihen, miten opettajat valitsevat luettavat teokset mukaan yläkoulun 

opetukseen. Tutkin sitä, mitkä seikat vaikuttavat opetuksessa käytettävien kaunokirjallisten 

teosten valintaan, ja mikä on kirjallisuuden opetuksen konteksti. Tutkimukseni tarkoituksena 

on luoda kattava kuva teosvalinnoista ja näiden valintaperusteista, kun opetus on vielä vanhan 

opetussuunnitelman mukaista. 

 

Tutkimuksen yhden osa-alueen aineisto koottiin kyselututkimuksella. Kysely oli sähköinen ja 

se luotiin Kyselynetti-palveluun (https://www.kyselynetti.com/). Kysely jaettiin Facebookin 

välityksellä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille ja tätä kautta saatiin varsin runsas otanta. 

Kyselystä ja aineiston keräämisestä lisää luvussa 4 ”Kyselytutkimuksesta”. 

 

Luvuissa 2 ”Historiallisesti vaikuttavat tekijät” ja 3 ”Lait ja asetukset” kuvaan 

kirjallisuudenopettamisen kontekstia. Kuvaan lyhyesti muun muassa äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettamisen historiaa ja opetussuunnitelmien perusteita. Luvun 2 historiaosuus 

on tärkeä, koska nykypäiväinen kirjallisuudenopetus rakentuu koululaitoksen ja äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksen päälle. Kuten tutkimukseni tuloksista tullaan huomaamaan, on 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alkutaipaleella ollut mielenkiintoisia vaikutuksia 

nykypäivänkin teosvalintoihin. 

 

”Kyselytutkimuksesta”-luvussa käyn läpi kyselytutkimuksen luonnetta ja kuvaan tarkemmin 

käyttämääni aineistonkeruumenetelmää. Pohdin myös tutkimukseni reliabiliteettia ja 

validiteettia. Esittelen myös käyttämäni kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset metodit. 

 

Luvussa 5 esittelen aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Aiempaa tutkimusta opettajista ja 

kirjallisuuden opetuksesta on tehty jonkin verran, mutta useimmat tutkimukset ovat jo melko 

vanhoja tai liittyvät lähinnä lukioon tai oppilaiden näkökulmaan. Suoraan omaan 

tutkimuskysymykseeni liittyviä tutkimuksia ei ole ainakaan viime vuosikymmeninä tehty. 

Aiemmista tutkimuksista aiheeseen läheisesti liittyviä ovat esimerkiksi V. A. Hailan 

väitöskirja sekä Juha Rikama, jonka tutkimuksissa on selvitetty muun muassa opettajien 

näkemyksiä opetuksen tavoitteista sekä opetussuunnitelmien vaikutuksesta 

kirjallisuudenopetukseen (Tampereen yliopiston kirjasto 2004). 

https://www.kyselynetti.com/
https://www.kyselynetti.com/
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Rikama on väitöskirjassaan tutkinut lukion kirjallisuudenopetukseen vaikuttaneita tekijöitä. 

Koska väitöskirjan aihe on lähellä omaani, tulen viittaamaan Rikaman tutkimukseen 

myöhemmin tämän työn lomassa. Vaikka Rikaman tutkimus koskee lukiota ja liittyy 

kirjallisuudenopettamisen taustatekijöihin ja konteksiin, ovat sen tulokset mielenkiintoisia ja 

käyvät vuoropuhelua omien tuloksieni kanssa. Tästä syystä kooste Rikaman väitöskirjasta ja 

muista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista on sijoitettu lukuun 5 juuri ennen oman 

kyselytutkimukseni tulosten esittelyä. 

 

Luvussa 6 esittelen kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa. Aineiston analysoinnin ohella 

viittaan myös esimerkiksi oppikirjojen sisältöihin ja kirjastojen merkitykseen siinä 

yhteydessä, kun ne ovat tutkimustulosten kannalta olennaisia. Esimerkiksi kirjastot ja niiden 

tarjonta ovat yhteydessä kyselyssä esiin nousseeseen, teosten valintaan suuresti liittyvään 

tekijään, teosten saatavuuteen. 
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2 HISTORIALLISESTI VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kehitys on ollut melko vaiherikasta. Alan 

kehitykseen ovat vaikuttaneet niin opetuksen tutkimus, opetussuunnitelmatyö kuin 

ylioppilastutkinnon kehittyminenkin. Koska ylioppilastutkinto ei suoranaisesti liity yläkoulun 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen, olen seuraavassa historiakatsauksessa liittänyt sen 

mukaan vain siinä määrin, kun se on oppiaineen historiallisen kehityksen kuvaamisen vuoksi 

tarpeen. Äidinkielen ja kirjallisuuden historiaa on tutkittu jonkin verran, muuta viime vuosina 

ei aiheesta ole uutta kirjallisuutta juurikaan tullut. Uusimpiin julkaisuihin kuuluu Katri 

Karasman (e. Sarmavuori) Aapisesta ylioppilaskokeeseen – Äidinkielen opetuksen historia 

(2014). Vaikka Karasman tutkimuksia on ajoittain kritisoitu didaktiikan tutkimuspiireissä, 

mutta koska uudemman opetushistoriallisen tutkimuksen julkaisut ovat vähäisiä, olen 

päätynyt käyttämään Karasmaa yhtenä lähteenä tässä tutkimuksessa. 

 

Äidinkielen opetuksen historiasta ei ole juurikaan saatavilla yksittäisiä teoksia, vaan aihe on 

usein liitetty osaksi esimerkiksi koululaitoksen tai suomen kielen vaiheiden historiaa. 

Kirjallisuuden opettaminen liittyykin vahvasti myös suomen kielen opettamiseen, koska 

kyseessä on yksi ja sama oppiaine, mutta samalla kirjallisuuden osuuden erottaminen 

vaikeutuu. Seuraavassa katsauksessa olen pyrkinyt mahdollisimman selkeästi kuvaamaan 

oppiaineen historiaa niin, että pääosassa olisi kirjallisuuden opetus. Lukijan on hyvä huomata, 

että kyseessä on suomenkielisen kirjallisuuden opetuksen historia. Äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppiaineen historian avaaminen on tärkeää, sillä oppiaineen historian kautta 

rakentuu pohja, joka määrittää niin oppiaineen sisältöjä kuin esimerkiksi vielä nykyisinkin 

kouluissa luettavaa kirjallisuutta. 

 

 

2.1 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen historiasta 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen historiaan liittyy vahvasti myös itse koululaitoksen 

kehitys. Seuraavaksi kuvaan lyhyesti peruskoulun kehitystä ja suomen kielen tuloa 
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oppiaineeksi. Suomen kielen oppiaineen historian läpikäyminen on tärkeää, jotta saadaan 

riittävän laaja kuva siitä, millaisista lähtökohdista syntyi pohja kirjallisuuden opettamiselle ja 

tiettyjen teosten nousemiselle kirjallisuuden opetuksen kaanoniin. On hyvä myös huomata, 

että sekä koululaitoksen kehitys, oppiaineen kehitys että opetussuunnitelmatyö ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa, sillä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kehitys lähti liikkeelle 

tarpeesta opettaa suomen kielen kielioppia, ja vähitellen mukaan tuli myös kirjallisuutta 

helpottamaan opetusta. 

 

Suomessa koululaitos on kehittynyt vähitellen koko kansan sivistäjäksi. Jotkut kansalliset 

ilmiöt ja aikakaudet ovat vaikuttaneet äidinkielen opetuksen kehittymiseen. Vahvasti 

äidinkielen opetuksen kehitykseen linkittyy myös suomen kielen kehitys ja maan 

kielipolitiikka. Esimerkiksi suomen kieltä koskeneet sortotoimenpiteet ja suomen kielen 

oikeuksien esiin nostaminen ovat vaikuttaneet oppiaineen kehittymiseen. (Karasma 2014, 11.) 

 

Kuten eri aikakausien kehitys, myös opetussuunnitelmien kehittyminen on ollut tasaista. 

Uudempi suunnitelma on rakentunut vanhemman päälle. Eri aikakaudet ovat vaikuttaneet 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kehitykseen ja opetussuunnitelmien sisältöön. Myös 

oppikirjojen sisältöön on ollut vahva vaikutus suomen kielen kehityksellä ja eri aikakausilla. 

Agricolan Abckiria ilmestyi 1543 ja tällä kaudella alkoi ilmestyä muutakin suomenkielistä 

kirjallisuutta. Tällöin luotiin pohja tuleville aapisille ja oppikirjoille. Uskonpuhdistuksen 

myötä papisto vaati kansan lukutaitoisuuden lisäämistä ja tämä ponnistelu jatkui 1600- ja 

1700-luvulla. Vähitellen arvostus suomen kieltä kohtaan nousi ja mahdollisti suomen kielen 

pääsyn opetettavaksi aineeksi. (Karasma 2014, 12, 13, 24.) 

 

 

2.2 Pohja oppiaineelle luodaan 

 

Ennen kuin kirjallisuutta päästiin Suomen kouluissa opettamaan, piti saada suomen kieli 

mukaan opetettavien aineiden joukkoon. Kyseessä oli pitkä, vuosisatoja kestänyt hanke, johon 

liittyy sekä kielen kehittäminen, suomenkielisen kirjallisuuden luominen kuin koko kansalle 

kuuluvan koululaitoksen rakentaminen. Suomenkielinen kirjallisuus tuli suomen kielen 
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opetukseen mukaan sitä mukaa kun suomenkielistä kirjallisuutta syntyi. 

 

Perusta suomen kielen, ja tätä kautta kirjallisuudenkin, kouluopetukselle luotiin 

uskonpuhdistuksen aikaan, vaikka jo ennen tätä oli olemassa kouluopetusta. Tätä aikaa 

kutsutaan usein myös vanhan kirjasuomen ajaksi. Kehityskauden katsotaan alkaneeksi 

Agricolasta ja ensimmäisten suomenkielisten kirjojen ilmestymisestä, noin vuodesta 1540, ja 

kestäneen vuoteen 1810, jolloin Ruotsin vallan aika päättyi. (Varis 2017, 23.) 

 

Aluksi suomen kieli oli vain puhuttua kieltä, eikä suomenkielistä kirjallisuutta ollut. Katolisen 

kirkon kielenä oli latina, mutta rinnalla käytettiin suomea, koska ripittäytyminen hoidettiin 

äidinkielellä. Tästä syystä myös pappien tuli osata suomea. Uskonpuhdistuksen aikaan alkoi 

vähitellen ilmestyä myös suomenkielistä kirjallisuutta. Agricolan Abckiria ilmestyi 1543 

(sekä 1551 ja 1559). Hallinnon kielenä oli ruotsi, ja sitä käytettiin osittain myös kirkon 

kielenä. (Nikkola 2014.) 

 

Uskonpuhdistuksen myötä alkoi koululaitoksen kehittyminen. Kansaa haluttiin sivistää ja 

samalla opettaa lukutaitoa. Koulu oli tarkoitettu sivistyneistön lapsille ja poikkeustapauksissa 

myös talonpoikien ja käsityöläisten pojille, mikäli he osoittautuivat erityisen lahjakkaiksi. 

(Karasma 2017, 27.) On hyvä huomata, että vaikka koululaitos alkoi pikku hiljaa kehittyä ja 

myös lahjakkaimpia talonpoikia otettiin mukaan opetukseen, ei opetus ollut vielä kaikkien 

saatavilla eikä se sisältänyt vielä suomen kieltä. Suomenkielisen kaunokirjallisuuden tila oli 

heikko. Julkaistut teokset käsittivät lähinnä uskonnollisia tekstejä ja virkamiehille tarkoitettuja 

sanakirjoja. 

 

Vuonna 1724 tullut koulujärjestys muokkasi opetuksen sisältöä. Koulujärjestyksessä 

säädettiin, että oppilaiden tuli jo ennen ensimmäiselle luokalle tuloa osata lukea ruotsia. 

Suomessa säädös tuottikin hankaluuksia, ja suomenkielisille oppilaille järjestettiin 

ruotsinopetusta apologistanluokilla, ennen kuin heidät siirrettiin latinaosastolle. Turun 

tuomiokapituli ratkaisi ongelman esittämällä 1731, että suomenkieliset oppilaat opetettaisiin 

ensin lukemaan äidinkielellään ja tämän jälkeen sama tehtäisiin ruotsiksi. Opetukseen otettiin 

avuksi Gezeliuksen katekismus, koska teos oli ilmestynyt molemmilla kielillä. (Karasma 

2014, 36–37.) 
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Ruotsinkielinen opetus aiheutti suuria ongelmia ummikkosuomalaisten keskuudessa. Opetus 

ruotsin kielellä oli hidasta ja usein opettajat päätyivätkin, kielloista huolimatta, selittämään 

opetettavat asiat suomeksi. Koska opetuksen tuli tapahtua ruotsiksi, joissakin kouluissa ei 

oppilaiksi enää päästetty ruotsia taitamattomia oppilaita. Vasta 1800-luvun alkupuolella 

saatiin asiaan muutos. Tuomiokapitulin kiertokirjeessä 1805 sallittiin valmistava luokka, jolla 

opetettiin oppilaille tarvittava ruotsinkielen taito. (Hanho 1947, 177–179.) 

1700-luvulla ei ollut juurikaan lastenkirjallisuutta. Lukutaitoisten määrä oli vähäinen etenkin 

rahvaan keskuudessa. Ylempien luokkien lukutaitoiset lapset lukivat saksalaisia, ranskalaisia, 

englantilaisia ja ruotsalaisia lastenkirjoja. Teokset olivat lähinnä satuja ja kalentereita. 

Lapsille ja nuorille sopivaa kaunokirjallisuutta ilmestyi ennen 1850-lukua vain muutamia 

kymmeniä teoksia. (Ihonen 2003, 14–15.) 

 

2.3 Suomen kielestä opetettava aine 

 

Papisto esitti 1825 ja 1826 Turun tuomiokapitulille pyynnön, että suomen kieli otettaisiin 

koulujen oppiaineeksi venäjän ja ruotsin rinnalle, koska kielen käyttö oli välttämätöntä maan 

virkamiehille. Tuomiokapituli esitti pyynnön eteenpäin koulukomissiolle. Vuoden 1843 

koulujärjestyksessä myönnettiin suomen kielelle asema oppiaineena ala- ja yläalkeiskoulussa 

sekä lukiossa. Aineen kuvauksessa sisällöksi mainittiin suomen kielioppi, mutta opetuskielen 

kysymys oli vielä ratkaisua vailla. (Hanho 1955, 221–223.) 

 

Kun suomen kieli tuli opetettavaksi aineeksi, se rinnastettiin muihin opetettaviin vieraisiin 

kieliin. Tämä johtui siitä, että monet suomea opiskelevat puhuivat äidinkielenään ruotsia, 

joten heille suomi olikin yksi vieras kieli muiden joukossa. Suomen kielen oppitunneilla 

lukeminen oli pääsääntöisesti eri tekstien kääntämistä ja sanojen selittämistä. Suomen 

opettaminen tapahtui muiden oppiaineiden tavoin ruotsin kielellä. (Karasma 2014, 13, 17.) 

 

Kansallisuusaatteen herääminen tuki oppiaineen kehityksen lisäksi myös lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden kehitystä. Kun 1830-luvulla herättiin kansallisuusaatteeseen, nähtiin 
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myös maailmankirjallisuuden kääntäminen tärkeäksi. Näin saatiin malleja myös omalle 

suomenkieliselle kirjallisuudelle. (Ihonen 2003, 16.) Suomenkielisen kirjallisuuden 

kehittyminen oli tärkeää myös oppiaineen kannalta. Opetuksen alkaessa lehtorilla ei ollut 

käytössään oppimateriaaleja, koska suomea ei vielä oltu opetettu kouluissa. Opetuskielenä 

toimi ruotsi ja lehtorin apunaan käyttämät suomenkieliset tekstit piti ensin kääntää ruotsiksi ja 

korjata, ennen kuin niitä pystyttiin käyttämään opetuksessa apuna. (Nikkola 2014.) 

 

Vuosia kestäneiden pyyntöjen jälkeen Aleksanteri II vahvisti koulujärjestyksen vuonna 1856, 

jonka mukaan ruotsia ymmärtämättömille lapsille voitiin puhua suomea (Karasma 2014, 17). 

Vaikka kouluissa sai nyt puhua oppilaille suomea, lisäsi opetuksessa käytettävän 

kirjallisuuden puutetta sensuuriesteet. Vuoden 1848 vallankumousliikkeet olivat säikäyttäneet 

Nikolai I, joka määräsi sensuuriasetuksia rajoittamaan kirjallista toimintaa. Sensuuriasetukset 

annettiin vuosina 1848 ja 1850. Asetusten jälkeen oli luvallista julkaista suomeksi vain 

uskonnollista tai taloudellisesti hyödyttävää kirjallisuutta. (Tarkiainen 1931, 16–17.) Näin 

ollen suomeksi ei voitu julkaista käännettyä eikä kotimaista romaanikirjallisuutta. 

Sensuuriasetusta höllennettin 1854 (Tarkiainen 1931, 16) ja se peruttiin lopullisesti vuonna 

1860, mikä johti suomenkielisen kirjallisuuden aseman parantumiseen (Nikkola 2014). 

 

1865 annettiin asetus oppikoulujen opetuskielestä. Suomea voitiin käyttää ruotsin rinnalla 

niissä aineissa kuin se oli mahdollista. Suomenkielisistä opettajista oli pulaa, joten kaikkiin 

aineisiin ei ollut mahdollista saada opetusta suomeksi. Äidinkielen opetus koostui lähinnä 

kieliopista, mistä johtuen myös kirjallisuuden opetus oli lähinnä kielioppia tukevaa toimintaa. 

Tähän tuli muutos vasta 1880-luvulla, kun herättiin huomaamaan, että kotimaan kirjallisuuden 

tuntemus ja sen sisällön tietäminen olisivat äidinkielen opetuksen pääasioita. 

Suomenkielisissä oppikouluissa oli kirjallisuuden merkitys opetuksessa kuitenkin varsin 

heikko, sillä suomenkielinen kaunokirjallisuus oli vasta kehittymässä ja vain muutamia 

teoksia oli noussut siihen asemaan, että niiden lukeminen kouluissa oli mahdollista. (Haila 

1934, 50–51.) 

 

1870-luvulla äidinkielen opetus oli vähäistä. Lyseoiden keskiarvo oli 1 viikkotunti äidinkieltä 

eivätkä viralliset oppimäärätkään edellyttäneet suurempia opetusmääriä. 1900-luvun 

vaihteessa alkoivat tuntimäärät nousta, ja kouluhallitus teki 1906 ehdotuksen uudeksi 
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oppiennätykseksi, jossa lisättiin kirjallisuuden lukemista kouluissa. Ehdotusta ei kuitenkaan 

hyväksytty. (Haila 1934, 53–56.) 

 

Yleisen kansakoululaitoksen käynnistyminen myötä kansaa alettiin saamaan opetuksen 

piiriin. Kouluissa luettiin enimmäkseen Aapista ja Uutta testamenttia, mutta vähitellen 

kotimaisen kirjallisuuden määrä opetuksessa lisääntyi. Etenkin kansansatuja luettiin paljon. 

1800-luvun loppupuolella oli lukutaito Suomessa jo kansainvälisestikin verrattuna varsin 

hyvä. 1800-luvun aikana myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisumäärät lisääntyivät. 

Pääosassa olivat uskonnollisuutta ja hyveitä korostavat kertomukset. Aluksi teosten 

kirjoittajina toimivat papit ja myöhemmin myös pappiloissa kasvaneet naiset. Myös 

ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta ilmestyi jonkin verran, mutta tuotanto koostui lähinnä 

Topeliuksen teoksista ja ruotsalaisesta tuotannosta. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

julkaisumäärät kasvoivat vähitellen 1800-luvun aikana ja jatkoivat kasvuaan uudelle 

vuosisadalle siirryttäessä. (Ihonen 2003, 13, 15, 18–19.) 

 

 

2.4 Kouluopetuksen alkutaipaleen kirjallisuudesta 

 

Siinä missä Agricolan Abckiria aloitti koululukemistojen ja aapisten kehityksen, on Kalevala 

(1835) myös jäsentänyt paljon kouluopetuksessa tapahtuvaa lukemista. Kalevalan merkitys on 

ollut kirjallisuuden opetuksessa suuri, ja teosta on arvostettu paljon. Se on ainoa teos, joka 

mainitaan tutkimukseni aikaisessa opetussuunnitelmassa nimeltä. Tästä syystä oletan, että sen 

merkitys on huomattava, kun eritellään kouluissa luettua kirjallisuutta. Kalevalasta on 

olemassa paljon tutkimuksia asiasta kiinnostuneille, joten kuvaan seuraavassa vain lyhyesti 

sen merkitystä kouluopetuksessa. 

Kalevalan ilmestyminen 1835 oli suomalaisille lukijoille melkoinen elämys. Aiemmin oli 

julkaistu vain muutamia kaunokirjallisia teoksia ja ainoaa suomenkielistä lehteäkin julkaistiin 

Viipurissa. Lukutaito oli jo jokseenkin vakiintunutta, mutta kaunokirjallisuutta lukevaa 

yleisöä oli niukasti. (Kauppinen 1985, 64, 65.) 

Kalevala tuli mukaan kouluopetukseen heti kun suomen kieli nostettiin oppiaineen asemaan. 
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Oppilaille haluttiin tarjota parasta kirjallisuutta, mitä suomeksi oli tarjolla. Lönnrot itse 

osallistui oppilaiden sivistämiseen lyhentämällä Kalevalaa niin, että teoksen kouluversio 

lyheni alle puoleen alkuperäisestä. Lyhennetty versio ilmestyi vuonna 1862, mutta ei saanut 

suurta suosiota, sillä Kalevalaa pidettiin kansallisaarteena, johon ei kukaan saanut kajota. 

(Kauppinen 1985, 66, 67.) 

Kalevalan rinnalla oli kouluopetuksessa mukana Topeliuksen Maamme kirja (1875), joka 

suomennettiin 1876. Teos oli koulujen lukukirjana, ja siitä otettiin lukuisia uusintapainoksia 

vielä 1900-luvun puolivälissä. Maamme kirja sisälsi 50 sivun mittaisen Kalevala-jakson, joka 

sisälsi runonäytteitä ja selkoversion juonesta. Kalevalasta oli otteita myös historian 

oppikirjoissa elävöittämässä muuta tekstiä. (Kauppinen 1985, 67.) 

Kalevala mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1905 oppikoulun opetussuunnitelmassa. 

Kouluhallitus ei kuitenkaan vahvistanut kyseistä ehdotusta, mutta se loi pohjaa tuleville 

opetussuunnitelmille. Oppikirjakomitean mietinnöt korostivat laajaa kirjallisuuden tuntemista, 

ja vuoden 1916 oppimäärässä Kalevalan lukeminen keskitettiin keskikouluun, kun taas 

lukiossa lukeminen aloitettiin Aleksis Kivestä. Kalevalaa ei kuitenkaan unohdettu, vaan sen 

tuli olla osa kirjallisuushistorian opetusta. (Kauppinen 1985, 70–71.) 

1916 julkaistiin vahvistetut oppiennätykset lyseoihin ja keskikouluihin, ja 1917 liitettiin niihin 

mukaan kouluhallituksen opetusohjeet. Näiden mukaan kirjallisuudenopetus aloitettiin jo 

neljännellä luokalla lukemalla uudempaa kirjallisuutta ja runoutta. Viidennellä luokalla 

käsiteltiin näiden lisäksi runousoppia ja Kalevalaa. Lukioissa (seitsemänneltä luokalta 

lähtien) tuli tutustua Aleksis Kiveen ja tämän jälkeen ilmestyneisiin tunnettuihin kirjailijoihin. 

Lisäksi tuli opettaa Kalevalaa ja Kanteletarta (1840). (Haila 1934, 56.) 

 

Lukutaidon yleistyminen oli johtanut myös nuortenkirjojen kysynnän lisääntymiseen. 1900-

luvulle siirryttäessä alkoi kansansatujen ja Topeliuksen teosten oheen tulla myös taidesatuja. 

Tätä edustivat esimerkiksi Yrjö Kokon Pessi ja Illusia (1944) ja vuodesta 1914 vuoteen 1925 

julkaistut Jalmari Finnen Kiljuset-sarjan teokset. Vähitellen myös tyttö- ja poikakirjallisuus 

alkoi kehittyä. Mallia otettiin esimerkiksi Louisa May Alcottin ja Lucy M. Montgomeryn 

teoksista. (Huhtala 2003, 38–46.) 

Myös nuorille tarkoitettua kirjallisuutta leimasi kansallisuusaate. Tytöille ja pojille oli omat 
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kirjallisuussarjansa, jotka pyrkivät huomioimaan nuorten lukijoiden tarpeet. Teosten maailma 

oli keskiluokkainen ja kansallisidentiteettiä pönkittävä. Ulkomaalaisiin otettiin etäisyyttä, ja 

nykyisin näitä 1920- ja 1930-lukujen teoksia pidetäänkin varsin rasistisina. Teosten sisällöt 

heijastelevat myös aikansa yhteiskunnallista keskustelua. Kun yleinen oppivelvollisuus tuli 

voimaan, herättiin keskustelemaan naisten koulutuksesta, ja pohdittiin esimerkiksi sitä, ovatko 

naiset liian heiveröisiä yliopisto-opintoihin. Tämä näkyy myös ajan tyttökirjojen sisällössä. 

Teosten päähenkilöt lukevat itsensä ylioppilaiksi, mutta harva tyttö jatkaa tämän jälkeen 

opintojaan. (Hakala 2003, 74–76, 79.) 

Kalevala on mukana suurimmassa osassa 1900-luvun oppikoulukomiteoiden mietintöjä ja 

ensimmäisiä opetussuunnitelmia. Vuosien 1941 ja 1950 opetussuunnitelmat mainitsevat 

kansanrunouden mukaan ottamisen opetukseen. Vuoden 1950 opetussuunnitelmassa 

korostettiin kielenkäytön tilannesidonnaisuutta ja nostettiin esiin kirjoitusopetuksen 

tehostaminen. Kirjallisuus ei ole kuitenkaan samanlaisessa asemassa kuin vuoden 1940 

suunnitelmassa. Poikkeuksellisen vuoden 1941 opetussuunnitelmasta tekee sen, että siinä 

mainitaan koulussa luettavia teoksia ja kirjailijoita nimeltä. Teoksista mainitaan Kalevala ja 

Kanteletar ja tämän lisäksi nostetaan esiin esimerkiksi erilaisia tyylisuuntia. Lisäksi mainitaan 

12 suomalaista ja 3 ulkomaalaista kirjailijaa nimeltä. Opetussuunnitelma antaa kuitenkin 

opettajalle vapauden valita annetuista vaihtoehdoista luettavat teokset ja niiden käsittelytavat. 

(Kauppinen 1985, 70–80, 78.) 

Samaan aikaan kun opetussuunnitelmissa nostettiin esiin kirjallisuuden opetusta, lisäsivät 

myös sotavuodet kirjallisuuden lukemista. Vaikka uutta huomionarvoista kirjallisuutta ei 

juurikaan julkaistu, oli lukeminen yksi kaikkien ulottuvilla olevista ajanviettotavoista. 

Sodanjälkeiset vuodet toivat kuitenkin uusia elämyksiä, jotka veivät tilaa lukuharrastukselta. 

1950-luvulla läpimurron tekivät sarjakuva, elokuva ja televisio. Huolestuneiden opettajien ja 

vanhempien keskuudessa virisi keskustelua populaarikulttuurin rantautumisesta Suomeen. 

(Heikkilä-Halttunen 2003a, 166, 168.) 

 

Vanhemmat ja opettajat tarjosivat vetoapua kirjallisuuden aseman parantamiseksi nuorison 

keskuudessa, kun lukemisen alkoivat korvata muut ajanviettotavat. Samankaltaista 

keskustelua esimerkiksi median vaikutuksesta lukemiseen on havaittavissa nykyäänkin, kun 
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lukemisen taso laskee ja nuorison aikaa vievät monet muut harrastukset.
1
 

1960- ja 1970-luvuilla tapahtui jälleen muutoksia yhteiskunnallisissa ja sosiaalipoliittisissa 

asioissa. Tämä asetti uusia tarpeita lasten- ja nuortenkirjallisuudelle. Myös lapsen kehityksen 

tutkimus lisäsi kiinnostusta lasten ja nuorten lukemisharrastukseen. Teoksista haluttiin 

totuudenmukaisempia ja sisältöön toivottiin ujutettavan lisää tietoainesta. (Heikkilä-Halttunen 

2003b, 216. ) 

Vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelma asetti äidinkielen taitoaineen asemaan. Myös 

opetuksessa alkoi näkyä lasten- ja nuortenkirjallisuuteen rantautunut halu 

käytännönläheisyyteen. Tavoitteena oli opettaa käyttökelpoisia kielenkäyttötaitoja. 

Kirjallisuuden tuntemus mainittiin yhtenä tavoitteena, mutta laatu korvattiin määrällä. 

Kalevalaan ja muihin kansalliskirjallisuuden keskeisiin teoksiin oli hyvä tutustua, mutta 

myöskään kioskikirjallisuutta ei tullut kaihtaa. Runsas lukeminen parantaa arvostelukykyä, 

joten erilaisiin teksteihin tutustuminen oli suotavaa. (Kauppinen 1985, 80–81.) 

1970-luvulla keskusteltiin paljon ajalle ominaisesta sarjakirjallisuudesta. Esimerkiksi Enid 

Blytonin teoksia pidettiin nuortenkirjallisuuden ryöstöviljelynä. Sarjakirjojen asema parani 

kuitenkin 1980-luvulla, jolloin herättiin huomaamaan niiden tärkeys lukutaidolle. 

Kaavamaiset sarjakirjat tehostivat lukunälkää ja sopivat ahmimisvaiheessa oleville lukijoille, 

ennen kuin nämä siirtyisivät lukutaidon kehittymisen myötä toisentyyppiseen kirjallisuuteen.  

(Heikkilä-Halttunen 2003b, 223, 225. ) 

Kirjallisuuden vaikutus nuorten kehitykseen ja lukutaitoon näkyy myös vuoden 1982 

oppimääräsuunnitelmassa. Ensimmäistä kertaa kirjallisuuden opettaminen oli mukana omana 

erillisenä osionaan. Taitojen kehittäminen ja kulttuurihistorian tunteminen nostettiin esiin, ja 

korostettiin kaunokirjallisuuteen tutustumisen tärkeyttä. (Kauppinen 1985, 81.) 

Samaan aikaan kun kirjallisuuden asema nostettiin esiin oppimääräsuunnitelmissa, alkoi myös 

nuortenkirjallisuus uudistua. Ongelmakeskeiset nuortenkirjat saivat väistyä ja tilalle tuli 

aikuistumiskertomukset. Kuvauksen kohteista koulun tilalla nousivat ihmissuhteet ja nuorison 

oma elämä. Aiemmin teoksissa oli nähty yhteiskuntakritiikkiä ja ongelmakeskeisyyttä, mutta 

postmodernin ajan myötä teosten poliittisuus on vähentynyt. Teosten ongelmat keskittyivätkin 

                                                           
1
 Ks. esimerkiksi https://yle.fi/uutiset/3-8711651 ja https://www.aamulehti.fi/uutiset/vievatko-viihde-ja-pelit-

voiton-kirjoista-aamulehti-kysyi-kahdeksasluokkalaisilta-pojilta-kiinnostaako-lukeminen-200432056/  

https://yle.fi/uutiset/3-8711651
https://www.aamulehti.fi/uutiset/vievatko-viihde-ja-pelit-voiton-kirjoista-aamulehti-kysyi-kahdeksasluokkalaisilta-pojilta-kiinnostaako-lukeminen-200432056/
https://www.aamulehti.fi/uutiset/vievatko-viihde-ja-pelit-voiton-kirjoista-aamulehti-kysyi-kahdeksasluokkalaisilta-pojilta-kiinnostaako-lukeminen-200432056/
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lähinnä yksilöön tai tämän perheeseen, eivätkä yhteiskunnalliseen tilanteeseen. (Grünn 2003, 

285, 287, 293.) 

 

Grünnin mukaan postmodernin kirjallisuuden myötä nuortenkirjojen poliittisuus olisi 

vähentynyt ja tilalle olisivat nousseet yksilökeskeiset ongelmat. Tutkija Päivi Heikkilä-

Halttusen mukaan asia ei kuitenkaan olisi enää nykyään näin. 1980-luvulla nuortenkirjallisuus 

sisälsi angstintäyteistä ongelmakeskeistä kerrontaa, kun taas 1990-luvun kirjallisuus on ollut 

Grünnin kuvailemaa postmodernia kirjallisuutta, joka rikkoi perinteisiä kerronnan 

konventioita eikä sisältänyt enää niin paljon yhteiskunnallisia tendenssejä. 2000-luvun 

kirjallisuutta kuvaa tabujen rikkominen, nuorten oman identiteetin etsiminen luovia 

harrastuksia apuna käyttäen sekä ajankohtaisten ilmiöiden kuvaaminen. Pääpaino on 

pirstaleisen identiteetin rakentamisessa, mutta nuorten elämään liittyvät tosi-tv-formaatit, 

roolipelit, sosiaalinen media sekä sen ja internetin haittapuolet näkyvät myös kirjallisuudessa. 

(Heikkilä-Halttunen 2013, 247–249.) 

 

2000-luvun nuortenkirjallisuudessa kipeiltä tuntuvat asiat suodatetaan usein jonkin puskurin, 

kuten teoksen päähenkilön ystävän kautta. Teoksissa näkyvät myös esimerkiksi erilaiset 

seksuaaliset identiteetit. Teosten tarkoituksena on toimia nuorten omien ongelmien 

peilauspintana ja ne sisältävätkin paljon nuorten omien ongelmien kuvauksia. Ongelmat 

kuvataan ainutkertaisina nuoren elämään liittyvinä tapahtumina. (Heikkilä-Halttunen 2013, 

249–251.) 

 

Yksilökeskeisyys on näkyvissä myös oman kyselyni tuloksissa. Nuoret haluavat lukea 

teoksia, joissa käsitellään nuorisolle tärkeitä asioita. Kyselystäni käy ilmi, että nuorison 

lempikirjallisuuteen kuuluvat toiminnantäyteiset teokset, joiden päähenkilöt ovat itsekin 

nuoria. Teoksissa näkyy yhteiskunnallisestikin tärkeitä asioita
2
, mutta pääosassa on nuorten 

omaan elämäan ja ympäristöön keskittyvät tapahtumat. Palaan nuorten mielikirjallisuuteen 

vielä tekemäni kyselyn vastausten yhteydessä. 

 

  

                                                           
2
 Ks. esimerkiksi https://koulukirjastonhoitajat.wordpress.com/2014/04/22/salla-simukka-punainen-kuin-veri-

tammi-2013/  

https://koulukirjastonhoitajat.wordpress.com/2014/04/22/salla-simukka-punainen-kuin-veri-tammi-2013/
https://koulukirjastonhoitajat.wordpress.com/2014/04/22/salla-simukka-punainen-kuin-veri-tammi-2013/
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3 LAIT JA ASETUKSET 

 

3.1 Lakien vaikutus opetukseen 

 

3.1.1 Perusopetuslaki 

Siinä missä kirjallisuuden opetuksen ja koululaitoksen kehitys on vaikuttanut nykyiseen 

aineenopetukseen, on myös lainsäädännöllä ja opetussuunnitelmalla merkitystä opetettaviin 

aineisiin. Seuraavassa kuvaan sitä, miten opetussuunnitelmat ja perusopetuslaki vaikuttavat 

opetukseen. 

Perusopetuslaki määrittelee pohjan opetuksen järjestämiselle ja sen ketkä ovat oppivelvollisia. 

Opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista eettisesti vastuullisia yhteiskunnan jäseniä, 

joilla on tarvittavat tiedot ja taidot yhteiskunnassa toimimiseen. Opetuksen tulee myös edistää 

sivistystä ja tasa-arvoa sekä opettaa oppilaita kehittämään itseään myös peruskoulun jälkeen. 

(Perusopetuslaki, 2 §.) 

Perusopetuslaki määrää joitakin opetettavia aineita, joiden lisäksi kouluilla on mahdollisuus 

tarjota oppilailleen myös muita opetettavia sisältöjä. Äidinkieli ja kirjallisuus kuuluu kaikille 

yhteisiin pakollisiin oppiaineisiin. Oppiaineen sisällön puolestaan päättävät useat eri 

julkishallinnon elimet. Valtioneuvosto päättää oppiaineiden tuntijaosta sekä opetuksen 

yleisistä valtakunnallisista tavoitteista. Opetushallitus päättää eri oppiaineiden 

opetustavoitteista ja keskeisestä sisällöstä opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi 

esiopetukseen liittyen opetusministeriö valmistelee tuntijaon ja opetuksen sisällöt yhteistyössä 

sosiaali- ja terveysministeriön sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 

kanssa. (Perusopetuslaki 11 §, 14§.) 

Edellä mainittujen opetusta ohjaavien tekijöiden lisäksi myös opetuksen järjestäjän tulee 

hyväksyä perusopetusta varten opetussuunnitelma. Opetuksen järjestäjän, joka useimmissa 

tapauksissa on kunta, tulee laatia opetussuunnitelma yhteistyössä kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon viranomaisten kanssa niin, että opetussuunnitelma noudattaa 

opetussuunnitelman perusteita. (Perusopetuslaki 4 §, 15 §.) 

Laki määrää opetuksen järjestäjää huolehtimaan siitä, että käytössä on opetussuunnitelma, 
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joka noudattaa opetushallituksen antamia ohjeita (opetussuunnitelman perusteita). Lain 

mukaan opetussuunnitelmia on noudatettava. Tämä seikka on varsin mielenkiintoinen, sillä 

tekemäni kyselyn perusteella opetussuunnitelmien noudattaminen ei ole opettajien vastausten 

perusteella kovinkaan tärkeä opetuksen kriteeri. 

Perusopetuslaki määrittelee myös oppilaan työmäärää. Työmäärä ei saa olla oppilaalle liian 

raskas, vaan koulunkäynnin, koulumatkojen ja kotitehtävien jälkeen tulee jäädä riittävästi 

aikaa lepoon ja harrastuksiin. Päivittäinen opetusmäärä säädetään erillisellä asetuksella (ks. 

luku 3.2.3). (Perusopetuslaki 24 §.) 

Perusopetuslaki ja asetukset luovat pohjan opetukselle ja asettavat velvoitteita kunnalle tai 

muulle opetuksen järjestäjälle. Myös opetuksen saajalla on omat velvollisuutensa. 

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisen on osallistuttava opetukseen ja tämän huoltajan on 

huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus suoritetaan. Oppivelvollisen on osallistuttava 

opetukseen ja suoritettava annetut tehtävät tunnollisesti. Tämän lisäksi hän on velvollinen 

käyttäytymään asiallisesti. (Perusopetuslaki 26 §, 35§.) 

Oppilas on siis vastuussa siitä, että hän suorittaa annetut tehtävät huolellisesti, mutta 

työmäärästä on vastuussa koulu ja oppilasta opettava henkilöstö. On siis jokaisen opettajan 

henkilökohtaisesta arviosta riippuvaista, kuinka kuormittava oppiaineesta tehdään. Opettaja 

on myös vastuussa siitä, että hän noudattaa olemassa olevaa lakia ja voimassa olevia 

opetussuunnitelmia. Perusopetuslain määräykset ovat käsitteellisesti melko laajoja eivätkä 

kovinkaan yksityiskohtaisia. Tarkennuksia niihin kuitenkin tuo esimerkiksi peruskouluasetus, 

jota kuvaan seuraavaksi. 

 

3.1.2 Peruskouluasetus 

 

Perusopetuslain ohella myös peruskouluasetus määrittää opetuksen sisältöä. On hyvä 

huomata, että asetus on annettu jo vuonna 1984. Joitakin muutoksia on tämän jälkeen tullut, 

mutta asetus on nykyään suurimmalta osin alkuperäisen mukainen. 

Peruskouluasetuksen mukaan kunkin koulun johtokunta seuraa peruskoulun toimintaa ja tekee 
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tarvittaessa ehdotuksia opetussuunnitelmasta ja opetusväline- ja kirjastohankinnoista 

(Peruskouluasetus, 2 luku, 3§). Tämä johtaa siihen, että koulujen johtokuntien vaikutus 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettamiseen on suuri. Kuten kyselyni tuloksista voidaan havaita, 

on kirjojen saatavuudella suuri vaikutus kirjallisuuden opettamiseen, ja tätä kautta 

johtokunnan hankintapäätökset vaikuttavat suoraan opetuksen tasoon ja kirjallisuuden 

opetuksen sisältöön. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettamiseen vaikuttavat myös koululautakunta ja kouluhallitus. 

Opetuksessa käytetty oppikirja ja siihen rinnastettava opetusmateriaali tulee olla 

koululautakunnan vahvistamaa ja kouluhallituksen hyväksymää. Kouluhallitukselta saadaan 

ohjeet myös siihen, mitä opetuksessa käytettäviä kirjoja ei katsota oppikirjoiksi. 

(Peruskouluasetus, 26§.) 

Kouluhallitus myös laatii opetussuunnitelman perusteet, jotka ohjaavat opetusta ja siihen 

käytettäviä tuntimääriä.
3
 Kunnan koululautakunnan asettama toimikunta laatii puolestaan 

peruskoulun opetussuunnitelman kouluhallituksen tekemän opetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta. Kunnan opetussuunnitelmaan kuuluu myös koulukohtainen työsuunnitelma, jossa 

esimerkiksi eritellään eri oppiaineiden työtuntimäärät. (Peruskouluasetus, 27§, 28§, 29§, 30§.) 

 

3.2 Opetussuunnitelman vaikutus opetukseen 

 

Kuten edellä jo mainittiin, vaatii laki seuraamaan opetuksessa opetussuunnitelman perusteita. 

Selvennykseksi huomautan, että peruskoulun opetukseen vaikuttaa siis valtakunnallinen 

opetussuunnitelman perusteet sekä kuntakohtainen perusopetuksen opetussuunnitelma. 

Näiden lisäksi oppilaitoksella voi olla käytössään oma koulukohtainen opetussuunnitelmansa. 

Seuraavaksi käyn läpi valtakunnallista opetussuunnitelman perusteita siinä määrin kuin se 

vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen ja kirjallisuuden opettamisen 

yläkoulussa. 

 

  

                                                           
3
 Huomaa, että perusopetuslaissa opetussuunnitelman perusteiden laatijasta käytetään nimitystä opetushallitus. 
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3.2.1 Valtakunnallinen opetussuunnitelman perusteet 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat tällä hetkellä muutosvaiheessa. Opetushallitus on 

hyväksynyt uuden opetussuunnitelman perusteet ja sitä ollaan ottamassa vähitellen käyttöön. 

Yläkoulun osalta uusi opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 

2017–2019 aikana. (OPS 2014.) 

 

Tällä hetkellä yläkoulussa opiskelevien opetukseen vaikuttaa vielä edellinen 

opetussuunnitelman perusteet, mutta täytyy huomioida, että uuden opetussuunnitelman 

perusteiden luonnokset ovat olleet jo pidempään opettajien nähtävillä, mikä on voinut 

vaikuttaa opetukseen jo vanhemman opetussuunnitelman aikana (OPS 2014). Seuraavaksi 

esittelen vielä käytössä olevan opetussuunnitelman perusteita kirjallisuudenopetuksen osalta. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ovat olleet käytössä 16.1.2004 alkaen. 

Niiden pohjalta tulee opetuksen järjestäjän laatia opetuksessa käytettävä opetussuunnitelma 

siten, että koulussa käytetty opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen antamia 

perusteita. (POPS 2004.) 

 

Opetussuunnitelman perusteet luovat pohjan paikallisille opetussuunnitelmille. Opetuksen 

järjestäjän vastuulla on laatia opetussuunnitelma ja huolehtia opetuksen kehittämisestä. 

Opetussuunnitelmaan kuuluu sekä kasvatus- että opetustyö ja näitä tarkentavia tavoitteita ja 

sisältöjä. Opetussuunnitelma on pohja opetuksen järjestämiselle, mutta sen tulee noudattaa 

valtakunnallisia lakeja ja asetuksia sekä huomioida kunnan opetusvelvollisia ja koulutusta 

koskevat päätökset. Tällaisia opetusta koskevia asetuksia ovat esimerkiksi perusopetuslaki, 

perusopetusasetus ja valtioneuvoston asetus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista. 

(POPS 2004, 10.) 

 

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on tehdä opetussuunnitelma edellä mainittuja ohjeita 

noudattaen, ja opettajan on noudatettava opetuksen järjestäjän tekemiä ohjeita. Opetuksen 

järjestäjä on vapaa päättämään siitä, kuuluuko opetussuunnitelmaan sekä kuntakohtaisia 

osioita että alue- ja koulukohtaisia osioita, mutta itse opetussuunnitelman sisältöä rajaavat 

opetussuunnitelman perusteissa annetut ohjeet. Opetussuunnitelmassa tulee näkyä esimerkiksi 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
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opetuksen järjestämiseen liittyvät toiminta-ajatukset, tuntijako, opetuksen tavoitteet ja sisällöt 

oppiainekohtaisesti joko ikäryhmittäin tai opintokokonaisuuksittain, oppilashuollon 

suunnitelma ja ohjeet oppilaan arviointiin. (POPS 2004, 10–11.) 

 

Perusopetusta ohjaavat erilaiset arvot, jotka on mainittu myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. Näiden arvojen tulee välittyä myös opetuksen tavoitteisiin ja 

sisältöihin. Perusopetuksen perustana ovat suomalainen kulttuuri, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Opetuksessa tulee huomioida kansalliset 

erityispiirteet sekä suomalainen kaksikielinen kulttuuri. Opetuksen tulee olla uskonnollisesti 

tunnustuksetonta ja poliittisesti sitoutumatonta ja pyrkiä alueelliseen ja yksilölliseen tasa-

arvoon eri oppijoiden välillä. (POPS 2004, 14.) 

 

Laki vaatii opetussuunnitelmien noudattamista ja opetussuunnitelman perusteet asettavat 

erilaisia arvoja, joiden tulee näkyä opetuksessa. Opettajien tulisi siis olla melko tarkasti 

selvillä opetussuunnitelmien sisällöistä ja pyrkiä noudattamaan niitä opetuksessaan. Näin 

ollen voisi olettaa, että opetussuunnitelmien sisältö ja sen noudattaminen opetuksessa olisivat 

opettajien mielestä yksi eniten opettamiseen vaikuttaneista tekijöistä. Tekemäni kyselyn 

vastauksissa voidaan kuitenkin havaita ristiriita suhteessa oletukseeni. 

 

Opetuksen taustalla olevat arvot heijastuvat myös opetussuunnitelman perusteissa näkyviin 

aihekokonaisuuksiin. Aihekokonaisuuksien tulisi näkyä sekä oppiaineissa että koulun 

yhteisissä tapahtumissa. Aihekokonaisuudet ovat: 1. ihmisenä kasvaminen, 2. kulttuuri-

identiteetti ja kansainvälisyys, 3. viestintä ja mediataito, 4. osallistuva kansalaisuus ja 

yrittäjyys, 5. vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 6. turvallisuus 

ja liikenne sekä 7. ihminen ja teknologia. Näiden aihekokonaisuuksien tulisi olla kasvatusta ja 

opettamista tukevia teemoja, jotka toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisin 

tavoin. (POPS 2004, 38–43.) 

 

Edellä esitellyistä aihekokonaisuuksista etenkin kolme ensimmäistä ovat kohtuullisen helposti 

otettavissa mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Opetuksessa käytettävien teosten 

valinnalla voidaan vaikuttaa opetettaviin aihekokonaisuuksiin niin, että esimerkiksi ihmisenä 

kasvamista ja kulttuuri-identiteettiä voidaan käsitellä teosten teemojen kautta. Myös 
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mediataidot ovat kiinteä osa nykypäivän äidinkielen opetusta, vaikkakaan se ei juuri näy 

kirjallisuuden opetuksessa. 

 

Jokainen oppija huomioidaan opetuksen perusteissa myös yksilönä. Opetuksessa tulisi pyrkiä 

siihen, että jokaisen oppijan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä tuetaan ja äidinkieltä 

pyritään kehittämään niin, että oppijalla heräisi halu elinikäiseen oppimiseen. Samalla kun 

oppijan identiteettiä kehitetään, siirretään arvokasta tietoa ja kulttuuriperintöä seuraaville 

sukupolville. (POPS 2004, 14.) 

 

Opetussuunnitelman perusteilla pyritään siis siihen, että kaikilla oppijoilla, sijainnista 

riippumatta, olisi samat mahdollisuudet ja tavoitteet oppia. Tarkoituksena on kasvattaa 

oppijoista yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä, joilla on samankaltainen arvoperusta, 

toimintatavat ja riittävät taidot yhteiskunnassa toimimiseen. Opetuksen tarkoituksena on 

herättää halu oppia. Tästä johtuen myös kirjallisuuden opetuksen yksi tärkeimmistä 

tavoitteista tulisi olla oppilaan kiinnostuksen herättäminen lukemista kohtaan. 

Lukuinnostuksen kasvattaminen näkyy myös tekemäni kyselyn vastauksissa, mutta vastaukset 

antavat ymmärtää, että lukuinnon kasvattamisen syy ei ole opetussuunnitelman vaatimukset 

vaan jotakin muuta. 

 

Oppimaan innostamisen ohella tulisi kehittää myös oppilaan identiteettiä ja siirtää 

kulttuuriperintöä eteenpäin. Kirjallisuuden osalta voisi siis olettaa, että oppilaan innostamisen 

ohella myös identiteetin kehittäminen ja kirjallisuushistorian opettaminen olisivat opettajien 

mielestä opetuksen tärkeimpiä tavoitteita. 

 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu sen mukaan, mikä on laatijoiden käsitys 

oppimisesta. Opetussuunnitelman perusteissa oppimiskäsitys kuvataan seuraavasti: 

 

-- oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen 

rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen 

tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan 

ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. 

Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja 

työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. (POPS 2004, 18.) 
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Opetussuunnitelman perusteet, kuten myös peruskouluasetus, ohjaavat myös 

oppimisympäristön kehittämiseen. Opetustilojen ja -välineiden tulisi tukea oppilaan 

oppimisprosessia. Koulun tulisi tarjota oppimisvälineitä ja kirjastopalveluja niin, että 

oppilaalla on mahdollisuus aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. (POPS 2004, 18.) 

 

Kirjallisuuden opetuksessa vaikuttaa erityisesti kirjojen sekä kirjastopalvelujen saatavuus. 

Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että oppilaalla on mahdollisuus käyttää 

kirjastopalveluja. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että koululla olisi oltava oma 

koulukirjasto tai koulun läheisyydessä sijaitseva kirjasto, jota oppilaat pystyvät käyttämään. 

Aika ajoin esiin nouseva keskustelu siitä, tulisiko kirjastopalvelujen olla maksullisia, 

vaikuttaa suoraan opetukseen ja sen sisältöön. Maksullisuus asettaisi oppilaat eriarvoiseen 

asemaan ja rikkoisi opetussuunnitelman perusteita vastaan.
4
  

 

Opetussuunnitelman perusteet antavat opettajalle vapauden valita käytettävät työtavat. 

Opetuksessa tulee kuitenkin käyttää sellaisia työtapoja, jotka ovat opetettavalle aineelle 

ominaisia. Opetusmenetelmien tulee myös olla riittävän monipuolisia ja tukea oppilaan 

oppimista. Oppilaiden väliset yksilölliset erot ja erilaiset oppimistyylit tulisi myös ottaa 

huomioon opetuksessa. (POPS 2004, 19.) 

 

3.2.2 Opetussuunnitelman perusteet kirjallisuuden opettamisesta 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet jakaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 

useaan eri oppimäärään. Tässä tutkimuksessa keskityn suomi äidinkielenä -

opetuskokonaisuuden opetukseen, mutta kyselytutkimuksessani ei ole rajattu vastaajilta 

mahdollisuutta vastata kysymyksiin myös toisen oppimäärän teosvalinnoilla. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine jaotellaan opetussuunnitelman perusteissa yhteentoista eri 

oppimäärään. Kuvaan seuraavassa suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä. Tämä oppimäärä 

on tarkoitettu suomea äidinkielenään käyttäville oppilaille, joiden äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetus tarjotaan suomeksi. (POPS 2004, 44.) 

                                                           
4
 Ks. esimerkiksi https://www.keskipohjanmaa.fi/37590/menettaako-suomi-sivistyksensa/s/ef19ccb5 ja  

https://kuntalehti.fi/uutiset/opetus-ja-kulttuuri/ylen-vaalikoneen-kirjasto-kysymys-hammentaa/  

https://www.keskipohjanmaa.fi/37590/menettaako-suomi-sivistyksensa/s/ef19ccb5
https://kuntalehti.fi/uutiset/opetus-ja-kulttuuri/ylen-vaalikoneen-kirjasto-kysymys-hammentaa/
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Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen 

perustavoitteeksi se, että oppilas kiinnostuisi kielestä yhteisöllisenä viestintäkeinona, 

kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulisi tarjota mahdollisuus monipuoliseen 

tietojen ja taitojen kartuttamiseen niin, että oppilas rakentaa samalla identiteettiään ja kasvaa 

aktiiviseksi ja eettisesti vastuulliseksi viestijäksi ja lukijaksi. Opetuksella tarjotaan myös 

keinoja, joilla oppilas voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja pääsee osaksi häntä ympäröivää 

kulttuuria. Oppilaan tietoja kielestä ja kirjallisuudesta kehitetään, ja häntä valmistetaan 

toimimaan erilaisissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. (POPS 2004, 46.) 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa 

kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja 

tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, 

sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden tekstityyppien 

yhdistelmiä. (POPS 2004, 46.) 

 

Laaja tekstikäsitys vaatii opettajalta laajaa tietämystä aiheesta. Tämän lisäksi laajan 

tekstikäsityksen esitteleminen oppilaille kirjallisuutta apuna käyttäen on aikaa vievää ja vaatii 

opettajan panostusta.  

Vaikka yläkoulu ja alakoulu jakavat oppilaat kahteen eri ikäryhmään kuudennen ja 

seitsemännen vuosiluokan välillä, on opetuksen tavoitteet ja tuntijaot ryhmitelty niin, että 

yläkoulun vuosiluokkien lisäksi myös kuudes luokka kuuluu samaan opetuskokonaisuuteen 

(POPS 2004, 53). Vaikka vaihdosta ylä- ja alakoulun välillä pidetään usein nivelkohtana, 

jolloin oppilailla saattavat vaihtua koululaitos ja omat luokkatoverit, on opetuksen perusteet 

tehty koskemaan alakoulun viimeistä luokkaa sekä yläkoulua. 

 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoite 

vuosiluokilla 6–9 on oppilaan tekstitaitojen laajentaminen. Oppilasta kehitetään 

kielenkäyttäjänä siten, että oppilas tutustuu uusiin tekstilajeihin kehittyen tekstien tulkitsijana 

ja oppien tuottamaan erilaisia tekstejä. Oppilasta tulisi kannustaa lukemaan ja hankkimaan 

yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta. Samalla oppilas oppii myös arvioimaan kirjallisuutta. 

(POPS 2004, 53.) 

 



27 
 

Koska opetussuunnitelman perusteet sisältävät paljon tietoa äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetuksen tavoitteista, on seuraavassa eritelty vain kirjallisuuden lukemiseen liittyviä kohtia. 

Täytyy kuitenkin huomioida, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen on 

kokonaisvaltaista, ja eri osa-alueet linkittyvät opetustyössä toisiinsa. 

 

Opetuksen tavoitteissa kirjallisuuden osalta mainitaan seuraavaa: ”Tavoitteena on, että 

oppilaan vuorovaikutustaidot kasvavat. Oppilas harjaantuu lukijana -- tavoitteellisesti, 

eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen 

ulkopuolella.” (POPS 2004, 53.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaan opetus on 

myös kirjallisuuden osalta suunnitelmallista. Kirjallisuuden opetuksella pyritään siihen, että 

oppilas pitää kirjallisuutta luontevana osana arkeaan. Kirjallisuuden opetuksen tulisi siis 

kasvattaa oppilaan lukuharrastusta ja parantaa samalla vuorovaikutustaitoja. Opettajan tulisi 

siis suunnitella opetukseen otettava kirjallisuus tarkkaan ja niin, että luettavat teokset 

toteuttavat opetuksen tavoitteita. Tarkka suunnittelu vie aikaa, mikä ei kuitenkaan näy 

tekemäni kyselyn vastaksissa, kun opettajia pyydettiin arvioimaan suunnitteluun 

käyttämäänsä aikaa. 

 

Tavoitteena on myös, että ”oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy.” 

Oppilas ”harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi” ja samalla tutustuu tiedonhankintaan 

käytännön prosessina ja ”kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu 

ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite 

edellyttävät.” (POPS 2004, 53.) Oppilas siis oppii tunnistamaan, millaisia tekstejä missäkin 

tilanteessa tarvitsee, ja kuinka saada tarvittavaa tietoa käsiinsä. 

 

Käytännön opetustyössä tämä edellyttää monipuolisesti erilaisten tekstien lukemista ja eri 

tiedonhankintavälineisiin tutustumista. Kirjastojen käyttö opetuksen yhteydessä on tässä 

avainasemassa, jotta oppilas oppisi käyttämään kirjallisuutta yhtenä tiedonhankintavälineenä. 

Myös luettavien teosten määrä tulisi olla kohtalaisen suuri, jotta monipuolisuus tekstien 

lukemisessa toteutuisi. Tekemäni kyselyn mukaan näin ei kuitenkaan ole. Teoksia luetaan 

vain muutamia vuoden aikana ja kokonaiset tekstit ovat osaksi korvautuneet lyhyillä 

tekstinäytteillä. Tekstinäytteet noudattavat opetussuunnitelman perusteiden vaatimusta 

erilaisten tekstien lukemisesta, mutta sitä ei voida todeta, onko pidempien tekstien lukemisen 
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vähentymisellä jotain muita vaikutuksia oppimiseen. 

 

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa mainitaan myös, että ”oppilaan suhde kieleen, 

kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee”. Opetuksen avulla ”oppilas monipuolistaa 

lukuharrastustaan” ja syventää kirjallisuudentuntemustaan tutustumalla eri maiden 

klassikoihin ja Suomen kirjallisuuden vaiheisiin. Kirjallisuuden avulla oppilas myös avartaa 

eettistä kokemusmaailmaansa. (POPS 2004, 54.) 

 

Opetuksessa tulisi tarjota oppilaalle vaihtelevasti ja monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. 

Opetuksessa tulisi huomioida kirjallisuuden vaiheet ja tutustua klassikkokirjallisuuteen. 

Opetussuunnitelman perusteissa ei kuitenkaan rajata tarkemmin kirjallisuuden eri vaiheita tai 

nimetä klassikkoja, vaan esimerkiksi klassikkokirjallisuuden määritteleminen jätetään 

opettajan harkittavaksi. Opetussuunnitelman ohjeiden pohjalta voidaan siis olettaa, että 

opetuksessa on mukana niin vanhempaa kirjallisuutta kuin uusiakin teoksia. 

Opetussuunnitelman perusteet vaatii tutustumaan klassikoihin, mutta niiden lukemisesta ei 

mainita mitään. Tämä seikka nousi esiin myös tekemäni kyselyn vastauksissa. Tässä 

tutkimuksesssa klassikkokirjallisuus käsitetään arvostetuksi teokseksi, joka on ehtinyt 

vakiinnuttaa asemansa kirjallisuuden kentässä. Yksi klassikkokirjallisuuden piirre on myös se, 

että teoksista nautitaan sukupolvesta toiseen. Näin esimerkiksi Seitsemän veljestä ja Kalevala 

ovat mielestäni hyviä esimerkkejä kirjallisuuden klassikoista. 

 

Opetussuunnitelman perusteet jakavat kirjallisuuden opetuksen keskeiset tavoitteet useisiin 

pienempiin osa-alueisiin. Oma mielipiteeni on, että alueet on nimetty varsin epämääräisesti, 

mikä voi osaltaan vaikeuttaa kirjallisuuden opettamista tai opetussuunnitelman perusteiden 

noudattamista. Opetussuunnitelman perusteissa keskeisiin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi 

tekstinymmärtäminen, jonka osa-alueita ovat mm. ”[l]ukuprosessien hallinnan 

varmentaminen”, yhteyksien luominen lukijan ja tekstin välillä sekä lukukokemuksien 

jakaminen muiden kanssa. Kaunokirjallisuutta tulisi myös tarkastella elämyksen 

näkökulmasta, ja tutkia eri tekstityyppejä ja -lajeja. Samalla tulisi myös tutustua tekstin eri 

keinoihin merkityksen rakentajana, ja oppia erittelemään ja tiivistämään tekstin sisältöä. 

(POPS 2004, 54.) 
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Opetuksen tavoitteissa tulisi näkyä myös ”suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun 

kulttuuriin.” Opetukseen tulisi sisältyä myös ”kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: 

tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kalevalasta”. Lisäksi tulisi opettaa 

tietoa ”kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista” ja opetukseen tulisi kuulua 

myös ”yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista”, ”runsaasti myös erilajisten 

lyhyitten tekstien käsittelyä” sekä ”kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin 

alalajeihin”. Oppilaan tulisi myös osata ”tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen 

ja modernististen tekstien tuntomerkkejä” sekä ”fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle 

sopivia käsitteitä käyttäen”. (POPS 2004, 55.)  

 

Opetussuunnitelman perusteet siis edellyttävät, että oppilaat lukevat kokonaisia teoksia 

lyhyiden tekstien ohella. Kirjallisuuden tulisi olla sekä valinnaista että yhdessä luettua. 

Oppilaiden opetuksessa tulisi olla mukana niin kotimaista kuin ulkomaistakin kirjallisuutta, 

Kalevalaa, fiktiota sekä romanttista, realistista ja modernia kirjallisuutta. Pelkkä 

kirjallisuuteen tutustuminen ei riitä, vaan oppilaan pitäisi kyetä nimeämään tekstin tyylisuunta 

ja päälaji. Tämän oppiminen vaatii tekstin tarkempaa läpikäymistä, erittelytaitoa ja aikaa 

lukea erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja. 

 

Kirjallisuudesta ei mainita nimeltä muita teoksia kuin Kalevala. Opetuksessa tulisi siis 

tutustua klassikoihin ja moderneihin teoksiin kansanperinteen ohella. On varsin 

mielenkiintoista, miksi juuri Kalevala on nostettu opetussuunnitelmissa esiin, eikä 

esimerkiksi jokin tunnettu kaunokirjallinen klassikko. Kalevala on ollut pitkään mukana 

opetuksessa ja koska se mainitaan opetussuunnitelman perusteissa nimeltä, voisi olettaa, että 

myös opettajat mainitsisivat sen yhtenä opetettavista teoksista. Useimmissa kyselyssäni 

saamista vastauksista näin ei kuitenkaan ole. Vain muutamassa vastauksessa mainittiin 

Kalevala yhtenä opetuksessa mukana olevista teoksista. 

 

Kun päättöarvioinnin aika koittaa yhdeksännellä vuosiluokalla, oppilaalla tulisi olla 

käytössään laajat tiedot ja taidot myös kirjallisuuden osalta. Oppilaan taito tulkita erilaisia 

tekstejä tulisi olla sillä tasolla, että hän kykenee pohtimaan erilaisten tekstien piirteitä ja 

keinoja ja niiden yhteyksiä omaan kokemusmaailmaansa. Oppilaan tulisi olla myös 

kiinnostunut lukemaan erilaisia tekstejä, pystyä erottelemaan eri tekstityyppejä pohjatekstistä 
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ja tunnistaa eri tekstilajeja. Oppilas myös osaa vertailla ja tiivistää tekstejä, kykenee 

analysoimaan runoutta, pystyy erittelemään tekstien tarkoituksia ja näiden suhdetta tekstin 

sisältöön ja ilmaisuun. Oppilas osaa käyttää kirjallisuutta ja kirjastoa tiedonhaussa ja soveltaa 

saamaansa kirjallisuustietoa myös omiin teksteihinsä.  

 

Samalla kun oppilas on sisäistänyt nämä tiedot, hän on saavuttanut riittävän lukutaidon 

kokonaisten teosten lukemiseen. Hän on oppinut tuntemaan kirjallisuuden päälajit, joitakin 

klassikkoja eri aikakausilta ja erilaisia tekstin tyylipiirteitä. Hän on myös: 

 

lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 

tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan 

runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti 

sovitun määrän. (POPS 2004, 55–57.) 

 

Kaikki mainituista tavoitteista ovat tärkeitä taitoja, mutta vaativat runsaasti aikaa opetuksessa. 

Kirjallisuuden lukemisen lisäksi tekstejä tulisi oppia analysoimaan, tulkitsemaan ja 

erottamaan toisistaan. Tekstitaitojen opettaminen ja erilaisiin kirjallisuuslajeihin tutustuminen 

vie oman kokemukseni mukaan huomattavasti enemmän aikaa kuin opetustyöhön on 

käytettävissä. Myös kyselyn tuottamista vastauksista voidaan havaita, että useimmat opettajat 

painivat saman ongelman parissa. Opetuksen sisältöjen määrä ei ole sopiva suhteessa 

opetukseen käytettävissä olevaan aikaan. 

 

Seuraavassa esittelen perusopetuksessa käytössä olevaa tuntijakoa, mutta huomionarvoista on, 

että käytössä oleviin oppitunteihin tulee kirjallisuuden opetuksen lisäksi mahduttaa myös 

muita opetettavia asioita esimerkiksi kirjaston käyttötaidoista, kielenvaiheista, 

kielenhuollosta, puheviestinnästä ja esiintymistaidoista, eri kulttuureista sekä mediataidoista 

(POPS 2004, 55–57). 

 

3.2.3 Valtioneuvoston asetus opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta 

 

Kouluissa käytössä olevassa opetussuunnitelmassa kuvataan opetuksen tavoitteet ja sisällöt 

sekä käytössä oleva tuntijako. Näiden pohjana käytetään sekä Opetussuunnitelman perusteita 

että Valtioneuvoston asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
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tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan myös ne 

tiedot ja taidot, jotka oppilaan tulisi hallita päättäessään peruskoulun. (POPS 2004, 15, 302.) 

 

Opetuksen valtakunnallisissa tavoitteissa mainitaan seuraavat tavoitteet: kasvu ihmisyyteen ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen, tarpeellisten tietojen ja taitojen kerryttäminen, koulutuksellisen 

tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen. Opetuksen tarkoituksena on rakentaa pohja 

laajalle yleissivistykselle ja avartaa oppijan maailmankuvaa. Jotta tähän pyrkimykseen 

päästäisiin, mainitaan asetuksessa, että: ”[t]ämä edellyttää ihmisten tunteiden ja tarpeiden, 

uskontojen ja elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja terveyden 

sekä talouden ja teknologian tuntemusta.” Näin kirjallisuuden opettaminen nostetaan yhdeksi 

tärkeimmistä keinoista pyrittäessä opettamaan oppijoita opetuksen valtakunnallisten 

tavoitteiden mukaan. ”Opetuksessa tuetaan oppilaiden ajattelun ja viestinnän taitojen 

kehittymistä. Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen hallinta sekä valmiudet 

vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä.” (POPS 2004, 299.) 

 

Erilaisten tavoitteiden ja arvoperustan lisäksi opetustyötä rajaa valtakunnallisesti myös 

Oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako. Tuntijaossa eniten vuosiviikkotunteja 

on äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa, mikäli taide ja taitoaineiden tunnit jaetaan 

ainekohtaisesti. Vuosiluokille 6–9 on äidinkielen ja kirjallisuudenopetukseen laskettu 14 

vuosiviikkotuntia. Yksi vuosiviikkotunti sisältää 38 oppituntia, jolloin yhdelle luokka-asteelle 

tulisi noin 133 oppituntia äidinkieltä ja kirjallisuutta lukuvuodessa. Tämä tarkoittaa hieman 

yli kolmea oppituntia viikossa, mikäli tunnit jaetaan tasaisesti eri luokka-asteille ja 

kuukausille. (Valtioneuvoston asetus, 6 §.) 

 

Vuosiviikkotuntien jaossa on mielenkiintoista se, että yläkoulun lisäksi myös kuudes luokka 

on jaoteltu kuuluvaksi samaan opetuskokonaisuuteen. Mikäli ala- ja yläkoulun 

opetussuunnitelmat tekee eri henkilö, tai oppija vaihtaa koululaitosta kouluasteiden välillä, 

voi oppijan kohdalla käytetty opetustuntien määrä vaihdella paljonkin. Asetus ei rajaa sitä, 

kuinka käytössä olevat vuosiviikkotunnit tulisi jakaa eri vuosiluokille. Näin ollen alueellisen 

opetussuunnitelman laatijalla on vapaus käyttää esimerkiksi yläkoulun puolella enemmän 

vuosiviikkotunteja äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen kuin kuudennella luokalla. Tämä 

mahdollistaa myös sen, että suuri osa vuosiviikkotunneista voitaisiin käyttää jo kuudennella 
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luokalla ja opettaa yläkoulussa esimerkiksi vain kahta oppituntia viikossa. 

 

Keskimäärin kolme oppituntia viikossa ei riitä kovinkaan suurien asiakokonaisuuksien 

läpikäymiseen. Oma kokemukseni on, että oppitunnin alusta noin kymmenen minuuttia kuluu 

oppilaiden saamiseen luokkahuoneeseen, tavaroiden järjestämiseen ja yleisen rauhoittumiseen 

ja läsnäolijoiden tarkistukseen. Tämän jälkeen on vuorossa kotitehtävien tarkistus ennen kuin 

päästään päivän asiaan. Jos oppitunti on kestoltaan minimi, eli 45 minuuttia (Opetushallitus), 

ei tunnin pääasian läpikäymiseen jää kuin alle 30 minuuttia. Kaksoistunti mahdollistaa 

paremman syventymisen asiaan, mutta oppituntien järjestäminen vaihtelee oppilaitosten 

välillä. Myös kyselyssäni saamat vastaukset viittaavat siihen, että useat opettajat ovat sitä 

mieltä, että opetettavaa asiaa on liikaa suhteessa opetukseen käytettävään aikaan. 

 

Jos asiaa pohditaan tekemieni laskelmien valossa, voidaan havaita, että opetustuntien määrä ei 

riitä opetettavien asioiden sisäistämiseen. Jos yhdestä oppitunnista jää noin 30 minuuttia aikaa 

käsitellä uutta asiaa, tarkoittaa se viikkotasolla 1,5 tuntia. Jos asioita käsitellään seuraten 

jotakin oppikirjaa (tässä esimerkissä on ollut mallina Tekstitaituri 8 (Rapatti ym. 2012b)), 

saattaa opetukseen kuulua vuodessa 219 sivua opetettavaa asiaa. Esimerkkinä toimivassa 

oppikirjassa opetettavat asiat on jaettu aihekokonaisuuksiin. Kirja sisältää 13 eri 

kokonaisuutta ja yksi kokonaisuus voi sisältää esimerkiksi kaikki opetettavat tekstilajit (19 

kpl) tai vaikkapa lauseenjäsenet. Jos vuodessa on käytössä 133 oppituntia ja tunnista 

käytetään 30 minuuttia uuden asian opetteluun, tarkoittaa se sitä, että yhden kokonaisuuden 

opettamiseen on aikaa 5 tuntia (10 oppituntia). Pahimmassa tapauksessa tämä voisi tarkoittaa 

sitä, että kouluissa joudutaan opettamaan kaikki tekstilajit reilussa kahdessa viikossa. Samaan 

aikaan pitäisi opetuksen yhteydessä järjestää tilaa myös kaunokirjallisuuden lukemiselle ja 

luettujen tekstien käsittelylle.  

 

 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/tyoajat_ja_toimintakulttuuri
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4 KYSELYTUTKIMUKSESTA 

 

4.1 Kysely 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytetty, vuonna 2017 kerätty aineisto koottiin 

kyselytutkimuksella. Kysely oli sähköinen ja se luotiin Kyselynetti-palveluun 

(https://www.kyselynetti.com/). Kysely jaettiin vastaajille Facebookin välityksellä. Päädyin 

käyttämään sähköistä vastauslomaketta, jotta vastaajien saavuttaminen helpottuisi, eikä 

vastaajien tarvitsisi käyttää omaa aikaansa vastausten palauttamiseen. Sähköinen 

kyselylomake poisti myös sen vaihtoehdon, että vastaaja vastaisi kysymyksiin jossain muussa 

kuin halutussa järjestyksessä. Seuraavaksi esittelen kyselylomakkeen yleistä teoriaa ja 

perustelen tarkemmin omaa menetelmääni. 

Kyselytutkimus tunnetaan survey-tutkimusten keskeisenä menetelmänä. Useimmiten survey-

tutkimuksella kerätty aineisto käsitellään kvantitatiivisesti, mutta myös kvalitatiivinen 

analysointi on mahdollista. Tässä tutkimuksessa analysoinnissa käytetään kumpaakin 

menetelmää. (Hirsjärvi ym. 2005, 182.) 

 

Tutkimusmenetelmällä on useita hyviä puolia. Koska kysymykset annetaan vastaajalle joko 

paperilla tai sähköisesti, ei tutkija pääse itse vaikuttamaan millään tavalla annettuihin 

vastauksiin. Kyselylomake myös antaa mahdollisuuden esittää varsin suuren määrän 

kysymyksiä yhdellä kerralla ja melko luotettavasti. Koska kysely voidaan tehdä myös 

esimerkiksi postitse niin, ettei tutkijan itse tarvitse olla paikalla, on kyselyn tekeminen sekä 

edullista että määrällisesti kattavaa. (Valli 2001, 101.) 

 

Perinteisen kyselyn voi teettää joko paperisena tai sähköisenä, mikä helpottaa useiden 

vastaajien saavuttamista. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin sähköisellä 

kyselylomakkeella. Myös tutkimuksen otanta vaikuttaa valittavaan menetelmään. 

Satunnaisotannassa tutkimukseen otettavat vastaajat arvotaan perusjoukosta. Systemaattisessa 

otannassa perusjoukko laitetaan jollakin tavalla järjestykseen ja valitaan esimerkiksi joka 

kymmenes mukaan vastaajaksi. Ositetussa otannassa otetaan mukaan vastaajia jokaisesta 

marginaaliryhmästä. Esimerkiksi, jos kysely tehdään opettajille, otetaan vastaajia kaikista 

https://www.kyselynetti.com/
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koulutusasteista ja erilaisista oppilaitoksista. Ryväsotannassa voidaan otanta suorittaa joko 

yksivaiheisesti tai monivaiheisesti. Yksivaiheisessa ryväsotannassa voidaan esimerkiksi valita 

jokin koulu ja arpoa jokaisesta luokasta kaksi vastaajaa tutkimukseen. Monivaiheisessa 

ryväsotannassa arvotaan ensin paikkakunta, sitten koulu ja lopuksi luokat ja luokkien 

oppilaat. (Valli 2001, 102–106.) 

 

Tutkimukseni otanta ei ollut systemaattinen. Kysely lähetettiin Facebook-ryhmän kautta ja 

kyselyyn pääsivät vastaamaan kaikki ryhmässä olevat henkilöt. Näin ollen vastaajajoukko 

valikoitui satunnaisesti ryhmän jäsenistä. Kysely oli avoinna kaikille ryhmän jäsenille, mutta 

esittelyviestissä kerroin kyselyn koskevan vain yläkoulun opettajia. 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston kerääminen suoritettiin Facebookin Äidinkielen opettajain 

epävirallisessa ryhmässä
5
. Kyseessä on suljettu ryhmä, joka koostuu äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajista. Vaikka ryhmä on suljettu, eli ryhmään pääsemiseksi vaaditaan 

ryhmän ylläpitäjän, Ulla Lahdeksen, hyväksyntä, on hyvä huomata, ettei jäsenten 

ammattitaustaa pystytä varmuudella todentamaan. Osa jäsenistä voi siis olla vielä alan 

opiskelijoita, jonkin muun aineen opettajia tai opetushenkilöstöön kokonaan kuulumattomia. 

Tästä syystä huhtikuusta 2017 lähtien on uusien jäsenien täytynyt laittaa esittelyviesti ryhmän 

ylläpitäjälle, jotta voitaisiin välttyä siltä, ettei ryhmään liittyisi esimerkiksi ryhmässä olevien 

opettajien oppilaita.
6
 Koska Facebook-ryhmä ei ole julkinen, eivät myöskään tässä 

tutkimuksessa viitatut keskustelut ole kaikille avoimia. Keskustelut on nähtävissä vain 

ryhmän jäsenille. Tästä syystä tutkimusetiikka estää keskustelujen suoran lainaamisen ja 

keskustelun osallistujien nimeämisen, joten viittaankin eri keskusteluihin vain alaviitteinä. 

 

Kysely julkaistiin 8.5.2017 Facebook-ryhmässä
7
 ja vastausaikaa annettiin 10.6.2017 saakka. 

Ryhmässä, jonka välityksellä kysely jaettiin opettajille oli tuolloin 2994 jäsentä. Kuten jo 

aiemmin mainitsin, kaikki jäsenet eivät kuitenkaan ole välttämättä opettajia, sillä ryhmään 

pääsevien ammattia ei tarkisteta, vaikka ryhmä onkin opettajille tarkoitettu. Muistutin 

                                                           
5
 https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/?fref=ts 

6
 Keskustelu aiheesta:      

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1934378196795841/ 
7
 https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1951049595128701/  

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1934378196795841/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1951049595128701/
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kyselystä ryhmässä 16. toukokuuta, minkä jälkeen kysely odotti vastaajia sulkemisaikaan 

saakka. 

 

Vastauksia tutkiessa täytyy huomioida myös se seikka, että Facebookin ryhmään kuuluvat 

opettajat ovat aktiivisia keskustelijoita ja etsivät usein apua ja vinkkejä ryhmästä. Näin ollen 

jo kyselyä julkaistaessa oli odotuksena aktiivinen ja runsas vastausmäärä. Facebookin kautta 

jaettuna kyselyn ulkopuolelle rajautui sellaiset opettajat, jotka käyttävät Facebookia harvoin 

tai eivät ollenkaan.  

 

Kyselyn jakamista sähköisesti tukee myös ne kokemukset, joita Äidinkielen opettajain liitto 

sai tehdessään kirjavalintoihin liittyvää tutkimusta vuonna 2016 (Virke 1/2017, 34–35). Päivi 

Pekanheimo Äidinkielen opettajain liitosta teki lyhyen kyselyn siitä, mitä kirjoja opettajat 

luettavat oppilaillaan. Kysely tehtiin liiton paikallisjärjestöille, jotka koostivat vastaukset 

opettajilta ja lähettivät ne takaisin. Äidinkielen opettajain liitto sai niukasti vastauksia. Vaikka 

kirjoja koskeva kysely suunnattiin sekä yläkouluun, ammatilliselle puolelle että lukioon, 

saatiin vastauksia todella vähän. Muutamilta järjestöiltä tuli joitakin vastauksia sisältäneitä 

koosteita ja jotkut lähettivät vain yksittäisen opettajan vastauksia. (Pekanheimo 2017, 34–35.) 

 

Muutamat paikallisyhdistysten edustajat pohtivat sähköpostiviesteissään syitä huonoon 

vastausprosenttiin. Syitä voinee etsiä esimerkiksi kyselyn ajankohdasta, opettajien 

yleisestä kiireestä ja siitä, että kysely ei ollut sähköinen eikä nopeasti vastattavissa. Yksi 

opettaja arveli, että jos kyselyn olisi pannut Facebookin epäviralliseen äidinkielen 

opettajien ryhmään, se olisi ollut menestys. (Pekanheimo 2017, 34–35.) 

 

Äidinkielen opettajain liitto sai vastauksia todella vähän, kun ottaa huomioon sen, kuinka 

laajalle vastaajamäärälle kysely lähetettiin. Otin yhteyttä liittoon aiheen tiimoilta ja sain 

itselleni Päivi Pekanheimon kokoaman listan liiton kyselyssä mainituista teoksista. Kysely ei 

kartoittanut teosvalintojen kontekstia, vaan pyrki keräämään listaa siitä, millaisia teoksia 

oppilaat koulussa lukevat. Saamassani listassa teokset on jaoteltu kouluasteittain niin, että 

samassa listauksessa on yläkoulun ja ammatillisen puolen teokset ja toisessa listassa lukiossa 

luettavat teokset. Nostan myöhemmin esiin myös tässä listassa mainittuja teoksia, kun 

esittelen oman kyselyni tuloksia kouluissa luettavasta kirjallisuudesta. 
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Koska Äidinkielen opettajain liiton kyselyyn tuli melko niukasti vastaajia, päädyin oman 

kyselyni kohdalla siihen, ettei vastaajien määrää kannata etukäteen juurikaan rajata. Koska 

vastaavaa jakelukanavaa ei ole kyselyissä tietääkseni aiemmin käytetty, ei vastaajamäärää 

pystynyt ennakkoon arvioimaan. Kun kysely kesäkuussa suljettiin, oli kyselyllä 58 vastaajaa. 

Koska kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakollista vastata, on joissakin kysymyksissä 

vastaajamäärä pienempi kuin kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä. Vastaajamäärää ja 

vastauksien jakaumia analysoin myöhemmin tässä luvussa. 

 

Kysely rakennettiin Kyselynetti.com-sivustolle. Sivusto oli yksinkertainen käyttää ja 

mahdollisti useiden eri kysymystyyppien käyttämisen kyselyssä. Koska kysely oli mahdollista 

täyttää eri mobiililaitteilla, oli se helppo ja nopea välittää vastaajille, toisin kuin valmiiksi 

paperille tulostettu kyselylomake. Kyselynetti on enuvo GmbH:n omistama sivusto, joka 

toimii usean eri nimen alla eri maissa. Vaihtoehtoisia nimiä Kyselynetille on esimerkiksi 

Enquêtes Maken, Online Anketler, Online Undersøgelse, Sondage Online ja eSurvey Creator. 

Tukeakseen yliopistoja ja näiden jäseniä, Kyselynetti tarjoaa näille alustansa ilmaisen käytön, 

mikä oli osasyy juuri kyseisen alustan valintaan.
8
 Sivusto siirsi automaattisesti vastaukset 

graafiseen muotoon ja taulukoiksi. Näin analyysivaihe nopeutui: 

 

Kaikki osanottajiesi vastaukset näytetään reaaliajassa. Voit tarkastella yksittäisiä 

vastauksia sekä analysoida yhdistettyjä raportteja. Kaikki vastaukset näytetään sinulle 

automaattisesti graafisena (kaavio) ja määrällisessä muodossa. Tämän lisäksi voit 

suodattaa tuloksia päiväyksen, vastauksien (ristikkäistaulukointi), valmiuden ja monen 

muun asian perusteella. (https://www.kyselynetti.com/.) 

 

 

4.2 Kysymykset ja testiryhmä 

 

Kyselylomakkeen rakentamiselle on monia erilaisia vaihtoehtoja ja kysymysmalleja, joita voi 

hyödyntää omaa tutkimusta tehdessä. Erilaisille kysymysmalleille on myös lukuisia eri tapoja 

analysoida vastauksia (ks. esimerkiksi Valli 2001, 106–110). Tässä tutkimuksessa käytetyssä 

kyselyssä oli avokysymyksiä, jolloin vastaaja sai vastata annettuun kysymykseen omin 

                                                           
8
 Enuvo ilmoittaa yrityksen kotipaikaksi Sveitsin. Yritys on tarjonut erilaisia internetpalveluja jo vuodesta 2006 

lähtien. (https://www.enuvo.ch/ ; https://www.kyselynetti.com/ehdot.) 

 

https://www.enuvo.ch/
https://www.kyselynetti.com/ehdot
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sanoin. Näiden lisäksi osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, jolloin vastaajalle 

annettiin valmiita vaihtoehtoja, joista vastauksensa voi valita itselleen sopivimman 

vaihtoehdon. Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi useissa kysymyksissä annettiin vastaajille myös 

mahdollisuus lisätä vastauksien joukkoon oma vastausvaihtoehtonsa. Näiden ohella osa 

kysymyksistä rakentui asteikon muotoon. Tällöin vastauksen paikalla on väittämä ja 

numeroasteikko, jonka mukaan vastaaja valitsee, kuinka samaa tai erimieltä on annetun 

väittämän kanssa. (Eri kysymysmalleista ks. esimerkiksi Hirsjärvi ym. 2005, 187–188.) 

 

Tässä kyselyssä on käytetty useita erityyppisiä kysymyksiä aineiston keräämisessä. 

Kysymystyyppien valintaan vaikutti sekä toivotut vastaustyypit että käytetty kyselyalusta, 

joka osaltaan rajoitti erilaisten kysymystyyppien käyttämistä. 

 

Eniten virheitä kyselylomaketutkimuksessa aiheuttaa kysymysten muoto. Lomaketta tehdessä 

tulisi olla erittäin tarkka, ettei väärinymmärryksille jää sijaa. Lomaketutkimuksen 

heikkouksiin kuuluu myös, etenkin etänä suoritetuissa kyselyissä, vastauksien niukkuus. 

Vastausprosentti on usein varsin pieni, kun kysely suoritetaan etänä. Etänä suoritetuissa 

kyselyissä ei voida koskaan myöskään olla varmoja siitä, kuka kyselyyn oikeasti on 

vastannut. Vastaaja ei myöskään välttämättä vastaa kysymyksiin halutussa järjestyksessä, 

jättää kysymyksiin vastaamatta tai vastaa tahallaan väärin. Myös tahaton väärinymmärrys on 

mahdollista. Väärinymmärryksen riskiä pienentää se, jos kyselyn tekijä on itse paikalla kun 

kyselyä täytetään. Näin hän voi tarvittaessa ohjeistaa vastaajia ja pienentää 

väärinymmärryksen mahdollisuutta. (Valli 2001, 100–102.) 

 

Virheelliset vastaukset kyselylomakkeessa pyrittiin välttämään käyttämällä testiryhmää ennen 

varsinaisen kyselyn julkaisemista. Testiryhmänä toimi samaan aikaan auskultoineet 

opiskelutoverini. 18 kyselyyn pyydetystä vastaajasta kyselyyn vastasi 4. Testiryhmä oli 

kooltaan varsin pieni, eikä vastauksia tullut kuin muutamia. Näiden pohjalta 

kyselylomakkeeseen tehtiin kuitenkin joitakin muutoksia ennen lopullisen lomakkeen 

julkaisemista. Joitakin päällekäisiä kysymyksiä poistettiin ja ohjeita selvennettiin. 

Vastausaika lyheni jonkin verran verrattuna aiempaan arvioon. Testiryhmä kommentoi 

kyselyä selkeäksi, mutta pitkäksi. Aikaa kyselyn täyttämiseen meni eri vastaajilla 15–25 

minuuttia. Tästä syystä joitakin kysymyksistä poistettiin ennen lopullisen kyselyn 
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julkaisemista. Lopullisen kyselyn vastausajaksi arvion noin 20 minuuttia. 

 

Osa kyselyssä käytetyistä kysymyksistä on lainattu Juha Rikaman väitöstutkimuksesta. Koska 

Rikamalla on vuosien kokemus kyselyn tekemisestä ja kirjallisuudenopetuksen tutkimisesta, 

pystyttiin näin vähentämään etänä tehtävän kyselyn kysymysten väärinymmärrystä ja 

parantamaan vastausten luotettavuutta. Rikama teetti kyselyn kirjallisuudenopetuksesta lukion 

kirjallisuuden opettajille vuosina 1980, 1990 ja 2001. Teettämässäni kyselyssä käytetyt 

kysymykset ovat nähtävillä liitteessä 1. Ne kysymykset, joiden pohjalla käytettiin Rikaman 

kyselylomakkeita ja väitöstutkimusta, on merkitty liitteeseen kirjaimella R. 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston keräämiseen käytetty kysely suunnattiin yläkoulujen 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille. Jakelukanavana Facebookin ryhmä takasi laajan 

näkyvyyden suuren jäsenmääränsä vuoksi. Kyselyn julkaisuajankohtana ryhmässä oli 2994 

jäsentä, mikä on melko suuri määrä verrattuna esimerkiksi siihen, että Äidinkielen opettajain 

liitolla on noin 2500 jäsentä. (Äidinkielen opettajain liitto 2017b.) 

 

Tilastokeskus julkaisi vuonna 2013 aineiston perusopetuksen opettajien määristä. Aineiston 

perusteella perusopetuksen lehtoreista ja päätoimisista tuntiopettajista äidinkieltä ja 

kirjallisuutta opettaa 1366 opettajaa. Luku koskee suomenkielisissä kouluissa ja suomea 

äidinkielenä opettavia henkilöitä. Tämän lisäksi opettajakuntaan kuuluu esimerkiksi suomi 

toisena kielenä -aineen opettajia ja sellaisia äidinkielen ja kirjallisuudenopetttajia, jotka 

opettavat esimerkiksi ruotsinkielisessä koulussa tai ruotsia äidinkielenä. Kaikenkaikkiaan 

perusopetuksen lehtoreista ja päätoimisista tuntiopettajista äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppiainetta opetti 1660 opettajaa vuonna 2013. (Kumpulainen 2013.) Opettajilta on kerätty 

vastaavaa tilastoa myös vuonna 2016, mutta vielä tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä ei 

tutkimuksen tuloksia ole julkaistu. (Heino 2016.) 

 

Opetustyötä tekevien opettajien määrä on varsin pieni verrattuna Äidinkielen opettajain 

epävirallisen ryhmän ja Äidinkielen opettajain liiton jäsenmääriin. Mielestäni tämä tukee 

oletusta siitä, että kummassakin ryhmässä on jäsenenä myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät 

juuri tällä hetkellä toimi opetustyössä. Äidinkielen opettajain liiton mukaan vuonna 2016 

https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/aol-ry/
https://www.stat.fi/keruu/opop/files/koulutuksen_jarjestaja.pdf
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jäsenmäärä oli 2552 jäsentä ja näistä opiskelijoita, eläkeläisiä tai työttömiä oli 426 jäsentä 

(Äidinkielen opettajain liitto 2016). 

 

Äidinkielen opettajain epävirallisessa ryhmässä on puolestaan käyty usein keskusteluja, joihin 

osallistuvat ovat kertoneet olevansa vielä opiskelijoita. Siksi ei voida olettaa, että kaikki 

jakelukanavan jäsenet olisivat pääsääntöisesti töissä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina. 

Tarkkaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien määrää ei ollut viime vuosilta saatavilla, 

mutta oman arvioni mukaan, joka perustuu sekä tilastokeskuksen vuoden 2013 aineistoon että 

Äidinkielen opettajain liiton vuosikertomukseen, arvioisin että tällä hetkellä Suomessa toimii 

vajaat 2000 päätoimista peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa. 

 

Valmis kysely jaettiin Facebookin Äidinkielen opettajain epävirallisen ryhmän kautta. 

Vastauksia tuli 58, mutta epäselvyyksiä aiheutti taustatiedoissa ollut kohta edellisen 

opetusryhmän luokka-asteesta. Kysymykseen ei voinut valita kuin yhden vastauksen, mikä 

osaltaan johtui käytetystä kyselyalustasta. Sain vastaajilta palautetta, että moni jätti 

vastaamatta kohtaan, koska opettavat samaan aikaan kaikkia yläkoulun luokka-asteita. Osa 

vastaajista taas kertoi vastanneensa sen mukaan, mitä luokka-astetta opetti eniten.
9
 Tästä 

syystä en pidä luotettavana sitä, että arvioisin vastauksia suhteessa opetusryhmän ikään. Näin 

ollen jätän kyselyssä huomioimatta sen, miltä vastaukset näyttävät suhteessa opetettavan 

ryhmän ikään ja keskityn tutkimaan koko yläkoulun opetusryhmiä yhtenä kokonaisuutena. 

 

Kyselyn vastaukset sukupuolittuivat vahvasti. Kyselyn vastaajista sukupuolensa ilmoitti 49. 

Näistä vastaajista 48 oli naisia. Syy sukupuolijakaumaan voi olla myös Facebook-ryhmän 

sukupuolijakaumassa. 26.6.2017. Tehdyn laskennan perusteella ryhmän sukupuolijakauma on 

huomattavan epätasainen. Facebook järjestää ryhmän jäsenet listaksi niin, että listauksen 

kärjessä on ryhmän jäsenen omat ystävät ja tämän jälkeen listassa on ryhmän jäsenet 

satunnaisessa järjestyksessä. Näistä satunnaisessa järjestyksessä olevista jäsenistä laskettu 

sukupuolijakauma on seuraava: 50 satunnaisen jäsenen joukossa on 3 miestä ja 47 naista. 

Ensimmäisen sadan satunnaisen jäsenen joukossa on 5 miestä ja 95 naista. 300 satunnaisen 

jäsenen joukossa on 20 miestä ja 280 naista. Sekä kyselyssä että Facebookin ryhmässä on 

naisia suhteessa enemmän kuin miehiä. Myös tilastokeskuksen arvion mukaan naisopettajia 

                                                           
9
 Keskustelu aiheesta: 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1951049595128701/ 

https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/aol-ry/toimintakertomus-2016/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1951049595128701/
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on perusopetuksessa enemmän: ”Tilastoinnissa mukana olevien koulujen perusopetuksen 

rehtoreista ja opettajista naisia oli 73,6 prosenttia. Suhteellisesti eniten naisia oli 

maahanmuuttajien opettajissa (92,0 %) ja vähiten rehtoreissa (45,6 %).” (Kumpulainen 2013.) 

 

Edellä mainittujen tietojen valossa voitaneen todeta, että kyselyssä saadut vastaukset ovat 

varsin edustavia suhteessa sukupuolijakaumaan työelämässä ja Facebookin ryhmässä. 

Vastauksia analysoitaessa niitä ei jaettu sukupuolten mukaan vaan informanttien vastaukset 

analysoitiin aluksi yhtenä ryhmänä. Heidät nimettiin numeroilla satunnaisessa järjestyksessä 

arvoin v1.–v58. Näin yksittäisten vastausten poimiminen helpottui ja myös yksittäisten 

vastaajien arvioiminen tuli mahdolliseksi. 

 

 

4.3 Tutkimustuloksista 

 

 

Tutkimustulosten analysoinnissa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Vaikka jako määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän välillä on 

useissa lähteissä mainittu olevan jokseenkin ristiriitainen ja yksinkertaistuksia tekevä, on sillä 

vahva asema tutkimuskentässä.
10

 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty analyysiosiossa sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen 

keinoja, silloin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Kyselylomakkeen vastauksia on annettu 

kysymyksestä riippuen joko vaihtoehtoja valitsemalla tai kirjallisesti avoimeen kenttään 

vastaamalla. Valmiiden vaihtoehtojen vastaukset on useimmiten esitetty tilastollisesti ja 

näiden kysymyksien kohdalla kyselyalustan tekemät kaaviot on analyysiosiossa mukana siinä 

määrin kuin se on analyysin kannalta tarpeellista. Kyselylomakkeessa oli kysymyksiä, joissa 

valittiin vastaus annettujen vaihtoehtojen joukosta. Nämä kysymykset kyselyalusta siirsi 

piirakkamallin muotoon. Ne kysymykset, joissa arvioitiin eri vaihtoehtoja annetulla asteikolla 

(esimerkiksi asteikolla 1–5, erittäin paljon – ei lainkaan ) kyselyalusta muunsi taulukoksi, 

jonka rinnalla on viivakuviona esimerkiksi vastausten keskiarvo. Taulukoita ei pystynyt 

muotoilemaan jäkikäteen, mikä johti siihen, että kuvioissa ei aina näkynyt annetut 

                                                           
10

 Ks. esimerkiksi Ronkainen ym. 2011, 79.  



41 
 

vaihtoehdot kokonaan. Näissä tapauksissa olen luetellut annetut vaihtoehdot kysymyksen 

analyysin yhteydessä. 

 

Ne kysymykset, joissa annettiin valmiita vastausvaihtoehtoja ja joiden vastaukset kyselyalusta 

muutti graafiseen muotoon, on analysoitu kvantitatiivisesti. Kvalitatiivista analyysia on 

puolestaan käytetty niiden kysymysten kohdalla, joissa vastaaja on voinut vastata omin 

sanoin. Vastausten laadullisessa pohdinnassa on käytetty apuna myös Facebook-ryhmän 

keskusteluja. Kvantitatiiviseen analyysiin liittyvät termit keskiarvo ja keskihajonta. Koska 

kyselyalusta laski tekemiinsä taulukoihin valmiiksi aritmeettisen keskiarvon ja keskihajonnan 

(standard deviation), on hyvä avata termien sisältöä tarkemmin. 

 

Aritmeettinen keskiarvo, joka kansankielellä tunnetaan keskiarvona, ilmaisee analysoitavien 

lukujen summaa jaettuna niiden määrällä (Aritmeettinen keskiarvo).
11

 

 

Analysoinnin tukena määrällisissä tutkimuksissa käytetään usein keskihajontaa. Keskihajonta 

ilmaisee vastausten keskimääräisen poikkeaman keskiarvosta ja sitä voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi virhemarginaalin laskemisessa. (Taanila 2017).
12

 

 

Sekä laadullisella että määrällisellä menetelmällä on molemmilla hyvät puolensa aineiston 

analysoimisessa. Analyysitavan valintaan vaikuttaa sekä tutkijan oma kiinnostus että 

analysoitava aineisto: 

 

Aineisto voi myös olla määrällistä, kuten tilastomateriaalia tai lomakevastauksia, 

mutta lähestymistapa aineiston analyysiin voi kuitenkin olla ”laadullinen”: aineistoa 

voidaan käyttää tulkinnan hakemiseksi heuristisesti, olkoonkin että tulkinnan 

rakentamiseksi joudutaan tulkitsemaan määriä, niiden eroja ja johdonmukaisuuksia. 

Usein lomaketutkimuksessa voidaan yhdistää avoimia kysymyksiä ja valmiit 

vastausvaihtoehdot tarjoavia kysymyksiä (ns. strukturoituja kysymyksiä), jolloin 

avoimien kysymysten pohjalta voidaan hakea tutkittavien itse asioille antamia 

merkityksiä. (Ronkainen ym. 2011, 90.) 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus analysoi merkityksiä ja niiden välisiä suhteita. 

Kvalitatiivisissa tutkimussuuntauksissa ihmisten toimintaa uskotaan ohjaavan erilaiset 

                                                           
11

 Termin sisältö tarkistettu myös http://www.stat.fi/meta/kas/aritmeet_ka.html. 
12

 Termin sisältö tarkistettu myös http://www.stat.fi/meta/kas/keskihajonta.html. 

https://www.calculat.org/fi/keskiarvo/aritmeettinen-keskiarvo.html
https://tilastoapu.wordpress.com/tag/keskihajonta/
http://www.stat.fi/meta/kas/aritmeet_ka.html
http://www.stat.fi/meta/kas/keskihajonta.html
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merkitykset, jotka vaikuttavat niin kulttuurisesti kuin sosiaalisestikin ihmisten toimintaan. 

(Ronkainen ym. 2011, 80, 81–82.) 

 

Kaikessa toiminnassa merkityksellisyys on osatekijänä, eikä merkityksiä voida irrottaa 

ihmisten toiminnasta: 

 

Merkitysvälitteisyys tarkoittaa myös sitä, ettei todellisuutta koskaan kohdata paljaaltaan 

vaan erilaisten merkityksellistävien käytäntöjen osana. Kieli, symbolit, vakiintuneet 

tavat ymmärtää, puhua ja käydä keskusteluja, ympäröivä kulttuuri ja sen itsestään selvät 

toimintatavat ja instituutiot ovat aina osa niin ihmisten kokemusta kuin myös siitä 

kertomista. (Ronkainen ym. 2011, 81–82.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto saatetaan tekstin muotoon analysointia varten. 

Analysoinnin ymmärretään olevan tulkintaa ja koska analysoitava kohde on jonkun toimesta 

purettu tekstiksi, ymmärretään sen olevan monitulkintaista materiaalia, jonka tulkintaa ohjaa 

tutkijan tekemät päättelyketjut. (Ronkainen ym. 2011, 80, 81–83.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen taustafilosofia korostaa sitä, että tutkijan on hyväksyttävä 

analysoitavan materiaalin katsominen kokonaisvaltaisuutta silmällä pitäen. Materiaali 

analysoidaan yhteydessä muuhun maailmaan, eikä irrallaan todellisuudesta. (Lehtonen 1996, 

83.) Myös tässä tutkimuksessa on huomioitu vastaajia ympäröivät institutionaaliset rakenteet 

ja muut asiayhteyteen vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä on pyritty avaamaan jo aiemmissa 

luvuissa ja eri tekijöitä tullaan nostamaan esille myös vastauksia analysoitaessa. 

 

Vastauksia analysoitaessa on ymmärrettävä, että vaikka vastaajat saivatkin vastata 

anonyymisti kysymyksiin, ympäröi opetushenkilöstöä niin laaja organisaatio ja eri 

instituutioiden verkosto, ettei voida olettaa, että vastaajat välttämättä vastaisivat jokaiseen 

kysymykseen puhtaasti oman mielipiteensä mukaan. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii eräs 

vastaaja, joka kieltäytyy vastauslomakkeessa kertomasta edes paikkakuntaa jolla opettaa. 

Perusteluksi on mainittu se, että kyseinen vastaaja on kunnan ainoa äidinkielenopettaja ja tätä 

kautta helposti yksilöitävissä. 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus puolestaan pohjautuu tilastotieteeseen. Tämä 

edellyttää analysoitavan materiaalin saattamista numeeriseen ja tilastoitavaan muotoon. 
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Analyysissa hyödynnetään eri lukujen eroja ja jakaumia. Usein analyysissa käytetään apuna 

myös erilaisia matemaattisia malleja ja tilastoja. (Ronkainen ym. 2011, 80, 83.) 

 

Määrällinen tutkimus pyrkii purkamaan analysoitavan materiaalin mitattaviksi osiksi. 

Ronkainen ym. (2011, 84) kuvaavat tätä käyttäen esimerkkinä kyselytutkimusta: 

 

Nämä kysymykset ja niihin saadut vastaukset muutetaan muuttujiksi, jotka saavat 

tiettyjä arvoja. Ennen aineiston analysoimista vastaukset tallennetaan 

havaintomatriisiksi, jolloin jokaisen vastaajan (havaintoyksikkö) antamat vastaukset 

(muuttujien arvot) tulevat numeroina omalle rivilleen. 

 

Erilaiset tilastolliset analyysitavat järjestävät ja vertaavat havaintomatriisin muuttujia 

ja niiden arvoja tietyillä matemaattisilla periaatteilla. Tilastolliset analyysitavat ovat 

tilastotieteessä kehitettyinä tekniikoina ja periaatteina yleisiä ja vakiintuneita. 

(Ronkainen ym. 2011, 84.) 

 

Kuten laadullisen tutkimuksen aineistokin, myös määrällisen tutkimuksen tunnusluvut 

vaativat tulkintaa. Pelkät numerot sarakkeissa eivät kerro juuri mitään, ennen kuin tutkija on 

ne tulkinnut. Tässäkään tapauksessa ei siis voida olettaa, että merkitykset eivät pääsisi 

vaikuttamaan materiaaliin, vaan aineisto on ensin tulkittu ja purettu numeeriseen muotoon, 

minkä jälkeen tutkija vielä analysoi luvuiksi käännetyn materiaalin. (Ronkainen ym. 2011, 

84.) 

 

Tässä tutkimuksessa määrällisesti analysoitava materiaali on tuotettu numeerisen muotoon jo 

kyselyalustan tekemänä. Näin tutkijan merkitykset eivät ole päässeet vaikuttamaan 

materiaalin purkuvaiheessa. Ne vastaukset, jotka on kyselyalusta jättänyt tekstin muotoon, on 

analysoitu tekstimuodossa. 

 

Ronkainen ym. (2011, 81) huomauttavat, että jako määrälliseen ja laadulliseen 

tutkimusmetodiin ymmärretään usein käytännön tutkimustyöhön liittyväksi erotteluksi. 

Molempien metodien sisällä elää kuitenkin useita erilaisia suuntauksia, joita ohjaavat erilaiset 

metodiset päättelytavat ja analyysitekniikat. 

 

On hyvä huomata, ettei tässä tutkimuksessa erotella tarkasti aineiston vastauksia ja vastausten 

analysointia laadulliseen ja määrälliseen, vaan tutkimus ja analyysi on suoritettu 
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kokonaisuutta silmällä pitäen, ilman tutkimusmenetelmän suurempaa erittelyä tai jakamista 

kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen menetelmään. Tästä molempia menetelmiä hyödyntävästä 

metodista on käytetty esimerkiksi nimitystä triangulaatio, monimetodisuus. 

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa yhdistellään erilaisia aineistoja ja tutkimustapoja 

samassa tutkimuksessa. (Ronkainen ym. 2011, 104.) 

 

Osana monimenetelmällistä tutkimusotetta, käytän analyysini tukena myös Facebookin 

Äidinkielen opettajain epävirallisen ryhmän keskusteluja, niissä tapauksissa kun se on 

tutkimuksen kannalta järkevää. Keskustelun käyttäminen systemaattisesti ei ole mahdollista, 

sillä ryhmässä käytävien keskustelujen määrä on todella suuri ja aiheet vaihtelevat myös 

opetuksen ulkopuolisiin asioihin. 

 

Joistakin keskusteluista on mahdollista kuitenkin saada tukea tulkintaan. Tällaisissakin 

tapauksissa täytyy huomioida se, että keskustelijat eivät ole ilmoittaneet yleisesti omaa 

työtaustaansa tai mahdollisen opetettavan ryhmän kouluastetta. Tästä syystä ei voida varmasti 

tietää, opettaako keskusteluun osallistuva esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa tai 

ammatillisella puolella vai onko hän kenties opettaja laisinkaan. Mikäli keskustelujen aiheet 

kuitenkin liittyvät läheisesti tässä kyselyssä läpikäytävään aineistoon ja mikäli ne tuovat esiin 

jonkin kyselyssä huomioimatta jääneen näkökulman, on siitä pyritty analyysissa 

huomauttamaan. 

 

Tämä tutkimus, kysely ja siitä saatu aineisto ovat kytköksissä Facebook-ryhmään ja sen 

sisältöihin. Olen jo edellä kuvannut Facebook-ryhmään liittyviä sekä eettisiä että 

luottamuksellisia tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon tätä tutkimusta arvioitaessa. Näillä 

tekijöillä on vaikutuksensa, kun arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 

 

Tutkimuksen validiteetilla viitataan yleisesti siihen, miten pätevää tutkimus on. Siis kuinka 

hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Validiteetin termillä voidaan kuvata useita, 

toisistaan hieman poikkeavia asioita. Yleisenä terminä validiteettia käytetään laadun 

kuvaajana. Laatua kuvatessa validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus on tuotettu niin, että 

valinnat pystytään tieteellisesti perustelemaan. Tutkimuksen tulee olla myös pätevää 

tutkittavan ilmiön kuvaajana, jolloin sekä tutkittavalla asialla että tutkimuksen tuloksilla on 
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jokin selkeä ja havainnollistettu yhteys. Validiteetti voidaan jakaa myös ulkoiseen ja sisäiseen 

validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla pyritään kuvaamaan sitä, kuinka hyvin tutkimuksen 

tuloksia voidaan siirtää muihin yhteyksiin. Sisäisen validiteetti puolestaan kuvaa tutkimuksen 

sisäistä johdonmukaisuutta. (Ronkainen ym. 2011, 129–131.) 

 

Reliabiliteetin termillä puolestaan pyritään kuvaamaan sitä, kuinka tarkkaa tutkimuksen 

mittaus on. Mittauksen on oltava luotettavaa, ja sen tulee pyrkiä sekä johdonmukaisuuteen 

että tarkkuuteen. (Ronkainen ym. 129–131.) 

 

Tässä tutkimuksessa on pyritty mahdollisimman tarkkaan validiteettiin ja reliabiliteettiin. 

Kaikkiin mittareihin liittyy virheen mahdollisuus, mutta tätä on pyritty välttämään 

tukeutumalla jo olemassaolevaan tieteelliseen tutkimukseen, pyrkimällä arvioimaan 

teoreettista- ja tutkimuskirjallisuutta ristiin eri tutkijoiden välillä, sekä pohjaamalla käytetty 

aineistonkeruumenetelmä jo aiemmin käytettyihin ja toimiviksi todettuihin. Validiteettia lisää 

myös tutkimuksen laajuus. Olen pyrkinyt huomioimaan tutkimustyöhön käytettävissä olevan 

ajan puitteissa mahdollisimman laajasti siihen liittyvät tekijät. Ne ovat osaltaan rakentaneet 

tässä tutkimuksessa esiteltyjä kirjallisuuden opettamisen kontekstiin liittyviä tekijöitä. 

 

Reliabiliteettiin puolestaan liittyy useita tutkimuksen luetettavuuden analysoimista 

vaikeuttavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi Facebook-ryhmän jäsenet ja näiden 

ammattitaustat. Tekemäni kyselyn vastaajien valikointia ei ole voitu etukäteen suorittaa, jotta 

vastaajamäärä saataisiin mahdollisimman suureksi ja tutkimus tätä kautta kattavammaksi, 

vaan vastaaminen on ollut kaikille ryhmän jäsenille mahdollista. Kyselyn on siis voinut 

vastata myös esimerkiksi sellaisia opettajia, jotka opettavat toisen asteen koulutuspaikoissa. 

Kysymykset ovat kuitenkin muotoiltu niin, että niihin vastatakseen täytyy olla kokemusta 

peruskoulun oppilaiden opettamisesta. Siksi oletan, että kyselyn vastaukset ovat peruskoulun 

opettajien jättämiä, vaikka asiasta ei voidakaan olla täysin varmoja. 
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5 MUITA TUTKIMUKSIA 

 

5.1 Uutta tutkimusta 

 

Kirjallisuuden opetuksessa ja opetukseen mukaan otettavien teosten valinnassa yksi 

olennainen osa on oppilaat. Oppilaisiin ja oppilaiden näkökulmiin liittyviä tutkimuksia on 

tehty aiemmin ja niitä on juuri valmistunut. Esimerkiksi Oulun yliopistosta on juuri 

valmistunut oppilaiden lukemiseen liittyviä tutkimuksia Karoliina Laurilalta ja Hanna 

Onterolta. Laurilalla on valmistunut tutkimus koskien yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan 

lukemista (”Ei riitä mielenkiinto eikä aika”: yhdeksäsluokkalaiset kaunokirjallisuuden 

lukijoina vapaa-ajallaan). Oppilaisiin liittyvässä näkökulmassa voi huomioida esimerkiksi 

koululukemisen vaikutuksen myöhempään lukemiseen ja oppilaiden ennakko-odotukset 

luettavasta kirjallisuudesta. Koska tutkimukseni näkökulma on opettajissa, en tässä työssä 

keskity oppilaiden näkökulmaan. 

 

Tutkimukseni rajoittuu peruskoulun opettajien näkökulmaan kirjallisuuden opetuksesta. 

Lukioikäisten lukukokemusten tutkiminen olisi voinut olla vaihtoehtoinen näkökulma, mutta 

aiheesta on juuri valmistunut tutkimus Hanna Onterolta (Lukio-opiskelijoiden ajatuksia 

kaunokirjallisten kokonaisteosten valintaperusteista ja käsittelytavoista äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksessa), joten peruskouluun keskittyminen tuntui järkevämmältä. Myös 

Juha Rikaman, joka lienee tunnetuin tutkija kirjallisuuden opettamisen saralla, väitöskirja 

keskittyy lukion opettajien näkemyksiin teosvalinnoista, joten peruskoulua koskevaa 

tutkimusta ei ole juurikaan saatavilla. Kuvaan seuraavaksi kahden eri aikakauden tutkimuksia 

siltä osin, kuin ne omaan tutkimukseeni liittyvät. Etenkin Juha Rikaman tutkimus saa suuren 

huomion, koska sen aihe käy keskustelua omani kanssa. 

 

  

https://oula.finna.fi/Record/jultika.nbnfioulu-201611253109
https://oula.finna.fi/Record/jultika.nbnfioulu-201611253109
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5.2 V. A. Hailan väitöskirja vuodelta 1934 

 

V. A. Hailan väitöskirja Kaunokirjallisuuden opetuksesta: erityisesti silmälläpitäen 

kirjallisuuden valintaa vuodelta 1934 käsittelee kirjallisuuden valintaa ja opettamista 

oppikouluissa. Se valottaa hyvin 1900-luvun alkupuolella kirjallisuuden opetuksessa 

vaikuttaneita asenteita ja antaa kattavan kuvan luetusta kirjallisuudesta. Vaikka ajatusmaailma 

on osaltaan vanhentunut, pidettiin kirjallisuuden opettamista kouluissa jo tuolloin varsin 

tärkeänä. Oppilaita pyrittiin innostamaan lukemiseen, mutta teosvalinnat suoritti opettaja. 

Kirjallisuudenopetuksen katsottiin vuosisadan vaihteessa (1800–1900) tärkeäksi osaksi 

kouluopetusta. Sen tehtävänä pidettiin tunne-elämän ja mielikuvituksen kehittämistä ja 

taiteesta kiinnostumattomien kasvattamista. Kirjallisuuden uskottiin olevan osa moraalista 

kasvatusta ja herättävän siveellistä mielenlaatua. (Haila 1934, 25–26.) 

 

Hailan mukaan kirjallisuuden opetus kuuluu kouluihin jo pelkästään sen yleissivistävyyden 

vuoksi. Sivistävyyden ohella kirjallisuutta olisi hyvä käsitellä kouluissa ”varovaisuussyistä”: 

oppilaille voi sattua arvaamattomia vahinkoja, mikäli heidän lukemansa teokset jäisivät 

pelkästään oppilaiden oman maun ja arvostelukyvyn mukaisiin teosvalintoihin. (Haila 1934, 

30.) 

 

Roskakirjallisuuden syrjäyttäminen onkin katsottava erääksi tärkeimpiä koulun 

kirjallisuudenlukemisen syitä: vain tarjoamalla parempaa voi varjella huonommasta 

kirjallisuudesta. (Haila 1934, 30.) 

 

Hailan mukaan lukeminen estää joutilaisuuden aiheuttamia pahoja taipumuksia ja tästä syystä 

oppilaiden lukuhalun herättäminen tulisi olla yksi kirjallisuudenopetuksen tärkeimpiä 

tehtäviä. Joutilaisuuden estämisen lisäksi hän korostaa kirjallisuuden opetuksessa oppilaiden 

lukuhalun herättämistä. Opettajan tulisi olla tietoinen oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja 

huomioida myös nämä seikat kirjallisuudenvalinnassa. (Haila 1934, 30, 80–85.) 

 

Oppilaan mielihalun asettaminen koko kaunokirjallisuuden valinnan perusteeksi 

johtuu paitsi siitä oikeasta ajatuksesta, että etenkin kirjallisuudenopetuksen pitäisi olla 

oppilaille mieluista, myös siitä oppilaan itsemääräämisoikeuden korostamisesta, jota 

periaatteesta on vastustettava. Jos tahdomme sivistää koulunuorisoa saattamalla heidät 
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henkisten arvojen vaikutuspiiriin, niin miten voidaan ajatella, että nuoriso itse saisi 

valita näistä ne, joilla sitä kehitetään. (Haila 1934, 85.) 

 

Syy siihen, että Hailan jo iäkäs väitöskirja on osana tutkimustani, johtuu siitä, että Hailan 

tutkimuksessaan keräämä materiaali paljastaa kirjallisuuden opettamisessa vaikuttaneita 

asenteita ja kokoaa hyvin aiemmin kouluissa luettujen kaunokirjallisten teosten listaa. Hänen 

tutkimuksensa parhainta antia ovat tiedot aikansa koulukirjallisuudesta. Haila keräsi useita 

vuosia tietoja eri koulujen kaunokirjallisuuden lukemisesta ja lukemisen määrästä. 

 

Haila on kerännyt tilastoa poika- ja yhteiskoulujen kirjallisuudenlukemisesta 10 vuoden 

välein alkaen lukuvuodesta 1879–1880 ja päättyen lukuvuoteen 1929–1930. Tilasto kattaa 

kouluissa luetut kokonaisteokset, mutta siinä ei huomioida kokoelmateoksia tai alakouluissa 

luettuja lukukirjoja. Tilastossa siis käsitellään yleisesti luetut teokset luokilta 4–8. (Haila 

1934, 61.) 

 

Vuoden 1916 oppiennätysten julkaisun myötä kirjallisuuden opettaminen aloitettiin jo 

neljännellä luokalla. Opetukseen kuului luokkatasosta riippuen uudempaa kirjallisuutta, 

runoutta, Kalevalaa ja Kanteletarta sekä Aleksis Kiveä. (Haila 1934, 56.) 

 

Lukuvuonna 1864–1865 Jyväskylän alkeisopistossa opiskeltiin seuraavasti: 5.–8. -luokka 

käänsi Kalevalaa ja Castrenin Föreläsningar i Finska Mytologia (1857) suomeksi ja 2. sekä 

3. luokalla luettiin Suomen kansan satuja ja tarinoita (1852). Lukuvuonna 1879–1880 

puolestaan oppikouluissa luettiin keskimäärin kaksi teosta. Nämä olivat Kalevala ja Vänrikki 

Stoolin tarinat (1848, 1860). 1889–1890 oli edellisten teosten lisäksi otettu opetukseen 

mukaan Hirvenhiihtäjät (1832). (Haila 1934, 61–63.) 

 

Hailan tutkimuksen mukaan kirjallisuuden lukeminen lisääntyi 1890-luvulta lähtien. 

Vuosisadan vaihteeseen tultaessa luettiin jo keskimäärin neljä teosta lukuvuotta kohden. 

Opetuksessa näkyivät etenkin Seitsemän veljestä (1870) ja Kanteletar, mutta koulujen 

kirjallisuusohjelmissa mainitaan myös Ahon ”Lastut” (1891–1921) ja Rautatie (1884) sekä 

Aleksis Kiven Lea (1869). Teokset luettiin koulussa eikä lomalukua koulujen ohjelmissa 

mainita. (Haila 1934, 63.) 

 



49 
 

Vuosisadan vaihteessa luettujen teosten listaan tuli jälleen uusia nimiä. Hailan mukaan 

lukuvuonna 1899–1900 kouluissa luettuja teoksia olivat Kalevala ja Kanteletar, Runebergin 

Vänrikki Stoolin tarinat, Kiven Seitsemän veljestä, Lea ja Kullervo (1859–1864), Ahon 

Lastuja ja Rautatie sekä Erkon Aino (1893). Lukuvuonna 1909–1910 oli luettavien teosten 

määrä jälleen lisääntynyt. Esimerkiksi Kiven teoksia luettiin runsaasti ja uusia teoksia listassa 

olivat esimerkiksi Työmiehen vaimo (Canth, 1885), Punainen viiva (Kianto, 1909) ja Isänmaa 

(Järnefelt, 1893). (Haila 1934, 64–66). 

 

Mielenkiintoiseksi Hailan tutkimuksen tekee se, että vaikka jo Hailan aikana pyrittiin 

panostamaan oppilaiden lukuinnostuksen herättämiseen, oli päätösvalta luettavista teoksista 

opettajalla. Opetukseen valittiin saatavilla olevia teoksia, mutta kun suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden määrä vähitellen kasvoi, ei luettavien teosten listalta kuitenkaan poistettu 

alunperin mukaan otettuja teoksia. Kirjallisuuden opetuksessa ovat jo aivan opetuksen alusta 

asti olleet mukana Kalevala, Aleksis Kivi (pääsääntöisesti Seitsemän veljestä), Juhani Aho ja 

Minna Canth. Kuten omasta tutkimuksestani sekä Rikaman tutkimuksesta voidaan huomata, 

ovat kyseiset kirjailijat ja teokset pysyneet luettavien teosten listauksissa tähän päivään 

saakka. Niin sanotut kirjallisuuden klassikot, joita kouluissa tänä päivänä luetaan, ovat siis 

niitä teoksia, jotka osittain olosuhteidenkin pakosta, eli kotimaisen kirjallisuuden vähäisestä 

määrästä johtuen, otettiin opetukseen mukaan oppiaineen synnyn jälkeen. 

 

5.3 Juha Rikaman väitöskirja vuodelta 2004 

 

 

Oman tutkimukseni kannalta läheisin yhteys muihin tutkimuksiin on kytkös Juha Rikaman 

vuonna 2004 julkaisemaan väitöskirjaan lukion kirjallisuudenopetuksesta. Hän selvitti lukion 

kirjallisuudenopetuksen muutoksia 1900-luvun loppupuolella. Vaikka tutkimus koskeekin 

lukion opetusta, on kyseessä kirjallisuudenopetuksentutkimuksen alalla tunnettu ja omaan 

tutkimukseeni kiinteästi liittyvä työ. Myös Rikama pyrki saamaan kuvan 

kirjallisuudenopetuksen teosvalinnoista ja opetuksen tilasta aikana, jolloin opetus oli 

muutosvaiheessa. Seuraavassa on lyhyt kooste hänen tutkimuksestaan siltä osin kuin se 

linkittyy omaan tutkimustyöhöni. Koosteessa vertaan myös lyhyesti Rikaman saamia tuloksia 
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peruskoulun opettajille teettämäni kyselyn vastauksiin. Tarkempi analyysi peruskoulun 

opettajien osalta löytyy luvusta 6. 

 

Rikaman tutkimuksessa kerättiin vuosina 1980, 1990 ja 2001 kyselytutkimuksella aineistoa 

lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta, ja näiden aineistojen pohjalta selvitettiin 

kirjallisuudenopetuksessa tapahtuneita muutoksia (Rikama 2004, 33). Tehty tutkimus on 

laaja, ja siinä selvitettiin kirjallisuuden opetuksen eri alueiden muutoksia ja liittymistä aikansa 

koulutuspolitiikkaan. Vaikka tutkimuksen kohteena olikin lukion kirjallisuuden opetus, 

voidaan Rikaman tutkimusta käyttää osittain myös vertailukohtana omaan tutkimukseeni. 

 

Tutkimuksen kohteita olivat esimerkiksi opetuksen yhteydessä luettujen teoksien 

valintaperusteet, opetuksen painopisteet ja tavoitteet sekä luetun kirjallisuuden määrä ja laatu. 

Väitöskirjaa esittelevä Tampereen yliopiston kirjaston lehdistötiedote avaa hyvin Rikaman 

tutkimusta ja sen päätuloksia: Tutkimuksessa arvioidaan, että kirjallisuuden opetuksen asema 

on heikentynyt lukiossa ja tätä kautta vähentänyt nuorison mahdollisuuksia tutustua 

kaunokirjallisuuteen. Tähän johtaneeksi syyksi arvellaan koulutuspolitiikkaa, joka suosii 

valinnaisuutta. Kirjallisuuden kurssien vapaavalintaisuus johtaa siihen, että kurssien 

osallistujamäärät ovat vähäisiä, mikä johtaa vähitellen kansallisen kulttuuripohjan 

murentumiseen, kun opiskelijat eivät pysty valinnaiskursseilla korvaamaan pakollisten 

kurssien aikaan saamaa kirjallisuudentuntemusta. Toisaalta valtakunnallisen päättökokeen 

uudistaminen 1992 on Rikaman mukaan johtanut kirjallisuuden aseman parantumiseen, koska 

kokeessa painotetaan tekstien analysointia ja tulkintaa. Tämä vaatii määrätietoista ja laajaa 

kirjallisuudenopiskelua. Laajentunut kirjallisuudenopiskelu on puolestaan johtanut lyhyiden 

tekstien opetukseen, mikä on vaikuttanut osaltaan kaunokirjallisuuden lukemisen 

vähentymiseen. (Tampereen yliopiston kirjasto, 2004.) 

 

Kaunokirjallisten teosten vaihtuminen novelleihin ja lyhyempiin tekstinäytteisiin näkyy myös 

peruskoulun opetuksessa. Rikaman tutkimuksessa romaanien lukemisen vähentymisen syiksi 

arveltiin päättökokeen uudistuminen ja analyysitaitojen opetuksen painottuminen, kun taas 

omassa tutkimuksessani ilmeni, että peruskoulussa opettajien vastausten perusteella lyhyisiin 

teksteihin siirtymisen syynä on opetettavien asioiden suuri määrä ja opetusajan vähyys. 

 

http://www.uta.fi/kirjasto/vaitokset/2004/2004035.html
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Rikama tutkii kirjallisuudenopetusta suhteessa reunaehtoihin, joita ovat hänen mukaansa 

esimerkiksi opetussuunnitelmat ja ylioppilaskoe (Rikama 2004, 14). Peruskoulussa ei ole 

ylioppilaskoetta tai vastaavaa päättökoetta, joka selkeästi rajaisi kirjallisuuden opetusta. 

Selkeimmät rajat opetukselle luodaankin koulujen opetussuunnitelmien kautta. Myös teosten 

saatavuus ja opetukseen käytettävä aika ovat opetussuunnitelmien ohella tärkeimpiä 

opetuksen reunaehtoja, kuten analyysiosiossa voidaan huomata. 

 

Rikama pyrki kartoittamaan tutkimuksessaan kirjallisuudenopetuksen osa-alueita sekä niissä 

tapahtuneita muutoksia ja muutosten syitä. Erityishuomio tutkimuksessa on kohdistettu lukion 

tuntijakoon ja opetussuunnitelmissa sekä lukion päättökokeessa tapahtuneisiin muutoksiin eri 

vuosina. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka lähetettiin lukion 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille vuosina 1980, 1990 ja 2001. (Rikama 2004, 33.) 

 

Rikaman mukaan 1900-luvulta lähtien valtiollinen koulutuspolitiikka on höllentynyt ja vastuu 

opetuksesta on siirtynyt enemmän kunnille ja kouluille. Tämä on luonut eroja oppilaitosten 

välillä ja synnyttänyt kilpailua koulujen kesken. (Rikama 2004, 16.) Opetussuunnitelmien 

vaikutus on huomattava myös peruskoulussa, mutta mielestäni myös peruskoulussa on 

nähtävillä opetuksen vastuun painottuminen paikallisille tahoille. Koulujen välillä on eroja ja 

kuten tekemäni kyselyn aineistosta voidaan huomata, on eri opettajilla omat näkemyksensä 

kirjallisuuden opetuksesta. 

 

Peruskoulun osalta koulujen välistä kilpailua ei kuitenkaan mielestäni ole syntynyt, vaikka 

joitakin eroja opetuksen painotuksissa olisikin. Tämä voi johtua myös siitä, että peruskouluun 

tulevat oppilaat valitaan asuinpaikkakuntansa mukaan, eivätkä oppilaan mielenkiinnon ja 

hakutoiveiden kautta kuten lukiossa. Kuitenkin myös peruskoulun osalta vastuu on kunnalla, 

sillä perusopetuslain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää oppilaan opetus mahdollisimman 

lähellä ja turvallisien kulkuyhteyksien päässä oppilaan asuinpaikasta (Perusopetuslaki 6 §). 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998
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5.3.1 Opetukseen vaikuttavat tekijät Rikaman mukaan 

 

Rikaman teettämissä kyselyissä kysyttiin opettajien arvioita kirjallisuuden opettamiseen 

vaikuttavista tekijöistä valmiiksi annettujen vaihtoehtojen pohjalta. Vuoden 1990 aineistosta 

esiin nousi muita enemmän kirjojen saatavuus, kun taas vuoden 2001 kyselyssä nostettiin 

esiin opettajien omat näkemykset opetuksesta. (Rikama 2004, 38). Samankaltaisia vastauksia 

on havaittavissa myös peruskoulun osalta, kuten luvussa 6 käy ilmi. Eri vuosina tehtyjen 

kyselyiden vastauksissa oli useissa kohdin keskinäisiä eroja:  

 

Selviä muutoksia vuoden 1990 kyselystä vuoden 2001 kyselyyn ovat 

ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen ja virallisen oppimääräsuunnitelman 

vaikutuksen lisääntyminen – joista jälkimmäinen tuntuu olevan ristiriidassa em. oman 

näkemyksen painottamisen kanssa – sekä saatavilla olevan lukumateriaalin vaikutuksen 

vähentyminen. (Rikama 2004, 39.) 

 

Vuoden 1990 kyselyssä opettajia pyydettiin mainitsemaan tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän 

kirjallisuudenopetukseensa. Näistä tekijöistä Rikama nostaa esille oppilaisiin liittyvät tekijät, 

opettajan omat kiinnostuksen kohteet sekä teoksen tai aiheen ajankohtaisuuden. Kyselyn 

mukaan kirjallisuudenopetukseen vaikuttavista tekijöistä eniten vuonna 1990 opetukseen 

vaikutti opettajan oma näkemys kirjallisuudenopetuksesta, saatavilla oleva lukumateriaali ja 

se, minkä opettaja arvelee kiinnostavan oppilaita. Vuonna 2001 eniten vaikuttavia tekijöitä 

olivat opettajan oma näkemys kirjallisuudenopetuksesta, opettajan oma koulutus ja virallinen 

oppimääräsuunnitelma. Kirjallisuudenopetuksen esteistä eniten esiin nousivat vuonna 1990 

oppilaiden liian suuri työmäärä, opetusryhmien liian suuri koko ja koulukirjaston kirjavarojen 

vähyys. Vuonna 2001 suurimpia esteitä olivat opetusajan vähyys, koulukirjaston kirjavarojen 

vähyys ja oppilaiden liian suuri työmäärä. (Rikama 2004, 38–43.) 

 

Rikaman tutkimuksessa opettajilta kysyttiin, montako prosenttia äidinkielen 

kokonaisopetusajasta he suunnilleen käyttivät kirjallisuuden opettamiseen. Vuoden 1990 

kyselyssä keskiarvo oli 37% ja vuoden 2001 kyselyssä 46%. Rikaman saamien 

tutkimustulosten mukaan kirjallisuuden osuus kokonaisopetuksesta on vuosien aikana 

lisääntynyt. Rikama kuitenkin nostaa esille, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen 

käytettävien tuntien määrä on samaan aikaan pienentynyt. (Rikama 2004, 48–49.) 
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Tekemäni kyselyn vastausten perusteella peruskoulussa kirjallisuuden opettamiseen käytetty 

aika on yli kymmenen prosenttia alhaisempi kuin lukion opetukseen käytetty aika vuonna 

2001. Peruskoulussa kirjallisuudenopettamiseen käytetään vuoden 2017 kyselyn mukaan 

keskimäärin 35% äidinkielen ja kirjallisuuden kokonaisopetusajasta lukuvuoden aikana. 

Lukion ja peruskoulun keskimääräiset opetusajat eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia, 

sillä opetustuntien määrä vaihtelee koulutusasteiden välillä ja kyselyiden teettämisen välillä 

on useita vuosia. 

 

Myös peruskoulun opettajien vastauksissa voidaan havaita samoja esteitä kirjallisuuden 

opettamisessa, kun taas verrattaessa kirjallisuudenopetukseen vaikuttavia tekijöitä, löytyy 

koulutustasojen välillä eroja esimerkiksi opetussuunnitelmien vaikutuksen suhteen. 

 

Kuten Rikaman tutkimuksessakin, myös peruskoulun opettajilta kerätyssä aineistossa ilmeni 

samoja ongelmia opetuksessa. Peruskoulun opettajien vastausten mukaan opetusta vaikeuttaa 

opetusajan vähyys. Myös koulujen kirjavaroilla on vaikutusta peruskoulun opetukseen, mutta 

peruskoulun opettajien vastausten perusteella lähikirjastojen kirjavalikoimat tukevat hyvin 

opetusta, vaikka kirjavarojen vähyys mainitaankin yhdeksi opetuksen esteeksi. 

 

 

5.3.2 Opetuksen tavoitteet ja kirjallisuuden valintaperusteet 

 

Pohdittaessa kirjallisuudenopetuksen tavoitteita ja teosten valintaperusteita, Rikama tekee 

joitakin, mielestäni varsin tärkeitä, huomioita opettajien vastauksista. Mikäli verrataan 

opettajien vastauksia opetuksen tavoitteista ja kirjojen valintaperusteista, voidaan hänen 

mukaansa päätellä teosten valintaperusteiden vastaavuus suhteessa opetuksen tavoitteisiin. 

Rikama huomauttaa, että vastauksia vertaamalla nähdään, valitaanko opetukseen otettavat 

teokset niin, että ne vastaavat opetuksen tavoitteita vai johtuvatko teosvalinnat muista 

tekijöistä. (Rikama 2004, 56.) 

 

On syytä olettaa, että kirjallisuudenopetuksen yhteydessä luetut teokset enimmäkseen 

palvelevat opetuksen tavoitteita eli että teosten valintaperusteet on yleensä johdettu 

näistä tavoitteista. Niinpä voidaan olettaa, että ”teoksen sisällön kiinnostavuus 

oppilaiden kannalta” ja ”teoksen kielen vaikeusasteen soveltuvuus oppilaiden 

ikäkaudelle” ovat johdettavissa lukuharrastuksen vahvistamisesta ja kehitysvirikkeiden 
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antamisesta, ”teoksen kirjallinen arvo” kaunokirjallisuuden lukutaidon sekä 

kirjallisuushistorian opettamisesta että ”teoksen kirjallisuushistoriallinen edustavuus” 

kirjallisuushistorian opettamisesta. (Rikama 2004, 57.) 

 

Rikaman mukaan teosvalinnoilla on selkeä kytkös opetuksen tavoitteisiin. Oma oletukseni on, 

että peruskoulussa teosvalintoihin vaikuttaa vahvasti myös teosten saatavuus ja kollegoiden 

suositukset. Oletan, että useissa tapauksissa oppilaat lukevat vanhempaa kirjallisuutta, koska 

teosten saatavuus on parempi kuin uusien kirjojen. Oletustani tukee myös Rikaman 

tutkimuksessa saadut vastaukset, kun opettajat saivat itse määritellä teosvalintojensa 

perusteita. 

 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi teosvalintoihin vaikuttavat myös oppilaat. Rikaman 

tutkimuksesta ilmenee, että oppilaat saivat osallistua teosten valintaan yli 90% tapauksista. 

Yleisin tapa valita teoksia on hänen mukaansa se, että opettaja valitsee osan ja oppilaat osan 

luettavista teoksista. Myös menettely, jossa oppilaat valitsevat opettajan tai oppikirjan tekijän 

tekemästä teoslistasta luettavat kirjat, on Rikaman mukaan suosittu. Tämä menettely on 

lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Rikama 2004, 71.) 

 

Se, että oppilaat pääsääntöisesti osallistuvat itse luettavien kirjojen valintaan, on 

nähtävä 1960- ja 1970-luvulla syntyneen lukijapainotteisen kirjallisuuspedagogiikan 

seurauksena. (Rikama 2004, 72.) 

 

Rikama huomauttaa myös, että oppilaiden osallistuminen teosvalintoihin liittyy opettajien 

tärkeimpänä pitämään kirjalisuudenopetuksen tavoitteeseen, lukuharrastuksen 

vahvistamiseen. Oppilaiden osallistuminen lisää lukemisen motivaatiota. (Rikama 2004, 72.) 

 

 

5.3.3 Lukemisen määrästä 

 

Pohdittaessa luettavien teosten määrää Rikama nostaa esiin tärkeän huomion, joka liittyy 

myös omaan tutkimukseeni: 

 

Kirjallisuudenopetuksen yhteydessä tapahtuvan lukemisen määrää ei voida arvioida 

vain luettujen kokonaisteosten (eli romaanien, näytelmien sekä novelli- ja 

runokokoelmien) ja antologioiden perusteella, koska kaikkiin äidinkielen oppi- ja 
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harjoituskirjoihin sisältyy runsaasti lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, novelleja, runoja 

ja romaanikatkelmia ja ne muodostavat olennaisen osan luetun kaunokirjallisuuden 

kokonaismäärästä. (Rikama 2004, 72.) 

 

Rikaman huomio on tärkeä, mutta siinä ei mainita oppikirjatonta opetusta. Kaikissa kouluissa 

ei käytetä oppikirjoja opetuksessa ollenkaan, tai käytössä on vain oppikirja tai harjoituskirja
13

. 

Oppikirjat voidaan korvata esimerkiksi sanomalehdillä tai opettajan omilla tehtävillä. 

Johtaako oppikirjaton opetus siihen, että oppilaat saavat suppeamman kuvan eri tekstilajeista 

tai opetuksesta jää puuttumaan joitakin tärkeitä teoksia, jotka on aiemmin opetettu 

tekstinäytteiden avulla? Kysymykseen ei saada vastausta Rikaman tai oman tutkimukseni 

puitteissa, mutta on hyvä huomata, ettei kaikkia kirjallisuudenopetukseen liittyviä tekijöitä ole 

näiden kyselyiden vastauksissa varmastikaan mainittu. 

 

Lyhyiden tekstinäytteiden käytön lisäksi myös kokonaisteosten lukemisessa on tapahtunut 

muutoksia: vuosien 1980–2001 välillä luettavien kokonaisteosten määrä on vähentynyt 

huomattavasti. Esimerkiksi vuosien 1990–2001 välillä lukioaikana luettujen teosten määrä on 

vähentynyt Rikaman mukaan 18,5%. Samaan aikaan kun kokonaisteosten määrä on 

vähentynyt on luetuista teoksista kasvanut oppilaiden itse valitsemien teosten määrä suhteessa 

opettajan valitsemiin teoksiin. (Rikama 2004, 72–73.) 

 

Vuonna 2000 oppilaat lukivat keskimäärin 9,7 teosta lukuvuodessa. Lukiolaiset lukivat 

kolmen ensimmäisen kurssin aikana vuonna 2000 keskimäärin 4,5 teosta. (Rikama 2004, 73.) 

Määrä on suurempi kuin peruskoulussa luettavien teosten määrä, mihin varmasti vaikuttaa 

käytössä olevien opetustuntien lisäksi myös ikäryhmän kehitystaso ja oppilaiden lukunopeus. 

Koska ensimmäiset kurssit järjestetään usein jo ensimmäisen lukiovuoden aikana eivät 

opiskelijat ole juurikaan vanhempia kuin esimerkiksi yhdeksännen luokan oppilaat. Voisiko 

siis olettaa, että peruskoulussa olisi mahdollista lukea nykyistä enemmän teoksia? 

Vaikuttaako teosten laatu määrään? Kysymyksiä ovat pohtineet myös äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajat.
14

 Keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, kuinka luettavat teokset ovat 

vuosien saatossa muuttuneet. Aiemmin peruskouluiässä luettuja teoksia pidetään nykyisin 

usein liian vaikeina nykyajan peruskoululaisille ja teokset luetaan vasta lukiossa. Mikäli 

ammattikoulutuksessa ei lueta samoja teoksia kuin lukiossa, johtaa teosten siirtäminen 

                                                           
13

 Ks. https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1573089152924749/ 
14

 Ks. https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2007858229447837/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1573089152924749/
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myöhemmille vuosille siihen, että osa opiskelijoista saa vajaamman tiedon 

kaunokirjallisuudesta ja esimerkiksi klassikoiden tuntemuksesta. 

 

Teosten haastavuus on yksi tekijä, joka on vaikuttanut opetuksessa käytettävän kirjallisuuden 

kaanonin muuttumiseen. Rikaman mukaan myös valinnaisuuden lisääntyminen ja luettavien 

kokonaisteosten määrän lasku ovat vaikuttaneet teosvalintoihin. Hänen mukaansa opetukseen 

mukaan otettavien teosten kautta voidaan tutkia myös lukemisen rakenteessa tapahtuneita 

muutoksia. Rikama nostaa luetuimmista teoksista esiin seuraavia: Seitsemän veljestä, 

Tuntematon sotilas (1954), Juha (1911) ja Nukkekoti (1879). Nämä klassikot ovat pysyneet 

koulussa luetuimpien teosten listauksessa mukana jokaisessa Rikaman tekemässä kyselyssä, 

kun taas uudempia teoksia, esimerkiksi Häräntappoase (1984), tippuu listasta aika ajoin pois. 

(Rikama 2004, 75–77.) 

 

Rikaman tutkimuksessa mainituissa luetuimmissa teoksissa on myös sellaisia teoksia, joita 

kyselyni vastausten perusteella luetaan peruskoulussakin. Näitä ovat esimerkiksi Tuntematon 

sotilas, Anna Liisa (1895) ja Seitsemän veljestä. Teokset ovat myös hyviä esimerkkejä 

vanhemmasta klassikkokirjallisuudesta, jota arvelin kouluissa saatavuuden takia luettavan. 

Peruskoulun luetuimpien teosten listaan palaan luvussa 6 ”Kyselyn tulokset”. On hyvä 

huomata, että näitä sekä peruskoulussa että lukiossa luettavia, kirjallisuuden opetuksen 

kaanoniin kuuluvia, vanhoja klassikoita on V. A. Hailan väitöskirjan mukaan luettu jo 1900-

luvun alkupuolelta saakka (ks. luvut 2.5 ja 5.2). 

 

Kokonaisteosten määrän vähentymistä ja muita lukemisessa tapahtuneita muutoksia Rikama 

(2004, 78) selittää koulujärjestelmän ja pedagogiikan muutoksilla. Koulujärjestelmän ja 

ylioppilaskirjoitusten muuttumisen jälkeen on opetuksessa vähennetty kokonaisteosten 

lukemista ja siirrytty opiskelemaan lyhyempiä tekstejä: 

 

Koska lyhyiden kaunokirjallisten tekstien käyttö kirjallisuuden opetuksessa 

mahdollistaa lyhyemmässäkin opetusajassa entistä tehokkaamman tekstianalyysin 

opetuksen ja myös harjoittelun päättökoetta varten, äidinkielen päättökokeen uudistus 

tuli siirtäneeksi kirjallisuudenopetuksen painopistettä kokonaisteoksista, siis yleensä 

romaaneista, lyhyihin erillisiin teksteihin, novelleihin ja runoihin. Tätä siirtymää 

lukio-opiskelun tiivistynyt työtahti, kirjallisuuden opetuksen aikapula sekä niihin 

liittyvien tehtävien tarjonta tukivat. (Rikama 2004, 78.) 
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Rikama uskoo tekstianalyysin harjoittelun lyhyillä teksteillä tuoneen opetukseen ryhdikkyyttä 

ja parantaneen kirjallisuudenopetuksen asemaa. Hän nostaa esiin myös lyhyiden tekstien 

suosimisesta aiheutuvat ongelmat. Hänen mukaansa yhteisesti luettujen klassikoiden määrän 

vähentäminen vähentää myös yleissivistystä. (Rikama 2004, 79.) Peruskoulun opettajille 

teettämäni kyselyn perusteella myös peruskoulussa ollaan siirtymässä lyhyempien tekstien 

suosimiseen. Opetettavien asioiden suuri määrä yhdistettynä aikapulaan johtaa siihen, että 

pidempien teosten lukemiselle ei jää aikaa. Tämä voi vaikuttaa suoraan esimerkiksi 

oppilaiden lukutaitoon ja kykyyn syventyä pidempijaksoiseen työskentelyyn pitkäjänteisesti. 

 

 

5.3.4 Lukiolaisten mielikirjallisuus ja suosikkikirjailijat 

 

Rikaman teettämissä kyselyissä pyydettiin opettajia listaamaan myös näkemyksiään 

opiskelijoiden mielikirjallisuudesta. Koska teokset eroavat huomattavasti peruskouluikäisten 

lukutottumuksista, en koe tarpeelliseksi avata tässä hänen tutkimuksessaan esiin nousseita 

teoksia. Joitakin yleisiä huomioita lukiolaisten kirjallisuusvalinnoista otan kuitenkin esiin. 

 

Rikaman teettämien kyselyiden vastausten perusteella on lukiolaisten mielikirjallisuus 

pysynyt kohtuullisen muuttumattomana vuosien saatossa. Oppilaiden mielikirjallisuuteen 

eivät ole myöskään vaikuttaneet kirjallisuudenopetuksessa ja koulutusjärjestelmässä 

tapahtuneet muutokset. Eri kyselyiden välillä havaittavia muutoksia ovat olleet lähinnä 

viihdekirjallisuuden kasvu ja kiinnostus fantasiakirjallisuuteen. (Rikama 2004, 81.) Myös 

peruskoulun opettajille teettämässäni kyselyssä voidaan nähdä oppilaiden kiinnostus 

fantasiakirjallisuuteen. Mielikirjallisuudessa tapahtuneita muutoksia ei kuitenkaan voida 

yhden kyselyn perusteella havaita. 

 

Rikama nostaa esiin myös huomion mielikirjallisuuden yhteydestä opetettavaan 

kirjallisuuteen: 

 

Vertaamalla lukiolaisten suosikkikirjailijataulukkoa (n:o 19) opetuksen yhteydessä 

eniten luettujen teosten taulukkoon (n:o 17) voidaan päätellä, että oppilaiden 

suosikkikirjailijan teos kuuluu vain harvassa tapauksessa kirjallisuudenopetuksen 

kaanoniin, jos sellaiseksi määritellään 15:n opetuksen yhteydessä eniten luetun teoksen 

ryhmä. (Rikama 2004, 86.) 
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Rikama mainitsee myös, että mielikirjallisuuden ja kirjallisuuden opetuksessa olevien teosten 

välinen ero on mielenkiintoinen, koska moni vastaaja mainitsi kirjallisuudenopetuksen 

tärkeimmiksi tavoitteiksi lukuharrastuksen vahvistamisen (Rikama 2004, 86). 

 

Tärkein syy kaanonin ja suosikeiden eriytymiseen on se, että valiutuakseen koko 

luokalla/opetusryhmällä opetuksen yhteydessä luettavaksi teoksen on edistettävä 

samanaikaisesti useampia kuin yhtä kirjallisuudenopetuksen tavoitetta ja niin ollen 

täytettävä useampi kuin yksi valintakriteeri (Rikama 2004, 86). 

 

Myös peruskoulun osalta voidaan havaita samankaltaisuutta Rikaman tutkimuksessa 

havaittujen teosten valintojen perusteluiden kanssa. Opettajien valitsemat teokset eivät usein 

ole niitä, joita opettajat pitävät oppilaiden mielikirjallisuutena. Voidaan kuitenkin pohtia myös 

sitä, tulisiko oppilaiden mielikirjallisuutta lisätä peruskoulun opetuksessa, jotta 

lukuharrastusta saataisiin vahvistettua etenkin nyt, kun on yleisesti keskusteltu nuorison 

lukemattomuudesta ja heikosta lukutaidosta.
15

 

 

Rikama korostaa väitöskirjassaan erityisesti koulutuspolitiikan merkitystä opetukselle. Hän 

nostaa esimerkiksi esiin kysymyksen siitä, millainen vaikutus koulutuspolitiikalla ja 

hallitustason päätöksillä on yksittäiselle oppiaineelle. Hän nostaa esiin myös sen, että 

päätösten vaikutukset koskevat usein yksittäistä oppiainetta ja sen osa-alueita, mutta tämän 

lisäksi vaikutukset voivat yltää odotettua pidemmälle. Esimerkkinä mainitaan käytössä olevan 

koulutuspolitiikan kirjallisuudenopetusta koskevat päätökset, joiden vaikutus yltää koko 

lukijakoulutukseen ja taidekasvatukseen. (Rikama 2004, 114.) 

 

Koulutuspolitiikassa tapahtuneet muutokset voivat heijastua pitkälle. Vaikutukset yksittäiseen 

oppiaineeseen voivat olla odotettua suurempia. Peruskoulun ollessa tällä hetkellä 

muutosvaiheessa uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä, ei voida vielä varmuudella 

sanoa, millainen niiden vaikutus on kirjallisuuden opettamiseen ja oppilaiden lukutaidon 

kehittämiseen. Uusien opetussuunnitelmien sisällöt ovat herättäneet opettajien keskuudessa 

vilkasta keskustelua ja useat tahot ovat maininneet pelkonsa liian suuresta työmäärästä ja 

                                                           
15

 PISA-tutkimuksen tuloksista: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-

osaisuus-selittava-tekija  

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija
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käsiteltävien asioiden paljoudesta suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Nämä huolet 

näkyvät jo vanhan opetussuunnitelman aikaan, kuten tekemästäni kyselystä voidaan huomata, 

mutta keskustelu on jatkunut vilkkaana tämän jälkeenkin. Opettajat ovat huolissaan sekä 

opetettavien asioiden paljoudesta suhteessa opetusaikaan että omasta työmäärästään, joka 

vaikuttaa opettajien keskustelujen perusteella olevan huomattavasti suurempi kuin mitä 

koulutuspolitiikan päättäjät olettavat.
16

 

 

 

6 KYSELYN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa käyn läpi tekemäni kyselytutkimuksen vastauksia. Vaikka vastaukset 

vaihtelivat paljon informantin mukaan, luovat ne kattavan kuvan kirjallisuuden opetuksen 

tilasta tällä hetkellä. Myös opettajien vastauksista, kuten kyselyn tekijän pohdinnastakin, voi 

päätellä, että kirjallisuuden opettamista kouluissa pidetään tärkeänä. Tämä voi olla osasyynä 

siihen, että varsinkin opettamisen ongelmakohdat korostuvat tekstissä. Vaikka etenkin 

ongelmia nostetaan paljon esiin, voidaan huomata, että myös positiivisia vaikutuksia 

kirjallisuuden opettamisesta mainitaan. 

 

Analysoin kyselyn vastauksia myös yksittäisten informanttien vastausten perusteella. Pohdin 

esimerkiksi sitä, löytyykö vastaajista jotain yhteisiä piirteitä esimerkiksi sen mukaan, kuinka 

paljon heillä on työkokemusta, kuinka hyvin he mielestään noudattavat opetussuunnitelmaa 

tai kuinka paljon aikaa he käyttävät kirjallisuuden opettamiseen. Kattavasta etsinnästä 

huolimatta ei vastaajien välillä löytynyt tällaisia yhteisiä tekijöitä. Jokaisen informantin 

vastaukset vaihtelivat kysymysten välillä, eikä informanteilta löytynyt juurikaan 

samankaltaisia vastauksia, kun vertailtiin useamman kysymyksen vastauksia toisiinsa. Tästä 

syystä seuraava selonteko analyysista on suoritettu kysymyksittäin, eikä yksittäisten 

informanttien välillä ole juurikaan vertailua. Yksittäisten informanttien vastauksia on käytetty 

                                                           
16

 Keskustelua opettajien ajankäytöstä ja tehtävämääristä esimerkiksi: 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1453631214870544/ sekä 

kokonaistyöaikasuunnitelusta suhteessa äidinkielen ja kirjallisuudenopettajien työmäärään: 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1923275174572810/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1453631214870544/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1923275174572810/
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esimerkkinä kysymysten vastauksista. Ne myös tukevat vastauksista tehtyjä päätelmiä. 

Vastaukset on litteroitu sellaisenaan. 

 

Kuten jo luvussa 4 mainitsin, kyselyalustan piirtämissä taulukoissa eivät ole kaikki 

vastausvaihtoehdot kokonaan näkyvillä. Selvyyden takaamiseksi olen näissä tapauksissa 

luetellut kyselyssä olleet vaihtoehdot kysymyksen kohdalla. 

 

Kyselyyn osallistui 58 vastaajaa. Näistä jokainen vastasi ainakin ensimmäiseen kysymykseen, 

joka koski lupaa ottaa yhteyttä mahdollista jatkohaastattelua varten. 34,5% (20 kpl) vastaajista 

suostui yhteyspyyntöön jatkohaastattelua varten, mikäli tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa 

tarvittaisiin lisätietoa vastauksista. Kuitenkaan suostumuksensa antaneista eivät kaikki 

jättäneet yhteystietojaan. Näin ollen 15 henkilöä kaikista vastaajista on sellaisia, joita voi 

tarvittaessa haastatella tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. Vaikka kyselyyn vastaamisen 

aloitti 58 vastaajaa, ei yksittäisiin kysymyksiin saatu yhtä paljon vastauksia. Koska 

kysymyksiä pystyi ohittamaan ja vastaava pystyi halutessaan siirtymään vastaamatta 

seuraavaan kysymykseen, tuli yksittäisiin kysymyksiin yhteistietojen keräämisen jälkeen 

enintään 27 vastausta. 

 

Iältään suurin osa vastaajista oli 31–40 vuotiaita. Ikäryhmän ilmoitti 48 vastaajaa ja 

vastaukset jakautuivat seuraavasti: 18–30 vuotta 7 vastaajaa, 31–40 vuotta 22 vastaajaa, 41–50 

vuotta 13 vastaajaa, yli 50 vuotta 6 vastaajaa. 

 

Pohjakoulutuksensa ilmoitti 47 vastaajaa. 39 ilmoitti koulutuksekseen filosofian maisteri ja 

näistä yksi tarkensi olevansa myös aineenopettaja. Yksi ilmoitti koulutuksekseen opettajan, 

yksi korkeakoulututkinnon, kolme kertoi pohjakoulutuksen olevan ”maisteri” ja kolme kertoi 

pohjakoulutuksensa olevan ylioppilas. Myös ne vastaajat, jotka ilmoittivat 

pohjakoulutuksekseen vain ylioppilastutkinnon, ilmoittivat myös yliopisto-opintojen 

pääaineen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että vastaajat ovat esimerkiksi ymmärtäneet kysymyksen 

väärin tai eivät ole päättäneet yliopisto-opintojaan. Mikäli pohjakoulutuksensa ylioppilaaksi 

ilmoittaneet eivät ole päättäneet tutkintoaan korkeakoulussa, tarkoittaa se sitä, etteivät he ole 

koulutuksellisesti päteviä toimimaan opettajina. 
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46 vastaajaa kertoi yliopisto-opintojensa pääaineen. Pääaineet jakautuivat seuraavasti: 

kotimainen kirjallisuus 10 vastaajaa, suomen kieli tai suomi 24 vastaajaa, kirjallisuus tai 

yleinen kirjallisuus 6 vastaajaa. Yksittäisiä vastauksia tuli seuraavia: ”kasvatustiede & 

suomen kieli”, ”englantilainen filologia”, ”folkloristiikka (laudatur-opinnot myös 

kotimaisesta kirjallisuudesta)”, ”nykysuomi”, ”Suomen historia”, ”kasvatustiede”. 

 

Kahden edellä mainitun kysymyksen pohjalta voidaan olettaa, että vastaajista suurimmalla 

osalla on maisterin tutkinto ja pääaineena on ollut jokin muu kuin kirjallisuus. On kuitenkin 

huomattava, että esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opintoihin kuuluu 

sekä suomen kieltä että kirjallisuutta, mutta näistä kahdesta aineesta opiskelijan valitseman 

pääaineen opintoja on syventävien opintojen verran enemmän. Näin ollen suurella osalla 

opettajan työssä toimivista ja tähän kyselyyn vastanneista henkilöistä voidaan olettaa olevan 

sellainen pohjakoulutus, että esimerkiksi kirjallisuuden klassikkokaanoniin kuuluvat teokset 

ovat jokseenkin tuttuja. 

 

48 vastaajaa ilmoitti työkokemuksensa. Yhdelläkään vastaajalla työkokemusta ei ollut alle 

vuotta, vaan vastaukset jakautuivat seuraavasti: 1–5 vuotta 27,08% (13) vastaajista, 6–10 

vuotta 12,5% (6) vastaajista, 10–20 vuotta 41,67% (20) vastaajista ja yli 20 vuotta 18,75% (9) 

vastaajista. Eli alle 10 vuoden työkokemus oli 19 vastaajalla ja yli 10 vuoden kokemus oli 29 

vastaajalla. 

 

 

Kuva 1. Opettajien työkokemus. 

 

Mikäli opiskelija opiskelee samaan tahtiin kuin valtaosa suomalaisista opiskelijoista, on hän 

ylioppilaaksi päästessään 19-vuotias. Yliopiston kesto on noin viisi vuotta. Siksi voidaan 
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arvioida, että nykymallisen koulujärjestelmän läpikäyneet opettajat ovat valmistuneet 

työelämään aikaisintaan ollessaan 24-vuotiaita, joten 10–20 vuoden työkokemuksella (jossa 

suurin osa vastaajista) he olisivat tällä hetkellä 34–44-vuotiaita. Tämä voidaan nähdä myös 

tässä kyselyssä, kun huomioidaan aiemman ikäryhmä-kysymyksen tulokset. Vastaajista 

suurin osa oli ilmoittanut iäkseen 31–40 vuotta. 

 

Yksittäisiä vastauksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että pelkällä ylioppilastutkinnolla on 

voinut kerätä jopa 20 vuotta työkokemusta opettajan tehtävistä. Kolme vastaajista ilmoitti 

pohjakoulutuksekseen ylioppilastutkinnon. Yksi näistä ilmoitti työkokemuksekseen yli 20 

vuotta opettajan tehtävistä ja iäkseen 41–50 vuotta. Kaksi muuta ilmoitti työkokemuksekseen 

opettajan työstä 1–5 vuotta, toisella vastaajista ikää oli 18–30 vuotta ja toisella 31–40 vuotta. 

Näiden vastausten pohjalta voidaan olettaa, että vaikka suurella osalla opettajista olisikin 

vaadittu pätevyys suomen kielen ja kirjallisuuden alalta, on kouluskentällä töissä myös 

henkilöitä, joilla ei ole lain vaatimaa opetttajan pätevyyttä. Näiden vastausten perusteella 

ylioppilaan papereilla ei ole työskennelty pelkästään lyhyitä pätkiä sijaisena, vaan opetustyötä 

on voitu tehdä useita vuosia epäpätevänä. 

 

Opettajan kelpoisuusvaatimus esitellään asetuksessa, joka on annettu vuonna 1998. Sen 

mukaan aineenopettajan kelpoisuuden saamiseksi tulee henkilöllä olla suoritettuna ylempi 

korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen edestä opintoja. 

Tämän lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään 60 opintopisteen edestä pedagogisia opintoja. 

(Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 5 §.) 

 

Epäpätevänä työskentelyyn voi olla olemassa useita eri syitä. Joillakin paikkakunnilla voi olla 

puutetta koulutuksellisesti pätevistä opettajista, minkä vuoksi joudutaan palkkaamaan 

epäpäteviä opettajia
17

. Voisiko olla myös niin, että joissakin kouluissa suositaan esimerkiksi 

ennalta tuttua henkilöä ja palkataan tämä töihin kelpoisuusvaatimuksista piittaamatta? 

Kysymys on tärkeä ja vaikuttaa suoraan opetuksen laatuun, mutta tämän kyselyn perusteella 

ei kysymykseen voida vastata. 

 

                                                           
17

 Ks. http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut&juttuID=1408912967300 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986#a986-1998
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Kyselyyn vastanneiden opettajien opetusryhmien sijaintikuntia ei ole tässä 

tarkoituksenmukaista eritellä. Voidaan kuitenkin todeta, että vastaajat jakautuvat useille eri 

paikkakunnille eri puolille Suomea. Seuraava kartta osoittaa summittaisesti joidenkin 

vastaajien sijaintikunnat eri puolilla Suomea. Koska pienillä paikkakunnilla voidaan helposti 

yhdistää vastaaja jo pelkän paikkakunnan perusteella tiettyyn opettajaan, en merkinnyt 

karttaan kaikkien vastaajien paikkakuntia, ja karttaan merkityt paikatkin ovat vain suuntaa-

antavasti eri puolilla Suomea.  

 

 

Kuva 2. Summittainen kartta vastaajien sijoittumisesta. 

 

 

6.1 Teosvalintojen apukeinoista 

 

27 vastaajaa vastasi kysymykseen oppikirjan käytöstä. 24 vastaajan mukaan oppilailla on 

käytössä oppikirja. 3 vastaajan oppilailla oppikirjaa ei ole käytössä. 23 vastaajaa nimesi 

käyttämänsä oppikirjasarjan. Suosituimpia sarjoja olivat Särmä ja Tekstitaituri. (Kärki: 2, 

Särmä: 9, Tekstitaituri: 9, Aleksis: 2, Taito-Voima-Taju -sarja: 1) 
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Kuva 3. Onko oppilailla käytössä oppikirjaa? 

 

Kysymys oppikirjan käytöstä on mielenkiintoinen, mutta olisin olettanut oppikirjojen käytön 

olevan vähäisempää. Esimerkiksi Facebookin Äidinkielen opettajain epävirallisessa ryhmässä 

on keskusteltu melko paljon oppikirjattomasta opetuksesta, ja keskusteluista on voinut 

päätellä, että moni opettaa ilman kirjaa tai on siirtymässä vähitellen kirjattomaan opetukseen. 

Osalla opettajista on käytössään oppikirjat, mutta harjoituskirjoja ei käytetä. Oppikrijat on 

voitu korvata esimerkiksi sanomalehdillä tai opettajan itse tekemällä materiaalilla. 

 

Myös sähköisten materiaalien käyttöä pohditaan oppikirjojen korvaajina, mutta opettajat 

vaikuttavat usein mieltävän sähköiset opetusmateriaalit työläiksi ja materiaalin heikoksi. 

Harjoituskirjojen käyttämättömyys on sinänsä mielenkiintoinen seikka, koska harjoituskirja 

sisältää oppikirjan teoriaa varten suunnitellut tehtävät. Sen käyttämättä jättäminen tarkoittaa 

tällöin sitä, että opettaja joutuu itse valmistamaan materiaalit, joilla oppitunnin asiaa 

harjoitellaan.
18

 

                                                           
18

Ks. https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1573089152924749/,  

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1630434453856885/, 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1907771082789886/ 

 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1573089152924749/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1630434453856885/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1907771082789886/
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Kuva 4. Kuinka hyvin käytetty oppikirjaa tukee opetusta? 

 

Kysymyksessä 12 vastaajat saivat kommentoida käyttämäänsä oppikirjasarjaa. Vastaajia 

pyydettiin kertomaan, kuinka hyvin käytetty kirjasarja tukee kirjallisuudenopetukselle 

annettuja tavoitteita. Kysymykseen vastasi 23 henkilöä. 65,22% (15) vastaajista oli sitä 

mieltä, että käytetty kirjasarja tukee tavoitteita hyvin. 2 vastaajista (8,70%) oli sitä mieltä, että 

kirjasarja tukee tavoitteita erittäin hyvin, 4 (17,39%) mielestä melko huonosti ja 2 (8,70%) 

vastaajista koki kirjasarjan tukevan tavoitteita melko huonosti. Vaihtoehtoa ”huonosti” ei 

valinnut yksikään vastaaja. 

 

Seuraavassa kysymyksessä pyydettiin vastaajia perustelemaan edellistä vastaustaan. 

Perustelun antoi 18 vastaajaa. Erityisesti Särmää kehuttiin kirjallisuuden opetuksessa: 

 

v15: Särmässä on kohtuullisen hyvin kirjallisuusasiaa. Sitä on helppo täydentää omilla 

esimerkeillä. 

 

v25: Särmässä on kivat projektit luettujen teosten ympärille 

 

v41: Särmässä on monipuolisia kirjallisuusesimerkkejä ja paljon eritasoisia tehtäviä: 

on tunnistustehtäviä, luovia kirjoitustehtäviä sekä analyyttisempiä tulkintatehtäviä. 

 

Niissä perusteluissa, joissa ei nimeltä mainittu kirjasarjaa, mainittiin oppikirjojen hyviksi 

puoliksi esimerkiksi kirjallisuuden monipuolista käsittelyä, hyviä esimerkkejä ja kirjallisten 

termien selkeää avaamista. Myös tehtävien riittävyys ja monipuolisuus nostetaan esiin. 

Oppikirjoja kritisoitiin vastaavasti kirjavaihtoehtojen vähäisyydestä, yksipuolisista 
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käsittelytavoista sekä aineiston ja näytteiden puutteesta. Myös novellien ja runojen puute 

nostetaan esiin. 

 

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että kirjasarja vaikuttaa suuresti siihen, mitä 

esimerkkejä ja millä tavoin kirjallisuutta opetetaan. Erilaiset kirjallisuusnäytteet ja vaihtelevat 

käsittelytavat vaikuttavat olevan opettajille tärkeitä. Muutamassa vastauksessa nostettiin esille 

myös mahdollisuus käyttää oppikirjaa vain opetuksen tukena tai itse täydentää oppikirjan 

materiaaleja: 

 

v8: Kirja ei ole opetuksessani merkittävässä roolissa. Kirja on sinänsä ihan selkeä ja 

hyvä. 

 

v33: Kirjasta löytyy mukavia projekteja kirjallisuuteen. Lisäksi hyviä novelleja 

tehtävineen. Toisaalta teen myös itse mielelläni tehtäviä kirjallisuutta varten, joten 

kirjan ei edes tarvitse olla ”täydellinen”. 

 

v12: Oppikirjassa on vain vähän kirjavaihtoehtoja eikä moniakaan tapoja kirjojen 

käsittelyyn. 

 

Jokainen kyselyssä mainittu kirjasarja sai sekä positiivista että negatiivista palautetta, joten 

yksittäistä kirjasarjaa ei voida arvioida suoraan kysymyksen perusteella joko huonoksi tai 

hyväksi oppikirjaksi kirjallisuudenopetuksessa. Vaikuttaisi siltä, että jokainen opettaja arvioi 

yksilöllisesti kirjan sopivuuden omaan opetukseensa, eikä yleisiä päätelmiä kirjasarjojen 

tukevuudesta opetustyössä voida tehdä.  

 

Oppikirjasarjoissa on kuitenkin eroja. Oppikirjojen kirjallisuuden opetuksen tukemisen 

arvioimiseksi analysoin kahden eniten mainitun oppikirjasarjan sisältöä kirjallisuuden 

opetuksesta käsin. Särmästä arvioin kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppikirjojen 

sisältöä. Tekstitaiturista puolestaan arvioin seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppikirjat. 

Alkuperäinen tarkoitus oli tutkia kaikkien luokka-asteiden oppikirjat, harjoituskirjat ja 

opettajanoppaat, mutta saatavuuden kanssa oli suuria ongelmia, joten avaan tässä vain neljän 

oppikirjan sisältöjä. 

 

Sekä Särmä että Tekstitaituri rakentavat kirjallisuuden käsittelemisen omaksi aihealueekseen 

oppikirjassa. Särmä 8 (Aarnio ym. 2014) keskittyy suosituimpiin kirjallisuudenlajeihin ja 
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Särmä 9 (Aarnio ym. 2015) kirjallisuushistoriaan. Eri luvut käsittelevät kirjallisuutta eri 

näkökulmista. Teoksista löytyy koko aukeaman mittaisia tekstinäytteitä ja mikäli teoksesta on 

tehty elokuva, on siitä usein myös kuva teosta käsittelevän tekstin rinnalla. (Särmä 8; Särmä 

9.) 

 

Särmästä löytyy lukemattomia mainintoja eri teoksista. Pääsääntöisesti teokset ovat 

uudempaa kirjallisuutta, mutta myös joitakin klassikoita mainitaan. Seuraavassa esimerkkejä 

mainituista teoksista ja kirjailijoista: 

 

Särmä 9: 

Nälkäpeli (2008), Agatha Christie, Eläinten vallankumous (1945) ja Sieppari Ruispellossa 

(1951) (Särmä 9, 166–167). 

Kalevala (1835), Seitsemän veljestä (1870), Anna Liisa (1895), Juhani Aho (Särmä 9, 176–

197). 

Tove Jansson, Tuntematon sotilas (1854), Sinuhe egyptiläinen (1945) (Särmä 9, 210–241). 

 

Särmä 8: 

Tähtiin kirjoitettu virhe (2012), Nörtti (2012) (Särmä 8, 156–159). 

Kahden maailman tyttö (2011), Kissani Jugoslavia (2014), Geishan muistelmat (1997) 

(Särmä 8, 164). 

Harry Potter (1997–2007), Artemis Fowl (2001–), Houkutus (2005), Uinu, uinu lemmikkini 

(1983), Nicholas North (2013–), Nälkäpeli, Sukelluslaivalla maapallon ympäri (1870) (Särmä 

8, 172–176). 

Dorian Grayn muotokuva (1890), Dracula (1897), Stephen Kingin teokset, Taru sormusten 

herrasta (1954), Maameren velho (1968), Bridget Jones (1996), Ylpeys ja ennakkoluulo 

(1813), Punainen kuin veri (2013) (Särmä 8, 182–205). 

 

Särmä 8 esittelee paljon sellaisia teoksia, mitä myös oppilaat ovat lukeneet. Mitä uudempaa 

kirjallisuutta Särmä 9 puolestaan esittelee, sitä vähemmän löytyy yhteisiä teoksia oppilaiden 

lukemien kanssa. Esimerkiksi Särmän esittelemiä kantaaottavia teoksia, postmodernia tai 

nykykirjallisuutta ei juurikaan mainita opettajien vastauksissa (ks luku 6.5). Särmässä on 

selkeästi esitelty nuoria kiinnostavaa kirjallisuutta. Samat teokset näkyvät niin opettajien 
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vastauksissa kuin esimerkiksi eri kirjastojen lainatuimpien teosten listauksissa ja muissa 

kirjallisuutta esittelevissä sivustoissa.
19

 

 

Siinä missä Särmän kirjallisuusmateriaali on runsasta ja katkelmat pitkiä, on Tekstitaituri 

päätynyt käyttämään lyhyitä tekstinäytteitä ja yksittäisiä novelleja eri aihealueiden esittelyssä. 

Tekstikatkelmat ovat pääsääntöisesti noin puolen sivun mittaisia ja esitelty kirjallisuus on 

vanhempaa kuin Särmässä. Uudempaa kirjallisuutta edustavat tekstit ovat useissa tapauksissa 

2000-luvun alkupuolelta, vaikka analysoitava oppikirja on julkaistu 2012. Tekstitaituri 7 

(Rapatti ym. 2012a) sisältää yllättävän vähän kirjallisuusmainintoja. Mainintoja löytyy vain 

muutamia kymmeniä ja nekin ovat pääsääntöisesti vain kuvia kirjojen kansista. Tekstitaituri 8 

(Rapatti ym. 2012b) sisältää jonkin verran enemmän teosmainintoja, mutta katkelmia on 

vähän verrattuna Särmän oppikirjoihin. (Särmä; Tekstitaituri.) 

 

Tekstitaituri mainitsee esimerkiksi seuraavia teoksia ja kirjailijoita: 

Tekstitaituri 7 

Takapulpetin poika (2003), Pompejin merirosvot (2005), Alex ja pelon aika (2006), Hobitti 

(1937), Velho ja leijona (1950), Annan nuoruusvuodet (1908), Me kolme ja jengi (1967) 

(Tekstitaituri 7, 71–79). 

Tuhat ja yksi yötä (1994), Decamerone (1350–1353), Don Quijote (1605, 1615) ja Seitsemän 

veljestä (1870) (Tekstitaituri 7, 89–100). 

Viima (2006), Merirosvoja! (2006), Mustan suden aika (2000), Ulja Musta (1954) 

(Tekstitaituri 7, 108–115). 

 

Tekstitaituri 8 

Kuollut metsä (2005), Linnunradan käsikirja liftareille (1979), Pieni talo preerialla (1935), 

Pieni merenneito (1992), Punahilkka (alkuperäinen julkaisuvuosi ei tiedossa), Kurjat (1862), 

Humiseva harju (1847), Rouva Bovary (1856), Rikos ja rangaistus (1866), Papin tytär (1885) 

(Tekstitaituri 8, 70–90). 

                                                           
19

 Ks. esimerkiksi https://vaskinuoret.fi/alkuvuoden-lainatuimmat-nuortenkirjat/ ja https://vaskinuoret.fi/top-10-

nuortenkirjaa/. 

 

https://vaskinuoret.fi/alkuvuoden-lainatuimmat-nuortenkirjat/
https://vaskinuoret.fi/top-10-nuortenkirjaa/
https://vaskinuoret.fi/top-10-nuortenkirjaa/
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Frankenstein (1818), Kirkon piru (1994), Darren Shan (2000–2006), Houkutus (2005), 

Tohtori Jekyll ja herra Hyde (1886), Psyko (1958), Uhrilampaat (1988) (Tekstitaituri 8, 107–

109). 

Taru sormusten herrasta (1954), Hobitti (1937), Liisa ihmemaassa (1865), Maameren tarinat 

(1968–2001), Narnia-sarja (1950–1956), Harry Potter (1997–2007), Veljeni Leijonamieli 

(1973) (Tekstitaituri 8, 114–117). 

 

Oppikirjasarjat eroavat toisistaan lähinnä katkelmien pituuden ja teosesimerkkien suhteen. 

Särmässä on pääsääntöisesti pidempiä tekstikatkelmia ja tuoreempia teoksia. Särmän teokset 

ovat myös niitä, joita tekemässäni kyselyssä mainitaan joko koulussa luetuiksi tai oppilaiden 

mielikirjallisuudeksi. Yläkoululaisten suosikkiteoksiksi ja kirjailijoiksi nostettiin vastauksissa 

esimerkiksi Salla Simukan teokset (erityisesti Lumikki-trilogian ensimmäinen osa Punainen 

kuin veri (2013)), Tähtiin kirjoitettu virhe (2012), J. R. R. Tolkienin teokset sekä Outolintu 

(2011). Myös esimerkiksi Harry Potterit (1997–2007), Narnian tarinat (1950–1956) ja 

Stephenie Meyerin teokset (esim. Houkutus (2005)) mainittiin. Kaiken kaikkiaan 

kaunokirjallisia teoksia mainitaan kummassakin oppikirjasarjassa runsaasti ja niitä voi 

helposti käyttää teosvalinnoissa apuna. 

 

Mielenkiintoista on se, että opetuksessa mukana olevia kirjallisuuden klassikoita, kuten 

Kalevala, Seitsemän veljestä sekä Minna Canthin ja Juhani Ahon teokset, ei mainita 

oppikirjoissa kovinkaan usein, toisin kuin esimerkiksi Meyerin Houkutus tai J. R. R. 

Tolkienin teokset, joista löytyy maininta jokaisesta oppikirjasta. Klassikot mainitsee 

esitellyistä oppikirjoista vain Särmä 9. Kuitenkin kyseessä ovat klassikon asemaan nostetut 

teokset, joiden tunteminen vaikuttaisi olevan tärkeää, sillä kuten jo V. A. Hailan tutkimuksen 

esittelyssä totesin, ne ovat olleet opetuksessa mukana jo yli sadan vuoden ajan. Teoksien 

arvostelusta kertoo myös se, että Rikaman mukaan samoja teoksia luetaan myös lukiossa. 

 

Kysymyksessä 35 kysyttiin opettajilta saavatko he mielestään riittävästi apua teosvalintoihin. 

Kysymykseen vastanneiden opettajien mukaan he saavat pääasiassa riittävästi apua 

teosvalintoihin. Vain muutamissa vastauksissa peräänkuulutettiin opettajan omaa aktiviisuutta 

avun ja teosvinkkien saamiseksi: 
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v23: En. Eikä ole aikaa uudistua kuin palanen kerrallaan. 

 

v26: Kärryillä pysyminen vaatisi enemmän perehtymistä ja lukemista, mutta 

kustantamot voisivat olla aktiivisempiakin tiedottajia opettajien suuntaan. 

 

v35: Kyllä. Keskustelen työparini kanssa, seuraamme lehtiarvosteluja, kirjablogeja ym. 

sekä luemme paljon uutuuskirjoja ja nuortenkirjallisuutta. 

 

v45: Vaihtelevasti. Oma-aloutteinen ja aktiivinen olisi oltava. Aina ei pysty eikä jaksa. 

 

v50: Kyllä. Apua on saatavilla. Tämä ei tosin auta siihen, ettei itse ehdi lukea tarpeeksi. 

 

v33: En tiedä miksi tarvitsisin hirveästi apua tähän? Luen itse paljon ja pyrin pysymään 

perillä uutuuskirjoista klassikoita unohtamatta. Kirjastosta saa tarvittaessa loistavasti 

apua samoin kollegoilta esim. Facebook-ryhmä. 

 

Opettajat siis saavat mielestään pääosin riittävästi apua teosvalintoihin, kun he sitä kaipaavat. 

Kiire ja työmäärä tosin vaikuttavat teoksiin perehtymiseen. Kysymyksessä 37 kysyttiin 

opettajilta teosvalintojen apukeinoista. Valmiit vastausvaihtoehdot teosvalintojen apuna 

käytettäväksi olivat: Itse tehtyjä teoslistoja, Jonkun muun tekemiä teoslistoja, Kollegojen 

kirjavinkkauksia, Eri medioissa esiteltyjä teoksia, Oppikirjoissa mainittuja teoksia, Opettajan 

oppaassa ja muussa opasmateriaalissa (esim ÄOL:n vuosikirjat) mainittuja teoksia. Lisäksi 

vastaajien itse lisäämiä vaihtoehtoja olivat: Kirjaston kirjavinkkaus, Kirjastonhoitajien 

suosituksia, Oppilaiden ehdotukset,some, Kirjaston apua (annan aiheen ja hlökunta valitsee 

teokset), Nuorten suosittelemat kirjat! ja Facebook. 
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Kuva 5. Teosvalintojen apukeinoja. 

 

Taulukon vasemmassa reunassa näkyvät kysymyksen vastausvaihtoehdot. Keskellä olevissa 

sarakkeissa ilmaistaan vastaajien määrä ja prosenttiosuus kunkin kysymyksen 

vastausvaihtoehdon kohdalla. Vasemmassa reunassa on näkyvillä vastaajien aritmeettinen 

keskiarvo ja keskihajonta (Stantard deviation) ensin lukuina ja tämän jälkeen kaavioksi 

piirrettynä. Mitä laajemmalla alalla vasemman reunan harmaa palkki on suhteessa oranssina 

viivana näkyvään keskiarvoon, sitä hajanaisemmat informanttien vastaukset ovat olleet. 

Esimerkiksi ensimmäisen vastausvaihtoehdon (Itse tehtyjä teoslistoja) kohdalla vastaukset 

ovat olleet hajanaisia suhteessa vastauksen keskiarvoon (3,05) (keskihajonta 1,36), kun taas 

kuudennen vastausvaihtoehdon (Opettajan oppaassa ja muussa opasmateriaalissa (esim 

ÄOL:n vuosikirjat) mainittuja teoksia) kohdalla vastaajat ovat olleet paljon yksimielisempiä 

vastauksistaan (keskihajonta 0,85). 

 

Teosvalinnoissa voi apua saada esimerkiksi kollegoilta, oppikirjoista, Facebookin ryhmistä, 

omista harrastuksista, kirjastosta, nuorilta itseltään, erilaisista teoslistoista, kirja-arvosteluista, 

koulutuksista, lehdistä ja blogeista. Kollegoiden vinkkejä saatetaan kysyä myös esimerkiksi 

Facebook-ryhmien kautta. Yllättävää oli, että vastaajien arvioiden mukaan vähiten käytetty 

apukeino oli opettajanoppaat ja muu opasmateriaali. Sen vastauskeskiarvo oli 4,10 eli 
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apukeinoa käytetään jonkin verran. Vastaavasti eri medioiden apua teosvalinnoissa käytettiin 

paljon (vastusten keskiarvo 2,55). On mielenkiintoista, että juuri opettajien tueksi tarkoitettua 

materiaalia käytetään vähemmän ja neuvoja haetaan esimerkiksi kollegoilta tai eri medioiden 

teosesittelyistä. Koska opettajanoppaat eivät selkeästi olleet kirjavalinnoissa juurikaan 

käytössä, en tässä yhteydessä analysoi niiden sisältöä tarkemmin. 

 

 

6.2 Teosten saatavuus 

 

Opettajilta kysyttiin, onko oppilaitoksessa koulukirjastoa. 26 vastaajasta 17 valitsi ”kyllä” ja 9 

”ei”. Kun kysyttiin matkaa oppilaitoksesta lähimpään kirjastoon 25 ilmoitti välimatkan. 24 

vastaajalla etäisyys oppilaitoksesta kirjastoon oli 2km tai vähemmän. Lyhin ilmoitettu matka 

oli 0 km ja pisin ilmoitettu matka oli 7 km. 

 

 

Kuva 6. Onko käytössänne koulukirjastoa? 

 

Kaavion vastauksista voidaan päätellä, että vastaajilla on pääosin hyvät mahdollisuudet päästä 

käsiksi kaunokirjallisuuteen joko oppilaitoksen tai kirjaston kautta. Opettajille myös usein 

annetaan mahdollisuus päästä vaikuttamaan hankittavaan materiaaliin, minkä pitäisi sekä 

tukea että helpottaa kaunokirjallisuuden opettamista. Kyselyssä ei kuitenkaan kysytty, kuinka 

usein oppilaitokset päivittävät kirjavarastojaan, joten joissakin tapauksissa koulujen omista 
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varastoista luetettavat teokset voivat olla hyvinkin vanhoja. Toisaalta myös oppilaiden itse 

valitsemat teokset voivat olla useita vuosia aiemmin julkaistuja.
20

  

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka kattava tarjonta heidän mielestään lähimmässä 

kirjastossa on. Lähimmän kirjaston tarjontaa ja suhdetta opetustyöhön kuvaillaan pääasiassa 

positiivisesti. 23 kommentista neljässä mainittiin negatiivisia piirteitä. Yhdessä vastauksessa 

mainittiin, ettei vastaaja ole tietoinen kirjaston tarjonnasta, koska ei ole käynyt asioimassa 

siellä. Negatiivisissa kommenteissa mainittiin kirjaston heikko tarjonta ja liian pitkä 

välimatka, jotta kirjastoa voisi hyödyntää säännöllisesti opetuksessa. 

 

Positiivisissa kommenteissa kiiteltiin laajaa valikoimaa ja osaavaa henkilökuntaa. Miltei 

jokaisessa kommentissa nostettiin esille yhteistyö henkilökunnan kanssa, joka järjestää 

kirjavinkkauksia ja auttaa opettajaa teosten valinnassa ja hankkimisessa. 

 

v33: Erinomaisesti. Koulukirjastomme on pieni ja suppea, suorastaan surkea. 

Pääkirjastosta löytyy kuitenkin kattava ja erinomainen valikoima kirjoja. Sivukirjastoja 

hyödyntämällä voi saada halutessaan myös jokaiselle saman teoksen luettavaksi. 

 

v45: Tornion kirjaston määrärahat ovat surkean pienet eikä tilaa kirjoillekaan ole 

tarpeeksi. Monet teokset päätyvät nopeasti varastoon ja sieltä poistoon Uutuuksia on 

tarjolla harvoin enemmän kuin yksi, lukuun ottamatta Goosebumpsej tms. Kemissä on 

paljon parempi kirjasto. Siellä on kirjoja! Monia nuortenkirjoja on hyllyssä jopa viisi. 

Niinpä käytän naapurikaupungin kirjastoa varsin paljon. 

 

Vastauksista voi päätellä, että kirjastoja käytetään opetuksen apuna melko paljon. Kirjastojen 

henkilökunta on suuressa roolissa niin teosten valinnassa kuin hankkimisessakin. Opettajat 

arvostavat laajaa teosvalikoimaa ja mahdollisuutta hankkia useammalle oppilaalle sama teos 

luettavaksi. Osa opettajista on valmis käyttämään jopa toisen kaupungin kirjaston palveluja 

saadakseen oppilailleen luettavaa. Kirjastot ja kirjastojen valikoima ovat merkittävässä 

asemassa, kun mietitään oppilailla luetettavaa kirjallisuutta. Jos kirjastolla on laaja valikoima 

ja mahdollisuus useiden kappaleiden lainaamiseen samasta teoksesta, helpottaa se opettajan 

työtä ja opetussuunnitelmankin noudattamista. 

                                                           
20

Ks. Facebook-keskustelu Neiti etsivästä ja oppilaiden valitsemista kirjoista:  

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1944699079097086/ 

 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1944699079097086/
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Kirjaston apua teosten valinnassa ja hankkimisessa tukee myös seuraavan kysymyksen 

vastaukset. Kysymyksessä 18 kysyttiin ”Mistä oppilaasi saavat opiskelun yhteydessä 

lukemansa kaunokirjalliset teokset?” Vastaajia pyydettiin kertomaan kolme eniten käytettyä 

hankintapaikkaa tärkeysjärjestyksessä. Kysymykseen vastasi 24 henkilöä. 

 

Tärkeimmäksi teosten hankintapaikaksi nousivat koulu sekä kirjasto. Näiden lisäksi 

ensimmäiseen sarakkeeseen ei ilmoitettu muita vaihtoehtoja ollenkaan. Puolet vastanneista 

(12) mainitsi tärkeimmäksi hankintapaikaksi kirjaston ja puolet joko koulun tai 

koulukirjaston. Toiseksi tärkeimmäksi teosten hankintapaikaksi ilmoitettiin myös koulu (8) ja 

kirjasto (9). Koulun ja kirjaston ohella toiseksi tärkeimmäksi hankintapaikaksi nostettiin koti 

tai vanhemmat (5 mainintaa) ja yhdellä maininnalla ”netti” ja ”kaupungin 

oppimateriaalikeskus.” Kolmanneksi hankintapaikaksi ilmoitettiin koti: 12, opettajan omat 

teokset: 2, koulu: 4, kirjasto tai kirjastoauto: 4 ja näiden lisäksi ”minun tai oppilaan kodin 

kirjahylly”. 

 

Kirjaston ohella koti ja koulu ovat tärkeässä asemassa teosten hankkimisessa. Opettajat ovat 

valmiita lainaamaan omista kokoelmistaan teoksia oppilaiden luettavaksi, mutta myös 

oppilaan kotiväellä on merkitystä teosten hankkimisessa. Vaikka kodin merkitys ei ole yhtä 

suuri kuin kirjastojen, on kodin tuella myös vaikutusta oppilaiden lukemiseen. Sekä koulun 

että kirjaston tarjonta määrittelee pitkälti sen mitä teoksia luetaan, mutta kodin tuki lukijalle 

vaikuttaa paljon. Opettajien keskuudessa on pohdittu esimerkiksi ongelmaa, jossa kotiväki ei 

suostu hankkimaan oppilaille kirjastokortteja.
21

  

 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että kirjojen valinnassa ei mennä välttämättä saatavuus 

edellä, vaikka sekin vaikuttaa teosten hankintaan. Teoksia ollaan valmiita etsimään 

kauempaakin ja opettajat ovat valmiita käyttämään useita erilaisia teosten välityskanavia 

hankkiessaan oppilaille luettavaa. 

 

                                                           
21

 Ks. esimerkiksi https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2028020190764974/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2028020190764974/
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Vaikka kirjastojen valikoima ja teosten saatavuus sai kyselyssä paljon positiivista palautetta, 

on teosten saatavuus yksi keskeisimmistä kyselyssä ilmitulleista kirjallisuuden opettamisen 

ongelmista. Luettavien teosten saatavuudesta on keskusteltu myös Facebookin Äidinkielen 

opettajien epävirallisessa ryhmässä.
22

 Ongelmia on aiheuttanut se, ettei koko luokalle ole ollut 

saatavilla samaa kirjaa. 

 

Kirjojen saatavuus on mielenkiintoinen ongelma siinä mielessä, että peruskouluasetuksen 

mukaan peruskoulun kaluston, kirjaston ja välineiden tulisi olla koulutoimen vaatimalla 

tasolla. Asetuksen mukaan koulukirjaston tulisi tukea kasvatusta ja opetusta ja 

kouluhallituksen tulisi ohjeistaa kuntia koulukirjastojen hankinnoista ja hoitamisesta. 

(Peruskouluasetus 133 §.) Jos koulukirjaston taso ei vastaa opetuksen vaatimuksia, eli sieltä ei 

löydy riittävästi luettavaa koko luokalle vaikka opetussuunnitelma niin vaatisi, voidaan 

pohtia, mikä kouluinstituution taso ei toimi? Johtuuko koulukirjastojen heikko taso koulun 

omien hankintojen toimimattomuudesta vai onko esimerkiksi kunnan tai kouluhallituksen 

ohjeistus vajavainen? Menevätkö koulujen kirjavalikoimiin tarkoitetut määrärahat jonnekin 

muualle? 

 

Opetushallituksessa koulukirjastojen vaihteleva taso on huolestuttanut jo vuosia. Esimerkiksi 

vuonna 2012 on keskusteltu siitä, johtaako koulukirjastojen vaihteleva taso lukutaidon 

heikentymiseen.
23

 

 

 

  

                                                           
22

 Luettavien kirjojen valinnasta: 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2000321510201509/ 
23

 Ks. https://yle.fi/uutiset/3-6073487 

https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35092822
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35092822
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2000321510201509/
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6.3 Opettajien arviot muista opetukseen vaikuttavista tekijöistä 

 

6.3.1 Arviot opetussuunnitelmien vaikutuksesta konkreettiseen opetustyöhön 

 

 

Kuva 7. Missä määrin opetussuunnitelmat ohjaavat kirjallisuudenopetusta? 

 

Kysymyksessä 19 pyydettiin vastaajia pohtimaan, missä määrin opetussuunnitelmat ohjaavat 

yleisesti kirjallisuudenopetusta. Kysymykseen vastasi 21 informanttia. Vaihtoehtoina oli 

”Liian paljon”, ”Sopivasti” tai ”Liian vähän”. Yksi vastaaja valitsi kohdan ”Liian vähän”, kun 

taas kaikki muut vastaajat valitsivat kohdan ”Sopivasti”. Vastausten perusteella 

opetussuunnitelmia ei pidetä liian tiukkoina opetuksen rajaajina, vaan sopivina suuntaviivoina 

ohjaamassa opetusta. 

 

 

Kuva 8. Miten opetussuunnitelmat toteutuvat omassa opetuksessasi? 
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Seuraavassa kysymyksessä (kysymys 20) vastaajilta kysyttiin vastaajien mielipidettä siihen, 

miten opetussuunnitelmien perusteet toteutuvat heidän omassa opetuksessaan. Kysymykseen 

vastasi 21 henkilöä. 5 vastaajaa oli sitä mieltä, että opetussuunnitelmien perusteet toteutuvat 

opetuksessa ”Erittäin hyvin”. 9 vastaajan mielestä ”Hyvin” ja 7 vastaajan mielestä ”Melko 

hyvin”. Vaihtoehtoja ”Melko huonosti” ja ”Huonosti” ei valinnut kukaan vastaajista. 

 

Opettajat siis uskovat siihen, että heidän opetuksensa noudattelee opetussuunnitelmien 

perusteita pääasiassa hyvin eikä opetussuunnitelmat ohjaa opetusta liiaksi. Seuraavassa 

kysymyksessä pyydettiin perusteluja edellisen kohdan vastauksille. Perusteluista voidaan 

havaita, että vaikka opettajien käsitykset opetussuunnitelmasta ja sen noudattamisesta ovat 

varsin positiivisia, herättää se joissakin tapauksissa myös kritiikkiä. Vastauksista käy myös 

ilmi, että opettajat eivät aina tutustu opetussuunnitelmiin, koska uskovat oppikirjojen 

vastaavan suunnitelmia. 

 

v1: Aikaa ei ole riittävästi, draama jää vähälle ja lyriikkaa haluaisin ehtiä opettamaan 

enemmänkin. 

 

v8: Panosta lukemiseen ajallisesti, mutta silti tuntuu, että emme ehdi käyttämään 

riittävästi aikaa lukemiseen. 

 

v12: Luetan monipuolisesti eri kirjallisuutta. Klassikkokirjallisuudesta on vaikea tietää, 

tuleeko kokonaisia klassikoita luettaa, sillä oppilaan pitäisi OPS:n mukaan ”tuntea” 

klassikoita. 

 

v15: Opetussuunnitelmassa on paljon asioita, ja osaa ehditään vain raapaista. 

 

v25: Ops on kaiken opetuksen ohjenuora 

 

v29: Vaatimukset ovat osalle aivan utopistiset, osalle ihan kohdallaan 

 

v33: Perehdytän kaunokirjallisuuteen monipuolisesti ja pyrin luettamaan joka luokka-

asteella vähintään neljä kokonaisteosta vuodessa. Lisäksi perehdymme lyhyempiin 

teksteihin ja eri tekstilajeihin. Opsin tavoitteet täytän mielestäni mallikkaasti. 

 

v42: Luen opetussuunnitelman huolellisesti. Pyrin noudattamaan sitä. 

 

v50: En ole juuri katsonut opsia kirjallisuuden opetuksen osalta, mutta olen seurannut 

melko hyvin kirjan sisältöjä, jotka käsittääkseni ovat opsin mukaisia. Rehellisesti 

sanottuna ainoa tavoitteeni on saada oppilaat lukemaan, enkä tarvitse opsin kantaa 
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siihen. Uskon kuitenkin, että esimerkiksi peruskäsitteistön opettelu seitsemännellä 

luokalla auttaa joitakin kirjallisuuden hahmottamisessa, koska he ymmärtävät paremmin 

millaisista osista fiktiiviset tekstit koostuvat. 

 

Vastausten perusteella moni opettaja käyttää opetussuunnitelmia tukemassa ja ohjaamassa 

omaa opetusta. Opettajasta riippuen opetussuunnitelmiin on tutustuttu todella tarkkaan tai 

opetussuunnitelmia ei ole juurikaan edes katsottu. Opetussuunnitelmia pidetään sekä 

vaativina että opetusta tukevina tekijöinä, joista vastausten perusteella on opettajilla 

pääasiassa positiivinen mielikuva. Kommenttien perusteella kritiikkiä herättää opetettavien 

asioiden määrä suhteessa aikaan, jota opetuksessa on mahdollista käyttää. Kuitenkaan sama 

kritiikki ei näy aiemmassa kysymyksessä, jossa opettajat pohtivat opetussuunnitelmien 

ohjaavuutta opetuksessa. Kuten aiemmin mainittiin, opettajien mielestä opetussuunnitelmat 

ohjaavat opetusta sopivasti, mutta perustelut aiheuttavat ristiriitaa vastausten välillä. 

 

Opetussuunnitelmien sisältöä on pohdittu myös Facebookin keskusteluissa. Hankaluuksia 

aiheuttavat käsitteiden monitulkintaisuudet, esimerkiksi ”tuntea” ja ”tutustua”, jotka eivät 

suoraan kerro sitä, tulisiko teoksia lukea vai riittääkö teoksen sisällön esittely. Alla 

muutamia kommentteja aiheesta. Kommentit on litteroitu sellaisenaan. Eettisistä syistä en 

ole maininnut kirjoittajien henkilöllisyyttä.
24

 

 

Kommentoija 1: Hienoa, että varsin tiukan ja rajoittavan ops:n sijaan saamme vapaat 

kädet toteuttaa sisältöjä! Tietty epämääräisyys on vapauttavaa, opettajiin luotetaan, 

eikä kaikkea onneksi määritellä liian tarkasti. Nautitaan tästä vapaudesta ja iloitaan 

siitä, että saamme tehdä kuten parhaaksi koemme. Minä ainakaan en koe tarvitsevani 

tarkempia ohjeita. Minulle riittää, kun sisällöt on määritelty, loput pystyn toteuttamaan 

itse. 

Kommentoija 2: Tarkkana sen paikallisen opsin laadinnassa, sanon mie � Sielähän 

se viimekäessä päätethään; ei perusteissa, ei oppikirjoissa eikä ees opettajan päässä. 

 

Kommentoija 3: Lueskelin viime viikolla yläkoulun opsin luonnosta ja yritin etsiä 

sieltä mainintoja kieliopin opettamisesta peruskoulussa. Olin havaitsevinani, että 

ainakaan ops-tekstissä ei kielioppia juuri mainittu. Olisiko mahdollista, että 

                                                           
24

Ks. opettajien pohdintaa opsista ja opettajan valinnanvapaudesta:   

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1705679386332391/ 

 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1705679386332391/
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peruskoulussakin vapautuisi tilaa lukemisen ja kirjoittamisen opetukselle ja kieliopin 

pänttäämisestä päästäisiin vihdosta viimein? 

 

Facebookin keskusteluissa
25

 pohdittiin sekä opetussuunnitelmien sisältöä että eri osa-

alueiden opetusmäärien suhdetta. Keskustelussa oli joidenkin opettajien mielipide se, että 

kieliopin opettaminen olisi pääasemassa äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, eikä sitä saisi 

vähentää vaikka se veisi tilaa muilta osa-alueilta. Osa opettajista puolestaan pohti kieliopin 

kohdalla sitä, onko samojen asioiden opettaminen vuodesta toiseen järkevää, kun ne eivät 

jää kuitenkaan oppilailla mieleen. Kieliopin perusteet opetetaan jo alakoulussa ja niitä 

kerrataan sekä yläkoulussa että lukiossa, missä joidenkin opettajien mukaan oppilaat eivät 

ole omasta mielestään koskaan kuulletkaan kyseisistä asioista. 

 

Opetussuunnitelmat jakavat selkeästi opettajien mielipiteitä. Pääsääntöisesti ollaan 

tyytyväisiä siihen, että opetussuunnitelmat eivät ole liian yksityiskohtaisia. Vaikeuksia 

kuitenkin tuottaa opetettavien asioiden paljous, kun aikaa ei ole kaikkien asioiden 

läpikäymiseen. Tällöin jokaisen opettajan vastuulle jää poimia opetussuunnitelmista ne 

asiat, joita itse pitää opetuksen kannalta tärkeinä. 

 

6.3.2 Opetuksen sisältöjen kuormittavuuden vaikutus kirjallisuuden opetukseen 

 

Opetussuunnitelmien asiasisältöjen paljous näkyy myös opetuksessa. Kysymyksessä 24 

kysyttiin opettajilta, vaikuttaako muiden äidinkielen oppiaineen sisältöjen opettaminen 

jollakin tavalla kirjallisuuden opettamiseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa 

opetukseen sisältyy paljon muutakin kuin kirjallisuuden opettamista. Kirjallisuuden 

opettamisella on omat tavoitteensa, mutta opetukseen vaikuttaa myös muut opetettavat 

sisällöt. 20 vastaajasta 85% (17 vastaajaa) oli sitä mieltä, että muiden äidinkielen oppiaineen 

sisältöjen opettamisella on vaikutusta myös kirjallisuuden opettamiseen. Kysyttäessä 

perusteluja vastauksiin, opettajat nostivat esiin seuraavia seikkoja: 

 

                                                           
25

Pohdintaa opsin kieliopin painottamisesta, joka vie tilaa lukemiselta:   

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1566710973562567/ 

 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1566710973562567/
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v1: esim. tekstilajien yhteydessä runo on selkeästi visuaalisesti omanlaisensa ja sitä on 

helppo verrata uutiseen tai vaikka säätiedotukseen. 

 

v4: Valitsen esim. kirjallisuuteen perustuvat tehtävät siten, että ne tukevat muidenkin 

sisältöjen omaksumista & taitojen kehittymistä. 

 

v30: Kirjallisuuden opetusta voi integroida moneen asiaan: kirjoittamiseen, 

vaikuttamiseen, kiusaamisen vastaiset teemat ym. Vaikutus liittyy siis lähinnä 

tekstivalintoihin. 

 

v46: Enemmänkin kirjallisuus vaikuttaa muihin sisältöihin, kuten kirjoittamisen, 

ryhmäviestuntätaitojen, mediataitojen, ilmaisutaidon jne. opetukseen, sillä kirjallisuus 

tarjoaa monipuolisia sisältöjä käsiteltäväksi. 

 

v50: Muu sisältö on ollut kielioppipainotteista, mikä ei suoraan yhdisty kirjallisuuteen, 

vaan kirjalliseen ilmaisuun ylipäätään. 

 

v8: Muihin sisältöihin käytetään paljon aikaa. Lukemisen lisäksi pitäisi olla 

toiminnallisuutta, digiä ja ryhmätöitä. Kaikkea ei ehdi. 

 

v25: Aikaa pitäisi riittää kaikkeen. On tehtävä valintoja. 

 

v26: Kirjallisuudessa konkretisoituu muut opiskeltavaa asiat kuten kielen vivahteet, 

virkerakenteet, kielen vaihtelu jne. 

 

Opettajat käyttävät myös muita opetuksen sisältöjä opettaessaan kirjallisuutta. Kirjallisuus on 

apuna esimerkiksi tekstivertailussa ja kielen vaihtelun havainnollistamisessa. Vastauksista voi 

päätellä, kuten jo aiemminkin huomautin opetussuunnitelmien sisältöjä pohdittaessa, että 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta vaivaa alituinen kiire ja opetettavien asioiden paljous. 

Kirjallisuus on oppiaineessa mukana tukemassa muita opetettavia asioita, eikä niinkään 

omana opetettavana aineenaan. Vain yhdessä vastauksessa käy ilmi, että muita opetuksen 

sisältöjä käytetään tukemaan nimenomaan kirjallisuuden opetusta: ”Ilmaisutaitoa voi hyvin 

hyödyntää. Viime viikolla oppilaat esimerkiksi dramatisoivat runoja.” (v45.) 

 

Useissa muissa vastauksissa käy ilmi, että opettajat pitävät kirjallisuutta välineenä, jota 

käytetään muiden asioiden opettamisen tukena. Kirjallisuuden avulla havainnollistetaan kielen 

vivahteita ja virkerakenteita, opetetaan kirjoittamista, mediataitoja ja vuorovaikutustaitoja. 

Vastauksista myös ilmenee, että kirjallisuuden opettamiseen on liian vähän aikaa. Kun aikaa 
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on vähän ja opetettavia asioita paljon, jää kirjallisuus helposti pienempään rooliin muihin 

sisältöihin verrattuna. 

 

Opetussuunnitelmien ja oppituntien laajuus herättää pohtimaan, voisiko esimerkiksi 

oppiaineen jakaminen kahdeksi aineeksi tai oppituntien sisältöjen määrittäminen auttaa 

tasapainottamaan tuntien sisältöjä. Jos tietty määrä oppitunteja olisi jo etukäteen merkitty 

kirjallisuuden opettamiseen, voisiko se lisätä kouluissa kaunokirjallisuuden lukemista ja tätä 

kautta myös parantaa oppilaiden lukutaitoa? 

 

Opetettavien asioiden suuri määrä on yksi opettajia työllistävä tekijä. Myös luettavat teokset 

ja muu työmäärä vaikuttavat opettajien työskentelyyn. Kysymyksessä 28 kysyttiin, 

vaikuttaako vastaajan kirjallisuudenopetukseen jollakin tavalla teosten valinnan ja käsittelyn 

kuormittavuus suhteessa opettajan työmäärään. 18 vastaajasta 10 oli sitä mieltä ettei teosten 

valinnan ja käsittelyn kuormittavuus vaikuta millään tavalla tai juurikaan muuhun 

työskentelyyn. 

 

v1: Kyllä, joskus luettavaksi valikoituu kevyempiä ja vauhdikkaampia kirjoja, joista 

oppilaat tekevät suullisia tehtäviä. Läheskään aina en kirjoituta syvällisiä analyysejä, 

sillä niiden läpikäyminen ja arvioiminen on aikaavievää. 

 

v15: Jossain määrin kyllä. En teetä 7. ja 8. luokslls jokaisesta luetusta kirjasta laajaa 

kirjallista suoritusta, vaan lukuvuoden aikana tehdään monenlaisia tehtäviä. Vasta 9. 

luokalla kaikki kirjasuoritukset ovat kirjallisia. Ysiluokalla tehdään esseemuotoinen koe 

(kirja-analyysi ja henkilökuva), klassikkoessee sekä laaja kirjallisuustutkielma, joka 

samalla on oppiaineen päättötyö. 

 

v23: Ei oikeastaan, mutta joudun perustelemaan usein itselleni, miksi on tärkeää silti 

lukea paljon, vaikka se vie niin vimmatun paljon aikaa oppitunneilla. 

 

v35: Ysille teetämme kirjallisuuden tutkielman, jossa luetaan kaksi suomalaista kirjaa, 

nykyteos ja klassikko. Kirjailijat esitellään, teokset analysoidaan ja teoksia vertaillaan. 

Meillä on kolmen kuukauden aikana kaksi välipysäkkiä, joilla opettaja antaa palautetta 

oppilaalle google docsissa. Tänä keväänä minulla oli 54 tutkielmaa korjattavana. 

Korjaamiseen meni 38 tuntia. Tähän en ole laskenut siis välipysäkkien palautteiden 

kirjoittamista. Oli selvästi kuormittaa eniten verrattuna muuhun työmäärään. Mutta 

tämä palkitsee niin open kuin oppilaatkin. Oppilaat kehittyvät kirjoittamisessa ja 

kirjojen analysoimisessa huimasti. 
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v45: Ajoittain. On pakko pitää itsestänsä huolta. Työ uuvuttaa ja vie muutoinkin liikaa 

vapaa-aikaa. 

 

Seuraavassa kysymyksessä (kysymys 29) pyydettiin vastaajia pohtimaan, vaikuttaako 

kirjallisuudenopetukseen jollakin tavalla teosten valinnan tai käsittelyn kuormittavuus 

suhteessa oppilaiden työmäärään. Neljä vastaajaa oli sitä mieltä, ettei 

kirjallisuudenopetukseen vaikuta oppilaiden muu työmäärä. 14 vastaajaa puolestaan oli sitä 

mieltä, että muu työmäärä huomioidaan kirjallisuudenopetuksessa. Moni vastaaja pyrki 

esimerkiksi merkitsemään kirjallisuustehtäville koekalenteriin ajan tai valitsemaan tehtävien 

ajankohdan niin, ettei samaan aikaan olisi muiden aineiden kokeita. Myös aineen sisällä 

suoritettavien tehtävien määrässä huomioidaan kirjallisuudenopetus. Oppilaille annetaan 

vähemmän kotitehtäviä, kun kotona on myös kirja luettavana. Kirjoja luetaan myös koulussa 

ja kirjallisuustehtävät tehdään tunneilla, jolloin oppilailla on koulun jälkeen aikaa muille 

kotitehtäville. 

 

v1: Jonkin verran, pyrin itse jättämään lukuprojektin aikana muut läksyt antamatta. 

 

v15: Varmistan, että kirjallisuustehtäville on varattu aikaa koekalenterissa, vaikka 

muiden aineiden kollegat eivät aina pidäkään kirjoitelmia ja kirjatehtäviä 

koesuorituksiin rinnastettavina asioina. Minulle ne ovat sitä, joten merkitsen 

esimerkiksi kirja-analyysin kirjoittamisen koepäiväksi, jolloin oppilas ei joudu samana 

iltana valmistautumaan toisen aineen kokeeseen (koulussamme on käytäntö, että 

samalla viikolla voi olla korkeintaan kolme koetta, eikä samalla päivälle tulisi osua 

yhtä koetta enempää). 

 

v23: Ei, kokeenarvoinen työ muiden joukossa. Kirjavalinnat oppilaan kykyjen 

mukaan. 

 

v26: Kirjallisuudenopetus on keskeinen osa oppiainetta eikä alisteinen muille 

sisällöille. 

 

v41: Välillä ilmn muuta! Mutta kirjallisuustyöt tehdään paljolti tunneilla. Kotona pitää 

jaksaa lukea, vaikka lukutuntejakin aion lisätä. 

 

v42: Kyllä, kohtuuttomasti ei voi luetuttanut kotona. Jää lukematta. 

 

v45: Yritän ottaa huomioon koeruuhkat ja limittää lukemiset kokeettomiin 

ajanjaksoihin. 
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Vastauksista käy ilmi, että opettajat ovat usein valmiita joustamaan oppilaiden työmäärissä, 

jotta kirjallisuutta jaksettaisiin lukea ja tehtävät tehdä, mutta omasta jaksamisesta ei pidetä 

yhtä hyvää huolta. Omien tehtävien kuormittavuutta ei mietitä, kun teosvalintoja tai niihin 

kuuluvia tehtäviä suunnitellaan. Esimerkiksi vastaaja 35 käytti oppilaiden yhden 

kirjoitustehtävän kirjoitelmien tarkastamiseen 38 tuntia muiden opettajalle kuuluvien 

tehtävien lisäksi. 

 

Kirjallisuuteen liittyvät tehtävät ovat edellisten vastausten perusteella usein varsin raskaita ja 

niiden tarkistamiseen menee aikaa. Kysyttäessä vastaajilta sitä, kuinka monta prosenttia 

suunnilleen äidinkielen kokonaisopetusajasta käytettiin kirjallisuuden opettamiseen (kysymys 

45), saatiin mielenkiintoisia vastauksia. Kysymykseen vastasi 16 opettajaa. Vastauksista käy 

ilmi, että vaikka oppiaine jakautuu suomen kieleen ja kirjallisuuteen on kirjallisuuden osuus 

pienempi, vaikka kirjallisuuden opettamisen perusteluissa nostettiin esiin sen tasa-arvoinen 

asema oppiaineessa suomen kielen rinnalla.  

 

Kirjallisuuden heikompi asema suhteessa muihin oppiaineen sisältöihin käy ilmi myös 

aiemmin esitellyssä kysymyksessä, jossa opettajat pohtivat muiden opetussisältöjen 

vaikutusta kirjallisuudenopetukseen (kysymys 24). Sen vastauksista kävi ilmi, että opetettavia 

asioita on paljon ja kirjallisuutta käytetään muiden sisältöjen opettamisen tukemiseen. Muihin 

sisältöihin varataan myös enemmän aikaa kuin kirjallisuuden opettamiseen. 

 

Kysymyksessä 45 vastaajat arvioivat ajankäyttöään kirjallisuudenopetuksessa seuraavasti: 

kaikkien 16 vastaajan kohdalla kokonaisopetusajasta kirjallisuudenopetukseen käytettiin 

viikossa 50% tai alle. Vastaajien perusteella kirjallisuuden opettamiseen käytetään 

keskimäärin 35% äidinkielen opetukseen käytettävästä ajasta lukuvuoden aikana. 

 

Kaksi vastaajista ilmoitti käyttävänsä viikossa kirjallisuudenopetukseen 50%, 3 vastaajaa 

40%, 3 vastaajaa 30%, 1 vastaaja 33%, 2 vastaajaa 20% ja yksi vastaaja 1%. Kaikkien 

kysymykseen vastanneiden keskiarvoksi tuli 32% kokonaisopetusajasta viikossa. 

Samankaltainen jakauma oli myös arvioitaessa koko lukuvuoden opetusaikaa: 2 vastaajaa 

50%, 3 vastaajaa 40%, 1 vastaaja 35%, 1 vastaaja 33%, 5 vastaajaa 30%, 1 vastaaja 20%. 
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Yläkoulun kirjallisuudenopetuksen esteissä (esim. kysymys 32) mainittiin ajan vähyys yhtenä 

ongelmakohtana. Kuitenkin ajankäyttöä koskevista vastauksista voidaan päätellä, ettei 

kirjallisuudenopetukseen käytetä kovinkaan paljoa aikaa verrattuna muihin opetettaviin 

asioihin. Aiempien kysymyksien vastauksissa on nostettu esille myös heikon lukutaidon 

ongelma. Esimerkkinä kysymyksen 21 kohdalla mainitut perustelut siihen, miten vastaajien 

mielestä opetussuunnitelmat vaikuttavat opetukseen: 

 

v33: Perehdytän kaunokirjallisuuteen monipuolisesti ja pyrin luettamaan joka luokka-

asteella vähintään neljä kokonaisteosta vuodessa. Lisäksi perehdymme lyhyempiin 

teksteihin ja eri tekstilajeihin. Opsin tavoitteet täytän mielestäni mallikkaasti. 

 

v46: Lukemisen harrrastaminen on vähentynyt ja pitkäkestoiseen lukemiseen 

keskittyminen monelle haastavaa. Luettamieni kokonaisteosten määrä on laskenut mutta 

koitan tuoda opetukseen monipuolisesti lyhempiä kaunokirjallisia tekstejä (novellit, 

runot, sarjakuva). Koen, että pitäisi olla sinnikkäänpi romaanien luettamisessa. 

 

Oppilaiden heikko lukutaito herättää huolta, mutta samaan aikaan katsotaan neljän 

kokonaisteoksen olevan riittävä lukumäärä oppilaalle lukuvuoden aikana. Jos oppitunneista 

käytetään keskimäärin 35% kirjallisuuden opettamiseen, voidaan olettaa, että kirjallisuuden 

osuutta oppitunneissa lisäämällä voitaisiin lisätä myös luettavan kirjallisuuden määrää. 

 

Kirjallisuuden opettamisen syissä (esim. kysymykset 34 ja 33) nostettiin esille oppiaineen 

jakautumisen kahteen osa-alueeseen, suomen kieleen ja kirjallisuuteen, mikä vaikuttaa myös 

opetuksen sisältöön. Vaikka nimityksessä sisältöjen oletetaan jakautuvan kahteen 

aihealueeseen, ei jako ole yhtä tasainen opetuksessa. Kirjallisuuden opetus on huomattavasti 

vähäisempää verrattuna muihin opetettaviin sisältöihin. 

 

 

6.3.3 Luettavat teokset suhteessa lukutaitoon ja hankintaresursseihin 

 

 

Kysyttäessä opettajilta luettavien teosten määrää selviää etteivät oppilaat lue kovinkaan monta 

teosta vuoden aikana. Teoksia luetaan pääsääntöisesti yksi jokaisessa jaksossa ja yhteensä 

neljä teosta lukuvuodessa. Tarkempien lukujen saaminen on hankalaa, sillä uskoakseni 

joidenkin vastaajien kohdalla oli epäselvyyttä kysymyksen asettelussa. Kysymyksessä 51 
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pyydettiin ilmoittamaan, montako teosta oppilaat lukevat keskimäärin jakson tai kurssin 

aikana. Useimmissa vastauksissa ilmoitettiin luvuksi 0–1 tai esimerkiksi vastaajan 23 

tapauksessa ”6 kirjaa lukuvuodessa”, mutta kolmessa vastauksessa ilmoitettu luku oli 4. En 

usko että yläkoulun oppilaat ehtivät yhden jakson aikana lukea samaa määrää teoksia kuin 

useimpien muiden vastaajien kohdalla luetaan vuodessa, joten oletan että vastaajat ovat 

sekoittaneet lukuvuoden ja kurssin. Oma oletukseni siis on, että teoksia luetaan keskimäärin 

neljä kappaletta lukuvuodessa. 

 

Rikaman tutkimuksesta käy ilmi, kuten jo aiemmin mainittiin, että vastaavasti lukiossa 

luettiin vuonna 2000 keskimäärin 9,7 teosta lukuvuodessa. Kolmen ensimmäisen kurssin 

aikana luettiin keskimäärin 4,5 teosta. Määrä on huomattavasti suurempi kuin 

peruskoululaisilla, vaikka yhdeksäsluokkalaisilla ja lukion ensimmäisten kurssien 

opiskelijoilla on ikäeroa noin vuosi. Oppilaat siis todennäköisesti pystyisivät lukemaan jo 

peruskoulussa nykyistä suurempia kirjamääriä. 

 

Oppilaat siis lukevat keskimäärin 4 teosta vuodessa. Tämän lisäksi luetaan kaunokirjallisista 

teoksista katkelmia. Kysymyksessä 54 kysyttiin, luetaanko teoksista osia vai luetaanko kaikki 

käsiteltävät teokset kokonaan. Vastausten mukaan teokset luetaan liki poikkeuksetta 

kokonaan, mutta vastauksista voidaan päätellä, että useissa tapauksissa erilaisiin teoksiin 

tutustutaan myös katkelmien kautta. 

 

v15: Teokset luetaan kokonaan (paitsi Kalevala, Seitsemän veljestä ym. haastavat 

klassikot, joita käsitellään esimerkkien kautta). 

 

v4: 3 teosta / vuosi kokonaan, joitain osin 

 

v23: Kokonaan. Paitsi tietokirjoissa. Muutama vuosi sitten luimme Mustan myllyn 

mestarin kolmessa osassa: eli kolme ryhmää, joista yksi ryhmä luki yhden osan ja 

selosti muille. 

 

v35: Kokonaan, heikkojen oppilaiden kanssa saatan sopia tietystä sivumäärästä. 

 

v41: Aina kokonaan! 

 

Teokset pyritään lukemaan pääsääntöisesti kokonaan, mutta esimerkiksi Kalevalaa tai 

kirjallisuushistoriaa opiskeltaessa teoksista käydään useimmiten läpi vain katkelmia. Joissakin 
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tapauksessa opetusta myös eriytetään ja joidenkin oppilaiden kohdalla poiketaan 

kokonaisteosten lukemisesta esimerkiksi sopimalla jokin tietty sivumäärä, jonka oppilas 

teoksesta lukee. Vastaajan numero 15 vastaus on sinänsä mielenkiintoinen, koska hän erittelee 

haastavia teoksia. Haastavat teokset ovat nimenomaan vanhoja klassikoita joista mainitaan 

esimerkiksi Seitsemän veljestä ja Kalevala. Kyseessä on juuri ne teokset, mitä on muiden 

klassikoiden (esimerkiksi Anna Liisa, Tuntematon sotilas) ohella totuttu luettamaan niin 

peruskoululaisilla kuin lukiolaisilla jo vuosia ja jotka mainitaan myös oppikirjoissa. 

 

Lukemisen tukemiseen on nykyään tarjolla monenlaista apua. Monimediaisuuden ja 

digitalisoitumisen myötä on tarjolla uusia tapoja lukea, mikäli opettajat ovat näitä luontevia 

käyttämään. Kysymyksessä 26 kysyttiin vastaajilta, ovatko monimediaisuus, 

digitalisoituminen, äänikirjat ja e-kirjat vaikuttaneet jollakin tavalla vastaajien kirjallisuuden 

opetukseen ja teosvalintoihin. 20 vastaajasta 12 oli sitä mieltä, että edellä mainitut tekijät ovat 

jollakin tavalla vaikuttaneet opetukseen ja teosvalintoihin. 

 

 

Kuva 9. Ovatko monimediaisuus, digitalisoituminen, äänikirjat ja e-kirjat vaikuttaneet 

mielestäsi jollakin tavalla kirjallisuuden opetukseesi ja teosvalintoihin? 

 

Kysymyksen vastausten jakautumisessa oli vain 4 vastaajan ero, joten digitalisoitumisen 

vaikutuksia ei voi pelkästään tämän kysymyksen pohjalta päätellä. Kuitenkin kirjallisissa 

perusteluissa on muutamia mielenkiintoisia vastauksia, jotka on hyvä nostaa esiin. Vastausten 

perusteella opetuksessa käytetään edelleen paljon perinteisiä paperisia kirjoja, mutta 

sähköisten kirjojen käyttöäkin on jonkin verran. E-kirjat ja äänikirjat ovat mahdollistaneet 
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kirjallisuuden opetuksen eriyttämisen, mutta e-kirjojen kallis hinta ja heikko saatavuus 

vaikeuttavat niiden opetuskäyttöä. 

 

v8: E-kirjat ovat edelleen liian kalliita hankittavaksi koulukäyttöön. 

 

v15: Tarjoan heikoille lukijoille usein äänikirjaa vaihtoehdoiseksi suoritustavaksi. 

Teemme pädeillä ja muilla laitteilla monenlaisia kirjallisuustehtäviä, kuten 

kirjatrailereita, kirjavinkkausvideoita ja vlogeja. 

 

v25: Perinteisillä kirjoilla mennään, paitsi on toki kiva että voi tarjota oppilaalle myös 

äänikirjavaihtoehtoa. 

 

v29: Onn tullut kivoja uusia tehtävätyyppejä, vaikkapa kirjan henkilöiden facebook-

profiilien laatimista ja jopa kirjallisuuskeskusteluja olen suunnitellut pitäväni 

whatsapissa. 

 

v46: Digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi luovat työskentelytavat kirjallisuuden 

käsittelyssä sekä suullisen pienryhmätyöskentelyn dokumentoinnin. 

 

v50: Olen pyrkinyt saamaan oppilaat perinteisten paperikirjojen äärelle. 

 

v45: Lukutaidon taso on heikentynyt. Nuoret eivät lue eikä heille lueta. Lukemisen 

arvostus on laskenut. Tekniikka jyllää Useille on nykyään tarjottava tosi helppoja 

kirjoja. 

 

Jatkuvasti lisääntyvä digitaalisuus voi aiheuttaa sen, että perinteinen kirja on mukavampi 

vaihtoehto sähköisille kirjoille. Vastauksista käy ilmi, että sekä oppilaat että opettajat pitävät 

enemmän perinteisistä kirjoista, mutta sähköisiä teoksia tarjotaan usein vaihtoehtona etenkin 

heikosti lukeville oppilaille. Digitalisoituminen on mahdollistanut myös monipuolisemmat 

tehtävät opetuksessa. Kirjallisuuden käsittelyyn on tullut uusia työtapoja, ja opettajan työtä 

helpottamaan on tullut mahdollisuus nopeaan dokumentointiin erilaisissa opetustilanteissa. 
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Kuva 10. Lukevatko kaikki opetusryhmät samat teokset?  

 

Vaikka teokset luetaankin pääsääntöisesti kokonaan, eivät kaikki oppilaat lue samoja teoksia. 

Luettavat teokset vaihtelevat eri oppilaiden välillä sen mukaan, mitä teoksia oppilaat itse 

valitsevat luettavakseen. Tämän lisäksi myös opetusryhmien välillä on eroja. Suurin osa 

vastanneista oli sitä mieltä, etteivät saman vuosiluokan opetusryhmät lue samoja teoksia. 

Syiksi tälle annettiin esimerkiksi oppilaiden väliset erot ja oppilaiden omat teosvalinnat. Myös 

kirjojen saatavuus vaikeuttaa suurien lukijamäärien saavuttamista. 

 

v41: Luokat lukevat eri kirjoja. Samaan aikaan ei aina saa samoja kirjoja tai jossain 

luokassa on jokin asia pinnalla tai toinen asia kiinnostaa. 

 

v1: Suurimmaksi osaksi saavat valita itse 

 

v23: Lähes samat, joskus joku kokoelma ei ole saatavilla tai ei ehditä. 

 

v33: Kirjojen saatavuus on haastellista, monipuolisuus on suorastaan hyväksi 

 

 

Sen lisäksi, että teoksia luetaan vain keskimäärin 4 vuodessa ja näistä suurin osa on sellaisia, 

ettei niitä lue koko opetusryhmä, teokset luetaan pääasiassa koulun ulkopuolella. 18 

vastaajasta 16 ilmoitti, että teokset luetaan pääsääntöisesti vapaa-ajalla. 
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Kuva 11. Missä teokset pääsääntöisesti luetaan? 

 

Vaikka kyselyn aiempien vastausten kohdalla mainittiinkin, että oppilaat lukevat teoksia 

koulussa, tapahtuu teosten lukeminen pääosin kotona. Aiemmista vastauksista käy kuitenkin 

ilmi, että kun teoksia luetaan kotona, huomioivat useat opettajat tämän vähentämällä muita 

kotitehtäviä. Koska teokset luetaan pääsääntöisesti kotona, herää kysymys siitä, miten opettaja 

voi varmistaa että teokset todellakin luetaan? Useista tässä tutkimuksesta mainituista 

oppilaiden lukemista teoksista on tehty myös elokuva tai internetistä löytyy teoksen 

tiivistelmä.
26

  

 

 

6.3.4 Arviot kirjallisuuden opettamisen haasteista 

 

Jo aiemmissa luvuissa on noussut esiin peruskoulun kirjallisuudenopetukseen vaikuttavia 

tekijöitä ja haasteita. Välipäätelmänä voidaan todeta, että peruskoulun kirjallisuudenopetus 

sisältää lukuisia haasteita, joiden kanssa opettajat joutuvat kamppailemaan päivittäin. Tässä 

luvussa luon kokoavan katsauksen opettajien arvioihin kirjallisuuden opetuksen haasteista. 

 

Kysymyksessä 31 pyydettiin vastaajia luonnehtimaan lyhyesti peruskoulun 

kirjallisuudenopetuksen ongelmia. Aiempia vastauksia lukiessa kiinnittyi huomio useisiin 

seikkoihin, joita kyselyyn vastanneet opettajat nostivat tässä kysymyksessä esiin. Ajan puute, 

opetettavien asioiden suuri määrä ja oppilaiden lukutaito ovat ongelmakohtia, jotka ovat 

                                                           
26

 Ks. esimerkiksi http://lyseo.org/ai/kirjoitelmat/raportti_niemi.html tai 

http://pelu.jns.fi/uimaharju/henna/alasivut/kirjaesitelma.html 

http://lyseo.org/ai/kirjoitelmat/raportti_niemi.html
http://pelu.jns.fi/uimaharju/henna/alasivut/kirjaesitelma.html
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nousseet esiin jo aiemmissa vastauksissa. Samoja ongelmia nousi vastauksissa esiin, kun 

kysyttiin opettajien mielipidettä peruskoulun kirjallisuudenopetuksen ongelmista. 

 

v38: Kirjojen saatavuus, oppilaiden heikko lukutaito, oppilaiden olematon 

lukuharrastus, tiukka aikataulu, sisältöjen laajuus, kiire 

 

v1: Lukumotivaation ja -innostuksen puute, osalle oppilaita kirjallisuus on 

vastenmielistä ja lukeminen ei kiinnosta yhtään. Lukemisessa korostuu koulua varten -

mentaliteetti, lukemisharrastuksen hauskuus ja sosiaalisuus eivät tule esiin, 

 

v4: Lukemattomuus. Koko ajan on suurempi joukko oppilaita, jotka eivät kykene 

lukemaan opsin mukaisia teoksia. 

 

v15: Suurin ongelma on ajanpuute. Oppilaat lukevat koko ajan vähemmän kotona, 

eikä koulussakaan oikein ole sille aikaa, jos haluaa vetää läpi koko 

opetussuunnitelman. Oppilaiden ennakkoasenteet lukemista kohtaan ovat myös usein 

kielteisiä. 

 

v33: Oppilaat lukevat vapaa-ajalla todella vähän nykyisin. Lisäksi alakoulussa 

kokonaisteoksen lukeminen on saattanut olla vapaaehtoista. Seiskalla joutuukin aina 

aloittamaan aika perusjutuista mutta ysillä luetaan jo monipuolisemmin. 

 

v35: Kouluilla ei ole rahaa kirjahankintoihin. Lukemistot ovat vanhoja. Meillä meni 

koulukirjasto homekoulun myötä kaatopaikalle. Uusia tuskin saadaan. Rehtorin asenne 

on se, että onhan siellä netissä ilmaisia kirjoja... Eipä juurikaan ole, ainakaan niitä, 

joita pitäisi luetuttaa. 

 

v34: Oppilaat eivät aina osaa edes hankkia kirjastokorttia. Monille se on työlästä. 

Lukukulttuuri on rappeutumassa. Nuoret ajautuvat liian etäälle toisistaan taidoissa. 

 

v45: Tasoerot, Lukutaidon arvostuksen puute, Kirjojen saatavuus. Ei koulukirjastoa. 

Ainainen kiire, Äikän open kauhea työmäärä 

 

v50: Oppilaat eivät keksi luettavaa, saa hankittua kirjoja tai lue kirjoja kotona. 

 

Vastauksista käy ilmi, että suurimpia ongelmakohtia kirjallisuudenopetuksessa on lukutaidon 

heikentyminen ja tottumattomuus kokonaisten kirjojen lukemiseen, mitkä ajanpuutteen kanssa 

aiheuttavat sen, ettei teoksiin ehditä perehtyä kunnolla. Vastauksista käy ilmi, että joissakin 

tapauksissa oppilaat eivät ole ennen yläkoulua lukeneet välttämättä yhtään kokonaista teosta, 

eivät osaa hankkia kirjastokorttia, eivät saa itsenäisesti hankittua luettavaa kirjaa. Kirjojen 

lukemattomuus on hämmentävä tieto, sillä aiemmin esittelemäni opetussuunnitelman 

perusteet koskevat myös alakoulun kuudetta luokkaa, joten oletettavasti opetukseen on 

kuulunut myös kokonaisteosten lukemista, mutta oppilas ei välttämättä ole tehtävää 
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toteuttanut. Uskoakseni tämä heijastelee myös sitä, ettei kotona ole välttämättä totuttu 

lukemaan tai käyttämään kirjaston palveluja. Jos alakoulun aikana ei ole tarvinnut lukea 

kokonaisia teoksia, käy helposti niin, että yläkouluun tultaessa ensimmäiset viikot 

kirjallisuudenopetuksesta kuluvat opettajalla kirjaston käytön opettamiseen, kirjastokorttien 

hankkimiseen ja oppilaalle sopivien teosten etsimiseen. 

 

Myös tasoerot vaikeuttavat kirjallisuuden opettamista. Luokassa on oppilaita, jotka eivät ole 

tottuneet keskittymään pitkän tekstin lukemiseen ja joiden lukutaito on heikko, ja toisaalta 

myös sellaisia oppilaita, jotka ovat lukeneet jo vuosia ja joiden lukutaito on hyvä. 

Opetussuunnitelmat vaativat, että koko luokka lukee samoja teoksia valinnaisten teosten 

lisäksi. Tasoerot aiheuttavat teosten valinnassa suuria vaikeuksia, kun osa luokasta tarvitsee 

helppolukuisia teoksia ja osa oppilaista turhautuu, kun lukeminen ei ole riittävän haastavaa. 

 

Kuva 12. Pääsetkö vaikuttamaan hankittavan kaunokirjallisuuden sisältöön? 

 

26 vastaajasta 25 vastasi ”kyllä”, kun kysyttiin, pääsevätkö he vaikuttamaan koulun 

hankkiman kaunokirjallisuuden sisältöön. 1 vastasi kieltävästi. Vastaukset luovat 

mielenkiintoisen ristiriidan teosten saatavuuden kanssa, jonka vastaajat useissa tapauksissa 

ilmoittivat yhdeksi kirjallisuudenopetusta vaikeuttavaksi tekijäksi. 

 

Kysymyksessä 32 pyydettiin vastaajia arvioimaan kirjallisuudenopetuksen esteitä. Valmiit 

vastausvaihtoehdot olivat: Koulukirjaston kirjavarojen vähyys, Kaunokirjallisten teosten 

huono saatavuus, Opetusajan vähyys, Oppilaiden liian suuri työmäärä, Opetusryhmien liian 

suuri koko, Oppilaiden kielteiset asenteet, Nykyinen opetussuunnitelma, Sopivan oppikirjan 

puute, Oman koulutukseni puutteellisuus ja Oman ajan riittämättömyys teoksiin 
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perehtymisessä. Edellämainittujen kirjallisuudenopetuksen esteiden lisäksi eräät vastaajat 

lisäsivät omiin vastauksiinsa seuraavat vaihtoehdot: Tarvitsisin uutta koulutusta, olen 

valmistunut v. 88 ja Heikko lukutaito. 

 

 

Kuva 13. Yläkoulun kirjallisuuden opetuksen esteet opettajien arvioiden mukaan. 

 

Valmiista vastausvaihtoehdoista suurimmaksi kirjallisuudenopetuksen esteeksi nousi 

oppilaiden kielteiset asenteet. Muita eniten esiin nousseita vaihtoehtoja olivat mm. 

koulukirjaston kirjavarojen vähyys, opetusajan vähyys, oppilaiden liian suuri työmäärä ja 

opettajan oman ajan riittämättömyys teoksiin perehtymiseen. Pienimpiä ongelmia valmiista 

vastausvaihtoehdoista olivat nykyinen opetussuunnitelma, sopivan oppikirjan puute ja oman 

koulutuksen puutteellisuus. 

 

Saadut vastaukset tukevat jo aiemmin ilmi tulleita päätelmiä, joiden mukaan 

opetussuunnitelmaa ei pidetä liian suurena vaikuttajana opetusta suunniteltaessa, eikä 

oppikirja juurikaan vaikuta opetukseen. Kirjojen saatavuus, käytössä oleva aika ja työmäärä 

aiheuttavat suuria ongelmia kirjallisuuden opetukselle, vaikka opettajat pääsevätkin usein itse 

vaikuttamaan koulun kirjavarojen sisältöön. 
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6.4 Kirjallisuuden opettamisen tavoitteet ja tarkoitus 

 

Kysymyksessä 22 opettajat pääsivät pohtimaan, mihin suuntaan ovat mielestään pyrkineet 

kehittämään omaa kirjallisuudenopettamistaan. Kysymykseen vastasi 21 vastaajaa lyhyillä, 

noin yhden tai kahden virkkeen vastauksilla. Opetus on vastausten perusteella siirtymässä 

kohti joustavampaa, sallivampaa ja oppilaslähtöisempää opetusta. Saman 

oppilaslähtöisyyteen siirtymisen mainitsi Rikama omassa tutkimuksessaan tapahtuneen 

myös lukiossa (ks. luku 5.3). Lukemista on pyritty lisäämään ja teoksia valitessa 

panostetaan siihen, että luettavat teokset tarjoaisivat oppilaille elämyksiä ja innostaisivat 

lukemaan. Kirjallisuudenopetuksesta on pyritty tekemään myös elämyksellisempää ja 

toiminnallisempaa. Kirjallisuuden käsittelylle pyritään löytämään uusia ja luovia 

käsittelytapoja. Luettua kirjallisuutta pyritään myös hyödyntämään muissa tehtävissä. 

 

Nähdäkseni opettajat pyrkivät siis siihen suuntaan, että oppilaat innostuisivat lukemisesta, 

ymmärtäisivät lukemisen tärkeyden ja sen yhteyden muihin asioihin ja tehtäviin, jottei 

lukeminen jäisi irralliseksi osioksi opetuksessa. Lukemisen tärkeyttä pyritään painottamaan 

myös oppilaille. 

 

Vastauksien perusteella opettajat ovat huolissaan oppilaiden huonosta lukutaidosta ja siitä, 

etteivät oppilaat ole tottuneet lukemaan pitkiä tekstejä. Kirjallisuuden opettaminen on 

painottumassa lukemisen opettamiseen, koska pohjataidot ovat oppilailla heikompia kuin 

aiemmin. Kirjallisuuden opettamisen ja analyysitaitojen kehittämisen sijaan opetus keskittyy 

luetunymmärtämisen kehittämiseen ja lukutaidon parantamiseen. 

 

v29: Enenmmän luovia tehtäviä analyysitehtävien sijaan. Yhä enemmän painoa 

lukutaidon opettamiselle varsinaisen kirjallisuuden opettamisen sijaan. Tämä näin 

koska on pakko, kun lukutaito on monella niin huono, 

 

v38: Monipuolisuutta, lukemisharrastusta tukevaa, luetunymmärrystä kehittävää, 

hauskaa, pohtivaa ja monimediaista 

 

v45: Tarjoan enemmän vaihtoehtoja. Tasoerot ovat kasvaneet entisestään. Yhä 

useampi sanoo 7. luokan syksyllä, ettei ole koskaan lukenut ainuttakaan kirjaa 

kokonaan. 
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Kuva 14. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia tavoitteita omassa kirjallisuudenopetuksessasi? 

 

Kysymyksessä 23 vastaajat pääsivät arvioimaan kirjallisuudenopetuksen tavoitteita. 

Taulukosta näkee jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla annetut vastaukset ja keskihajonnan 

(standard deviation) sekä aritmeettisen keskiarvon (ks. luku 4). Arvioitavat vaihtoehdot olivat: 

Kirjallisuushistorian opettaminen, Kulttuurihistorian opettaminen, Oppilaiden 

lukuharrastuksen vahvistaminen, Kehitysvirikkeiden (mielikuvituksen kehitys, ongelmien 

tiedostuminen, ratkaisumallien löytyminen jne.) antaminen lukukokemusten avulla, 

Kaunokirjallisuuden lukutaidon (erittely ja tulkinta) kehittäminen, Oppilaiden kirjallisen 

maun ja kriittisyyden kehittäminen, Oppilaiden äidinkielen taitojen kehittäminen yleensä, 

Oppilaiden maailmankatsomuksen kehittäminen, Oppilaiden tunne-elämän kehittäminen, 

Kirjallisuuden tarjoamien elämyksien tuottaminen, Oppilaiden persoonallisuuden 

kehitäminen ja Oppilaiden yleissivistyksen lisääminen. Lisäksi vastaajilla oli mahdollista 

lisätä myös oma vaihtoehtonsa mukaan. Näitä olivat: Tunne siitä, että kukin voi vaikuttaa 

opiskelun sisältöihin, Pitkäjänteisen työn oppiminen, Luetunymmärtäminen, Ajattelun taidot!. 
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Kysymykseen vastasi 22 osallistujaa. Keskihajonta on jokaisen vastauksen kohdalla varsin 

pieni, eli vastaajat olivat melko yksimielisiä arvioissaan. Vain kahden vastausvaihtoehdon 

kohdalla keskihajonnan arvo nousi yli yhteen, mutta muissa vastausvaihtoehdoissa 

keskihajonta oli alle yhden ja pienimmillään 0,35. Tästä voi päätellä, että useissa vastauksissa 

vastaajien mielipide oli varsin yhtenäinen, eikä arviot eronneet toisistaan kovin paljon. 

Vastausten keskiarvo vaihtelee eri vaihtoehtojen kohdalla lukujen 1 ja 2,82 välillä. Mitä 

pienemmäksi keskiarvoluku on ilmoitettu, sitä tärkeämpänä opettajat tavoitetta pitävät. 

 

Opettajat arvioivat eri kirjallisuudenopetuksen tavoitteiden tärkeyttä. Tärkeimmiksi 

tavoitteiksi nousivat Oppilaiden lukuharrastuksen vahvistaminen ja Oppilaiden äidinkielen 

taitojen kehittäminen yleensä. Näissä kahdessa vaihtoehdossa kaikki vastaajat olivat valinneet 

joko vaihtoehdon 1. erittäin tärkeä tai 2. tärkeä. 

 

Vähiten tärkeänä tavoitteena opettajien vastausten perusteella pidetään vaihtoehtoa 

Oppilaiden kirjallisen maun ja kriittisyyden kehittäminen. Myös Kirjallisuushistorian 

opettaminen, Kulttuurihistorian opettaminen, Oppilaiden maailmankatsomuksen kehittäminen 

ja Oppilaiden persoonallisuuden kehittäminen jäivät tavoitevertailussa alimmille sijoille. 

 

Tähän kysymykseen annetut vastaukset tukevat aiemmissa vastauksissa ilmennyttä oletusta 

siitä, että opettajat pyrkivät kirjallisuudenopetuksessaan ensisijaisesti innostamaan oppilaita 

lukemisessa. Se mitä luetaan, ei vaikuta olevan kovinkaan tärkeässä asemassa, kunhan 

oppilaat lukevat edes jotakin. 

 

Kaikkia kirjallisuudenopetuksen tavoitteita pidetään siis tärkeinä, mutta ensisijaisesti pyritään 

lukuharrastuksen vahvistamiseen ja äidinkielen taitojen kehittämiseen. Mielenkiintoista on, 

että muiden kysymyksen vastauksissa ilmeni pyrkimys kehittää oppilaiden lukutaitoa, mutta 

kirjallisuudenopetuksen tavoitteissa sitä ei valittu tärkeimpiin tavoitteisiin. 

Kaunokirjallisuuden lukutaidon kehittämisen keskiarvoluku on 1,95 ja sen edelle nousevat 

esimerkiksi kehitysvirikkeiden antaminen, tunne-elämän kehittäminen ja yleissivistyksen 

lisääminen. 

 



96 
 

Vastausten välillä on nähtävillä ristiriitaisuuksia. Opettajat pyrkivät kehittämään opetusta 

suuntaan, joka innostaa oppilaita lukemaan ja parantaa heidän lukutaitoaan, mutta samalla 

tavoitteiksi nostetaan lukuharrastuksen vahvistamisen ohella oppilaiden tunne-elämän 

kehittyminen ja kehitysvirikkeiden saaminen. Lukemisella tavoitellaan myös yleissivistyksen 

lisäämistä mutta kirjallisuus- tai kulttuurihistorian opettamista ei pidetä yhtä tärkeänä 

tavoitteena kuin yleissivistyksen antamista. Kuitenkin osa luettavista teoksista on varsin 

vanhoja (esimerkiksi Kalevala) ja tämä herättää kysymyksen siitä, onko kulttuurihistorian 

opettamisen paine niin suuri, että vaikka sen opettaminen ei ole kyselyn mukaan tärkeimpiä 

tavoitteita, vie se tilaa uudemmalta ja ehkä oppilaita paremmin lukemaan innostavalta 

kirjallisuudelta. Mielenkiintoista on myös kirjallisuus- ja kulttuurihistorian eri arvoinen asema 

suhteessa yleissivistykseen. Pidetäänkö yleissivistyksen opettamista jollakin muulla keinolla 

parempana, kuin yleissivistyksen opettamista kirjallisuus- ja kulttuurihistorian kautta? Vai 

mieltävätkö vastaajat mahdollisesti nämä eri asioiksi? Vastauksia näihin kysymyksiin ei 

tämän kyselyn pohjalta löydy, mutta aihetta on mielenkiintoista pohtia. 

 

Lukemisen taidon opettamisen tärkeyttä tukevat myös opettajien itsensä kirjoittamat 

vaihtoehdot. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa myös oma tavoite valmiiden vaihtoehtojen 

lisäksi. Näitä yksittäisiä vaihtoehtoja olivat: Ajattelun taidot!, Luetunymmärtäminen, 

Pitkäjänteisen työn oppiminen ja Tunne siitä, että kukin voi vaikuttaa opiskelun sisältöihin. 

Myös näistä vastauksista ilmenee, kuten edellisenkin kysymyksen kohdalla, että oppilaiden 

heikentynyt lukutaito herättää opettajissa huolta ja tarvetta parantaa luetunymmärtämisen ja 

pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Huoli lukutaidon heikkenemisestä näkyy sekä opettajien 

vastauksissa että eri medioissa näkyvissä keskusteluissa. Viimeisin lienee Äidinkielen 

opettajain liiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle luku- ja kirjoitustaidon 

parantamistoimenpiteistä. Lausunnossa nostettiin esiin muun muassa lukutaidon 

heikentyminen, koulukirjastojen heikko taso ja lukemisen harjoittelun tärkeys. (Äidinkielen 

opettajain liitto 2017b.) 
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Kuva 15. Opettajien arviot eri tekijöiden vaikutuksesta opetukseen. 

 

Kysymyksessä 30 pyydettiin vastaajia arvioimaan annettujen vaihtoehtojen vaikutusta 

kirjallisuudenopetukseen. Valmiita vaihtoehtoja olivat: Opetussuunnitelmat, Käyttämäni 

oppikirja, Oma näkemykseni kirjallisuudenopetuksesta, Oma koulutukseni, Se minkä arvelen 

olevan oppilaille tarpeen ja Se minkä arvelen olevan oppilaille tarpeen. Lisäksi eräs vastaaja 

lisäsi mukaan myös oman vaihtoehtonsa oppilaiden taso. 

 

Kysyttäessä opettajien näkemyksiä eri tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän opetukseensa, 

löytyy joitakin mielenkiintoisia seikkoja. Jo aiemmin vastauksista on käynyt ilmi, että 

oppikirjan merkitys opetustyössä ei ole kovinkaan suuri, vaikka jotkut opettajat seuraavatkin 

kirjan sisältöjä melko tarkkaan. Vastauksissa nousi esiin myös opetussuunnitelmien 

vaikutuksen vähäisyys. Jo aiemmin vastauksista on voinut päätellä, että opetussuunnitelmia 

pidetään lähinnä suuntaviivoina, joiden noudattaminen tai noudattamatta jättäminen on 

opettajan oma valinta. 

 

Tätä oletusta tukee myös 30. kysymyksen vastaukset. Kysymykseen vastasi 20 henkilöä. 

Vastausten keskiarvon perusteella kirjallisuudenopetukseen vähiten vaikuttava seikka on 

käytetty oppikirja. Seuraavaksi vähiten opetukseen vaikuttava seikka on opetussuunnitelmat. 

Vastaavasti opetukseen eniten vaikuttaa vastausten perusteella opettajan oma näkemys 

kirjallisuudenopetuksesta ja opettajan näkemys siitä, minkä hän ajattelee olevan oppilaille 

tarpeen. 
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Kuten jo aiemmin kävi ilmi, myös Rikama huomasi saman ilmiön omissa 

tutkimustuloksissaan. Vuonna 1990 aineistosta nostettiin esiin teosten saatavuus ja vuoden 

2001 aineistossa opettajien omat näkemykset opetuksesta, kun kysyttiin kirjallisuuden 

opettamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Vastaukset herättävät ajatuksen siitä, että opetussuunnitelmia ei välttämättä seurata, vaikka 

laki niin määräisi. Opettajien työtä ohjaavat heidän omat ajatuksensa ja päätelmänsä asioiden 

tarpeellisuudesta, eikä suinkaan lain määräämät kriteerit. Tämä voi helposti johtaa siihen, että 

vaikka oletetaan, että koulutuskentällä jokaisella oppilaalla on tasavertainen mahdollisuus 

oppia samat asiat, ei näin välttämättä olekaan. Opetuksen sisältö ei välttämättä noudatakaan 

annettuja opetussuunnitelmia. Kiire ja asioiden paljous johtavat helposti siihen, ettei kaikkia 

asioita ehditä opettamaan, jolloin on pakko jättää joitakin sisältöjä opetuksesta pois tai jopa 

siihen, että opetussuunnitelmiin aletaan suhtautua välinpitämättömästi ja opetus tapahtuu 

opettajan omien suunnitelmien mukaan. Välinpitämättömyyttä voidaan havaita myös muissa 

kirjallisuuden opettamiseen vaikuttavissa tekijöissä. Kuten jo aiemmin nostin esiin, 

opetusmateriaalien päivittäminen kouluilla on melko vaihtelevaa ja usein kirjojen saatavuus 

aiheuttaa ongelmia opetukselle. Myös koululaitoksen suhtautuminen palkattaviin opettajiin 

kielii jonkinasteisesta piittaamattomuudesta, jos opetushenkilöstöön otetaan opettajia, joilla ei 

ole pätevöittävää koulutusta (ks. pohdintaa opettajien pätevyydestä luvun 6 alusta). 

 

Kysymyksessä 33 informantit saivat pohtia syitä, miksi kirjallisuutta heidän mielestään 

luetaan koulussa. 18 informantin vastaukset olivat pääasiassa samankaltaisia. Kirjallisuuden 

kautta opetetaan yleissivistystä, tunteiden ilmaisua, lukutaitoa ja keskittymiskykyä. 

Lukeminen avartaa maailmankuvaa ja antaa oppilaille elämyksiä. Se myös kehittää kielitaitoa, 

mielikuvitusta ja analysoinnin taitoja. 

 

v15: Miksi koulussa lasketaan matematiikan tehtäviä tai opitaan antamaan ensiapua 

loukkaantuneelle? Koulussa opitaan taitoja elämää varten ja pyritään kehittämään 

nuoren persoonaa kokonaisvaltaisesti. Lukeminen kehittää paitsi mekaanisia lukemisen 

taitoja, myös empatiakykyä, kokonaisuuksien hahmottamista, yleissivistystä ja nuoren 

käsityksiä itsestään ja muista. Lukeminen kehittää sanavarastoa ja kielen tajua. 

 

v26: Oppiaineen nimi on äidinkieli ja kirjallisuus. Kielen, mielikuvituksen, lukutaidon, 

yleissivistyksen, taiteenlajin tuntemuksen kehittyminen. 
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v29: Koska se on opetussuunnitelman vaatima sisältö. Joku jossain katsoo, että se on 

tärkeää. (Tietenkin se on tärkeää myös minusta, mutta se lienee sivuseikka). 

 

v41: Kirjallisuus opettaa ajattelemaan, kokemaan asioita muiden näkökulmasta, antaa 

iloa ja elämyksiä ja laajentaa sanavarastoa, parantaa kirjoitustaitoa ja myös muiden kuin 

kirjallisuudeksi laskettavissa tekstien lukutaitoa. 

 

v4: Kuuluu yleissivistykseen, kehittää lukutaitoa, kasvattaa sanavarastoa, kehittää 

ajattelutaitoja, empatiakykyä, harjoittaa keskittymistä, tarjoaa kulttuurielämyksiä, 

opettaa tuntemaan historiaa, kehittää kirjoitustaitoa...En jaksa kirjoittaa kaikkea! 

 

v42: Kielitajun ja -taidon laajentaminen, yleissivistys, pitkien tekstien ja syy-

seuraussuhteen hallitseminen, kärsivällisyyden kasvattaminen, lukutaidon kehittyminen, 

lukemisen iloon johdattelu. 

 

Kun vastauksia verrataan kysymyksessä 23 mainittuihin kirjallisuuden opettamisen 

tavoitteisiin, voidaan huomata, että opettajien asettamat tavoitteet vastaavat vain joiltakin osin 

heidän mielipidettään lukemisen tarkoituksesta. Kirjallisuuden tavoitteiksi nostettiin oppilaan 

lukuharrastuksen vahvistaminen ja äidinkielen taitojen kehittäminen. Näiden lisäksi 

tavoitteissa olivat esillä tunne-elämän kehitys ja elämykset. Näistä tavoitteista oppilaan 

lukuharrastuksen vahvistaminen on asia, joka mainittiin lukemisen syissä vain kerran: ”Jotta 

maailma avartuu ja oppilaat kokisivat lukemisen riemun.” (v27.) Tunne-elämän kehitykseen 

ja äidinkielen taitojen parantamiseen liittyviä lukemisen syitä mainittiin useita. 

 

Vastaavasti lukemisen tavoitteissa vähiten suositut vaihtoehdot, kirjallisuushistorian ja 

kulttuurihistorian opettaminen, nousevat joissakin vastauksissa esiin. Sekä opetuksen 

tavoitteissa että lukemisen tarkoituksissa esiin nousee yleissivistyksen lisääminen. Molempien 

kysymysten kohdalla on yleissivistyksen lisääminen useasti mainittu taito, joskaan se ei ole 

eniten valittu vaihtoehto kummassakaan kysymyksessä. 

 

Kysymyksessä 48 pyydettiin vastaajia listaamaan sellaisia kaunokirjallisisa teoksia, jotka 

koko opetusryhmä luki. Käyn näitä teoksia läpi luvussa 6.5. Yhdessä luetut teokset olivat 

pääsääntöisesti klassikkokirjallisuutta, jonka julkaisemisesta on kulunut aikaa jo useita vuosia 

tai vuosikymmeniä. Tämän lisäksi esiin nousi joitakin uusia, useimmiten 2010-luvulla 

julkaistuja tai suomennettuja teoksia. Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan miksi juuri 

kyseiset teokset on otettu mukaan opetukseen. Perustelut täydentävät osaltaan kysymyksen 33 

vastauksia, minkä takia esittelen niitä myös tässä. 



100 
 

 

v1: Novelli oli oppikirjassa, Tuntematon koulun kirjastossa niin, että kaikille riitti oma 

nide. 

 

v15: Molemmat ovat mielestäni sekä hyviä teoksia että sopivan mittaisia myös 

heikommille lukijoille. Lisäksi oppilaat ovat yleensä pitäneet näistä kirjoista. 

 

v23: Helppoja, hyviä ja saatavilla olevia. Vaihtelevia 

 

v27: Ne löytyvät koulumme kirjastosta sarjoina. 

 

v30: Anna Liisa ja Kihlaus ovat sopivan lyhyitä klassikkoteoksia yhdessä ääneen 

luettaviksi. Populäärimusiikkia on antoisa kirjapäiväkirjan kohde. Rambo edustaa uutta 

kirjallisuutta ja pidin siitä itse kovasti. 

 

v34: Ne ovat riittävän helppoja. 

 

Vastauksista käy ilmi, että luettavaksi valikoitui teoksia, jotka löytyivät koulun omasta 

kirjastosta tai jotka oli helppo saada koko luokalle. Myös teosten helppous nostettiin useissa 

vastauksissa esiin. Vaikka edellisissä vastauksissa korostettiin sitä, että kouluissa luetaan 

kirjallisuutta kielitaidon kehittämiseksi ja yleissivistyksen lisäämiseksi, ovat opettajat 

valinneet oppilailleen helppoa luettavaa. Voidaankin pohtia sitä, onko oppilaiden kielitaidon 

heikentymisen yksi syy siinä, että opettajat joko tarkoituksella tai epähuomiossa tarjoavat 

oppilailleen heidän tasoonsa nähden liian helppoa lukemista lukuinnostuksen herättämisen 

varjolla? Herättääkö liian helppo teos lukuinnostusta tai tarjoaako se mahdollisuuksia 

parantaa sanavarastoa ja ajattelemisen kykyä vai olisiko parempi tarjota oppilaille myös 

haastavampia teoksia? 

 

Klassikkokirjallisuuden kohdalla ei välttämättä helppous ole suurin syy teosten valintaan, 

vaikka opettajat vastauksissaan asian mainitsivatkin, sillä myös lukiolaiset lukevat samoja 

teoksia kuin peruskoulun oppilaat. Kuten Rikaman tutkimuksen esittelyssä mainittiin, 

luetuimmissa teoksissa oli paljon sellaisia kirjoja, joita luetaan myös peruskoulussa. Näitä 

ovat esimerkiksi Tuntematon sotilas, Anna Liisa ja Seitsemän veljestä. Teokset ovat myös 

hyviä esimerkkejä vanhemmasta klassikkokirjallisuudesta, jota arvelin kouluissa saatavuuden 

takia luettavan. 
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Mikäli Seitsemään veljekseen, Kalevalaan ja muihin V. A. Hailan mukaan jo 1800–1900-

lukujen vaihteesta lähtien mukana olleisiin teoksiin tutustutaan kouluissa, kuten 

opetussuunnitelmakin vaatii Kalevalan osalta, voidaan pohtia sitä, mikä yhteys tällä on 

kyselyssä mainitun opetuksen tärkeimmän tavoitteen eli lukemaan innostamisen kanssa. Onko 

mielekästä luetuttaa oppilailla näinkin vanhoja teoksia, jos useimmat niistä tulevat esille myös 

lukiossa (ks. luku 5.3) ja jos lukemisharrastus joutuu kilpailemaan muiden nuoria 

kiinnostavien ajanviettotapojen kanssa. Mielenkiintoista on myös se, miksi juuri nämä teokset 

ovat valikoituneet luettavaksi vaikka esimerkiksi oppikirjoissa nostetaan esiin lukuisia 

muitakin kirjallisuuden klassikkoja. 

 

 

Kuva 16. Kirjallisuus ja siihen liittyvän lukemisen vaikutus. 

 

Kysymyksessä 34 pyydettiin arvioimaan kirjallisuudenopetusta ja siihen liittyvää lukemista 

oppilaiden kannalta. Annetut vaihtoehdot olivat seuraavat: Lisää oppilaiden enemmistön 

tietoa kirjallisuudenhistoriasta, Lisää oppilaiden enemmistön lukemisharrastusta, Antaa 

oppilaiden enemmistölle kehitysvirikkeitä, Lisää oppilaiden enemmistön kaunokirjallisuuden 

lukutaitoa, Kehittää oppilaiden enemmistön kirjallista makua, Kehittää oppilaiden 

enemmistön äidinkielen taitoja yleensä ja Tukee oppituntien muuta sisältöä. 

 

20 vastaajan keskiarvon mukaan kirjallisuudenopetus kehittää merkittävästi oppilaiden 

enemmistön äidinkielen taitoja yleensä. Muita eniten merkittäviksi nostettuja tekijöitä olivat: 

tukee oppituntien sisältöä ja lisää oppilaiden enemmistön kaunokirjallisuuden lukutaitoa. 
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Vähiten merkityksellisiksi taulukossa oli valittu lisää oppilaiden enemmistön 

lukemisharrastusta ja kehittää oppilaiden enemmistön kirjallista makua. 

 

Vastaukset tähän kysymykseen ovat varsin mielenkiintoisia. Opettajat tiedostavat ristiriidan 

opetuksen tavoitteiden ja toteutumisen välillä. Opettajien mielipiteen mukaan 

kirjallisuudenopetus ja siihen liittyvä lukeminen lisää oppilaiden enemmistön 

lukemisharrastusta vähän tai jonkin verran, vaikka kirjallisuuden opettamisen tärkeimpiin 

tavoitteisiin on nostettu nimenomaan oppilaan lukuharrastuksen vahvistaminen. 

Lukemisharrastuksen vahvistaminen oli myös lukemisen syissä vähiten mainittu tekijä. 

 

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että lukemisen tavoitteet, syyt ja vaikutukset eivät kohtaa. 

Voiko olla, että opettajien mielestä oppilaiden lukeminen ei lisäänny vaikka kirjallisuutta 

opetettaisiin koulussa? Opettajat kuitenkin uskovat, että koulussa lukemisella on muita 

positiivisia vaikutuksia, kuten lukutaidon lisääntyminen, kirjallisuushistorian tunteminen ja 

kehitysvirikkeiden saaminen. Vaikka lukemaan innostaminen ei aina toivotulla tavalla 

onnistuisikaan, ovat opettajat vastauksein perusteella sitä mieltä, että lukemisella on myös 

muita positiivisia vaikutuksia. Vaikka oppilaat eivät lukemisesta innostuisikaan, lisää 

kirjallisuuden lukeminen vastaajien mielestä lukutaitoa, äidinkielen taitoja yleensä ja tukee 

samalla oppituntien muuta sisältöä. 

 

 

6.5 Mitä luetaan ja miksi? 

 

Tässä luvussa käsittelen kyselyssä ilmi tulleita teoksia ja teosten valintakriteereitä. Teosten 

valinta liittyy osaltaan jo edellä käsiteltyihin asioihin, mutta kiinnitän tässä luvussa erityisesti 

huomiota valintakriteereiden tärkeyteen, siihen kuka teokset valitsee ja kuinka paljon aikaa 

käytetään teosten valintaan ja kirjallisuuden opetuksen suunnitteluun. 

 

Kun vastaajilta kysyttiin kysymyksessä 38 kriteereitä, joilla teoksia valitaan, vain harva nosti 

esille nuorten oman kiinnostuksen tai pyrkimyksen lukemaan innostamiseen. Viisi vastaajaa 

seitsemästätoista mainitsi valitsevansa teoksia, joilla on nuoria kiinnostavaa sisältöä. Muita 

valintakriteerejä olivat teosten saatavuus, aihe, genre, sopivuus ikäryhmälle ja teoksen tuttuus 
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opettajalle, jotta teoksen käsittely myöhemmin olisi helpompaa. Kysymyksen vastauksista 

voidaan nähdä ristiriitaa lukemaan innostamisen suhteen. Nuorten lukuinnostusta halutaan 

parantaa, mutta valintakriteereinä käytetään usein teosten saatavuutta tai teoksen yhteyttä 

muihin tunnilla käsiteltäviin asioihin. 

 

v1: Yleinen merkittävyys, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, genre 

 

v15: Kirjojen saatavuus on luonnollisesti yksi kriteeri, jos oppilaiden on tarkoitus lukea 

kirja. Muutoin kriteerejä ovat mm. omat mieltymykseni ja käsitykseni siitä, mitkä kirjat 

on hyvä tuntea yleissivistyksen puolesta. Valitsen kirjoja, jotka puhuttelevat minua, 

koska silloin minun on helppo kertoa niistä innostavasti. Panen myös merkille, mistä 

kirjoista oppilaani pitävät ja mitä he suosittelevat toisilleen. 

v30: Kirjoja on koulussamme luokallinen, kirjoja on koulukirjastossa, kirja on itselleni 

tuttu, kirjaa on kehuttu esim. Arvostelussa. 

 

v33: Aihe, genre, monipuolisuus, oma lukukokemus, suosittelu. Annan myös usein 

oppilaiden itse valita kirjan tietystä genrestä tms. Tuon koululle vaihtoehtoja, joita 

tutkimme yhdessä 

 

v41: Kirjan pitää olla sisällöltään haastava ja teini-ikäiselle sopiva (ei enää 

lastenkirjoja). Kielen pitää olla monipuolista. Teemojen pitää olla lukijoita koskettavia. 

Aiheen täytyy olla tätä päivää. Päähenkilön pitää olla samastuttava. Toisinaan toki 

klassikkous vaikuttaa. 

 

v50: Nuoria kiinnostava sisältö. Kun oppilaat valitsevat teokset itse, pituus ja riittävä 

kypsyystaso (ei lastenkirjoja). 

 

v42: Sopivuus käsiteltävään asiaan, usein myös ajanmukaisuus 

 

Opetussuunnitelmaa ei mainittu yhdessäkään teosten valinnan kriteerejä koskevassa 

vastauksessa. Eikö opetussuunnitelmaa mietitä näin pitkälle, vai onko opetussuunnitelmat 

taustalla koko ajan niin, ettei asioita tarvitse erikseen mainita? Aiemmat vastaukset viittaisivat 

siihen, että opetussuunnitelmien suhteen ollaan melko piittaamattomia, eikä niiden sisältöjä 

käytetä kuin suuntaviivoina omassa opetuksessa. 

 

Kysymyksessä 39 vastaajia pyydettiin kertomaan, huomioivatko he teosta valitessaan sen, 

kuinka paljon aikaa sen käsittelyyn kuluu lukemisen jälkeen. 20 vastaajasta 12 oli sitä mieltä, 

etteivät he huomioi käsittelyyn kuluvaa aikaa teosvalinnoissaan. Joistakin vastauksista käy 

ilmi, että teoksilla on aina sama käsittelyaika tai käsittelyaika vaihtelee sen mukaan, kuinka 

paljon aikaa on käytettävissä. 
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v1: Mielestäni kirjaa kuin kirjaa voi käsitellä perusteellisesti ja pitkänkaavan mukaan tai 

lyhyesti ja makupalamaisesti. 

 

v15: Suunnittelen kirjasta toteutettavan suorituksen kirjavalinnan yhteydessä. 

Esimerkiksi 7. luokalla kirjoitetaan analyysi fantasiakirjasta, koska genren 

kaavamaisuus auttaa hahmottamaan keskeisiä käsitteitä. 

 

v23: Kirjaa käsitellään aina 2 - 4 tuntia. 

 

v27: Usein oppilaat tekevät kirjaan liittyvän työn läksynä. 

 

v29: Käsittelyn aika on sidoksissa siihen, paljonko minulla sattuu sitä aikaa olemaan. Se 

vaihtelee. voidaan mennä nopeasti tai pitkän kaavan kautta. Ei siihen ole mitään 

teoskohtaista reseptiä olemassa. 

 

v33: Teetän teoksista aina jonkinlaisen tehtävän. Usein kirjallisen muutta välillä 

suullisen tai ryhmätuotoksen. Nämä tehdään pääosin kotona. Suulliset toki koulussa. En 

laske omaa aikaa etukäteen tehtävien tarkastamiselle mutta suullisille tehtäville varaan 

useamman tunnin. 

 

v46: Suunnittelen kirjan käsittelyn kirjavalintoja tehdessäni ja opetusta 

aikatauluttaessani 

 

v50: Hyvän ja nuorta aidosti kiinnostavan kirjan lukeminen on tärkeämpää kuin se, 

paljonko käsittelyyn menee aikaa. 

 

Kysyttäessä teoksen valintaan kuluvaa aikaa jakson tai kurssin aikana vaihtelivat vastaukset 

jonkin verran. Teosvalintoihin käytettiin keskimäärin 3,2 tuntia jaksossa. Useimmat vastasivat 

1–2 tuntia, mutta muutamat käyttivät jopa 5 tai 7 tuntia jakson aikana teosvalintojen 

pohtimiseen. 

 

v35: Ei nykyään mene juurikaan aikaa, kun kirjat ovat samat joka vuosi. 

 

Vastaajilta kysyttiin myös teosvalintoihin kulunutta aikaa suhteessa opetuksen 

kokonaissuunnittelumäärään. Vastaukset vaihtelivat kahdesta prosentista kahteenkymmeneen 

prosenttiin äidinkielen kokonaissuunnittelusajasta. Prosenttimäärä on pieni, mutta täytyy 

huomioida että kyseessä on vain teoksen valintaa koskeva aika, eikä esimerkiksi 

kirjallisuuteen liittyvien tehtävien suunnittelua lasteta siihen mukaan. Toisaalta kirjallisuuden 

valintaan voisi kuvitella kuluvan enemmän aikaa, mikäli opettaja tutustuisi esimerkiksi 

nuorten mielikirjallisuuteen tai uutuuksiin valitessaan luettavia teoksia. 
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v37: Ehkä 7 %? Vaikea mitata ajatustyötä. 

 

v41: 20 (ihan mahdotonta oikeasti sanoa) 

 

Useat vastaajista eivät osanneet sanoa aikamäärää, tai kokivat vastaamisen vaikeaksi. 

Vastaukset viittaavat myös siihen, että kirjallisuuden opettaminen ei ole tunneilla yhtä 

hyvässä asemassa kuin muut äidinkielen sisällöt. Oletusta tukee myös kysymyksen 45. 

vastaukset. Vastausten perusteella äidinkielen kokonaisopetusajasta kirjallisuuteen käytettiin 

pääsääntöisesti noin 35% kokonaisopetusajasta. 

 

Kysymyksessä 42 vastaajia pyydettiin arvioimaan teoksen valintaan liittyviä kriteereitä. 

Kysymykseen vastasi 20 informanttia. Valmiiksi annetut kriteerit olivat: Teoksen sisällön 

kiinnostavuutta oppilaiden kannalta, Teoksen kirjallista arvoa, Teoksen moraalista sopivuutta 

oppilaan ikäkaudelle, Teoksen kielen vaikeusasteen sopivuutta oppilaan ikäkaudelle, Teoksen 

soveltumista senhetkisen opetuksen tavoitteisiin, Opettajan omaa suhdetta teokseen, Teoksen 

kirjallisuushistoriallista edustavuutta, Teoksen kotimaisuutta, Teoksen nykyaikaisuutta, 

Teoksen suhdetta oppilaiden mielikirjallisuuteen, Teoksen suhdetta oppilaiden vapaa-ajan 

harrastuksiin, Teoksen genreä, Teoksen aiheen/teemojen ajankohtaisuutta, Teoksen tuttuutta 

opettajalle, Teoksen käsittelyyn kuluvan ajan sopivuutta, Teoksen lukemiseen kuluvan ajan 

sopivuutta, Teoksen saatavuutta, Opettajan näkemystä teoksen merkittävyydestä ja Sitä, ettei 

kirjallisuudenopetus kuormita opettajaa liiaksi. Lisäksi yksi vastaaja lisäsi oman 

vaihtoehtonsa: Kaikki ed. jutut vaihtelevat opetettavan asian mukaan!! 
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Kuva 17. Teoksen valinnan kriteereiden tärkeys opettajien arvioiden mukaan. 

 

Vaikka teoksen valinnan kriteereitä kysyttäessä ei kovinkaan moni maininnut teoksen 

kiinnostavuutta oppilaiden kannalta tai tarkoitusta innostaa lukemaan, näkyy tämä kuitenkin 

kysymyksessä, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan teoksen valintaan liittyvien seikkojen 

tärkeyttä. 

 

Vastaajien mukaan tärkeimmäksi kriteeriksi teoksia valitessa nousi Teoksen sisällön 

kiinnostavuus oppilaiden kannalta. 12 vastaajaa oli sitä mieltä, että tämä on teosvalinnassa 

erittäin tärkeää. Toiseksi tärkeimmäksi kriteeriksi nousi teoksen saatavuus. Näiden 

kriteereiden tärkeydeksi oli jokainen vastaaja valinnut joko erittäin tärkeän, tärkeän tai melko 

tärkeän. 
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Useimpien kriteereiden kohdalla vastausten keskiarvot liikkuivat melko tärkeän ja tärkeän 

välillä. Ei kovin tärkeiksi valikoituneet kriteerit olivat Opettajan oma suhde teokseen, 

Teoksen kotimaisuus ja Se, ettei kirjallisuudenopetus kuormita opettajaa liiaksi. 

 

Jotkut vastaajat olivat valinneet joidenkin kriteereiden kohdalla vaihtoehdon ”ei lainkaan 

tärkeä”. Nämä kriteerit olivat: Opettajan oma suhde teokseen, Teoksen 

kirjallisuushistoriallinen edustavuus, Teoksen kotimaisuus, Teoksen nykyaikaisuus, Teoksen 

suhde oppilaiden vapaa-ajan harrastuksiin, Teoksen tuttuus opettajalle, Teoksen käsittelyyn 

kuluvan ajan sopivuus, Teoksen lukemiseen kuluvan ajan sopivuus, Opettajan näkemys 

teoksen merkittävyydestä ja Se, ettei kirjallisuudenopetus kuormita opettajaa liiaksi. 

 

Mielenkiintoista on, ettei teoksen lukemiseen kuluvaa aikaa valittu yhdeksi tärkeimmistä 

kriteereistä. Kriteerin aritmeettinen keskiarvo on 2,95, eli kriteeri on vastaajien mielestä vain 

melko tärkeä. Myöskään teosten genre ja aihe eivät olleet niin tärkeitä kriteereitä kuin olisi 

aiempien vastausten perusteella voinut olettaa. Kysymyksessä 38. nostettiin teoksen 

valintakriteereistä esiin saatavuus, aihe, genre ja sopivuus ikäryhmälle ja esimerkiksi nuorten 

omat kiinnostuksen kohteet ja pyrkimys lukemaan innostamiseen olivat vähemmän tärkeitä 

vaihtoehtoja. Tässä kysymyksessä puolestaan tärkeimmäksi kriteeriksi nousi Teoksen sisällön 

kiinnostavuus oppilaiden kannalta. Myös teosten saatavuus koettiin tärkeäksi. Vastausten 

perusteella näyttäisi siltä, että opettajat pitävät tärkeinä teoksen kiinnostavuutta ja saatavuutta 

mutta tosiasiassa teokset valitaan pääsääntöisesti saatavuuden, genren ja käsiteltävän aiheen 

mukaan. Kirjallisuutta siis käytetään tukemaan muita opetettavia aiheita. 

 

Luettavat teokset eivät kuitenkaan ole ainoita kaunokirjallisia teoksia, joita tunneilla 

käsitellään. Kun vastaajilta kysyttiin, käsitelläänkö oppitunneilla muita kaunokirjallisia 

teoksia, kuin mitä oppilaat lukevat, valitsivat kaikki 19 kysymykseen vastannutta 

vaihtoehdoksi Kyllä. Kysymykseen pyydettiin myös perusteluja. 

 

v1: Joskus aina tulee keskustelua joistain kirjoista, elokuvista tms. vaikkapa jonkin 

muun oppiaineen (historia, uskonto) pohjalts. 

 

v4: Luetaan otteita, katsotaan katkelmia (jos filmatisoitu), tutustutaan sisältöihin jne. 

 

v23: Joskus runokirjoja kyllä. 
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v15: Vinkkaan seiskaluokkalaisille kerran viikossa jonkin sellaisen teoksen, joka 

mielestäni kuuluu kirjalliseen yleissivistykseen. Näitä ”viikon teoksia” ei ole pakko 

lukea. Kasilla käsitellään genrekirjoja ja ysiluokalla klassikkoja. Oppilaat vinkkaavat 

kirjoja myös toisilleen. 

 

v29: Esim. klassikoita ei lueta kaikkia vaan niistä on vain selostuksia ja tehtäviä. 

 

v33: Kirjallisuushistoriassa esimerkiksi on niin paljon teoksia, jotka on hyvä tuntea 

jotenkin mutta joita ei ole pakko lukea kokonaan, että väistämättä käsittelemme niitä 

osittain. 

 

v38: Hyvänen aika. Eihän nyt jokainen ehdi lukea niin paljon, että vain luettuja 

käsiteltäisiin! Luemme koulussa 4-5 kirjaa lukuvuodessa. 

 

Oppitunneilla käsitellään paljon myös sellaisia teoksia, joita oppilaat eivät lue. Vastausten 

perusteella pääsääntöisesti kirjallisuushistoriaa opiskeltaessa esitellään teoksista otteita, jotta 

teokset tulisivat oppilaille tutuiksi. Opettajat myös esittelevät itse lukemiaan kirjoja 

oppilaille. Vastauksista käy myös ilmi, ettei kaikkia opetukseen mukaan otettavia teoksia tai 

tekstityyppejä ehditä lukea, vaan osa opetetaan katkelmien avulla. Kirjallisuutta siis pyritään 

käsittelemään varsin monipuolisesti, vaikka kaikkia teoksia ei luetakaan kokonaan. Kuten jo 

luvun 6 alussa esittelin, oppikirjat sisältävät varsin runsaasti erilaisia tekstikatkelmia, joita 

voi ottaa mukaan opetukseen. Pääsääntöisesti tekstikatkelmat olivat kuitenkin uudempaa 

kirjallisuutta, eivätkä kirjallisuushistoriaan kuuluvista teoksista. 

 

 

Kuva 18. Kuka valitsee luettavat teokset? 

 



109 
 

Valittaessa kaunokirjallisia teoksia oppilaiden luettavaksi 17 vastaajaa valitsi vaihtoehdon 

Opettaja valitsi osan ja oppilaat valitsivat osan luetuista kirjoista. Tämän lisäksi 1 vastaaja 

valitsi vaihtoehdon Oppilaat valitsivat kaikki kirjat ja yksi vastaaja Opettaja valitsi osan ja 

oppilaat valitsivat osan opettajan osoittamista kirjoista. Vastaukset osoittavat, että oppilaat 

ovat mukana teosvalinnoissa, mutta pääsevät harvoin valitsemaan kaikkia koulussa luettavia 

teoksia. 

 

 

Kuva 19. Opettajan oma suhde luettaviin teoksiin. 

 

Kysyttäessä vastaajilta näiden omaa suhdetta oppilaiden luettavaksi annettaviin teoksiin käy 

ilmi, että monet opetukseen otettavista teoksista eivät ole opettajalle ennestään tuttuja. 

Opettajalle saattaa olla esimerkiksi kaikkien oppilaiden luettavaksi tarkoitetut teokset tuttuja, 

mutta oppilaiden itsensä valitsemat teokset tuntemattomia. Teoksia saatetaan vain silmäillä 

läpi ennen niiden suosittelemista oppilaille. 

 

v35: Yhdessä luettavat teokset ovat ennestään tuttuja, oppilaiden itse valitsemat 

välttämättä eivät 

 

v42: Usein oppilaat lukevat ennen kuin minä 

 

v8: Luotan muiden suosituksiin, enkä tutustu itse teoksiin 

 

Yhdistettynä siihen, että oppilaat saavat itse valita luettavat teokset, voi riskinä olla, että 

opettaja ei ole tietoinen teosten sisällöstä. Hän ei välttämättä ehdi perehtyä kaikkiin teoksiin 

riittävästi, mikäli jokainen oppilas valitsee mieleisensä teoksen. Näin teosten käsittely saattaa 



110 
 

jäädä vajaaksi tai teosten sisällössä olla jotain sellaista, mikä ei sovi kyseiselle oppilaalle tai 

oppilaiden ikäryhmän kehitysasteelle. Toisaalta se, että oppilaat pääsevät itse valitsemaan 

luettavia teoksia voi lisätä kiinnostusta kirjallisuuteen. 

 

Aiheesta on keskusteltu myös Facebookissa. Opettajat ovat pohtineet paljon sitä, kuka 

luettavat teokset valitsee ja miten esimerkiksi kirjasarjojen puute vaikuttaa asiaan. Opettajilla 

on vaikeuksia löytää koko luokalle samaa teosta luettavaksi, kun koululla ei ole tarjota 

riittävästi yksittäiskappaleita, jotta ne riittäisivät koko luokalle.
27

 

 

Kysymyksessä 48 pyydettiin luettelemaan teoksia, jotka koko opetusryhmä luki. Vaikka 

aiemmista vastauksista käy ilmi, että koko opetusryhmälle on vaikeuksia löytää samaa teosta 

luettavaksi, löytyy opettajien vastausten perusteella useita teoksia, jotka on valittu koko 

luokan luettavaksi. 

 

Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan luetun teoksen tekijä, teoksen nimi, kirjallisuuden laji ja 

teoksen lukeneen opetusryhmän luokka-aste. Kysymys muotoutui useille vastaajille 

epäselväksi, sillä teoksen tekijä ja teoksen nimi eivät useissa vastauksissa vastanneet toisiaan. 

Opettajat saattoivat siis samalle riville täyttää eri teoksen nimen ja eri kirjailijan. Nostan tässä 

esiin vain ne tekijät ja kirjallisuuden lajit, jotka katson analyysin takia tarpeellisiksi. Luettuun 

kirjallisuuteen liittyvien kysymysten vastaukset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

Kirjallisuuden lajeista nousi pääsääntöisesti esiin nuorten kirjallisuus (9 mainintaa). Myös 

esimerkiksi novelleja (6 mainintaa) ja näytelmiä (3 mainintaa) luettiin. Kirjailijoista nostettiin 

esiin kotimaisia klassikkokirjailijoita kuten Linna, Lönnrot ja Canth. Myös ulkomaisista 

kirjailijoista mainittiin joitakin tunnettuja nimiä. Kirjailijoista eniten nousivat esiin Sachar (5 

mainintaa), Boyne (4 mainintaa) ja Canth (3 mainintaa). Lyriikan ja näytelmäkirjallisuuden 

osuus kokonaisteoksista on varsin vähäinen, mutta esimerkiksi runoutta opetetaan usein 

yksittäisten runojen avulla. 

 

Seuraavassa olen poiminut joitakin kyselyssä esiin nousseita teoksia luokka-asteittain. 

Kattavat listat valituista teoksista löytyvät niin ikään liitteestä 2. 

                                                           
27

 Luettavien kirjojen valinnasta: 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2000321510201509/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/2000321510201509/
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Yhdeksäsluokkalaisten lukemia teoksia olivat esimerkiksi Tuntematon sotilas (1954), 

Kalevala (1835), Shell’s Angels (2013) ja Anna-Liisa (1895). Kahdeksannella luokalla luettiin 

esimerkiksi Poika raidallisessa pyjamassa (2006), Rambo (2015), Eikä yksikään pelastunut 

(1939) sekä Punainen kuin veri (2013). Seitsemännellä luokalla luettaviin teoksiin kuului 

muun muassa Paahde (2001), Painajainen leirikoulussa (2008), Nörtti (2012), Huckleberry 

Finnin seikkailut (1884) ja Säbätalvi (2014). Eniten mainittuja teoksia olivat Poika 

raidallisessa pyjamassa (6 mainintaa), Paahde (5 mainintaa) ja Anna-Liisa (3 mainintaa). 

 

Mielenkiintoista on se, että Kalevala on yksi kyselyssä todella vähän mainittu teos, vaikka sen 

kuuluminen opetukseen nostetaan esiin jo opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi useissa 

oppikirjoissa käsitellään tai mainitaan lyhyesti Kalevala ja sen sisältö. Opetussuunnitelman 

perusteissa mainitaan myös, että luettavissa teoksissa tulisi olla monipuolisesti niin kotimaisia 

kuin ulkomaisiakin julkaisuja. Molempia nousi esiin opettajien vastauksista. Kotimaisina 

esimerkkeinä mainittakoot Anna-Liisa, Punainen kuin veri ja Tuntematon sotilas. Ulkomaisia 

teoksia olivat puolestaan Poika raidallisessa pyjamassa ja Huckleberry Finnin seikkailut. 

 

Näissä yhdessä luettavissa teoksissa esiin nousi niin vanhoja klassikkoja kuin uudempia 

teoksiakin, kuten esimerkiksi Poika raidallisessa pyjamassa (2006), joka on mainittu useasti 

myös Facebookin Äidinkielen opettajain epävirallisessa ryhmässä.
28

 Teos on laajasti tunnettu 

ja luettu, ja voitanee olettaa että sekin on nousemassa klassikkoteosten kaanoniin. 

 

Useimmat mainituista uudemmista teoksista on julkaistu tai suomennettu 2010-luvun taitteen 

molemmin puolin. 39 mainitusta teoksesta 14 oli julkaistu ennen vuotta 2000. Näin voidaan 

olettaa, että koulut (tai kirjastot) päivittävät kirjasarjojaan aika ajoin. Teokset ovat kuitenkin 

koulujen käytössä useita vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä. Äidinkielen opettajain liiton 

kyselyssä (ks. luku 4.1) nousi esiin myös vastaavia teoksia. Äidinkielen opettajain liiton 

toiminnanjohtajana ja Virkkeen toimitussihteerinä toimivan Anne Helttusen kanssa 

vaihdettujen sähköpostiviestien perusteella kävi ilmi, että Päivi Pekanheimon tekemässä 

kyselyssä esiin nousseet yläkoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa luettavi teoksia olivat 

                                                           
28

Ks. https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1715058488727814/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1555996151300716/  

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1633327770234220/ 

https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1715058488727814/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1555996151300716/
https://www.facebook.com/groups/Aidinkielen.epavirallinen/permalink/1633327770234220/
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esimerkiksi Poika raidallisessa pyjamassa, Anna-Liisa, Työmiehen vaimo (1885), Eikä 

yksikään pelastunut, Nälkäpeli-sarja, Tähtiin kirjoitettu virhe, Vänrikki Stoolin tarinat, Rambo 

ja Nörtti-kirjat. (sähköposti Äidinkielen opettajain liitto, Anne Helttunen, 2.3.2017.) Kattava 

lista luetuista teoksista löytyy liitteestä 3. 

 

Kysymyksessä 49 pyysin vastaajia perustelemaan, miksi heidän edellisessä kysymyksessä 

mainitsemansa teokset oli otettu mukaan opetukseen. Eniten mainittu syy teosten luettamiseen 

oli kirjojen saatavuus. Myös sopiva mitta ja nopealukuisuus nostettiin esiin. Näiden lisäksi 

esiin nousi jo luvussa 6.4 esiin nostettu teoksen helppous. 

 

v15: Molemmat ovat mielestäni sekä hyviä teoksia että sopivan mittaisia myös 

heikommille lukijoille. Lisäksi oppilaat ovat yleensä pitäneet näistä kirjoista. 

 

v29: Oikeastaan mitään teosta ei voi enää luettaa koko luokalla. Aina on joukossa niitä, 

jotka eivät kerta kaikkiaan selviä normaalista tekstistä vaan pitää luettaa selkokirjoja / 

hyvin ohuita kirjoja / lastenkirjoja. 

 

v35: Meillä on kyseiset teokset koko luokalle. Paahde on oppilaiden pitämä esimerkki 

nuortenkirjallisuuden seiskoille. Yseille yksi yhteinen klassikko. Anna Liisa on 

nopealukuinen ja herättää erittäin hyviä keskusteluja ysien kanssa. 

 

Myös oppilaiden valitsemissa teoksissa on samoja teoksia ja kirjailijoita kuin edellä 

mainituissa opettajien valitsemissa. Kysymyksessä 50 pyysin vastaajia mainitsemaan teoksia 

ja kirjailijoita, joita oppilaat olivat itse valinneet. Pääsääntöisesti oppilaat valitsivat uudempaa 

kirjallisuutta, mutta myös klassikoita luettiin. 

 

Seuraavassa joitakin oppilaiden valitsemiksi mainittuja teoksia. Kattava lista löytyy liitteestä 

2. 

 

Yhdeksännellä luokalla oppilaat valitsemia teoksia olivat esimerkiksi Mielensäpahoittaja 

(2010), Tähtiin kirjoitettu virhe (2012), Roskaa (2010), Sinuhe egyptiläinen (1945), Poika 

raidallisessa pyjamassa (2006), Nörtti (2012) ja Punainen kuin veri (2013). Kahdeksannen 

luokan oppilaiden valitsemia teoksia olivat Shell’s Angels (2013), Tähtiin kirjoitettu virhe, 

Salamavaras (2005), Nälkäpeli (2008), Punainen kuin veri ja Taru sormusten herrasta 

(1954). Seitsemälle luokalla oppilaiden valitsemiin teoksiin kuuluivat esimerkiksi Shell’s 

Angels, Mielensäpahoittaja, Eikä yksikään pelastunut (1939), Tähtiin kirjoitettu virhe, Nörtti, 
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Poika raidallisessa pyjamassa, Sinuhe egyptiläinen, Soturikissat (2003) ja Tuntematon sotilas 

(1954). Vastauksissa mainittiin 36 eri teosta. Näistä 10 oli julkaistu ennen vuotta 2000.  

 

Nuorten valitsemia teoksia näyttäisi yhdistävän tuoreuden lisäksi myös esimerkiksi juonen 

toiminnallisuus. Monet nuorten valinnoista ovat palkittuja tai muuten eri medioissa esiin 

nostettuja teoksia ja kirjailijoita. Nörtti-sarjaa on esimerkiksi edeltänyt internet-videot
29

 ja Jyri 

Paretskoin Shell’s Angels -sarjan teos on saanut Finlandia Junior -palkintoehdokkuuden. 

 

Samat teokset näyttäisivät toistuvan eri ikäryhmien välillä. Yläkoulun aikana luetaan useita 

erilaisia teoksia, mutta se, millä luokka-asteella mikäkin teos luetaan, näyttäisi vaihtelevan 

varsinkin opettajien valitsemissa teoksissa. On mielenkiintoista, että tietyt teokset valikoituvat 

opettajien valitsemina tietyille luokka-asteille, mutta oppilaiden valitessa teoksia luokka-

asteiden rajat tuntuvat hämärtyvän. Jo seitsemännellä luokalla luetaan esimerkiksi 

Tuntematonta sotilasta ja vielä yhdeksännellä luokalla lukemistoon kuului Nörtti, jonka 

opettajat olivat joissakin vastauksissa luetuttaneet oppilailleen jo seitsemännellä luokalla. 

 

Kun kyselyssä kysyttiin, minkälainen kaunokirjallisuus vastaajien mielestä kiinnostaa 

yläkouluikäisiä eniten, vastasi kysymykseen 16 informanttia. Vastaajien kuvausten mukaan 

yläkouluikäisiä kiinnostaa vauhdikas ja nuorten elämään liittyvä kirjallisuus. Vastaajien 

antamat kuvaukset vastaavat pääasiassa hyvin aiemmin listattuja oppilaiden valitsemien 

teosten sisältöjä. 

 

v29: Genrekirjat kiinnostavat aika monia (fantasia, kauhu eritoten). Samoin hauskat 

realistiset kirjat. Jännitystäkin saa olla. Myös eläimistä kertovilla kirjoilla on oma 

kannattajakuntansa. 

 

v38: Tuore, hauska tai koskettava 

 

v4: Tapahtumarikas, oppilaan omaa elämää koskettava, kielellisesti sopiva 

 

v15: Nuorille suunnattu kirjallisuus, jossa tapahtuu paljon. 

 

v50: Jännittävät kirjat, joiden päähenkilöt ovat nuoria. 

 

                                                           
29

 Ks. esimerkiksi https://areena.yle.fi/1-4142421  

https://areena.yle.fi/1-4142421
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Vastaajien mukaan nuoria kiinnostavat tapahtumarikkaat teokset, joiden päähenkilöt ovat 

lukijoiden ikäisiä. Vastaukset tukevat osaltaan luvussa 2.4 tehtyjä päätelmiä 

nykykirjallisuuden sisällöistä. 

 

Yläkoululaisten suosikkikirjailijoista ja kirjoista opettajat nostavat esiin esimerkiksi Salla 

Simukan, Jyri Paretskoin ja Aleksi Delikourasin teokset. Muita mainittuja ovat esimerkiksi 

Tähtiin kirjoitettu virhe, Parvela, Tolkien ja Outolintu. 

 

Myös esimerkiksi Harry Potterit, Nälkäpelit, Narnian tarinat ja Stephenie Meyer mainitaan 

muutamissa vastauksissa, vaikkakaan näitä teoksia ei juurikaan ole listassa, johon pyydettiin 

mainitsemaan oppilaiden itsensä valitsemia teoksia. Suurin osa ilmoitetuista suosikkiteoksista 

ja kirjailijoista täsmää edellä mainituihin luettujen kirjojen listoihin. Esimerkiksi Harry 

Pottereiden jääminen listojen ulkopuolelle voi selittyä sillä, että teokset on luettu jo vapaa-

ajalla tai ettei niitä ole annettu oppilaiden luettavaksi koska teoksista on tehty myös 

elokuvasarja. Myös joidenkin kirjastojen lainatuimpien teosten listat tukevat opettajien 

tekemiä päätelmiä oppilaiden mielikirjallisuudesta. 
30

 

 

Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että eri puolilla Suomea luetaan pääsääntöisesti 

samankaltaisia teoksia, mutta kirjallisuuden opettamista vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi 

teosten saatavuus. Päätösluvussani pohdin muiden loppupäätelmien ohella kyselyssä saatuja 

vastauksia suhteessa kirjallisuuden opettamisen kontekstiin. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Ks. esimerkiksi  https://vaskinuoret.fi/alkuvuoden-lainatuimmat-nuortenkirjat/ ja   

https://www.hanko.fi/palvelut/kirjasto/nuoret 

 

https://vaskinuoret.fi/alkuvuoden-lainatuimmat-nuortenkirjat/
https://www.hanko.fi/palvelut/kirjasto/nuoret
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7 LOPUKSI 

 

 

Tässä tutkimuksessa pyrin luomaan kuvan siitä, kuinka monitahoinen asia peruskoulun 

kirjallisuudenopetus on. Kuten edellä on kuvattu, liittyy kirjallisuuden opettamiseen lukuisia 

eri tekijöitä, joilla on huomattava vaikutus kirjallisuuden opettamiseen. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli luoda katsaus kirjallisuuden opetuksen konteksteihin ja kyselytutkimuksen 

avulla selvittää kirjallisuudenopetuksen nykytilaa. Tutkimuksessa kuvattiin niitä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat kirjallisuuden opettamiseen ja teosvalintoihin. Lisäksi selvitettiin opettajien 

perusteluita kirjallisuuden opettamisen syille, ja kartoitettiin tällä hetkellä kouluissa luettavaa 

kirjallisuutta. Ennen kuin siirryn tutkimuskysymysten tulosten pohdintaan, esittelen joitakin 

tässä tutkimuksessa käsittelemättä jääneitä jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 

Tutkimuksen perusteella voidaan huomata, että kirjallisuuden opettaminen on 

murrosvaiheessa ja muutoksia tarvitaan. Uuden opetussuunnitelman voimaantulon myötä 

nähdään, ovatko opetussuunnitelmalla haetut muutokset vaikuttaneet positiivisesti 

kirjallisuuden opettamiseen. Opetussuunnitelman uudistumisen myötä on myös mahdollisuus 

jatkaa tutkimusta myöhemmin. Vertailemalla kahden opetussuunnitelman aikaista 

kirjallisuudenopetusta voidaan esimerkiksi nähdä, onko opetussuunnitelman muuttamisella 

ollut positiivinen vaikutus kirjallisuuden opettamiseen. 

Tässä tutkimuksessa ei kyselyn vastauksia eritelty sukupuolten perusteella. Myöskään 

vastaajien mainitsemia vapaavalintaisesti luettuja teoksia ei jaoteltu lukijoiden mukaan. Tämä 

voi olla yksi mahdollinen jatkotutkimuksen suunta. Esimerkiksi kirjavalintojen 

sukupuolittuneisuus voisi olla mielenkiintoinen tutkimusaihe. Tutkimuksen aikana heräsi 

useita muitakin kysymyksiä, joihin ei yhden kyselyn perusteella pystytty vastaamaan. Näitä 

kysymyksiä ja nuorison lukemisen ja kirjallisuuden kouluopetuksen tilaa olisi hyvä selvittää 

myös myöhemmissä tutkimuksissa. 

Kuten Rikaman tutkimustuloksista kävi ilmi, on vähentynyt opetuksen määrä heikentänyt 

kirjallisuudenopetuksen asemaa lukiossa. Tätä kautta myös nuorisolle esiteltyjen 

kaunokirjallisten teosten määrä on vähentynyt. Myös opetussuunnitelmat ja äidinkielen ja 

kirjallisuuden päättökokeen uudistuminen ovat vaikuttaneet kirjallisuuden opettamiseen. 

Kaunokirjallisten teosten analyysin ja tulkinnan opetuksen painottaminen on johtanut 
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opetuksessa käytettävän romaanikirjallisuuden korvautumiseen lyhyemmillä teksteillä. Sama 

suunta on nähtävissä myös peruskoulun opetuksessa. 

Samaan aikaan kun luettavien kokonaisteosten määrä on vähentynyt ja korvautunut lyhyillä 

teksteillä herättää opettajien huolta oppilaiden heikko lukutaito. Opettajat katsovat, että neljä 

kokonaisteosta vuoden aikana on oppilaille riittävä määrä luettavia teoksia, mutta määrä on 

varsin vähäinen verrattuna esimerkiksi lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukemiin 

teosmääriin. Oppitunneista käytetään keskimäärin 35% kirjallisuuden opettamiseen ja 

voitaneen olettaa, että kirjallisuuden opettamisen osuutta lisäämällä voitaisiin helposti lisätä 

myös luettavan kirjallisuuden määrää. 

Luettavien teosten vähäisen määrän lisäksi tutkimuksessa nousi esiin luettujen teosten sisältö. 

Opetuksen yhtenä tavoitteena pidetään lukemaan innostamista, mutta luettavat kirjat eivät 

välttämättä ole oppilaiden mielikirjallisuutta. Opetukseen kuuluvien teosten on tarkoitus 

täyttää useita tavoitteita samaan aikaan, mikä vaikuttaa myös teosvalintoihin. Kirjallisuutta 

käytetään usein tukemassa muita äidinkielen oppiaineen opetussisältöjä. Kirjallisuuden 

lukemisella on myös muita vaikutuksia kuin oppilaiden lukuinnon kasvattaminen. Kyselyn 

perusteella opettajat arvioivat, että kirjallisuuden lukeminen lisää oppilaiden äidinkielen 

taitoja, parantaa lukutaitoa ja antaa myös kehitysvirikkeitä. Vaikka kirjallisuuden lukeminen 

ei johtaisikaan oppilaiden lukuinnostuksen kasvuun, on sillä opettajien mielestä myös muita 

vaikutuksia, jotka vaikuttavat oppilaisiin positiivisesti. 

 

Kouluissa luetaan teoksia, jotka ovat olleet opetuksessa mukana jo yli sadan vuoden ajan. 

Esimerkiksi Kalevala ja Kiven Seitsemän veljestä ovat olleet kirjallisuuden opetuksessa 

mukana koko oppiaineen kehityksen ajan. Luetuista klassikoista tulivat ilmi juurikin edellä 

mainitut teokset ja näiden lisäksi esimerkiksi Canthin Anna-Liisa. On mielenkiintoista, että 

klassikkokirjallisuudeksi on useissa vastauksissa valikoituneet samat teokset, vaikka 

kirjallisuuden klassikoiden lukeminen antaisi paljon muitakin teosvaihtoehtoja. 

 

Luettavat teokset ovat joiltakin osin ristiriidassa kyselyssä mainitun oppilaiden 

mielikirjallisuuden kanssa. Kulttuurihistorian opettaminen aiheuttaa osaltaan paineita 

teosvalintoihin, mutta se on osaltaan ristiriidassa lukutaidon ylläpitämisen ja muiden 

lukemisella haettujen tavoitteiden kanssa. Oppilaiden yleissivistystä halutaan lisätä, mutta 



117 
 

kirjallisuushistorian opettamista ei pidetä kovinkaan tärkeänä, vaikkakin kirjallisuushistoriaan 

liittyviä ja oppilaiden lukemia teoksia nousikin kyselyssä esiin varsin monia. 

 

Rikama pohtii omassa tutkimuksessaan syitä opetukseen otettavien teoksien ja oppilaiden 

suosikkikirjojen väliseen eroon. Tärkeimmäksi syyksi hän nostaa sen, että opetukseen valitut 

teokset palvelevat useita eri tarkoituksia yhtäaikaa eivätkä näin ollen täytä vain yhtä teosten 

valintakriteeriä. (Rikama 2004, 86.)  

 

Myös tekemässäni kyselyssä nousi esiin samankaltaisia havaintoja teosten valintojen 

perusteluiden kanssa. Useissa tapauksissa koulussa luettavat teokset eivät ole niitä, joita 

opettajat mieltävät oppilaiden mielikirjallisuudeksi. Tämä herättää kuitenkin pohtimaan, 

tulisiko oppilaiden mielikirjallisuutta kouluissa lisätä, jotta heikkoa lukutaitoa saataisiin 

parannettua.  

 

Opetussuunnitelmien merkitys teosten valinnassa oli kyselyn vastausten perusteella vähäistä. 

Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että opetuksessa käsitellään niin kotimaista kuin 

ulkomaistakin kirjallisuutta ja teoksia tulisi lukea vaihtelevasti. Lisäksi opetuksessa tulisi olla 

mukana myös Kalevala sekä fiktiota, romanttista, realistista ja modernia kirjallisuutta. 

Opetussuunnitelman perusteet myös edellyttävät kokonaisten teosten lukemista lyhyiden 

tekstien ohella. Teoksissa tulisi olla sekä vapaavalintaisia että yhdessä luettavia teoksia. 

Kyselyn perusteella luettavista teoksista vanhempi klassikkokirjallisuus oli pääsääntöisesti 

kotimaista ja useissa vastauksissa mainittiin samat teokset, mutta uudempien teosten suhteen 

vaihtelu oli laajempaa. 

 

Useassa kohtaa kyselyn vastauksissa nousi esiin opetukseen vaikuttavana tekijänä teosten 

saatavuus. Tässä esimerkiksi kirjastot olivat tärkeässä asemassa. Koulukirjastojen sisällöt 

olivat useissa tapauksissa varsin heikkoja ja oppilaiden kanssa käytettiin usein lähikirjastojen 

palveluja. Koulujen kirjavarojen sisältöjä kritisoitiin, mutta 96,15% vastaajista pääsi itse 

vaikuttamaan kouluun hankittavan kirjallisuuden sisältöön.  

Vastausten perusteella käy ilmi, että kaikille oppilaille ei voida luettaa samaa teosta, kun 

kirjoja ei riitä koko luokalle. Tämä rikkoo opetussuunnitelman perusteissa määrättyä 

ohjeistusta, mutta huolta herättää myös se, mitkä seikat vaikuttavat teosten 
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riittämättömyyteen. Jos opettajat saavat päättää kouluihin hankittavasta kirjallisuudesta, onko 

määrärahat niin pienet, ettei useamman kappaleen hankkiminen samasta teoksesta ole 

mahdollista? Vai eivätkö opettajat halua käyttää määrärahoja saman teoksen hankkimiseen, 

kun useamman eri teoksen hankkimisella saadaan monipuolisuutta koulukirjaston sisältöön? 

 

Kyselyn vastausten perusteella herää ajatus siitä, ettei opettajat pidä tärkeänä sitä, että 

opetussuunnitelmien sisältöjä seurattaisiin tarkasti kirjallisuuden opetuksessa. Tästä kertoo 

esimerkiksi vähäiset maininnat Kalevalan lukemisesta, vaikka se on ainoa opetussuunitelman 

perusteissa nimeltä mainittu teos. Opetussuunnitelmat näkyvät kirjallisuuden opetuksen 

taustalla, mutta sen sisältöön vaikuttaa suuremmin se, mitä ajatuksia opettajalla itsellään on 

opetuksen sisällöstä. Vastaajien mainitsemat kiire ja opetettavien asioiden paljous saattavat 

johtaa siihen, että kaikkia opetussuunnitelman perusteiden vaatimia asioita ei välttämättä 

ehditä opettamaan. Näin ollen kirjallisuuden opetuksen sisältö ei välttämättä noudatakaan 

opetusuunnitelman perusteita. Tämä voi johtaa siihen, että oppilailla ei olekaan tasavertainen 

mahdollisuus oppia samoja asioita peruskoulussa, vaikka juuri se on opetussuunnitelmien 

perimmäinen ajatus. 

Opetussuunnitelmien vaikutusten vähäisyyden näkyminen kyselyssä voi johtua myös muista 

seikoista kuin välinpitämättömyydestä tai muiden opetusta ohjaavien kriteerien suuremmasta 

tärkeydestä. Esimerkiksi joissakin opettajakoulutuksissa ei välttämättä perehdytä 

opetussuunnnitelmiin tarkasti. Oma kokemukseni ohjaa tulkitsemaan vastauksia nimenomaan 

välinpitämättömyyden kautta, koska omiin pedagogisiin opintoihini kuului 

opetussuunnitelmien käsittelyä useassa kurssissa. Täytyy kuitenkin huomioida, että vaikka 

omat kokemukseni ovat tässä tapauksessa ohjanneet tulkintaa, myös muita vaihtoehtoisia 

tulkintamahdollisuuksia on olemassa. Kyselyssä eivät käy ilmi ne taustatekijät, mitkä 

todellisuudessa vaikuttavat opetussuunnitelmaa koskevien kysymysten vastauksiin. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nykypäivän kirjallisuudenopetuksessa näkyvät 

medioissakin esiin nostetut ongelmat, kuten lukutaidon heikkeneminen ja oppilaiden 

välinpitämättömyys lukemista kohtaan. Opettajat ovat tietoisia ongelmista ja pyrkivät 

ratkaisemaan niitä omien kykyjensä mukaan. Selvää on, että esimerkiksi kirjastoilla ja 

opetukseen käytettävillä määrärahoilla on suuri vaikutus kirjallisuuden opetuksen laatuun. 

Lukutaidon heikkeneminen on vakava ongelma ja toivottavaa olisi, että yhteiskunnassa 
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herätään vähitellen sitä ratkaisemaan. Selvää on, että nykyisillä metodeilla ja 

opetusmateriaaleilla ei pelkästään ongelmaa ratkaista. Lukemattomuus on ongelma, johon 

tarvitaan koko opetusjärjestelmään liittyviä muutoksia. 
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Liite 2. Kyselyn vastaajien mukaan peruskoulussa luettavat kaunokirjalliset teokset  

Kysymyksessä 48 mainitut teokset, kirjailijat ja kirjallisuudenlajit. 

Kirjailija 

 

Alongi, K. K. 

Boccaccio, Giovanni 

Boyne, John 

Canth, Minna 

Christie, Agatha 

Cruz, Nicky 

Delikouras, Aleksi 

Hinton, S. E. 

Hotakainen, Kari 

Kallioniemi, Tuula 

Kivi, Aleksis 

Linna, Väinö 

Lönnrot, Elias 

Niemi, Mikael 

Palacio, R. J.  

Paretskoi, Jyri 

Rannela, Terhi 

Roth, Veronica  

Sachar, Louis 

Simukka, Salla 

Sumanen, Nadja 

Tamminen, Petri 

Tiainen, Marja-Leena 

Turtschaninoff, Maria 

Twain, Mark 

Teos 

 

Anna Liisa (1895) 

Arra (2009) 

Eikä yksikään pelastunut (1939) 

Etsijät (2008) 

Huckleberry Finnin seikkailut (1884) 

Huumeeton elämä (2000) 

Ihme (2012) 

Juokse poika juokse (1969) 

Kalevala (jokainen luki osia) 

Kevätuhrit (2016) 

Kihlaus (1866)  

Kuka ei kuulu joukkoon (1989) 

MangaRaamattu (2006) 

Matkalla Muurmanskiin (1990) 

Me kolme ja jengi (1967) 

Metsästyshaukka (Teoksessa Decamerone, 

1350-1353) 

Miss Jackie Daniels (2012) 

Nörtti (2012) 

Olimme kuin veljet (1971) 

Outolintu (2011) 

Paahde (2001) 

Painajainen leirikoulussa (2008) 

Piippu (1986) 

Poika raidallisessa pyjamassa (2006) 

Populäärimusiikkia Vittulajänkältä (2000) 

Punainen kuin veri (2013) 

Rambo (2015) 

Salkku (2000) 

Shell's angels (2013) 

Säbätalvi (2014) 

Taikatalvi (1957) 

Tuntematon sotilas (1954) 

Tuoneella soutajat (?) 

Valinnainen nuortenkirja 

Valinnainen tietokirja 

Yhtään (2005) 

 

Kirjallisuuden 

laji 

 

Dekkari 

Esitelmäkirja 

Fantasia 

Historiallinen 

Historiallinen 

nuortenromaani 

Jännitys 

Kauhu 

Novelli 

Nuorten 

seikkailu 

Nuortenromaani 

Näytelmä 

Omaan 

esitelmägenreen 

kuuluva kirja 

Proosa 

Romaani 

Sarjakuva 

Scifi 

Seikkailu 

Sotaromaani 

 

 

Eniten mainitut: 

Boyne: 4 mainintaa, Canth: 3 mainintaa, Sachar: 5 mainintaa, Anna Liisa: 3 mainintaa, Paahde: 5 

mainintaa, Poika raidallisessa pyjamassa: 6 mainintaa, Novelli: 6 mainintaa, Nuortenkirja: 9 

mainintaa, näytelmä: 3 mainintaa. 

 

https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013329#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35024040#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35035987#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030433#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030433#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35043854#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35042401#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013503#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013329#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35038557#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35024040#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35029120#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35038557#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013329#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35043854#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35029120#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35029120#E9571289
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030433#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35038557#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013754#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35042401#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35045908#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571289
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013329#E9571289
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Kysymyksessä 50 mainitut teokset, kirjailijat ja kirjallisuudenlajit. 

Teos 

 

6/12 (2006) 

Dimily (2015) 

Eikä yksikään pelastunut (1939) 

Harry Potter ja viisasten kivi (1997) 

Idän pikajunan arvoitus (1934) 

Juoksuhaudantie (2002) 

Jäljellä / Toisaalla (2012) 

Kaksi palkkia latausta (2009) 

Kepler62 (2015) 

Kerju katkeaa (1995) 

Kevätuhrit (2016) 

Pahan pappi (2003) 

Langennut enkeli (2009) 

Linnunradan käsikirja liftareille (1978-1980) 

Maalivahti (2003) 

Mielensäpahoittaja (2010) 

Muumipappa ja meri (1965) 

Nuoren tytön päiväkirja (1947) 

Nälkäpeli (2008) 

Nörtti (2012) 

Poika raidallisessa pyjamassa (2006) 

Punainen kuin veri (2013) 

Roskaa (2010) 

Salamavaras (2005) 

Shell's Angels (2013) 

Sinuhe, egyptiläinen (1945) 

Sinun lapsesi eivät ole sinun (2001) 

Soturikissat (2003) 

Tapaus nimeltä Margo (2008) 

Taru sormusten herrasta (1954) 

Totta (2010) 

Tuntematon sotilas (1954) 

Tähtiin kirjoitettu virhe (2012) 

Valoa, valoa, valoa (2011)  

Kirjailija 

 

Adams, Douglas 

Alongi, K. K. 

Boyne, John 

Christie,  Agatha 

Cras, Bengt-Åke 

Collins, Suzanne 

Delikouras, Aleksi 

Green, John 

Honkasalo, Laura 

Hotakainen, Kari 

Huotarinen, Vilja-Tuulia 

Jansson, Tove 

Kyrö, Tuomas  

Levola, Kari 

Linna, Väinö 

Mulligan, Andy 

Paretskoi, Jyri 

Pulkkinen, Riikka 

Remes, Ilkka 

Rowling, J. K. 

Simukka, Salla 

Tolkien, J. R. R.  

Waltari, Mika 

Kirjallisuuden 

laji 

 

Dekkari 

Dystopia 

Elämänkerta 

Fantasia 

Nuortenkirja 

Proosa 

Romaani 

Romantiikka 

Scifi 

 

 

 

Eniten mainitut: 

Delikouras: 4 mainintaa, Greene: 3 mainintaa, Paretskoi: 4 mainintaa, Närtti: 5 mainintaa, Shell’s 

Angels: 6 mainintaa, Tähtiin kirjoitettu virhe: 4 mainintaa, Nuortenkirja: 6 mainintaa, proosa: 7 

mainintaa, romaani: 5 mainintaa. 
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35055734#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35013329#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35072558#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35036078#E9571291
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https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35034968#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35032462#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35042401#E9571291
https://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=920930&f_rid=35030668#E9571291
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Liite 3. Äidinkielen opettajain liiton kyselyn perusteella peruskoulussa ja ammatillisissa 

opinnoissa luettavat teokset 

 

Almond–Kattelus: Nimeni on Skellig 

Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa 

Burgess: Hepo 

Canth: Anna-Liisa 

Canth: Työmiehen vaimo 

Christie: Eikä yksikään pelastunut 

Christiet 

Collins: Nälkäpeli-sarja 

Conan Doyle: Baskervillen koira 

Delikouras: Nörtti-kirjat 

Frank: Nuoren tytön päiväkirja 

Golding: Kärpästen herra 

Greene: Tähtiin kirjoitettu virhe 

Haakana: Ykä yksinäinen 

Hamre: Lentokone kadoksissa 

Hinton: Me kolme ja jengi 

Hinton: Olimme kuin veljet 

Horowitz: Alex Rider ja kovisten koulu 

Hotakainen: Näytän hyvältä ilman paitaa 

Härkönen: Häräntappoase 

Isomäki: Sarasvatin hiekkaa 

Itäranta: Teemestarin kirja 

Jansson: Muumi-kirjat 

Joensuu: Harjunpää ja poliisin poika 

Lander: Tummien perhosten koti 

Lehtinen: Sara@grazymail.com 

Levola: Syvältä veistoluokan uumenista 

London: Susikoira 

Mulligan: Roskaa 
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Niemi: Populäärimusiikkia Vittulajänkältä 

Nordvalden: Liian lyhyt hame 

Nousiainen: Vadelmavenepakolainen 

Nuotio: Sekuntiviisaripoika 

Ollikainen: Nälkävuosi 

Orwell: Eläinten vallankumous 

Paasilinna: Jäniksen vuosi 

Panttivanki ja muita kertomuksia (toim. Heikkilä-Halttunen) 

Paretskoi: Shell’s angels -sarja 

Peltoniemi: Kummat 

Poutanen: Ihana meri 

Preussler: Mustan myllyn mestari 

Rannela: Yhden promillen juttuja 

Remes: Aaro Korpi -kirjat 

Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat 

Sachar: Paahde 

Sepetys: Harmaata valoa 

Simukka: Lumikki-trilogia 

Sinkkonen: Solveigin laulu 

Snellman: Parvekejumalat 

Sumanen: Rambo 

Tiainen: Rakas Mikael 

Trenter: Prätkäjengin äärellä 

Twain: Tom Sawyerin seikkailut 

Wahl: Lumi peittää jäljet 

Veirto: Säbätalvi 

Verronen: Löytöretkeilijä ja muita eksyneitä 

Wickström: Meidän jengin Zlatan 

Wilkes: Keskuspuiston yksinäinen 

Yansey: Viides aalto 

Zusak: Kirjavaras 

 


