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käsitellään yhtä hyvinvoinnin tukemisen työkalua: kirjallisuusterapeuttista toimintaa. Kirjalli-

suusterapeuttinen toiminta juontuu kirjallisuusterapiasta ja se voi näyttäytyä erilaisten termien, 

kuten esimerkiksi runoterapian, satuterapian ja kirjoittamisterapian, kautta. Sen tavoitteena on 

tukea yksilön hyvinvointia. Kirjallisuusterapeuttisen toiminnan avulla pyritään sanallistamaan 

koettuja tunteita ja tuomaan esille ajatuksia, jotka painavat yksilön mieltä. Kirjallisuusterapeut-

tisessa toiminnassa korostuu sopivan ympäristön ja tarinan lisäksi sitä seuraava aktiviteetti. Lu-

kemista voidaan pitää itsessään terapeuttisena, mutta kirjallisuusterapeuttista toimintaa siitä tu-

lee silloin, kun sitä käsitellään jollain tapaa. Suunnatessa huomio pedagogiseen ympäristöön, 

opettaja toteuttaa kirjallisuusterapeuttista toimintaa ryhmässään havaitsemien tarpeiden kautta 

Tutkielma esittelee kirjallisuusterapian historiaa siirtyen kirjallisuusterapeuttisen toiminnan 

käyttöön ja lastenkirjallisuuden terapeuttiseen vaikutukseen.  

Oma tutkimukseni käsittelee opettajien käsityksiä ja kokemuksia kirjallisuusterapeuttisesta toi-

minnasta. Näitä olen tarkastellut fenomenologisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto on ke-
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toimivat esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät opettajat. Aineisto koostui lopulta pienestä otan-

nasta, joka käsittää sisälleen viiden opettajan pohdinnat aiheesta. Aineiston pienuuteen vaikut-

tivat mahdollisesti vielä vuonna 2021–2022 vaikuttanut maailman levoton tilanne Covid-19 ja 

Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan vuoksi ja se, että aihe ei välttämättä ole yleisesti tuttu ter-

minä opettajien keskuudessa. Kirjallisuusterapeuttinen toiminta näyttäytyi esi- ja alkuopettajien 

työskentelyssä lähinnä valmiin lasten- ja ammattikirjallisuuden kautta. Kirjallisuuden avulla 

kerrottiin käsiteltävän aiheita kuten rauhoittuminen ja yhteenkuuluvuuden tunne. Haasteiksi 

koettiin sopivan aineiston kerääminen ja siihen menevä työaika. Tärkeänä huomiona koettiin 

kirjallisuuden tarjoama samaistumisen tunne ja toivo siitä, että lukija tai kuulija voi myös sel-
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The basis for mental wellbeing during adulthood is built throughout childhood. This thesis ex-

amines one form of supporting this: developmental bibliotherapy. It is an approach that encom-

passes subtypes such as poetry therapy, therapeutic storytelling and writing therapy. Its goal is 

to support the wellbeing of an individual. Through the use of developmental bibliotherapy, la-

tent emotions can be verbalized in addition to bringing forth thoughts weighing on one’s mind. 

Aspects such as an appropriate environment and narrative are important, but also the activity 

following the developmental bibliotherapy is a focal point in its use. Reading can be considered 

as a therapeutic act in itself, but it evolves into developmental bibliotherapy when processed 

further. In a pedagogical environment, a teacher utilizes developmental bibliotherapy based on 

the needs they observe within a group. Beginning from presenting the historical background, 

the current thesis also examines its implementation into a pedagogical environment as well as 

its therapeutic effects. 

The goal of this thesis is to examine teachers’ views and experiences about developmental bib-

liotherapy and how literature is used to support mental wellbeing. Research material for the 

thesis consists of a Webropol -survey and qualitative interviews gathered from teachers of dif-

ferent educational stages. The sample size of the study remained small which can partly be 

explained with global events unravelling during the time of conducting this thesis. Additionally, 

the term developmental bibliotherapy is still fairly unfamiliar among teachers. The results 

showed that developmental bibliotherapy is implemented through already existing professional 

and children’s literature by educators participating in the study. Calming down and the feeling 

of togetherness were topics explored through developmental bibliotherapy Assembling the ap-

propriate material was seen as time consuming which was one of the challenges perceived in 

the thesis. The feeling of relatability as well as the hope brought to dire situations was seen as 

some of the benefits of developmental bibliotherapy. 
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Johdanto  

Tämän tutkielman aihe kumpuaa kiinnostuksestani lastenkirjallisuutta ja sen käyttömahdolli-

suuksia opetuksessa kohtaan. Hakiessani luokanopettajakoulutukseen vuonna 2017 toteutin so-

veltuvuuskokeen taidonnäytteen ja jo tuolloin kiinnostus lastenkirjallisuutta kohtaan näkyi ai-

hevalinnassa; sadut opetuskäytössä. Tätä varten kokosin tiiviin PowerPoint-esityksen satujen 

potentiaalista opetuskäytössä. Loppuun olin tehnyt vanhasta suomalaisesta kansansadusta Kar-

hun kalanpyynti runomuotoisen ja kuvitetun version, jonka esittelin ja luin arvioijille. Kiinnos-

tus kirjallisuuteen opetuskäytössä on säilynyt ajan kuluessa ja viimeisinä opiskeluvuosinani 

pääsin kuulemaan eräällä kurssilla aiheen asiantuntijalta, Pirjo Suvilehdolta, kirjallisuusterapi-

asta ja siitä, miten opettaja voi hyödyntää sitä työssään. Nyt ympyrä ikään kuin sulkeutuu tut-

kiessani aihetta myös Pro gradussa laajemmasta näkökulmasta.  Tässä tutkielmassa aihetta kä-

sitellään erityisesti mielen hyvinvoinnin tukemisen keinona, mihin kirjallisuusterapeuttinen toi-

minta pyrkii. 

Kinossalon (2020) mukaan kouluikään kasvaessaan lapsi asettuu uuteen ja erilaiseen tarinalli-

seen ympäristöön, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja tavoitteisiin. Hän tulkitsee ympäröi-

vää maailmaa ja sen tapahtumia tarinnallisilla taidoillaan; miten häntä tarinallistetaan ja arvioi-

daan ulkoapäin (Kinossalo, 2020, s. 80–81). Bettelheim (1998) huomioi, että lapsi elää lähellä 

satujen maailmaa, joten lähemmäksi hänen ajatteluaan ja mielessä pyöriviä haasteita voimme 

päästä sadun ja tarinallisuuden maailman kautta. Sadun maailma voi tarjota hänelle enemmän 

lohtua kuin aikuisen logiikkaan ja näkemyksiin perustuvat lohdutteluyritykset, sillä satu etenee 

tavalla, joka vastaa lapsen kokemusmaailma (Bettelheim, 1998, s. 58). 

Kohderyhmänä toimii esi- ja alkuopetus ja tutkimusaluetta en halunnut rajata erikseen, vaan 

pyrin saamaan vastauksia koko Suomen alueelta käyttäessäni tutkimuskutsuni välittämisessä 

somealustaa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kokija ja kokemuksellinen tilanne ovat ainut-

laatuisia (Laine, 2018, s. 34). Jaoin aluksi Webropol-kyselyyn tutkimuskutsuani (Liite 1) Face-

bookin opettajista koostuviin ryhmiin tavoitteena kerätä vastauksia alkuopetuksessa työskente-

leviltä opettajilta (Alakoulun aarreaitta -Ideoita ja oivalluksia opetuksen tueksi, Al-ku-o-pet-ta-

jat, Luokanopettajien keskustelupalsta, ja Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF). 

Julkaisin tutkimuskutsuni parin viikon välein uudestaan ryhmiin, sillä Webropol-kyselyyn 
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(Liite 2) ei tullut alkuopettajilta kuin kaksi vastausta. Nämä tulivat kyselyn julkaisemisen alku-

vaiheessa, jonka jälkeen uudelleenjulkaisusta huolimatta ei tullut enempää vastaajia. Tämän 

jälkeen päätin laajentaa esiopetuksen puolelle. 

Julkaisin tutkimuskutsun (Liite 1) varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmiin, joista tavoittaisin esi-

opetuksessa työskenteleviä opettajia (Varhaiskasvatuksen opettajat, Varhaiskasvattajien 

ideapankki, Varhaiskasvatuksen henkilöstö, ja Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi 

#SOKF). Päätin pitää tutkimuskutsun rakenteen samanlaisena kuin alkuopetuksessa työskente-

leville opettajille olin muodostanut. Eroina vain kohderyhmän nimitykset, jotka olen merkinnyt 

/-merkillä. Esiopetuksen puolelle koostin erillisen Webropol-tutkimuskyselyn (Liite 3), jonka 

halusin myös pitää samankaltaisena, jotta sekä alkuopetuksen että esiopetuksen puolella työs-

kentelevät opettajat pohtisivat oman ryhmänsä kautta samoja kysymyksiä. Tutkimuskutsua päi-

vitin uudestaan saadakseni lisää vastaajia, mutta lopulta esiopetuksen puolelta sain ainoastaan 

yhden vastauksen Webropol-kyselytutkimukseen.  

Päätin koettaa tavoittaa enemmän vastaajia etähaastattelulla ja jaoin jokaiseen aikaisemmin 

mainittuun Facebook-ryhmään kutsun etähaastatteluun (Liite 4). Runkona haastattelulle toimi 

Webropol-kyselyistä samat kysymykset ja lopulta sain vastaajia kaksi, joista toinen työskenteli 

esi- ja toinen alkuopetuksessa.. Ennen haastattelun ajankohtaa jaoin heille sähköpostiin kysy-

mykset ja samankaltaisen tiivistyksen (Liite 5), joka oli Webropol-kyselyiden alussa. Yhteensä 

tutkimuksessa käsitellään siis viiden vastaajan kokemuksia ja pohdintoja. Tutkimuskyselyiden 

ja haastatteluiden rakennetta ja sisältöjä kuvaan tarkemmin luvussa 5. Tutkimuksen toteutus.  

Trogenin (2020) mukaan tarvitsemme muuttuvassa maailmassa uudenlaisia hyvinvointia tuke-

via taitoja sekä itsesäätelyä. Ei enää vain kehon, mutta myös mielen hyvinvointi on taito, jota 

samanaikaisesti opimme ja opetamme taataksemme hyvinvoinnin niin itsellemme kuin lapsille 

(Trogen, 2020, s. 9). Tässä tutkielmassa käsitellään yhtä hyvinvoinnin tukemisen työkalua: kir-

jallisuusterapeuttista toimintaa. Jotta voidaan ymmärtää aihetta syvällisemmin, käsittelen lu-

vussa 2. Opettaja hyvinvoinnin tukijana opettajan roolia hyvinvoinnin edistäjänä ryhmänsä ta-

rinallisuuden kentällä. Aluksi käsittelen perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmissa mainittuja 

huomioita hyvinvoinnin merkitykseen. Tässä luvussa käyn läpi hyvinvointia niin fyysisen, 

psyykkisen kuin sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Myöhemmin tarkastelen erityisesti mielen hy-

vinvointia ja sitä, miten kirjallisuusterapeuttinen toiminta pyrkii vastaamaan sen tukemiseen. 

Luvun 2. Opettaja hyvinvoinnin tukijana jälkeen myöhemmissä luvuissa käytän siis hyvinvoin-

nin termiä keskittyen sen psyykkiseen ulottuvuuteen tarkoittaen mielen hyvinvointia.  
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Minkkinen (2011) korostaa psyykkisen hyvinvoinnin rakentuvan emootioista, kognitiivisista 

arvoista ja psyykkisestä toimintakyvystä. Tämä tarkoittaa lapsen näkökulmasta sitä, minkälai-

nen on hänen subjektiivinen kokemuksensa itsestään, voinnistaan, sosiaalisista suhteista, olo-

suhteista ja tilanteista sekä hänen kyvyistänsä toimia niissä (Minkkinen, 2011, s. 63–64). Ahtola 

(2017) on huomannut, että keskustelu hyvinvoinnista ja sen uhkista suuntautuu usein oletuk-

seen, että jonkin ilmiön ehkäiseminen tapahtuu silloin, kun se on jo tapahtumassa. Tällöin on 

jo kuitenkin liian myöhäistä ja tämän vuoksi yhteiskunnallisissa instituutioissa, kuten päivähoi-

dossa ja koulussa tulevaisuutta ennakoivan näkökulman pitäisi olla itsestäänselvyys (Ahtola, 

2017, s. 12). Tutkimukseni tarkoitus on tuoda esille kirjallisuusterapeuttisen toiminnan mah-

dollisuuksia esi- ja alkuopetuksessa, jotka voivat tukea lasten sekä oppilaiden hyvinvointia. 

Kirjallisuuteen kohdistuvan kiinnostukseni lisäksi olen ollut opiskelujeni ajan kiinnostunut hy-

vinvoinnin roolista oppimisen prosesseissa ja kaipasin jotain konkreettista sen tukemiseen. Ku-

ten Ahtola (2017, s. 10) nostaa esiin teoksessaan Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen, käytän-

nön konsteja koulun hyvinvointityöhön ja oppilaiden kasvun tukemiseen tarvitaan lisää. Muun 

muassa kouluterveyskyselyssä (2021) kävi ilmi, että vaikka suuri osa lapsista ja nuorista ovat 

tyytyväisiä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä, on elämään tyytyväisyys kuitenkin hieman vä-

hentynyt vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019 ja nuorten kokemus yksinäisyydestä taas lisään-

tynyt (THL, 2021). Kuullessani kirjallisuusterapeuttisen toiminnan mahdollisuuksista, vaikutti 

se suuresti omiin pohdintoihini lasten ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen opettajan työssä. 

Luvussa 3. Kirjallisuusterapia keskityn kirjallisuusterapian lähtökohtiin ja kirjallisuusterapeut-

tisen toiminnan käsittelyyn. Aihetta lähestyn ensin yleisesti puhuen sen historiasta, josta siirryn 

yksityiskohtaisempaan kuvaukseen huomioiden juuri lasten parissa toteutetun kirjallisuustera-

peuttisen toiminnan. Luvussa 4. Lastenkirjallisuuden terapeuttinen vaikutus käyn läpi lasten-

kirjallisuuden muotoutumisen historiaa ja sitä, miten sen on huomioitu vaikuttavan lapsen ke-

hitykseen. Luvun viimeisessä alaluvussa käyn läpi myös haasteita ja kritiikkiä lastenkirjalli-

suutta kohtaan, jota on nostettu esille sen historiassa ja siihen liittyvässä työskentelyssä.  

Näiden jälkeen siirryn luvussa 5. Tutkimuksen toteutus käsittelemään fenomenologista tutki-

musotetta sekä miten se näyttäytyy omassa tutkimuksessani. Luvussa käsittelen myös tarkem-

min Webropol-kyselytutkimuksen ja etähaastattelurungon rakenteita ja siihen liittyviä huomi-

oita, jotka tulivat esiin toteuttaessani omaa tutkimustani. Tämän jälkeen siirryn luvussa 6. Tut-

kimuksen tulokset opettajien kokemuksiin kirjallisuuden parissa työskentelystä, joka voidaan 
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määritellä kirjallisuusterapeuttiseksi toiminnaksi. Tässä luvussa käsittelen aluksi Webropol-ky-

selytutkimuksessa saatuja vastauksia, jonka jälkeen siirryn etähaastatteluiden avulla saatuihin 

vastauksiin. Lopuksi käyn vielä yhteenvetona niistä nousseita huomioita yhteisesti ja niiden 

suhdetta teoriapohjaan. Pohdinnassa kertaan vielä tutkielmasta nousseita huomioita ja niiden 

merkityksiä. Lisäksi pohdin tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimukseni on teoriapainotteinen, sillä pienen tutkimusotannan vuoksi korostan teoriasta 

nousseita ajatuksia. Niin teoriapohjassa kuin tutkimuksen osuudessa olen pyrkinyt vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisena kirjallisuus ja sen käyttö näyttäytyy esi- ja alkuopetuksessa? 

2. Millaisissa tilanteissa kirjallisuutta hyödynnetään osana hyvinvointia? 
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2. Opettaja hyvinvoinnin tukijana 

Ahtola (2017) kuvaa, miten opettajan toiminnalla voi olla merkittävä vaikutus oppilaan hyvin-

vointiin, minkä vuoksi se voi tuntua samanaikaisesti helpottavalta sekä pelottavalta. Usein opet-

taja voi toivoa, että opiskeluhuoltoon erikoistuvat psykologit ja kuraattori sekä kouluterveyden-

huolto huolehtisivat hyvinvoinnista ja opettaja voisi itse keskittyä vain perinteiseen oppiainei-

den opettamiseen (Ahtola, 2017, s. 9–10). Strainbook (2011, s. 187) kuitenkin pitää loogisena 

opettajan tehtävää kehittää ja ylläpitää kognitiivisten taitojen mukana tunne-elämän tasapainoa. 

Hyvinvointi ja oppiminen kietoutuvat toisiinsa. Lapset ja nuoret, jotka voivat hyvin, myös op-

pivat paremmin (Avola & Pentikäinen, 2020, s. 11). 

Tässä luvussa tarkastelen, miten hyvinvointi näyttäytyy esi- ja alkuopetuksessa. Tarkastelen 

toimintaa määritteleviä opetussuunnitelmia sekä aiheesta kerättyä tutkimusta. Molemmat peda-

gogiset ympäristöt ovat jaettu tässä pääluvussa erillisiksi alaluvuiksi, mutta tavoitteena ei ole 

tutkia niiden välisiä eroja. Viimeisessä alaluvussa käsitellään yhteenvetona opettajan roolin 

merkitystä ryhmänsä hyvinvoinnin tukijana. Hyvinvointi käsittää alleen monia eri osa-alueita, 

kuten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. Tutkielmassani hyvinvoinnilla tarkoitan psyykkistä 

hyvinvointia, mutta tässä luvussa tarkastelen hyvinvointia kokonaisuutena ja sitä, miten se näh-

dään esi- ja alkuopetuksessa. Alaluvuissa sivutaan myös kirjallisuuden merkitystä molempien 

opetussuunnitelmien yhteydessä.  

1.1 Hyvinvoinnin rooli esiopetuksessa 

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa (2016) mainitaan, että siellä muodostetut oppimisympäris-

töt muodostavat lapselle mahdollisuuden aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen 

(Opetushallitus, 2016, s. 24). Esiopetuksessa opetuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonais-

valtaista kasvua ja hyvinvointia sekä samalla tarjota monipuolinen perusta osaamisen kehityk-

selle (Opetushallitus, 2016, s. 30). Esiopetus pyrkii edistämään lasten kielellistä kehitystä ja 

vuorovaikutustaitoja työskentelemällä leikin keinoin, loruja käyttäen ja tutustumalla puhuttuun 

ja kirjoitettuun kieleen. Opetuksessa käytetään monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja lapsia roh-

kaistaan tutkimaan tai lukemaan tekstejä oman taitonsa mukaisesti sekä niistä kertomiseen ja 

ilmaisemiseen eri tavoin (Opetushallitus, 2016, s. 33). 
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Esiopetuksen opetussuunnitelma (2016) korostaa esiopetuksen keskeisenä tehtävänä tukea lap-

sen kasvu-, kehitys-, ja oppimisedellytyksiä vahvistaen lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsi-

tystä itsestä oppijana. Esiopetuksen toiminnassa korostuu lapsilähtöisyys. Tavoitteena on seu-

rata ja tukea jokaisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä hänen tietojensa ja tai-

tojensa kehittymisen rinnalla, jotta voidaan ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia (Ope-

tushallitus, 2016, s. 12, s. 14).  

Lasten hyvinvointia pyritään turvaamaan esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien välisellä yh-

teistyöllä (Opetushallitus, 2016, s. 15) ja tarjoamalla myönteisiä tunnekokemuksia uutta luovan 

toiminnan ja ilon rinnalla, mikä edistää lasten oppimista ja innostaa heitä kehittämään omaa 

osaamistaan (s. 16). Laaja-alaisissa tavoitteissa korostetaan opetettavia tietosisältöjä enemmän 

sitä, miten työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan ja miten lasten oppimista 

sekä hyvinvointia tuetaan (Opetushallitus, 2016, s. 16).  

Esiopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisissa taidoissa hyvinvoinnin osalta korostuvat lap-

sen luottamuksen kerryttäminen omaan osaamiseensa (Ajattelu ja oppiminen), myönteisten ih-

missuhteiden luominen ja ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen (Kulttuurinen osaami-

nen, vuorovaikutus ja ilmaisu), lasten hyvinvointiin liittyvien taitojen vahvistaminen, kuten ar-

kielämän rytmi, ruokailun ja levon merkitys sekä myönteisen suhtautumisen tukeminen tule-

vaisuutta kohtaan (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot), osallisuuden vahvistuminen ja ilmai-

sun, vuorovaikutuksen sekä niiden herättämien tunteiden ja ajatuksien eläytyminen ja tulkitse-

minen monilukutaidon kehittymisen myötä (Monilukutaito), mahdollisuus kehittää ja tuottaa 

itse edistäen luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja (Tieto- ja viestintäteknologinen osaa-

minen) ja lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatusten kuunteleminen ja yhdessä toisten las-

ten ja aikuisten kanssa toimiminen vahvistaen lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

(Osallistuminen ja vaikuttaminen) (Opetushallitus, 2016, s. 17–18). 

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan lapsen lukutaidon kehittymisen kohdalla lap-

selle lukeminen ja teksteistä keskusteleminen. Lukutaidon kehittymistä tuetaan myös järjestä-

mällä mahdollisuuksia leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja vies-

tintäteknologiaa käyttäen. Lastenkirjallisuuden avulla lapsia rohkaistaan tutkimaan omien tai-

tojensa mukaisesti erilaisia tekstejä sekä ilmaisemaan ja kertomaan eri tavoin kuulemastaan tai 

lukemastaan (Opetushallitus, 2016, s. 33). Opetussuunnitelmassa mainitaan kirjallisuuden roo-

liksi lukutaidon kehittymisen tukeminen ja lapsen ilmaisun kehittyminen. Hyvinvoinnin mer-
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kitystä korostetaan fyysisen ulottuvuuden kannalta ottaen huomioon liikunnan, ruuan, kulutta-

juuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulma (Opetushallitus, 2016, s. 37). Psyykkinen hy-

vinvointi mainitaan mielen hyvinvoinnin osalta, jolloin opetussuunnitelma mainitsee hyvien 

ihmissuhteiden merkityksen, kaveruuden ja toisten huomioon ottamisen sekä tunteiden tunnis-

tamisen ja niiden hallinnan harjoitteleminen arjen tilanteissa sekä turvallisuuden tunteen tuke-

minen (Opetushallitus, 2016, s. 38).  

1.2 Hyvinvoinnin rooli alkuopetuksessa 

Koulun aloittamisen myötä edellytetään uudenlaisia ikäkaudelle sopivia itsestä huolehtimisen 

taitoja ja itsenäisyyttä vastuun lisääntyessä (Opetushallitus, 2014, s. 100). Perusopetus tukee 

oppilaan kasvua ihmisyyteen ja koulun tarjoama sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen tai-

toa tehdä ratkaisuja niin eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen sekä tietoon perustu-

van harkinnan perusteella (Opetushallitus, 2014, s. 15–16). Rakenteet ja käytännöt edistävät 

hyvinvointia ja turvallisuutta luoden edellytyksiä oppimiselle (Opetushallitus, 2014, s. 27). 

Oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen sekä edistäminen mahdollis-

ten haasteiden varhaisella tunnistamisella oppilaita ohjaten ja tukien kuuluvat opettajan tehtä-

viin (Opetushallitus, 2014, s. 34). Lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa koululla ja varhais-

kasvatuksella on merkittävä rooli, sillä ne voivat joko edistää tai tukahduttaa lapsen tiedollista 

ja taidollista kehitystä. Vuosiluokilla 1–2 laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat L1 Ajattelu ja 

oppimaan oppiminen -kohdan mukaisesti muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen 

ajattelun kehittymisen tukeminen satujen, tarinoiden ja monipuolisen vuorovaikutuksen avulla 

(Opetushallitus, 2014, s. 99). L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot pitävät sisällään tavoitteen 

ohjata oppilas ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan omaan ja muiden 

hyvinvointiin (Opetushallitus, 2014, s. 22). 

Monilukutaitoon kuuluvat monipuolisten tekstien, kuten sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 

numeeristen ja kineettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai 

ilmenevän tiedon tarkastelu sekä tuottaminen ikäkaudelle sopivalla tavalla (Opetushallitus, 

2014, s. 100–101). Monilukutaidon kehittyminen auttaa kehittämään omaa identiteettiään sekä 

tarkastelemaan ja pohtimaan eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä (Opetushallitus, 2014, s. 22).  
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Talalan (2019) mukaan lapset ja nuoret viettävät suurimman osan nuoruudestaan koulussa, 

minkä vuoksi koululla on tärkeä rooli psyykkisen oireilun tunnistamisessa ja tukemisessa (Ta-

lala, 2019, s. 19). Lapsen sosiaalinen ympäristö muotoutuu ja hän harjoittelee kognitiivisten 

taitojen lisäksi sosioemotionaalisia taitoja. Kouluyhteisössä oppilas saa vuorovaikutuksellisia 

kokemuksia, jotka ovat merkityksellisiä hänen kehitykselleen (Opetushallitus, 2014, s. 21). Pe-

rusopetuksen arvoperustassa mainitaan, että oppilaalle on tärkeä saada kokemus osallisuudesta 

sekä siitä, että hän voi yhdessä toisten kanssa vaikuttaa yhteisönsä toimintaan ja hyvinvointiinsa 

(Opetushallitus, 2014, s. 15).  

1.3 Opettajan merkitys 

Suvilehto ja Ebeling (2008, s. 532) ovat huomioineet, että lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon 

tarve on lisääntynyt huomattavasti 1990-luvun jälkeen. Talalan (2019) mukaan koulu toimii 

usein oppilaan psyykkisten oireilun näyttämönä, vaikkeivat ongelmat suoranaisesti johtuisi-

kaan koulusta. Opettajan perustyöhön kuuluu oppilaidensa taitojen, kypsyyden ja temperamen-

tin arvioiminen (Talala, 2019, s. 19). Blombergin (2010) mukaan opettajalta vaaditaan herk-

kyyttä toimia taitavasti eettisissä ongelmatilanteissa ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpitei-

siin. Hän korostaa, että opettaja käyttää valtaa tehdessään opetukseen ja kasvatukseen liittyviä 

päätöksiä. Nämä päätökset voivat edistää koulunpitoa ja oppilaiden hyvinvointia, mutta osa 

päätöksistä voi hankaloittaa asioiden sujumista (Blomberg, 2010, s. 40–41). 

Minkkinen (2011) tutki opettajan merkitystä erityisesti masennusoireisille lapsille. Hänen mu-

kaansa niillä lapsilla, jotka kokivat saavansa opettajalta enemmän tukea, ilmeni vähemmän ma-

sennusoireita kuin niillä oppilailla, jotka saivat vähemmän tukea. Minkkinen huomioi myös, 

että opettaja keskittyy enemmän opetustehtäväänsä kuin lasten sosioemotionaalisen hyvinvoin-

nin tukemiseen. Hän painottaa opettajuutta tärkeänä tehtävänä, sillä opettaja voi sanoillaan 

teoillaan viestittää, että hän hyväksyy lapsen ja välittää tämän hyvinvoinnista sekä pitää hänen 

koulutyötään arvokkaana (Minkkinen, 2011, s. 80–81). Ahtola (2017, s. 13) kuvaa opettajan 

roolin samankaltaiseksi, sillä opettaja on koulussa kaiken tekemisen keskushenkilö hänen tava-

tessaan lapset sekä nuoret koulun arjessa ja tuntee heidät henkilökohtaisesti.  

Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista, 

mihin he vaikuttavat sekä pedagogisilla ratkaisuillaan että ohjausotteellaan (Opetushallitus, 

2014, s. 34). Opetussuunnitelmissa painotetaan kuitenkin instituutioiden hyvinvoinnin tukemi-
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sen tehtävää vain sivuten aihetta ja syvällisempi pohdinta jää toiminnan suunnittelijan vas-

tuulle. Konkreettisia malleja tai tavoitteita, joiden mukaan opettajana tulisi toimia on haastava 

esittää. Tämä kuitenkin mielestäni kuvaa opettajan tehtävän haastavuutta ja sitä vastuuta, jota 

opettajan tehtävässä koetaan.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) mainitaan, että koulutyön käytännön järjestämi-

sessä korostuvat arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri. Sen mukaan perusopetuksen 

tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Niillä luodaan 

edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan toimin-

nan sujuvuudesta ja yhteistyön toimivuudesta (Opetushallitus, 2014, 34). Lapsuus- ja nuoruus-

vuosina rakennetaan perusta aikuisiän henkiselle hyvinvoinnille (Leskisenoja & Sandberg, 

2019, s. 14).  Opettajan tehtävänä on tukea lasten ja oppilaiden hyvinvointia ja kirjallisuus tar-

joaa yhdenlaisen työkalun siihen.  

Kirjallisuus näyttäytyy katselmukseni perusteella esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa 

lähinnä kielen kehityksen tavoitteiden kautta.  Lukutaidon kehittyminen ja itseilmaisun tuke-

minen voidaan toki nähdä hyvinvoinnin tukemisen kannalta tärkeänä, sillä ne voidaan liittää 

itsetunnon kehittymiseen esi- ja alkuopetusikäisenä. Seuraavaksi tarkastelen kirjallisuuden roo-

lia hyvinvoinnin tukemisen keinona tarkemmin tutkien kirjallisuusterapeuttisia lähtökohtia, ja 

mitä se tarkoittaa pedagogisissa ympäristöissä opettajan toteuttamana.  
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3. Kirjallisuusterapia  

Tässä luvussa käsittelen kirjallisuusterapian ja kirjallisuusterapeuttisen toiminnan käytäntöjä 

sekä niiden välisiä eroja. Lähden liikkeelle kirjallisuusterapian muodostumisesta sen histori-

assa, minkä jälkeen tarkennun sen käsittelemiseen ja limittäin myös kirjallisuusterapeuttiseen 

toimintaan edeten sen käyttöön kasvatuksellisissa ympäristöissä. Kirjallisuusterapiaa on aluksi 

toteutettu aikuisten parissa (Ihanus, 1989, s. 14–15), mutta ajan kuluessa on huomioitu sen po-

tentiaali lasten kanssa työskentelyssä. Tutkielmani käsittelee kirjallisuusterapeuttista toimintaa 

esi- ja alkuopetuksessa, joten tarkastelen aihetta erityisesti lasten kirjallisuusterapian ja kirjal-

lisuusterapeuttisen toiminnan näkökulmasta.  

2.1 Kirjallisuusterapian historiaa  

Kirjallisuusterapia nousi ajatuksesta, jonka mukaan lukeminen voi vaikuttaa yksilön asentee-

seen sekä käytökseen ja tällä tavalla on tärkeä vaikuttaja arvojen muotoutumisessa, muokkaa-

misessa ja vaihtelussa (Lenkowsky, 1987, s. 123). Ihanus (2022) on tutkinut kirjallisuusterapian 

historiaa ja hän tuo esille, miten psykiatrian alkuvaiheissa katsottiin, että huolellisesti suositeltu 

kirjallisuus ja sen lukeminen saattoi auttaa hoitamaan mielisairauksia, kun taas epäsopiva kir-

jallisuus saattoi aiheuttaa mielen järkkymistä (Ihanus, 2022, s. 25). 

Kirjallisuusterapialla ei ole yhtä selkeää teoriataustaa, vaan se koostuu useista eri teoreettisista 

suuntauksista ja saa teoria- ja toteuttamistaustan mukaan erilaisia päämääriä ja määritelmiä 

(Linnainmaa, 2005, s. 14; Suvilehto & Ebeling, 2008, s. 527). Nämä liittyvät useimmiten yksi-

lön tai ryhmän tarpeisiin ja koostumukseen (Suvilehto, 2020a, s. 47). Kirjallisuusterapiaohjaaja 

tai -terapeutti voi parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa sitä vastaamaan osallistujan tarpei-

siin ja taitoihin (Mäki & Arvola, 2009a, s. 13; Linnainmaa, 2005, s. 14). Kirjallisuusterapian ja 

kirjallisuusterapeuttisen toiminnan välille voidaan vetää selkeä ero siinä, että ensimmäistä to-

teuttaa lääkärin tai psykologin koulutuksen saanut henkilö, ja jälkimmäistä voi toteuttaa esi-

merkiksi aiheeseen perehtynyt opettaja tai sanataideohjaaja (Suvilehto & Ebeling, 2008, s. 527).  

Kirjallisuusterapialla on pitkä historia, jonka aikana se on kehittynyt uusien käytäntöjen mah-

dollistuessa teknologian kehityksen myötä. Kirjallisuuden terapeuttisesta vaikutuksesta on kes-

kusteltu jo antiikin aikana Aristoteleen kirjoittaessa lukemisen ja teatteriesityksen aikana koe-

tusta tunnistamisesta, käänteentekevästä oivaltamisesta ja tunteiden puhdistumisesta eli katar-
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siksesta (Suvilehto & Ebeling, 2008, s. 528; ks. myös Ihanus & Kosonen, 2022, s. 11). Nyky-

aikainen kirjallisuusterapeuttinen ajattelu juontaa juurensa 1800- ja 1900-luvuilla vaikuttanei-

siin filosofisiin suuntauksiin, joiden harjoittajat pohtivat ihmisen tietoisuuden ja toiminnan piir-

teitä niin yksilön kannalta kuin yleisesti (Linnainmaa, 2005, s. 13). Ihanuksen (1989) mukaan 

ensimmäisen maailmansodan aikoihin alettiin Yhdysvalloissa puhumaan biblioterapiasta (bib-

liotherapy), joka miellettiin pitkään vain aikuisten lukemisharrastusta tukevaksi lähinnä laitos-

kirjastojen piirissä. 1930-luvulla alettiin nähdä kiinnostusta kirjojen avulla hoitamiseen ja 1940-

luvulta lähtien myös Suomessa on näkynyt yhteyksiä kirjallisuusterapian muotoihin (Ihanus, 

1989, s. 14–15; ks. myös Ihanus, 2022, s. 28–31). 

Hynes ja Hynes-Berry (1986) ovat korostaneet, että kirjallisuus nähdään laajana kenttänä, joka 

voi sisältää muun muassa näytelmiä, romaaneja, lehtiartikkeleita eikä rajoitu vain kirjoitettuun 

kieleen. Audiovisuaaliset materiaalit voivat vahvistaa kielen voimaa (Hynes & Hynes-Berry, 

1986, s. 12–13). Ihanus (2022) määrittää vuorovaikutukselliseen ja luovaan kirjallisuusterapi-

aan liittyviä tekijöitä. Niissä ovat mukana yksilö/asiakas/potilas, ryhmä, ohjaaja/terapeutti, 

teksti ja konteksti (lukemisen ympäristö) sekä prosessiin osallistuvien henkilökohtainen luke-

misen historia, mitkä vaikuttavat prosessiin (Ihanus, 2022, s. 32). McCullis (2012) on määritel-

lyt kirjallisuusterapian kliiniseksi työkaluksi mielenterveyden ammattilaisille, jotka voivat 

määrätä kirjallisuutta (esimerkiksi tietokirjallisuutta, fiktiivistä, runoutta) tai audiovisuaalista 

materiaalia sitouttamaan muun muassa keskusteluun, taiteelliseen toimintaan tai kirjoittami-

seen heidän työskennellessään potilaidensa reflektion, parantumisen ja henkilökohtaisen kas-

vun edistämiseksi. Toimintatapoihin voi lukeutua myös tietokoneen välityksellä tapahtuva in-

terventio ja terapia (McCullis, 2012, s. 23).   

Suvilehdon ja Ebelingin (2008) mukaan ihmisen psyyke voi kuormittua ja yksilö alkaa oireilla, 

jos hänen kokemuksilleen ei löydy sanallista ilmaisua. Heidän mukaansa tähän kokemusten 

sanallistamiseen liittyvät Sigmund Freudin ajatukset torjutun paluusta: traumat eivät pysy pii-

lotettuina, vaan nousevat esiin erilaisina oireina. Freudin teoriat ovat vaikuttaneet kirjallisuus-

terapiaan, sillä sekä terapiassa että kirjallisuudessa vaikuttavat tiedostamattomat tekijät (Suvi-

lehto & Ebeling, 2008, s. 532). Runoutta ja psykoterapiaa yhdistää se, miten kummassakin py-

ritään käyttämään sanoja antamaan tunteille ilmaisumuoto (Linnainmaa, 2005, s. 15). Ajatukset 

voivat selkiytyä prosessin aikana ja auttaa sanoittamaan haasteiden synnyttämiä tunteita. Kir-

jallisuusterapiassa kehitys tapahtuu kognitiivisten prosessien kautta, missä ensiksi tunnistetaan 

tunteet ja sitten järjestellään ja arvioidaan tunnereaktioita (Hynes & Hynes-Berry, 1986, s. 11). 
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Ihanuksen (2022) mukaan kirjallisuusterapian tavoitteita voivat olla itsekäsitykseen, -arvioin-

tiin ja -arvostukseen liittyvien kehitysprosessien sosiaalistumisen tukeminen. Hän tuo esille, 

että kirjallisuusterapian interventioilla voi olla kognitiivisia ja affektiivisia vaikutuksia lukijoi-

hin, jotka olen hänen tekstistään koonnut alla olevaan taulukkoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämä vaikutukset kietoutuvat usein toisiinsa, kun lukemisen omaelämäkerralliset, reflektiiviset 

ja perspektiivejä muuttavat kehitys- ja merkityksenmuotoprosessit tarjoavat mahdollisuuksia 

inhimillisten voimavarojen luoville ilmaisuille (Ihanus, 2022, s. 32).  

Hynes ja Hynes-Berryn (1986, s. 33 Pro gradun tekijän suomennos) kehittivät kirjallisuustera-

pian nelivaiheisen prosessin, joka etenee seuraavasti:  

 

1. Tunnistaminen (Osallistujan huomio kohdentuu johonkin lukemisen aikana) 

2. Tarkastelu (Ongelmien ja tunnereaktioiden käsittely) 

3. Rinnakkain asettaminen (Aiempien havaintojen käsittely syvällisemmin dialogin synnyttä-

mien ajatuksien kautta) 

4.  Omaan elämään soveltaminen (Käsityksien ja oivalluksien sisällyttäminen omaan elämään) 

 

Lukiessa voimme kokea identifikaation eli samastumisen ja mitä enemmän meillä on yhteistä 

kirjan henkilön/henkilöiden kanssa, sitä lähemmäs samastumista pääsemme (Furner, 2017, s. 

Kognitiiviset vaikutukset:  

- muistaminen 

- oppiminen 

- havaitseminen 

- ajattelu 

- päätöksenteko 

- arviointi 

- toiminnan suunnittelu 

 

 

Affektiiviset vaikutukset:  

- toiminnan motiivien ja  

vuorovaikutussuhteiden  

tunneperustojen  

tavoittaminen ja sisäistäminen 

 

Kirjallisuusterapian intervention mahdollisia vaikutuksia: 
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4). Samastuminen tarinan henkilöihin, tilanteisiin tai muihin elementteihin tarjoaa lukijalle 

mahdollisuuden tarkastella ongelmiaan uudesta tai erilaisesta näkökulmasta ja näin auttaa ker-

ryttämään toivoa ja vapautumista jännittyneisyydestä (Lenkowsky, 1987, s. 124). Kirjallisuu-

della on meihin näkymätön ja toisaalta näkyvä voima, joka vaikuttaa meihin tavoilla, jotka voi-

daan kokea tunteellisesti esimerkiksi innostavina, viihdyttävinä, jännittävinä tai lohduttavina ja 

tukea tarjoavina senhetkiseen elämäntilanteeseen. Kirjallisuus auttaa huomaamaan, että muut-

kin kamppailevat samojen ongelmien kanssa, emmekä ole yksin haasteidemme kanssa (Hynes 

& Hynes-Berry, 1986, s. 33; Furner, 2017, s. 4).   

Samankaltaisia huomioita ovat tehneet myös Kauppinen ja Aerila (2019), joiden mukaan fik-

tiivisellä kirjallisuudella on merkitys yksilön persoonallisuuden muodostumisessa. Heidän mu-

kaansa tarinat voivat olla samastuttavia ja muistuttaa lukijan omia kokemuksia ja ajatuksia näin 

avaten ikkunoita lukijan omiin kokemuksiin, tunteisiin ja tapoihin toimia. He ovat huomioineet, 

että tarinoista voimme saada malleja, samastumisenkohteita sekä ilon ja surun jakamisen koke-

muksia. Tarinoilla voidaan myös kasvattaa ymmärrystä ihmissuhteista ja erilaisista ilmiöistä 

sekä etiikan ja moraalin kysymyksistä (Kauppinen & Aerila, 2019, s. 20). Ihanuksen (2022) 

mukaan itsehoidollinen kirjallisuusterapia voi tutkimustiedon mukaan positiivisesti vaikuttaa 

interventiomenetelmänä lieviin ja keskivaikeisiin masennus- ja ahdistustiloihin sekä riippu-

vuusongelmiin (Ihanus, 2022, s. 31).  Jokainen tarvitsee tarinoita hoitaakseen haavojaan ja elä-

mässä selviämiseen, mutta jotkut tarvitsevat auttajaa niiden esiin kaivamiseksi (Mäki & Kin-

nunen, 2005, s. 49). Vaikka lukijan henkilökohtainen tulkinta lukemastaan on tärkeää, voi se 

saada uudenlaisia pohdintoja sekä tulkintoja ohjaajan kanssa käydyn dialogin jälkeen (Hynes 

& Hynes-Berry, 1986, s. 11).  

Kirjallisuusterapian käytön alussa on korostettu myös sen käytön rajallisuutta. Olsen (1975) 

huomauttaa, että vaikka kirjallisuusterapia ja sen työtavat voivat tarjota voimakkaita keinoja 

ongelmien ja haasteiden läpikäymiseen, ei sitä hänen mukaansa tulisi pitää yleislääkkeenä (Ol-

sen, 1975, s. 428). Ihanus (1989) haluaa erottaa fantasian ”paranemisesta”, sillä sana sinänsä 

irrallisena ja ulkopuolisena elementtinä ei ”paranna” tai sulje ulkopuolelle ”häiriöitä”, mutta 

voi auttaa laajentamaan itseymmärrystä (Ihanus, 1989, s. 19). Kirjallisuusterapia voi siis tie-

tyissä rajoissa auttaa saavuttamaan ratkaisun sen käyttäjälle.  
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2.2 Kirjallisuusterapeuttinen toiminta lasten kanssa 

Kirjallisuusterapian alkuaikana Olsen (1975) on määritellyt opettajan mahdollisuuden käyttää 

kirjallisuusterapiaa kahdella eri tavalla: hoidollisena tai ennaltaehkäisevänä. Olsen kuvaa, että 

käyttäessään menetelmää hoidollisena keinona, opettaja voi yrittää ratkaista oppilaan kokemaa 

haastetta tuomalla hänelle samankaltaisia kokemuksia käsiteltävää kirjallisuutta. Hänen mu-

kaansa tunnistaessaan tilanteensa kirjassa, oppilas kerryttää uutta näkemystä ja mahdollisesti 

pääsee lähemmäs ratkaisua – yhdistelmä henkisiä havaintoja ja emootioita johdattaa oivalluk-

seen. Olsen vertaa opettajan roolia ennaltaehkäisevässä kirjallisuusterapiassa toimintaan, joka 

ehkäisee sairautta, sillä silloin opettaja tukee oppilasta haastavaan tilanteeseen tulevaisuudessa. 

Hän lisää, että kirjallisuus tarjoaa oppilaalle apua haasteiden ylitsepääsemiseen, itsensä hyväk-

symiseen, menneen reflektointiin ja välähdyksiä näkemyksiin omista haasteistaan. Olsen pitää 

tärkeänä, että kirjan henkilöiden kautta lukija tulee tutummaksi itseensä, omiin vahvuuksiinsa 

ja heikkouksiinsa. Näin hän voi paremmin tunnistaa ja kehittää itsekäsitystään (Olsen, 1975, s. 

424). 

Verrattaessa tähän, nykyään on tarkentunut kirjallisuusterapeuttisen toiminnan käyttömahdol-

lisuuksien laajuus. Kirjallisuusterapeuttinen toiminta auttaa ennaltaehkäisemään haasteita ja tu-

kee kasvua ja kehitystä (Suvilehto, 2020a, s. 47). Se toimii työkaluna, jonka avulla käydään 

läpi asenteita, tunteita, käyttäytymismalleja sekä tuetaan hyvinvointia (Akgün & Benli, 2019, 

s. 103). Toiminta voi välittyä erilaisten termien kautta, kuten runoterapia, satuterapia, sarjaku-

vaterapia, kirjoittamisterapia ja niin edelleen (Suvilehto, 2020a, s. 49). Suunnatessa huomio 

kouluympäristöön, toiminta välittyy kirjallisuuden mahdollistamien työskentelytapojen kautta 

niihin tarpeisiin, joita opettaja havaitsee ryhmässään. Toiminta pyrkii tukemaan yksilön tai ryh-

män kokonaisvaltaista kehitystä ja ylläpitämään hyvinvointia. Mäki ja Arvola (2009a) määrit-

televät lasten ja nuorten kirjallisuusterapian yhdeksi luovien terapioiden muodoksi. Materiaa-

lina toimivat sadut, tarinat ja muut tekstit sekä lasten ja nuorten omat suulliset ja kirjalliset 

tuotokset, joita käytetään sekä ennaltaehkäisevästi kasvun ja kehityksen apuna että kuntoutta-

vina ja parantavina välineinä (Mäki & Arvola, 2009a, s. 13). 

Suvilehto ja Nyfors (2020) ovat tutkineet kirjallisuusterapeuttisen toiminnan mahdollisuuksia 

pienten lasten parissa työskennellessä. He määrittelevät, miten suunnitelmallisessa kirjallisuus-

kasvatuksessa huomioidaan lapsen kehityksen tarpeet, eli mistä hän on kiinnostunut ja millaisia 

haasteita hän mahdollisesti kohtaa. Heidän mukaansa näihin aiheisiin linkittyvä lastenkirjalli-

suus tarjoaa tilanteita spontaaneille keskusteluille, joita voi syntyä lapsen ja aikuisen välisissä 
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lukuhetkissä, missä aikuisen rooli on olla sensitiivinen ja kannustaa lasta ilmaisemaan ajatuk-

siaan, käsityksiään ja tunteitaan sekä herkistyä reagoimaan lapsen aloitteisiin. Suvilehto ja Ny-

fors huomioivat myös, miten toistuvat lukuhetket ja tarinoinnit luovat mahdollisuuksia käsitellä 

lapsen mielessä olevia asioita ikään kuin huomaamatta sopivan etäältä, sillä itse lukuhetkessä 

ei keskitytä suoraan lapsen asioihin, vaan lapsi voi kertoa käsityksiään ja tuntemuksiaan kirjan 

henkilöistä ja tapahtumista. Lapsi tutkii tarinan sisältöjä kyllästymättä niin kauan, kuin hänen 

sisäiset kehitystarpeensa sitä vaativat (Suvilehto & Nyfors, 2020, s. 58).  

Suvilehdon (2020a) mukaan sensitiivinen aikuinen kykenee löytämään lapsen senhetkiset tar-

peet, kipupisteet ja kehitykselliset mahdollisuudet. Lapsen kehitykselle lukeminen toimii mer-

kittävänä voimavarana, sillä tarinat voivat vahvistaa itsetuntoa, lohduttavat sekä auttavat ratko-

maan haasteita ja hankalia tilanteita (Suvilehto, 2020a). Lukiessaan lapsi heijastaa omaa koke-

musmaailmaansa tarinaan ja pyrkii ennustamaan kirjailijan sanoja omien kokemuksiensa kautta 

(Olsen, 1975, s.  424). Aikuisen havainnoidessa lapsen suosikkitarinoita, hän voi löytää tarttu-

mapintaa lapsen ajankohtaisiin kehityshaasteisiin ja siihen, mitä lapsen kehityksessä on meneil-

lään, mitä lapsen mielessä liikkuu sekä sitä, miten kirjallisuus voi saada lasta avautumaan ja 

tekemään näkyväksi hänen sisäisiä mielentilojaan (Suvilehto, 2020c, s. 148). 

Suvilehdon ja Nyforsin (2020) mukaan kirjallisuus ja sen monet käyttötavat mahdollistavat yk-

sittäisen lapsen tai lapsiryhmän tarpeiden tukemisen. He tuovat esiin, miten jo rauhallinen lu-

kuhetki lapsen ja aikuisen välillä luo lapselle mielihyvää hänen istuessaan turvalliseksi koke-

mansa aikuisen sylissä ja seuraten samalla tarinaa. Heidän näkemyksensä mukaan, kun toteu-

tetaan ennaltaehkäisevää kirjallisuusterapeuttista toimintaa kokonaisessa ryhmässä tarkoittaa se 

sitä, että ryhmässä luetaan sellaista lastenkirjallisuutta, joka käsittelee sen hetkisiä ryhmän kes-

kinäisiä tavoitteita. Aiheena voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, suru kuolema tai kouluun 

siirtyminen (Suvilehto & Nyfors, 2020, s. 58).  

Samastumalla tarinan sankareihin lapsi saa uskoa siihen, että todellisessa elämässä hän tulee 

onnistumaan ja saamaan apua, kun hän sitä tarvitsee (Mäki & Kinnunen, 2005, s. 29). Lapsi 

tarvitsee vertauskuvaa yksinäisestä ihmisestä, joka vaikeuksista huolimatta kykenee luomaan 

merkityksellisiä suhteita ympäröivään maailmaan (Bettelheim, 1998, s. 19). Samalla lapsi voi 

käsitellä riittävän etäisesti elämässään kohtaamiaan haasteita kirjan henkilöiden avulla ja löytää 

sanoja omille tunteilleen (Harjunkoski, 2009, s. 138). 
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Lapsi kaipaa ajatustensa ja psyykeensä käyttö- ja kasvuvaraksi jotain lapsenomaista, kuten sa-

tuja ja tarinoita, joita hän voi työstää rauhassa omia aikojaan omassa maailmassaan (Ruohonen, 

2009, s. 158). Tarinoiden ja tarinallisuuden avulla kokemuksia voidaan käsitellä ilman, että 

niitä pyydetään kertomaan henkilökohtaisesti (Kinossalo, 2020, s. 35). Suvilehto (2020a, s. 73) 

on soveltanut Hynes ja Hynes-Berryn nelivaiheista prosessia kirjallisuusterapiasta lasten kanssa 

työskentelyyn seuraavasti:  

1. Tunnistaminen: Lapsi tunnistaa sadusta tai tarinasta jotain tuttua, jotain häntä kiinnostavaa 

tai koskettavaa. 

2. Tarkastelu: Lapsi tarkastelee ja tutkiskelee, miten asia liittyy hänen kokemusmaailmaansa 

tai elämäänsä. 

3. Rinnakkain/vastakkain asettaminen: Lapsi peilaa omia havaintojaan ja mahdollisesti sen 

taustalla olevaa kokemustaan toisten ryhmän jäsenten havaintoihin tai kokemuksiin yhdessä 

lukuhetken aikuisen kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Vain tarinan hahmoista jutellaan. 

4. Omaan elämään soveltaminen: Lapsi voi oivaltaa tarinan ja siihen liittyvien keskusteluiden 

myötä jotain olennaista pohtimastaan asiasta. Tämän seurauksena lapsen toimintamalli voi 

muuttua ja vuorovaikutustaidot kehittyä. Ymmärrys ja käyttäytyminen voivat muuttua ja omien 

tunnetilojen tiedostaminen ja hallitseminen vahvistuvat. 

Usein tämä prosessi on lapselle tiedostamaton ja eri vaiheita voi olla käynnissä samaan aikaan 

päällekkäin eri asioihin liittyen (Suvilehto, 2020a, s. 73). Osa prosessin vaiheista voi myös jät-

tää toteutumatta (Suvilehto, 2020c, s. 148). Kirjallisuuden arvona voidaankin pitää sitä, miten 

se vaikuttaa tiedostamattomilla tasoilla, vaikkei sitä aktiivisesti tulkitsisikaan. Suvilehto 

(2020c) korostaa, miten hyvin valittu kirjallisuus voi tarjota mahdollisuuden löytää keinoja ja 

malleja käsitellä myös vaikeita aiheita lapsen kanssa. Hänen mukaansa kirjallisuuden kautta 

työskennellessä herätellään toiveikkuutta, että asioihin voi vaikuttaa. Lapsen kokema vaikea 

asia helpottuu, kun kirja, teksti, luetut tai kirjoitetut sanat aktivoivat prosesseja, jotka tähtäävät 

muutokseen ja asian käsittelyyn (Suvilehto, 2020c, s. 147). 

Kinossalo (2020) korostaa tarinoiden vaikutusta saada meidät uppoutumaan niihin niin, että 

muu maailma unohtuu. Omakohtaisuus tarinoissa auttaa asettumaan muiden asemaan ja niin 

omien kuin ryhmän muiden jäsenten tunteiden sanoittaminen, käsitteleminen ja ymmärtäminen 

helpottuu (Kinossalo, 2020, s. 37). Ylösen mukaan sadulla voidaan vaikuttaa lapsen ajatteluun 

haastavista tilanteista ja voidaan myös pyrkiä lisäämään myötätunnon kokemista, jos lapsi ei 
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näytä välittävän muiden tunteista (Ylönen, 2000, s. 63). Suvilehdon ja Nyforsin (2020) mukaan 

lapsen tunnistaessa tarinassa omia kokemuksiaan ja tunteitaan hän oppii myös ymmärtämään 

muita. Empatiakyvyn edellytyksenä on tunnistaa ja käsitellä omia tunteitaan, sillä ymmärtäes-

sään ensiksi itseään voidaan vasta sen jälkeen ymmärtää muita (Suvilehto & Nyfors, 2020, s. 

60). 

Kauppisen ja Aerilan (2019) mukaan lukeminen muovaa yksilön kokemuksia, sillä lukiessaan 

jokainen tekee omaa tulkintaansa. He lisäävät, että tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi lukijan 

tai kuulijan aikaisemmat lukukokemukset, tunnetila, asenteet sekä lukemisen tilannetekijät, ku-

ten aika, paikka ja lukemiseen liittyvä vuorovaikutus. He korostavatkin kirjallisuuden voiman 

piilevän siinä, miten se saa aikaan monta tulkintaa (Kauppinen & Aerila, 2019, s. 32). Kirjalli-

suusterapiassa osallistuja nimeää uudelleen kirjallisuudesta saamansa vaikutelman suodatta-

malla sen oman suodattimensa läpi (Linnainmaa, 2004, s. 15). Lukuhetkessä tarina puhuttelee 

lasta ja aikuista eri tavoilla toimien eri tasoissa samanaikaisesti (Suvilehto, 2020a, s. 110).  

2.2.1 Kirjallisuusterapeuttinen toiminta hyvinvoinnin tukemisessa 

McCullisin (2012) mukaan kirjallisuusterapiaa alettiin käyttämään kouluinstituution piirissä 

1940-luvun puolessavälissä, kun vuonna 1946 nunna Mary Agnes julkaisi ensimmäisen tutki-

muksen kirjallisuusterapiasta lapsille. Hän painotti tutkimuksessaan kirjallisuusterapiaa kei-

nona auttaa lapsia pääsemään yli heidän haasteistaan (McCullis, 2012, s. 27). Kirjallisuustera-

peuttinen toiminta opettajan toteuttamana ei siis ole uusi käsite. Olsen (1975) korostaa kirjalli-

suusterapian tarjoamia mahdollisuuksia opettajille, jotta he voivat auttaa oppilaita ylitsepääse-

mään kohtaamiaan haasteita. Olsen kuvaa kirjallisuusterapeuttista työskentelyä ehkäiseväksi 

toiminnaksi, sillä opettaja voi käsitellä niin sanotusti vähäisempiä ongelmia, jotka ilman tukea 

voivat muodostua niin suuriksi haasteiksi, että tarvitaan lääketieteen ammattilaisen apua (Ol-

sen, 1975, s. 424). 

Gladding ja Gladding (1991) ovat vielä 1990-luvulla kuvanneet kirjallisuusterapeuttista toimin-

taa enemmänkin kirjallisuusopastukseksi tai -neuvonnaksi, ja samalla huomioineet sen mahdol-

lisuuden kouluympäristössä mielenkiintoisena, monipuolisena ja voimakkaana keinona (Glad-

ding & Gladding, 1991, s. 12). Suvilehto ja Nyfors (2020) tarjoavat uudenlaista näkemystä. 

Heidän mukaansa kasvatuksellisissa ympäristöissä kirjallisuusterapeuttinen lähestymistapa voi 

tarkoittaa vuorovaikutukseen tähtäävää prosessia, joka muodostuu kirjallisuuden ja tarinoiden 
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avulla. Suvilehto ja Nyfors kuvaavat, että kirjallisuusterapeuttisessa lähestymistavassa kirjalli-

suutta luetaan ryhmässä, yksin tai yksilön ja ohjaajan välillä tavoitellen hyvinvointia arjen pie-

nissä hetkissä. Kasvattajan kirjallisuusterapeuttinen orientaatio voi olla myös ammatillista kas-

vua tukevan kirjallisuuden lukeminen tai reflektoiva kirjoittaminen (Suvilehto & Nyfors, 2020, 

s. 58–59). Kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käyttö voi tuoda opettajalle uutta haastetta ja 

syvyyttä hänen saadessaan samalla kosketusta omiin tunteisiin ja mahdollisuuden käyttää omaa 

luovuutta (Harjunkoski, 2009, s. 119).  

Lapsen lukijuus kehittyy läheisten ihmisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen varaan, sillä mikäli 

lapsi saa läheissuhteistaan riittävästi virikkeitä ja tulee kuulluksi, hän innostuu ja kiinnostuu 

ympäristön tarjoamista viesteistä (Kauppinen & Aerila, 2019, s. 17). Tarinoiden monipuoli-

suutta kuvaa se, miten sen hyötyjä voidaan korostaa useista eri näkökulmista. Lukemisen aikana 

lapsen kielelliset taidot ja itseilmaisu kehittyvät ja lisäksi se voi vähentää stressin, ahdistuksen 

ja yksinäisyyden tunnetta sekä auttaa ratkomaan haasteita ja rentoutumaan (Akgün & Benli, 

2019, s. 102). Tarinallisuus tukee merkityksellisyyden kokemuksia, eheyttää elämäntarinaa ja 

lisää hyvinvointia ehkäisten pahoinvointia (Kinossalo, 2020, s. 35). Opettajat voivat hyödyntää 

kirjallisuuden hahmojen kokemuksia avatakseen dialogia oppilaiden kesken ja näin auttaa heitä 

peilaamaan kirjan henkilöiden käyttämiä ratkaisuja omiin elämänkokemuksiinsa (Rozalski, 

Stewart & Miller, 2010, s. 37). 

Suvilehdon ja Nyforsin (2020) mukaan kirjallisuusterapeuttiseen toimintaan kuuluu teema, sillä 

usein tarinasta voidaan tunnistaa kantava ajatus, joka kiinnostaa. He nostavat esiin, että tämä 

voi liittyä esimerkiksi hahmon kehitysvaiheeseen, tunteeseen tai kokemukseen. Kun aikuinen 

valitsee kirjaa, hän voi pohtia käsitelläänkö siinä lapsen arkeen liittyviä kehityksellisiä haas-

teita, kuten tunteiden ja niiden hallinnan taitoja esimerkiksi kiukkua, pitkäjännitteisyyttä, yksi-

näisyyttä tai pelkoa (Suvilehto & Nyfors, 2020, s. 62). Etukäteen pohdittu teema ja kysymykset 

liittyen käsiteltävään aiheeseen vievät kirjallisuusterapeuttista toimintaa eteenpäin. Lapsissa 

heräävät kysymykset voivat kertoa jotain heidän ajatuksistaan ja pohdinnoistaan teemaan liit-

tyen.  

 

 

 



23 

 

Maich ja Kean (2004) ovat listanneet kirjallisuusterapeuttiseen toimintaan vaadittavia ominai-

suuksia:  

1. asianmukainen ympäristö 

2. määritelty emotionaalinen haaste 

3. annotoitu (selityksin varusteltu) kirjallisuusluettelo 

4. hyvin kehitelty tuntisuunnitelma 

5. asianmukainen tarina 

6. vahvistava toiminta  

 

Kirjallisuusterapeuttisessa toiminnassa korostuu sopivan ympäristön ja tarinan lisäksi sitä seu-

raavaa aktiviteetti. Vaikka lukemista voidaan pitää terapeuttisena, tulee siitä kirjallisuustera-

peuttista toimintaa vasta silloin, kun sitä käsitellään jollain tapaa. Valitessaan sopivaa kirjaa, 

tulisi opettajan tarkastelu suuntautua seuraaviin aspekteihin: onko kirjan teksti sopivaa suunna-

tulle ikätasolle, hahmojen esiintyminen, konteksti, kuvitus (jos sellaista on) ja kirjailijan sa-

noma (Rozalski, Stewart & Miller, 2010, s. 35). Aineisto toimii katalysaattorina ajatuksille, 

oivalluksille sekä muutoksille, minkä vuoksi keskeistä aineistossa ovat sellaiset ominaisuudet, 

jotka saavat yksilön reagoimaan joko siihen kokonaisuutena tai siihen sisältyvään osaan (Hynes 

& Hynes-Berry, 1986, s. 44; Papunen, 2002, s. 235–236). 

Harjunkosken (2009) mukaan kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä voidaan kirjoittamisen 

virikkeenä käyttää muun muassa yksittäisiä sanoja, sanalistoja, valmiita tekstejä, mielikuvia, 

esineitä, musiikkia, kuvia tai liikettä sekä erilaisia ääniä. Kirjoittamiseen voi johdattaa myös 

maalaaminen tai lähiympäristön havainnoiminen (Harjunkoski, 2009, s. 118–119). Suvilehto 

(2020b) tuo esille, ettei kaikilla lapsilla ole kokemusta kirjan lukemisesta. Kirjallisuusterapeut-

tinen kirjallisuuskasvatus pyrkii huomioimaan tämän ja kasvattajan tulee suunnitella lukuhetki 

huolella ja valita kirja ajatuksella (Suvilehto, 2020b, s. 51). Harjunkoski (2009) korostaa rutii-

nien merkitystä kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä. Hän ehdottaa esimerkiksi lampun sy-

tyttämistä kirjoitushetken aloittamiseen tai satutuolin merkitsemistä lukijan kunniapaikaksi. 

Hän muistuttaa, ettei leikin ja mielikuvituksen merkitystä tulisi unohtaa koulussa. Luovien me-

netelmien käyttö antaa arvoa näille ja lisää oppilaiden viihtymistä koulussa (Harjunkoski, 2009, 

s. 122).  
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Kirja tarjoaa lukukokemuksena ajatuksia ja pohdintoja, jotka ovat tärkeitä kehityksen vie-

miseksi eteenpäin. Kirjallisuus voi herättää tukahdutettuja ajatuksia ja tunteita, joita yksilö on 

voinut käsitellä aiemmin alitajuisesti. Vaikkeivat ne nousisi tietoisuuteen, voivat aivot silti jat-

kaa niiden käsittelyä alitajuisesti. Ulospäin ei voida aina nähdä lapsen sisäisiä reaktioita heidän 

kohtaamiinsa vaikeuksiin. He pohtivat ja käsittelevät asioita, joita eivät ymmärrä omalla taval-

laan, vaikka eivät osaisi selvästi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan toiselle ihmiselle (Corr, 2004, 

s. 340). Satujen välittämät viestit kulkeutuvat tietoisuuden, esitietoisuuden ja piilotajunnan vä-

lille yksilön työstäessä omia haasteitaan (Bettelheim, 1998, s. 12). Mäki ja Kinnunen (2005) 

painottavat, että kirjallisuusterapiaryhmän tulokset voivat näkyä vasta vuosien päästä. He nos-

tavat esiin, miten sadut ja tarinat tekevät työtä lasten alitajunnassa, ja niiden työstetty ydin tulee 

näkyviin eri tavoilla. Mahdollisesti hyvänä omanarvontuntona ja luottamuksena elämään (Mäki 

& Kinnunen, 2005, s. 50). 

Kinossalo (2020) pohtii voiko liian syvälle kohdistettu elämäntarinallinen lähestyminen johtaa 

oppilaan purkautumiseen jostain voimakkaasti koetusta ja ikävästä tapahtumasta, minkä käsit-

telyyn opettajan taidot eivät enää riitä. Hän korostaa, että terapia ja siihen kuuluvien kokemus-

ten käsittely on ammattilaisen tehtävä, mutta ei tarvitse olla terapeutti käyttääkseen tarinallista 

otetta opetuksessa ja kasvatuksessa (Kinossalo, 2020, s. 35). Opettaja on tiiviisti tekemisissä 

oman luokkansa kanssa, ja voi hahmottaa siellä ilmeneviä koko ryhmää koskevia haasteita. 

Haasteita voidaan lähteä ratkaisemaan yhteisellä keskustelulla ja lukuhetki voi synnyttää laa-

jempia pohdintoja keskusteluun. Kouluympäristössä ohjatun keskustelun avulla oppilaat saavat 

uusia näkemyksiä haastaviin kokemukseen ja voivat kehittää omia ratkaisujaan haasteisiinsa 

(Iaquinta & Hipsky, 2006, s. 210). Lasten ja nuorten itse kertomissa tarinoissa tulevat esille ne 

asiat, joita he sillä hetkellä joko tietoisesti tai tiedostamattaan työstävät (Mäki & Kinnunen, 

2002, s. 45). 

Lukuhetkien harjoittelemisessa toisto sekä hyvät lukukokemukset auttavat lasta käsittelemään 

hänen mielessään olevia aiheita (Suvilehto, 2020b, 51–52). Mäki ja Kinnunen (2008) korosta-

vat, että tarinoita kuuntelemalla ja lukemalla lapsen kieli kehittyy ja sanavarasto laajenee. 

Koska lapselle on luontaista ottaa mallia aikuisten toimintatavoista, on aikuisen helppo näyttää 

lukevan ihmisen roolimallia lukemalla itse (Mäki & Kinnunen, 2005, s. 32). Martikaisen (2019) 

mukaan kirjallisuuskasvatuksessa avainasemassa ovat lukuhetkien rauhoittaminen, kirjaston 

käytön tekeminen lapsille tutuksi ja lasten iälle ja kiinnostuksenkohteille sopivien kirjojen löy-
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täminen. Hän myös huomioi, että lasten tutustuttaminen kirjojen maailmaan vaatii jonkin ver-

ran paneutumista, aikaa ja vaivannäköä, mutta maksaa itsensä korkojen kera takaisin (Marti-

kainen, 2019, s. 12). 

Kirjallisuusterapeuttisen toiminnan mahdollisuuksia on jo tutkittu jonkin verran kouluympäris-

tössä. Sen on havaittu auttavan matematiikkaan kohdistuvassa ahdistuksessa tuomalla lapsille 

samastuttavia kokemuksia kirjallisuuden kautta, mikä on auttanut heitä kasvattamaan itseluot-

tamusta matematiikan parissa työskennellessä (Furner, 2017). Mäki ja Kinnunen (2002) nosta-

vat esiin äidinkielen lehtori, erityisopettaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja Sirpa-Maija Harjunkos-

ken kokemuksia kirjallisuusterapeuttisista menetelmistä hänen opettaessaan englanninkielisiä 

oppilaita suomen kielen tunneilla. Harjunkosken mukaan kirjan henkilöt ovat tarjonneet oppi-

laille samastumisen kohteita, ja niiden kautta he ovat päässeet keskustelemaan tunteista, ja teks-

tien kautta päässeet myös lähemmäksi suomalaista kulttuuria. Hän painottaa, että kirjallisuus-

terapia on kasvun prosessi, jossa painopiste ei ole niinkään lukemistapahtumassa, vaan sitä seu-

raavassa ohjauskeskustelussa ja siinä syntyneessä oivalluksessa. Liiallista tulkintaa tai aiheiden 

puhki kuluttamista tulee välttää (Mäki & Kinnunen, 2002, s. 62–63). 

Mäki ja Kinnunen (2002) nostavat esiin myös, miten äidinkielen opettaja ja sanataideohjaaja 

Silja Mäki on hyödyntänyt kirjallisuusterapeuttisia metodeja ohjatessaan sanataidekoulussa 

kielihäiriöisiä eli dysfaattisia lapsia. Hänen tavoitteensa suuntautui kielellisten valmiuksien ja 

ajattelun tukemiseen ja lähtökohtana oli luovuuden tukeminen sekä jokaisen hyväksyminen il-

man suorituspaineita. Käsitellyiksi aiheiksi nousivat vanhempien riitely, erilaiset pelot, erilai-

suus ja murrosiän mukanaan tuomat kysymykset, mutta erityisesti koulukiusaaminen erottui 

aiheeksi, josta syntyi laajempaa keskustelua – sellaisten lasten kanssa, joilla keskustelutaidot 

eivät ole vahvinta aluetta (Mäki & Kinnunen, 2002, s. 64–67). 

Kirjallisuusterapeuttisia toimintatapoja ovat huomioineet myös positiivisesta pedagogiikasta 

kirjoittaneet heidän korostaessaan kirjallisuuden työstämistä osana hyvinvoinnin tukemista. 

Leskisenoja ja Sandberg (2019) ovat muodostaneet hyvinvointia tukevia toimintoja koulussa 

käytettäviksi. Näitä ovat muun muassa menestystarinoiden lukeminen ja kirjoittaminen, kiitol-

lisuuspäiväkirjan pitäminen tai kiitollisuusaiheiset repäisylaput (Leskisenoja & Sandberg, 

2019, s. 69–71). Trogen (2020) korostaa, miten myönteisten tunteiden harjoitteluun voidaan 

käyttää valmiita satuja tai tarinoita. Satuhetket herättävät myönteisiä tunteita ja lukemisen jäl-

keen voidaan keskustella heränneistä tunteista; Missä ne tuntuvat? Tuntuuko ilo kevyeltä? 
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Onko rakkaus lämpöä rinnassa? Tästä voidaan edelleen siirtyä muihin toiminnallisiin harjoi-

tuksiin (Trogen, 2020, s. 73).  

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta avaa monipuolisia toimintatapoja pedagogisiin ympäristöi-

hin ja voi auttaa laajentamaan lapsen ymmärrystä niistä asioista, jotka painavat hänen mieltään 

ja vaikuttavat näin hänen hyvinvointiinsa. Kirjallisuuden tarjoama samastuminen tarinan hen-

kilöihin tuo lapsille lohtua siitä, että myös hän voi selvitä ongelmistaan. Kirjallisuus auttaa kä-

sittelemään haasteita ikään kuin ulkoapäin herättämällä mielen sisäisiä prosesseja.  
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4. Lastenkirjallisuuden terapeuttinen vaikutus  

Tässä luvussa tarkastelen lastenkirjallisuuden merkitystä sen historiassa. Kirjallisuus on läsnä 

lapsen elämässä vauvaiästä saakka hänelle lorutellessa ja luettaessa satuja jo pelkän viihteelli-

syyden kannalta. Luvun tavoitteena on syventää tätä ymmärrystä viihteellisyyden lisäksi ja poh-

tia, millainen merkitys lastenkirjallisuudella on osana lapsen kehitystä.  

3.1 Lastenkirjallisuuden historiaa  

Kaiken lastenkirjallisuuden perustana on toiminut kansansatu, joka juontaa juurensa siihen kan-

sanperinteeseen, jossa satu on suorasanaisesti tai runomuotoisesti siirtynyt ihmisiltä ja sukupol-

velta toiselle (Lappalainen, 1979, s. 21). Suomalaisen satukirjallisuuden tärkeimpänä henkilönä 

voidaan pitää Satusedäksikin nimettyä Zacharias Topeliusta, joka vaikutti suuresti 1800-luvun 

lastenkirjallisuuteen (Suojala, 2001, s. 32). Topelius hyödynsi teoksissaan kansansatujen ainek-

sia, mutta yhdisti niihin omaa kasvatusfilosofiaansa heijastaen sen ajan lapsuudenkuvaa ja kas-

vatusta (Suojala, 2001, s. 33). Kansansadut ovat olleet kautta aikojen kasvattajien apuna, sillä 

niistä lapsi imee tietoa, käyttäytymis- ja moraalimalleja sekä esikuvia (Ruohonen, 2009, s. 158). 

Mäki ja Kinnunnen (2005) nostavat esiin, että sadut ovat syntyaikoinaan toimineet lähinnä viih-

dykkeenä aikuisille, mutta vuosien saatossa ne ovat muokkautuneet eri versioiksi ja kulkeneet 

maiden ja kielten rajojen yli. He korostavat, että vanhat sadut, joita lapselle luetaan ja joita he 

lukevat, ovat juuri näitä alun perin aikuisille tarkoitettuja viihteenä toimivia satuja. Ne antavat 

edelleen lapselle samastumisen kohteita ja toimivat hoidollisesti myös aikuisilla (Mäki & Kin-

nunen, 2005, s. 27).  

Apon (2001) mukaan klassikon aseman saavuttaneet vanhat sadut ovat psykologisesti palkitse-

via. Hän on huomannut, että niissä käsitellään usein sellaisia pelkoja ja toiveita, kuten perhe-

konflikteja, turvattomuutta, auktoriteetin haastamista ja voittamista, mitkä herättävät voimak-

kaita tunteita nuorissa vastaanottajissa. Samat aiheet kiinnostavat vuosisadasta toiseen ja ne 

tarjoavat lohtua ja toivoa, vaikka kertomuksen lukijat, katsojat ja kuuntelijat tiedostavat ky-

seessä olevan vain satumaan ihmeet (Apo, 2001, s. 26). Sadut kätkevät sisäänsä paradoksin, 

sillä vaikka ne sisältävät yliluonnollisia piirteitä eivätkä kuvaa suoraan todellista elämää, voivat 

ne auttaa kuulijaa, lukijaa tai kertojaa peilaamaan omaa elämäänsä ja ymmärtämään todelli-

suutta (Mäki & Arvola, 2009b, s. 22).  
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Satujen ja tarinoiden merkitys lapselle on korostunut kautta aikojen sen viihteellisen puolen, 

mutta myös lohduttavan arvon vuoksi unohtamatta opetuksellista tarkoitusta (Mäki & Kinnu-

nen, 2002, s. 35). Jaatinen (1989) on pohtinut lastenkirjallisuuden arvostusta yhteiskunnassa. 

Usein, kun kysytään vaikuttavinta kirjaa elämässä, on vastaus Dostojevskin, Kafkan tai Walta-

rin kaltaiset kirjailijat, mutta pohdittavaksi jää minkälaisia vaikuttavia tunteita lapsuudessa 

kuullut ja luetut kirjat ovat saaneet meissä aikaan (Jaatinen, 1989, s. 37–38). Mäki ja Kinnusen 

(2002) mukaan jo antiikin Kreikan aikoihin Platon kirjoitti tarinoiden terapeuttisesta vaikutuk-

sesta lapsiin ja korosti, miten merkityksellistä on se, millaisia tarinoita lapset ensimmäisenä 

kuulevat (Mäki & Kinnunen, 2002, s. 36). Karasma ja Suvilehto (2014, s. 299–300) korostavat 

aikuisen roolia kirjan valitsemisessa, sillä hänen vastuullensa jää tarkastella, millaista maail-

mankuvaa ja kenen näkökulmaa kirjassa tarjotaan. Laadukas kirja voi aktivoida lasta merkityk-

sellisiin oivalluksiin ja auttaa häntä ajankohtaisissa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä tarpeissa 

(Suvilehto, 2020b, s. 54). 

3.2 Kirjallisuuden merkitys lapsen kehitykselle 

Jo vastasyntynyt lapsi myötäilee aikuisen puhetta kevyillä ruumiinliikkeillä ja varhaislapsuu-

dessa hän alkaa tutustumaan kielelliseen ilmaisuun leikitellessään kielellä sekä kokeillessaan 

mitä kaikkea sillä voi tehdä (Ihanus, 1989, s. 19). Runot ja lorut ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja 

helposti toistettavia, joten ne auttavat lapsen kieltä ja muistia kehittymään (Mäki & Kinnunen, 

2005, s. 32). Suvilehto (2020a) kuvaa, miten jo varhaislapsuudessa vauvalle lorutellaan ja tu-

tustutetaan häntä kielelliseen maailmaan. Hänen mukaansa runon kieli on monipuolisempaa ja 

vaihtelevampaa kuin arkikieli. Suvilehto huomioi, että lapsen passiivinen sanavarasto kasvaa 

hiljalleen hänen tutustuessaan samalla sanojen ja lauseiden rytmiin ja melodiaan. Tutuiksi tul-

leet runot, sadut ja lorut luovat lapselle turvaa ja hyvänolon tunnetta sekä voivat tuoda lohtua 

pahan mielen yllättäessä (Suvilehto, 2020a, s. 80). Lorut ja runot voivat sisältää jotain enem-

män, mitä voimme käsittää. Niiden rytmi voi rauhoittaa ja unettaa, sanat lohduttavat, nauratta-

vat sekä synnyttävät uusia ajatuksia ja niiden kirjoittaminen voi paljastaa sisäisiä ajatuksia ja 

tunteita muille sekä itselle.  

Karasma ja Suvilehto (2014) huomioivat, että lapsen kuunnellessa ja seuratessa tarinaa tulevat 

tarinan sisällön mukaan myös tunnelma, äänensävyt, heränneet mielikuvat, muistot, mielleyh-

tymät ja jaettu kokemus. Hetki on puhujan, kuulijan ja kirjan välistä dialogia, jonka aikana 
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puhuja ja kuulija siirtyvät yhdessä kuvitteelliseen tilaan, jossa tapahtuu merkillisiä ja merkittä-

viä asioita (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 301). Lapsen psyykkisen kehityksen tasosta sekä 

vaiheisiin liittyvistä haasteista riippuu, mikä satu lapselle on sillä hetkellä merkityksellinen 

(Bettelheim, 1998, s. 23). Tämä näkyy kirjallisuusvalinnoissa, sillä esiopetuksessa luetaan 

yleensä koulun aloittamiseen liittyviä tarinoita, kun yläkoulussa kiinnostusta herättää esimer-

kiksi seurusteluun liittyvät tekstit (Kauppinen & Aerila, 2019, s. 21).  

Ylönen (2000) määrittelee terapeuttiset sadut sellaisiksi, joissa on asioita, joiden toivotaan kos-

kettavan lasta tunnetasolla. Hänen mukaansa satujen terapeuttisuus liittyy metaforien ymmär-

tämiseen. Ylönen pitää tärkeänä huomioida, että lapsella ei välttämättä ole valmiuksia pohtia 

erilaisia merkityksiä tai siirtää tietoisesti tarinoiden tapahtumia omaan elämäänsä, vaan kaikki 

tapahtuu intuitiivisesti. Ylönen korostaa, että aikuisen tehtävänä ei ole selittää satua tai sen yh-

tymäkohtia lapselle, vaan metafora ja samalla satu toimivat lapsen ehdoilla. Ylösen mukaan 

kaikkia satuja ei voida pitää terapeuttisina eikä voida listata yleistä kokoelmaa terapeuttisista 

saduista. Hän pitää terapeuttisen sadun ehdottomana edellytyksenä sen lopun tarjoamaa lohtua 

siitä, että kuten sadun henkilö, voi myös lapsi päästä ylitse vaikeista hetkistä (Ylönen, 2000, s. 

63–65).  

Lapselle on tärkeää päästä samastumaan vastaavassa tilanteessa oleviin hahmoihin, vaikka hän 

ei välttämättä kykenisi omaksumaan asiaa järkiperäisesti esitettynä (Mäki & Kinnunen, 2005, 

s. 30). Realistiset selitykset voivat olla lapselle käsittämättömiä, koska he eivät välttämättä ky-

kene niiden edellyttämään abstraktiin ajatteluun (Bettelheim, 1998, s. 61). Metaforat ovat keino 

ymmärtää abstrakteja käsitteitä ja niiden avulla vaikeitakin asioita on mahdollistaa esittää sym-

bolisesti, mikä poistaa uhkaavan tunteen ja vaikuttaa turvallisemmalta vastaanottajalle (Lin-

nainmaa, 2008, s. 119). 

Ylönen (2000) korostaa realististen kertomusten tavoitteita ja rooleja niitä lapselle luettaessa. 

Realistiset tekstit hän määrittelee sellaisiksi, joista puuttuvat sadulle ominaiset piirteet, kuten 

yliluonnolliset olennot ja tapahtumat, jolloin jäljelle jäävät elämän erilaiset ilmiöt ja ympäristö 

sen ihmisine ja eläimineen. Ylönen pohtii esimerkiksi, miten kirjalla voidaan kertoa lapselle 

sairaalaan menosta ja tarjota hänelle näkemystä siitä, mikä häntä todellisuudessa odottaa tai 

samalla tavoin voidaan lukea lastenkirja, joka kertoo hautajaisista läheisen poismenon jälkeen. 

Tieto poistaa ennakkoluuloja ja voi lieventää uuden asian aiheuttamaan ahdistusta. (Ylönen, 

2000, s. 88). Realististen romaanien ja kertomusten lapsipäähenkilöt ratkovat eteen tulevia 
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haasteita omin neuvoin tai yhteisvoimin eivätkä henkilöt juuri eroa kirjojen lukijoista tai koh-

deryhmästä (Neimala, 2001, s. 106). Tämä voi helpottaa samastumisenkokemisen tunnetta. 

Lapset saavat kirjallisuuden avulla kokea tapahtuneen riittävän etäisesti ja voivat saada mallin 

toimintaan, mikä tukee haastavaksi koetun asian läpikäymistä.  

Suojala (2001) tarjoaa näkökulman, jonka mukaan satu- ja fantasiakirjallisuus ovat ajattomia 

klassikoita. Realistiset lastenkirjat taas saattavat olla tiukasti sidottu kirjoitusajankohtaan (Suo-

jala, 2001, s. 30).  Satujen maailma sisältää yksinkertaisuudessaan oikeaa elämää kuvaavia ih-

missuhdeverkostoja ja tarjoaa niiden käsittelyyn sekä päätösten tekemiseen sopivan etäisen ja 

todellisuudesta irrallisen maailman (Mäki & Arvola, 2009b, s. 65). Bettelheim (1998) korostaa 

satujen merkitystä lapsen persoonallisuuden kehittymiselle. Omien kiinnostuksien ja tarpeiden 

mukaan lapsi saa sadusta irti erilaisia merkityksiä, joihin hän voi mahdollisuuksien mukaan 

palata uudelleen ja laajentaa aikaisempia merkityksiä tai korvata ne uusilla (Bettelheim, 1998, 

s. 20). 

Mäki ja Kinnunen (2008) nostavat ryhmäpsykoanalyytikko Ritva Kajamaan huomion siitä, että 

lapsen on helpompi kohdata pettymyksiä ja myöntyä todellisuuden vaatimuksiin, jos hän voi 

välillä toipua sadun maailmassa. Fantasia eli satujen maailma elää vuorovaikutuksessa todelli-

sen maailman kanssa ja on lapselle yksi tärkeä keino alkukantaisten ja tuskallisten aiheiden 

käsittelyyn (Mäki & Kinnunen, 2005, s. 28). Samalla lapsi kaipaa haastavien asioiden käsittelyn 

vastapainoksi mahdollisuuksia iloon ja nauruun sekä optimista elämänasennetta, mitä kirja voi 

tarjota (Mäki & Arvola, 2009b, s. 43). Satu sisältää optimistisia piirteitä, sillä vaikka niihin voi 

sisältyä pelottavan vakavia piirteitä, on niissä yleensä onnellinen loppu (Bettelheim, 1998, s. 

47). 

Tarinat ja kertomukset edistävät psyykkistä hyvinvointia, mutta tutkimusten mukaan ne voivat 

vaikuttaa myös fyysiseen hyvinvointiin. Mäki ja Arvola (2009a) nostavat psykologian profes-

sori Pennebakerin ja tutkija Seagalin (1999) huomion siitä, miten tärkeistä henkilökohtaisista 

kokemuksista kirjoittaminen parantaa sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä. Vaikeiden tunne-

kokemuksien jäsentäminen helpottuu kirjoittamalla ja positiivisia tunnesanoja käyttävät hyöty-

vät eniten kirjoittamisesta (Mäki & Arvola, 2009a, s. 17). Fysiologisesti tarinan tai runon kuu-

leminen tai lukeminen vaikuttaa keskushermoston limbisen systeemin kautta, minkä rakenteet 

vaikuttavat käyttäytymiseen ja määrittelevät, mihin osaan havaintokentässä kiinnitetään huo-

miota (Linnainmaa, 2005, s. 19). Siis jo pelkästään tarinan lukeminen, kuuleminen tai kirjoit-
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taminen voi toimia hoitavana keinona, vaikkei siihen kuuluisikaan vuorovaikutuksellista kirjal-

lisuusterapiaa. Vuorovaikutuksen merkitys kuitenkin korostuu lasten ja nuorten kanssa työs-

kennellessä (Mäki & Arvola, 2009a, s. 17). 

3.2.1 Kritiikki lastenkirjallisuutta kohtaan 

Lastenkirjallisuutta ja sen sisältämiä satuja kohtaan on kohdistettu myös kritiikkiä. Keskustelua 

on käyty jo 1800-luvun puolella siitä, ovatko kansansadut lapsille liian pelottavia ja niistä muo-

kattiinkin pois hurjimpina pidettyjä kohtia (Mäki & Arvola, 2009b, s. 26). Apo (2001) on mää-

ritellyt vanhojen satujen suhdetta nykyajan lapsiin. Hän nostaa esiin, miten 1950- ja 60-luvun 

satuihin kohdistuneessa keskustelussa oltiin huolestuneita siitä, sopivatko vanhojen satujen jul-

muudet tai edes fantasiakirjallisuus lapsille. Apon mukaan psykologiseen tutkimukseen nojau-

tuen lapsuus määriteltiin herkäksi vaiheeksi, jossa kehitystä uhkaavat riskit tulisi minimoida ja 

pelättiinkin etteivät herkimmät lapset löytäisi enää tietä ulos mielikuvitusmaailmasta. Tämän 

mukaan vähemmän herkillä lapsilla uskottiin tulevan todellisuuden ja fantasian rajan hämärty-

minen, ja lapset alkaisivat uskoa haltiattariin, puhuviin eläimiin tai noitiin; asioihin, joita ei 

esiinny arkielämässä. Uhkana nähtiin myös lapsen turhautuminen ja uskon menetys aikuisiin, 

kun hänelle selviäisi, että häntä on huijattu sadun maailmalla (Apo, 2001, s. 22). 

Puhuttaessa kirjallisuudesta ja siihen liittyvästä työskentelystä, kuten lukemisesta ja kirjoitta-

misesta, ei voida sivuuttaa siihen liittyviä haasteita. Kirjallisuusterapeuttinen työskentely edel-

lyttää motivoitunutta asennetta jokaiselta osapuolelta. Ekebom (2001) korostaa, että opettajan 

kannustus on keskeistä oppilaan kohdatessa lukivaikeutta.  Hän huomauttaa, että lukeminen voi 

tuntua tuskastuttavan työläältä, eikä luettava sisältö tai mielenkiintoisuus alkuvaiheessa palvele 

riittävästi pientä lukijaa. Tähän auttaa Ekebomin mukaan se, että opettaja tukee oppilaan myön-

teistä minäkuvaa ja osoittaa, että vaikeuksista huolimatta voidaan hallita omaa elämää. Sopivan 

haastavat tehtävät – ei yksittäiselle oppilaalle mahdottomat tai liian yksinkertaiset – vievät ke-

hittyvää taitoa eteenpäin ja säilyttävät motivaation (Ekebom, 2001, s. 41).   

Kinossalon (2020) mukaan tarinan avulla lapsi ymmärtää syy-seuraussuhteita nykyisyyden ja 

menneen sekä erilaisten opittujen ilmiöiden välillä. Tarinallisuus on väline ymmärtää ja selittää 

asioiden suhdetta toisiinsa, luoda suhteita ihmisiin ja arvioida tapahtunutta ja opittua (Kinos-

salo, 2020, s. s79). Tarinat auttavat meitä luomaan ymmärrystä maailmasta, tapahtumista, toi-

sista, itsestä ja paikastamme maailmassa (Trogen, 2020, s. 123). 
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5. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen raken-

tumista ja analyysiin vaikuttavia teoriasuuntauksia. Olen valinnut fenomenologisen tutkimus-

otteen eli pyrin tarkastelemaan vastaajien kokemuksia kirjallisuusterapeuttisesta toiminnasta. 

Käytän sisällönanalyysia ja tarkemmin teoriaohjaavaa analyysia. 

4.1 Metodologia 

Fenomenologiassa ollaan kiinnostuneita ilmiöistä ja ilmiöiden tulkitsemisesta (Metsä-

muuronen, 2008, s. 18). Juutin ja Pusan (2009) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa sel-

vitetään, kuinka ihmiset kokevat ilmiöt, joiden sisällä elävät. Ihmiset nähdään sekä sosiaalisen 

maailman vaikutusten kohteena että vaikuttajina (Juuti & Pusa, 2009, s. 10). Tässä tutkimuk-

sessa analyysin kohteena ovat opettajien kokemukset kirjallisuusterapeuttisesta toiminnasta esi- 

ja alkuopetuksessa, koska koen heidän korostavan kirjallisuutta luokassaan ja opettajat vastaa-

jiksi, sillä he ovat vastuussa suunnittelusta ja oppilaidensa tukemisesta.  

Laineen (2018) mukaan, kun tavoitellaan toisen kokemusta, määrää se esitettävien kysymyk-

sien luonteen ja tavan, jolla asiasta ryhdytään puhumaan. Hän on huomioinut kysymysten oh-

jailevuudessa eri asteita, ja voidaan puhua avoimemmista sekä rajoittavammista kysymyksistä. 

Avoinkin kysymys voi siis sisältää rajoittavia näkökulmia, joka ohjaa keskustelua tietylle alu-

eelle, mutta ei määrää sen sisällä tapahtuvasta puhumisesta (Laine, 2018, s. 33). Tässä tutki-

muksessa on käytetty Webropol 3.0 -tutkimuskyselyä, joka on sisältänyt avoimia kysymyksiä 

tutkittavasta aiheesta. Olen muotoillut kysymykset aiheen määrittämien rajojen sisälle niiden 

liittyessä kirjallisuuden parissa työskentelyyn jollain tapaa hyvinvointia tukevana keinona. Sa-

malla tavoitteena oli muotoilla saateteksti ja kysymykset sellaisiksi, jotka kuvaisivat vastaajille 

tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman yksinkertaisesti ja saada heidät reflektoimaan kokemuksi-

aan aiheesta. Tavoitteena oli saada heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan tutkimuksen aiheesta 

yleisien käsityksien sijaan. Vastaukset perustuivat heidän oman toimintansa reflektointiin.  

Aukaisin kyselylinkin ensimmäisen kerran keväällä 2022 ja laitoin saatetekstin (Liite 1) kera 

sen sosiaalisen median ryhmiin, joissa osallistujat koostuivat peruskoulun opettajista. Kysely-

linkin takaa avautuivat vielä aihetta avaava teksti ja kysymykset (Liite 2). Alkuperäisenä suun-

nitelmana vastauksia oli tarkoitus kerätä kahden viikon ajan, mutta vähäisten vastauksien 
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vuoksi jatkoin aikaa lopulta pidentäen sen kuukauden pituiseksi. Samalla päivitin opettajaryh-

miin uudestaan kyselytutkimustani ja pyysin lisää vastaajia. Kahden viikon jälkeen jaoin kyse-

lytutkimustani myös varhaiskasvatuksen ryhmiin saadakseni vastaajia esiopetuksessa työsken-

televiltä. Esiopettajille jaetun kyselytutkimuksen (Liite 3) rakenteen pyrin pitämään mahdolli-

simman samankaltaisena kuin alkuopettajille jaetun. Runsaasta vastausajasta huolimatta 

Webropolin kautta saatuja vastaajia oli esiopetuksen puolella työskentelevistäkin lopulta vain 

yksi.  

Vähäisten vastauksien vuoksi otin yhdeksi tutkimuskeinoksi lisäksi haastattelun etäyhteydellä. 

Jaoin samaisiin opettajaryhmiin kutsun etäyhteydellä tehtävään haastatteluun (Liite 4). Tähän 

kutsuun vastauksia sain kaksi. Heille laitoin ennen haastattelua sähköpostilla etukäteen kysy-

mykset ja tekstin kirjallisuusterapeuttisesta toiminnasta (Liite 5), mikä löytyi myös Webropol 

3.0 -tutkimuskyselyn alusta, jotta haastattelu ja tutkimuskyselyn pohja olisivat samankaltaiset. 

Haastattelut toteutettiin heinäkuussa 2022. Haastattelut nauhoitin ja litteroin (Liite 8) vastaajien 

suostumuksella. Kokonaisuudessa päätin ottaa kohderyhmään mukaan sekä esi- ja alkuopettajat 

enkä eritellä heitä tutkimuksessa, vaan pidän heitä yhtenäisenä ryhmänä. Tässä tutkimuksessa 

ei siis käsitellä esi- ja alkuopetuksen eroja. 

Vastaajia tuli niukasti, mihin ovat voineet vaikuttaa monet syyt. Ensinnäkin aihe on sellainen, 

mitä ei terminä käytetä tunnetusti opetuksessa ja ryhmän jäsenet ovat voineet kokea, etteivät he 

sovi vastaajiksi. Keväällä 2022 maailmanlaajuinen pandemia Covid-19 on ollut yhä vaikeutta-

massa arkea ja 24.02.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt opettajien työn 

kuormittavuutta ennestään. On siis ymmärrettävää, että huomio ei ole kohdentunut välttämättä 

kyselyihin vastaamiseen. Vastaamisen ja haastatteluihin suostuminen ovat perustuneet vapaa-

ehtoisuuteen.  

4.2 Sisällönanalyysi 

Fenomenologinen metodi saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimuksen monien eri teki-

jöiden tuloksena (Laine, 2018, s. 30). Tutkimuksessa on käytetty sisällönanalyysia, jota voidaan 

pitää yksittäisenä metodina, mutta myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 78). Se soveltuu kirjoitettujen, 

suullisten ja visuaalisten aineistojen analyysiin (Salo, 2015, s. 169). 
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Kritiikki sisällönanalyysia kohtaan suuntautuu siihen, miten sen avulla onnistutaan pelkästään 

esittämään järjesteltyä aineistoa ja luokittelua, eikä tällainen ole vielä varsinaista tutkimustu-

losta (Salo, 2015, s. 166). Tuomi ja Sarajärvi (2018) huomioivat, että kaikille aineiston analyy-

sitavoille ei edes tarvitse esittää nimitystä, vaan sisällönanalyysiksi voi riittää uskottava kuvaus 

siitä, miten analyysi on tehty. He myös korostavat, ettei ole olemassa neutraalia laadullista tut-

kimusta, joka tuottaisi objektiivisia tutkimustuloksia, kuten loogis-analyyttisessa tutkimuspe-

rinteessä oletetaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 142). 

Käytän analyysissani tarkemmin teoriaohjaavaa analyysiä, mihin sisältyy teoreettisia kytken-

töjä siten, että ne voivat toimia apuna, mutta analyysi ei suoraan pohjaudu teoriaan (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 81). Laineen (2018, s. 32) määrittelemän analyysiin paneutumisen etenemi-

sen mukaisesti olen oman analyysini ajaksi jättänyt tutkimuskohdetta koskevat aiemmat tutki-

mustulokset ja teoriat taka-alalle ja palannut niihin tehtyäni ensin omia tulkintoja aiheesta. Teo-

rioiden täysin huomiotta jättäminen ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä teoriapohja on rakentu-

nut ennen analyysia ja muokannut käsityksiäni tutkittavasta aiheesta. Teoriapohjan reflektointi 

analyysiin on kuitenkin avannut uudenlaisia näkökulmia, jotka olisivat voineet jäädä kätketyksi 

ilman aiheen tutkimista etukäteen. Teorian ja analyysin suhdetta voidaan pitää enemmänkin 

vuorovaikutteisena.  

Moilanen ja Räihä (2018) korostavat tutkijan kykyä nähdä omat lähtökohtansa. He nostavat 

esiin, että etenkin fenomenologiassa korostetaan esiymmärryksen tiedostamisen tärkeyttä, 

koska siinä pyritään asioiden kuvaamiseen mahdollisimman ennakkoluulottomasti. Heidän mu-

kaansa esiymmärrykseen kuuluvat ne teoriat, joihin on tutustuttu ja ne voivat avata uusia näkö-

kulmia aineistosta, mutta toisaalta teoria sisältää myös vaaran näkökulmien poisrajaamiseen. 

Analyysissa etsittyjen merkitysten kuvaamisen tulee olla mahdollisimman riippumatonta teori-

asta, mutta merkitysten kuvausta seuraavassa teoreettisessa syventymisvaiheessa laajan teorian 

tuoman sivistyksen merkitys korostuu (Moilanen & Räihä, 2018, s. 47). Analyysin kuvauksessa 

olen pyrkinyt tiedostamaan teorian mahdollisen ohjaavuuden ja kuvannut vastauksien sisältä-

miä merkityksiä tehden niille oikeutta. Laadullisessa tutkimuksessa nähdään olevan kyse vähi-

tellen tapahtuvasta tutkittavan ilmiön käsitteellistämisestä etukäteen hahmotetun teorian tes-

tauksen sijaan (Kiviniemi, 2018, s. 65). 

Kyselytutkimuksien kohdalla olen siirtänyt vastaukset erilliseen tiedostoon ja etsinyt yhdistäviä 

sekä erottavia tekijöitä. Vastauksista ilmeni erilaisia teemoja ja ne kuvasivat osittain samanlai-

sia ilmiöitä liittyen kirjallisuuden käyttöön luokassa. Tarkastellessani vastauksia huomioin 
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myös teorian kautta ilmeneviä yhtäläisyyksiä ja sitä, mikä on jäänyt mainitsematta tai ei ole 

ilmennyt vastaajien kohdalla. Tutkimus on rakentunut lopputulosta ennalta määrittelemättä. Jo-

kainen erilainen huomio on muovannut lopputulosta omanlaisekseen. Salo (2015, s. 186) ku-

vaakin, että laadullisessa analyysissa kyse on tekemisestä ja taitojen kehittämisestä sekä koros-

taa tutkielman tekijän omien valintojen merkitystä, toiminnan laatua ja omalajisuutta. Laadul-

linen tutkimus on prosessi ja tutkimustoiminnan ymmärtämistä voidaan pitää myös eräänlai-

sena oppimistapahtumana (Kiviniemi, 2018, s. 62).  
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6. Tutkimuksen tulokset 

Tutkimukseni analyysi on teoriasidonnainen, eli sisältää kytkentöjä teoriaan, mutta ei suoraan 

nouse teoriasta tai pohjaudu siihen (ks. Eskola, 2018, s. 182). Analyysin ensimmäinen osa koos-

tuu Webropolista saaduista vastauksista ja toinen osa haastatteluista. Lopuksi kokoan nämä yh-

teen ja vertaan vastauksien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. A, B ja D työskentelevät al-

kuopetuksessa ja C ja E esiopetuksessa. Vastauksia käsittelen ensin yksittäisesti, minkä jälkeen 

etsin kytkentöjä niiden välillä ja sitä, miten ne sitoutuvat esiteltyyn teoriaan. Aineiston käsittely 

teorian kanssa tuottaa tietoa uudella tavalla ja pitää merkitykset liikkeessä (Salo, 2015, s. 182). 

Vaikka vastaajia tuli vähäisesti, on Webropol-ohjelmiston seurannasta huomattavissa kiinnos-

tus aiheeseen. Kyselyä avattiin alkuopetuksessa työskentelevien vastaajien toimesta 180 kertaa 

ja kymmenen aloittivat tutkimukseen vastaamisen, mutta eivät ikinä suorittaneet sitä loppuun. 

Esiopetuksen puolella työskentelevistä vastaajista kysely avattiin 112 kertaa, mutta vain yksi 

aloitti ja suoritti loppuun kyselyn.  

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta alkuopetuksessa Yhteensä (N) 

Vastattu kyselyyn: Julkinen nettilinkki 2  

Kysely avattu vastaajien toimesta  180 

Vastaaminen aloitettu 10 

 

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta esiopetuksessa Yhteensä (N) 

Vastattu kyselyyn: Julkinen nettilinkki 1 

Kysely avattu vastaajien toimesta  112 

Vastaaminen aloitettu 1 

 

Aihe on siis ainakin jollain tapaa kiinnostanut. On kuitenkin huomioitava myös kyselytutki-

muksen rakenne, sillä esittelyteksti ja taustatiedot-kysymysosio olivat ensimmäisellä sivulla ja 

vastaajan oli tallennettava kysely ennen kuin hän pääsi katsomaan varsinaiset kysymykset. Osa 

kyselyn aloittaneista ovat siis voineet aloittaa täyttämisen silkasta uteliaisuudesta. Vertaaminen 

kyselyn avanneiden ja vastaajien määrän kesken voidaan pitää jo eräänlaisena tutkimustulok-

sena, sillä aihe kiinnostaa vaikka useimmat ovat voineet kokea, etteivät toteuta kirjallisuustera-

peuttista toimintaa. Tämä on kuitenkin vain yksi tulkinta niistä syistä, miksi vastauksia tuli vä-

häisesti. 
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5.1 Kyselylomake 

Kaksi vastaajista työskentelee 1. luokalla ja yksi esiopetuksen puolella opettajana. Käytän vas-

taajista jatkossa nimityksiä A, B ja C jäsennyksen helpottamiseksi. Olen koonnut alla olevaan 

taulukkoon huomioita, jotka nousivat vastaajien teksteistä (Liite 6 ja 7) esille heidän pohties-

saan kirjallisuuden käyttöä ryhmässään.  

 Vastaajien huomiot Webropol-kyselytutkimuksesta 

Kirjallisuudelle 

mainitut roolit 

A B C 

Rauhoittuminen Opettajan/oppilaiden omat 

lukuhetket tuovat tarpeellisia 

rauhoittumisen hetkiä koulu-

päivään. 

 

Kuvaa rauhoittumisen ja kes-

kittymisen kuuntelemaan yh-

deksi tärkeimmistä tavoit-

teista. 

 

Käyttää säännöllisesti kirjalli-

suutta rauhoittumisen keinona 

Opettaja lukee luokalle tai op-

pilaat lukevat itse kirjaston kir-

joja. 

 

Käyttää äänikirjoja käsityön 

tunneilla työrauhan ylläpitämi-

sessä. 

 

kielitietoisuuden 

kasvattaminen 

Kokee lastenkirjallisuuden 

tukevan lasten ja nuorten lu-

kuinnon, sanavaraston ja kie-

lellisen tietoisuuden kehitty-

mistä. 

  

yhteenkuulu-

vuuden lisäämi-

nen 

Kokee kirjasta riippuen, että 

open lukuhetki on lapsille ja-

ettu elämys, joka parhaim-

millaan luo yhteisöllisyyden 

tunnetta luokkaan. 

Kertoo kirjallisuuden avulla 

käsitellyiksi aiheiksi moninais-

ten perheiden käsittelyn. 

 

 

tunnetaitojen ke-

hittäminen 

 Kertoo kirjallisuuden avulla 

käsitellyiksi aiheiksi vahvat 

kiukkuasiat. 

Kertoo käyttävänsä kir-

jallisuutta tunnetaitojen 

käsittelemisessä. 

Käsittelee vahvuuksia 

ryhmässään Huomaa 

hyvä -materiaalin avulla. 

 

vaikeiden aihei-

den käsittely 

Kertoo käyttäneensä kirjalli-

suutta käsitelläkseen vaike-

ampia aiheita. Näistä mainit-

see surun, vanhempien ero, 

parhaan kaverin poismuutto 

yms. 

 

Kertoo käyttävänsä kirjalli-

suutta näpistelytilanteissa 

 

Kertoo, että kirjat ovat helppo 

tapa käsitellä vaikeita asioita. 

Mainitsee kuoleman ja  ihmi-

sen lisääntymisen käsittelyn 

 

 

Kuvaa, että kirjojen hah-

mojen kautta on helppo 

pohtia vaikeitakin tilan-

teita ja asioita. 

Lukemisen ilon 

jakaminen 

Kokee lastenkirjallisuuden 

tukevan lasten ja nuorten lu-

kuintoa  
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Vastauksista ilmenee kirjallisuudelle viisi roolia, joita ovat rauhoittuminen, kielitietoisuuden 

kasvattaminen, yhteenkuuluvuuden lisääminen, tunnetaitojen kehittäminen ja vaikeiden aihei-

den käsittely. Tavoitteita kuvattiin oppilaiden työskentelyyn keskittyen ja yhteiset tavoitteet ja 

opettajan omaa reflektointia ei kuvattu ollenkaan tavoitteiden yhteydessä. Haasteita oli kirjalli-

suuteen tutustumisen kanssa, sillä se koettiin työlääksi ja huolta koettiin myös siitä, millaista 

maailmankuvaa käytetyissä kirjoissa tarjotaan. Seuraavaksi käsittelen vastaajien huomioita tar-

kemmin.  

Rauhoittumisen roolia kuvattiin säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi kirjallisuuden avulla. 

A ja B kuvaavat, miten opettajan ja oppilaiden omat ja yhteiset lukuhetket tuovat tarpeellisia 

rauhoittumisen hetkiä koulupäivään. B kuvaa myös käyttävänsä äänikirjoja käsityötunneilla ja 

on huomannut sen lisäävän työrauhaa oppilaiden keskittyessä kuunteluun samalla käsityötä teh-

dessä. Mikäli opettaja ei ehdi välittömästi auttamaan, voi oppilas keskittyä kuuntelemaan ääni-

kirjaa ja odottaa omalla paikallaan. C kertoo, että toisinaan lasten voi olla haastavaa rauhoittua 

kuuntelemaan, jolloin hän ottaa lapset mukaan jo satua kuunnellessa mahdollisimman paljon. 

Tästä voidaan johtaa vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden merkitys lukuhetken aikana.  

open lukuhetki on jaettu elämys, joka parhaimmillaan luo yhteisöllisyyden ja ryh-

mään kuulumisen tunnetta luokkaan. 

Lukuhetki on vuorovaikutusta lukijan, kuuntelijan ja tekstin kanssa ja sen aikana voidaan har-

joitella monia taitoja kuten kuuntelemista, muiden kunnioittamista ja lukuhetken jälkeen kysy-

myksien esittämistä ja oman vuoron odottamista.  

Äidinkielen sisällölliset tavoitteet korostuvat A:n vastauksessa toiseen kysymykseen ”Millä ta-

voin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi?” hänen nostaessaan esiin, miten lastenkir-

jallisuus tukee lasten ja nuorten lukuinnon, sanavaraston ja kielellisen tietoisuuden kehitty-

mistä. Tässä korostuvat opettajan valitsemat ja mahdollistamat kirjat, sillä niillä voi olla suuri 

merkitys oppilaiden lukuinnon tukemisessa. Uskon, että tämä korostuu eniten muiden taitojen 

oppimisessa. Lukemisen into mahdollistaa sanavaraston kehittymisen ja kielellisen tietoisuu-

den kasvamisen lukemisen rinnalla. 

Jokainen vastaaja nosti esiin vaikeiden aiheiden käsittelyn kirjallisuuden kautta. He kuvaavat 

aiheiksi surua, vanhempien eroa, parhaan kaverin poismuuttoa, vahvoja kiukkuasioita, moni-

naisten perheiden käsittelyä, näpistelytilannetta ja ilmaisevat listan jatkumista (”yms.” ja ”...”). 
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Kirjallisuus tarjoaa moninaisten vaikeaksi koettujen aiheiden käsittelyyn väylän opettajan ja 

oppilaan välille. Luokkahuoneessa voi nousta esiin erilaisia tilanteista, joita tulee käsitellä lap-

sentasoisesti lähellä lapsen maailmaa, joten lastenkirjallisuudesta voi löytyä reitti ratkaisun ää-

relle. Haastaviksi koettuja asioita voi olla helpompi käsitellä aluksi samastumalla toiseen, ul-

kopuoliseen henkilöön. 

Kirjoissa päähenkilöille tapahtuu ikävät asiat, jolloin aihetta on helpompi käsi-

tellä ikään kuin ulkoapäin. 

Käsittely lähtee siis keskittymällä aluksi kirjan henkilöön/henkilöihin ja avartaa sen avulla kä-

sitystä mielen päällä olevasta asiasta. Kirja voi tarjota myös ratkaisuja tai mallia käydä läpi 

vaikeita asioita. Asiasta puhuminen voidaan kokea helpommaksi kuulemalla aluksi, ettei asioi-

den kanssa olla yksin ja voimme saada vertaistukea muista. 

Tavoitteissa korostuivat kuuntelemisen taidot. Vastaajat A ja B mainitsivat tavoitteiksi rauhoit-

tumisen, keskittymisen kuuntelemaan ja kuullun ymmärtämisen tavoitteita. A nosti esiin myös 

kokemuksellisuuden ja kirjojen valitsemisen luokan tarpeiden näkökulmasta, kun taas B konk-

retisoi tavoitteita oppilailleen sanoittamalla esimerkiksi ”Kuuntele tarkasti, mitä tarinassa ker-

rotaan x-asiasta” tai kirjoittamalla taululle ”Tavoite: Kuuntelen tarkasti”. C haluaa pitää tilan-

teet mahdollisimman avoimina ja suosia lasten mahdollisuutta vaikuttaa hetkeen ja viedä sitä 

eteenpäin. Opettajan omia tavoitteita ei listattu vastauksissa. 

Haasteiksi koettiin se, miten lastenkirjallisuuteen perehtyminen ja erilaisten työtapojen opettelu 

vie aikaa. A piti koulun omaa kirjastona heikkona, minkä vuoksi suorittaa yhteistyötä kunnan 

kirjaston kanssa, mikä myös lisää osaltaan työmäärää. B kuvaa haasteeksi vanhojen satujen 

käytössä sen erilaisen maailmankuvan. Osassa tekstistä hän on joutunut muokkaamaan vanhen-

tuneita ja jopa rasistisia kohtia, joita hän ei miellä soveltuvan nykykoulun arvoihin. C kertoo, 

että haluaisi hyödyntää kirjallisuutta enemmän työssään, mutta kuvaa ettei aika riitä.  
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5.2 Etäyhteydellä toteutetut haastattelut  

Kyselylomakkeen vähäisten vastauksien vuoksi pyrin saamaan etäyhteydellä toteutettavaan 

haastatteluun vastaajia. Myös heitä tuli vähäisesti, mutta toisaalta se jättää tilaa tulkita vastauk-

sia tarkemmin. Haastattelua ohjasi kysymysrunko, mutta pyrin antamaan tilaa vastata kysymyk-

siin niin laajasti tai suppeasti, kuin vastaaja oli valmis kertomaan. Näkö- ja kuuloyhteys tilan-

teessa mahdollisti vuorovaikutuksen, jossa saatoin reagoida myötäilemällä tai osoittavani mie-

lenkiintoani myös nyökyttelemällä vastaajan kertoessa kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Toteu-

tusmuoto erosi siis Webropol-kyselystä haastattelijan ja haastateltavan erilaisen vuorovaiku-

tuksen osalta. Kyselytutkimuksessa vuorovaikutus rajoittui vain kysymyksiin ja vastauksiin ja 

osapuolten ilmeet sekä eleet vastaajan avatessa kokemuksiaan ja näkemyksiään jäivät pois. 

Haastatteluiden transkription osuus (Liite 8) havainnollisti, miten etähaastattelu loi jollain tapaa 

vapaamman tilan ilmaista ajatuksia ja mietteitä, sillä parin lauseen sijaan yhden kysymyksen 

kohdalla saattoi tulla puolen sivun mittainen pohdinta (vrt. Liite 6 ja 7). Haastattelussa vastaa-

jalla ei tarvinnut miettiä, miten muotoilisi valmiin ajatuksen, vaan hänellä oli mahdollisuus ker-

toa joko muistiinpanojen avulla vapaasti tai spontaanisti tilanteessa täydentää muistiinpanojaan 

siinä hetkessä heränneillä ajatuksilla. 

Haastatteluissa kirjallisuudelle kuvattiin rooleiksi: Herkkäluontoisten/vaikeiden aiheiden käsit-

tely, arvojen pohtiminen, tunnetaitojen tukeminen, lukemisen ilon jakamisen ja oman ammatil-

lisuuden tukeminen. Haasteita liittyi kirjallisuuden käytön ajalliseen rajoitukseen työaikana. 

Käytän heistä analyysissa nimityksiä D ja E selkeyttämiseen. Olen koonnut haastatteluiden 

transkriptioista (Liite 8) nousevat huomiot seuraavalta sivulta löytyvään taulukkoon ja jäsentä-

nyt ne kirjallisuudelle kuvattujen roolien mukaan.  
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 Vastaajien huomiot etäyhteydellä toteutetuissa haastatteluissa 

Kirjallisuudelle maini-

tut rooli 

D E 

Herkkäluontoisten/vai-

keiden aiheiden käsit-

tely 

Käsittelee kirjallisuuden avulla erilaisuutta ja 

erilaisia perheitä. 

Käyttää kirjoja kuoleman käsittelyssä ja pu-

huttaessa vauvojen syntymästä. 

Käyttää ilmastonmuutoksen käsittelemisessä 

tarinoita, jotta voisi käsitellä aihetta lapsenta-

soisesti ja positiivista ja tulevaisuuteen usko-

vaa näkemystä jakavasti. 

 

arvojen pohtiminen Hänen luokassaan paljon eri uskontokuntien 

lapsia ja kertoo, että osassa perheitä voimak-

kaita mielipiteitä erilaisuutta kohtaan. Käsitte-

lee kirjojen avulla arvoja, sillä ei halua suo-

raan jakaa omia näkemyksiään vaan kuvaa ha-

luavansa jakaa ilmapiiriä, jossa yhdessä poh-

ditaan ja opetellaan asioita. 

 

tunnetaitojen tukemi-

nen 

Piki- ja Molli-kirjat ”sun muut”. Myös Fanni-

kirjasarja ollut käytössä. Ystävien Aapisen 

mainitsee tunnetaidoista puhuttaessa (erilaiset 

tunteet, kateus, valehtelu) sekä oppilaiden itse 

lukemat tekstit. 

Mainitsee työskentelyn tavoitteiksi vahvistaa 

toisten ihmisten arvostamista ja ohjata oppi-

lasta eläytymään toisen ihmisen asemaan. 

 

lukemisen ilon jakami-

nen 

On pitänyt kirjoista itse lapsena, joten haluaa 

viedä lukemisen iloa eteenpäin omille oppi-

laille. 

Ryhmässä käytössä Luku-

lumo-sovellus, jonka 

avulla lapsi saa valita 

oman äidinkielensä kie-

leksi sovelluksessa. 

Kertoo, että oman koke-

muksen mukaan vanhem-

mat eivät lue lapsille ko-

tona, joten ryhmässä ”syö-

tetään” kirjoja lapsille. 

oman ammatillisuuden 

tukeminen 

 Kokee kirjallisuuden no-

peuttavan työntekoa, sillä 

löytää uusia vinkkejä ja 

tietoa, jotta pysyy ajan ta-

salla. Kertoo, että kirjalli-

suus lisää ja tukee omaa 

ammattitaitoa. 

Erityispedagogiikan osalta 

käyttänyt kirjallisuudesta 

löytyviä työskentelytapoja 

kuntoutusmallina. 
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Herkkäluontoisten ja vaikeiden asioiden käsittely nousee vahvasti esiin D:n vastauksissa kirjal-

lisuuden tarjoamina hyötyinä. D kertoo, että kokee asioiden käsittelyn helpommaksi kirjalli-

suuden kautta kuin opettajajohtoisesti luennoimalla. Toisaalta kirjallisuus voi helpottaa myös 

opettajan omaa työskentelyä ja aiheiden pohtimista.  Hänen kokemuksensa mukaan kirjallisuu-

den kautta on helpompi käsitellä asioita niin oppilaalla kuin opettajalla.  

-- et ku on tietysti opettajanaki semmonen niinku arkaluontonen asia nii semmo-

nen herkkä nii sit se on kiva ku joku on miettiny mun puolesta valamiiksi et miten 

puhua siitä lapsentasosesti eikä tartte sitte ite miettiä sitä ku ne kirjan tekijät on 

miettiny sen jo tosiaan valmiiks.  

Hän kokee, että lapsen on helpompi samastua kirjojen päähenkilöihin ja näin jättää itsensä si-

vuun asiasta ja käsitellä henkilökohtaisia asioita. Hänen kertomassaan korostuu erilaisuuden 

käsitteleminen ja sitä kautta lasten kasvun ja itsetunnon tukemisen. Hän kuvailee kirjallisuuden 

helpottavan aiheen prosessointia myös oppilaalla ja mainitsee lapsen mahdollisuuden samastua 

tarinaan olematta itse pääroolissa.  

--on puhuttu siis hyvin monenlaisesti tästä tai tavallaan tästä  erilaisuuesta sitte 

just kirjojen avulla et mä koen et lapsen on helpompi samaistua... samaistua nii-

hin kirjojen päähenkilöihin ja tavallaan sitte saa ehkä ittensä paremmin sivuun 

siitä asiasta vaan ja pystyy sitte käsittelemään sitä niitten henkilöitten avulla sitä 

asiaa et lapsi pystyy samaistua siihen tarinaan mutta kuitenki olematta ite siinä 

tavallaan pääroolissa. 

Arvojen pohtiminen limittyy osittain vaikeiden asioiden käsittelyyn. D on huomannut ryhmänsä 

sisällä perheitä, joilla on vahvat käsitykset esimerkiksi sateenkaariperheistä ja siitä, miten kaksi 

miestä eivät saisi mennä naimisiin. Hän näkee, että nämä arvot heijastuvat myös lapsiin. Tämän 

aiheen käsittelyyn hän on valinnut kirjat, sillä ei halua tuntea oloaan sellaiseksi, että välittäisi 

suoraan omia näkemyksiään lapsille, vaan että he saisivat käsitellä itse omaa maailmanku-

vaansa ja näkemyksiään aiheista. 

mä koen että just semmosia arvoja on helppo opettaa tai viiä eteenpäin kirjojen 

kautta että sitte mä haluan ite olla tavallaan sivummalla et ei koska lapsihan imee 

opettajasta varsinki tommonen alkuopetusikänen lapsi nii sehän imee valtavasti 

opettajasta erinäisiä asioita nii kuitenki tavotteena on se lapsen oma kehitys ja 

kasvu et en mä halua että imee minusta vaikka hyviä arvoja haluanki välittää 
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Tunnetaitojen käsittelyyn D on valinnut niitä varten suunniteltuja kirjasarjoja. Näistä hän listaa 

Molli-, Piki- ja Fanni-sarjan. Myös Ystävien Aapisen saduissa hän on kokenut hyötyvänsä tun-

netaitojen harjoittelussa niin opettajan tai oppilaan lukemana kuin oppilaiden tuottamissa teks-

teissä.  

Lukemisen ilon jakaminen on muotoutunut D:llä oman lapsuuden kokemuksista. Hän haluaa 

välittää omalle ryhmälleen samanlaisia kokemuksia, kuin on itse saanut lapsuudessaan kirjojen 

kuuntelemisen tai lukemisen kautta. Hän myös kokee, että kirjallisuuden avulla oppii erinäisitä 

asioista ja korostaa myös kuvallisen viestinnän tärkeyttä kirjojen tutkimisessa sekä mainitsee 

pohtivansa työskentelyssään laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. E:n ryhmässä on käytössä Lu-

kulumo-sovellus, josta lapsi saa itse kuunnella tai lukea valitsemaansa kirjaa. Hän kertoo myös, 

että se on tukenut erikielitaustaisten lasten lukemisen mahdollistumista. E käyttää ryhmässään 

myös draaman keinoja ja pyrkii lisäämään kirjallisuuden käyttöä lasten kanssa, sillä on huo-

mannut lasten kertomana, että kotona ei lueta kirjoja. 

Oman ammatillisuuden tukeminen korostui kaikista vastaajista eniten E:n vastauksissa. Hän 

pyrkii näkemään tarpeita ryhmässään ja lähtee etsimään kirjallisuudesta keinoa tukea tavoitteen 

saavuttamista. Hän listaa esimerkiksi kielen kehityksen tukemisen toiminnallisin menetelmin 

leikin kautta, vieraan kielen opetuksen tai toiminnanohjauksen puutteellisuuden tukemisen, joi-

hin hän on saanut tukea ammattikirjallisuuden tutkimisesta. Kysyessäni kokeeko hän hyödyn-

tävänsä kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa E vastaa hyödyntävänsä mahdollisesti jopa 

liikaakin. Tämä kuitenkin voi liittyä myös ajan rajallisuuteen työpäivän aikana, sillä joidenkin 

vastaajien kertomuksissa korostuu haasteena ajan löytäminen kirjallisuuden hyödyntämiseen. 

mä koen sen hyvinki hyödylliseks se nopeuttaa niinku työntekoa ja siit saa koko 

ajan niinku uusia vinkkejä ja uutta tietoo ja pysyy niinku ajan tasalla joka mun 

mielestä on erittäin tärkeetä varsinki erityispedagogiikan osalta et siinä on niinku 

paljon tapahtuu muutoksia toki muutenki mutta ja sit mitä vanhemmaksi työnte-

kijäks tulee niin mitä valmiina saa nii sit se niinku tuntuu ihan kivalta 
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5.3 Johtopäätökset 

Webropol-kyselytutkimuksien ja etähaastatteluiden avulla kerätyissä vastauksissa ilmeni sa-

mankaltaisuuksia, mutta myös joitakin yksittäisiä mainintoja, joita ei muiden tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden vastauksissa ilmennyt. Alla oleviin taulukkoihin olen koonnut kir-

jallisuudelle mainitut roolit, ja kirjallisuuden käyttöön liittyvät haasteet sekä merkinnyt niiden 

maininnat tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vastauksissa.  

 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

Kirjallisuudelle mainitut rooli A B C D E 

Herkkäluontoisten/vaikeiden aiheiden 

käsittely 

x x x x  

rauhoittuminen x x    

kielitietoisuuden kasvattaminen x     

yhteenkuuluvuuden lisääminen x x    

tunnetaitojen kehittäminen  x x x  

arvojen pohtiminen    x  

lukemisen ilon jakaminen x   x x 

oman ammatillisuuden tukeminen     x 

 

 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

Kirjallisuuden käytössä ilmenneet 

haasteet 

A B C D E 

Ajan puutteellisuus x x x x x 

Rauhoittuminen lukuhetkeen    x   

Sopivan kirjallisuuden löytyminen  x  x  

 

Analyysini perusteella kirjallisuuden työskentelyn on koettu tukevan herkkäluontoisten/vaikei-

den aiheiden käsittelyssä, sillä se sai eniten mainintoja tutkimukseen osallistuneiden henkilöi-

den vastaukissa. Toiseksi eniten mainintoja ilmeni tunnetaitojen kehittämiseen ja lukemisen 

ilon jakamiseen liittyen. Vastauksissa mainittiin myös lukijan tai kuulijan kasvun kehityksen, 

itsetunnon sekä yhteenkuuluvuuden lisäämisen saralla. Haasteita liittyi kirjallisuuden valintaan, 
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koska sillä koettiin olevan tärkeä rooli, minkälaista arvomaailmaa he kirjallisuuden kautta vä-

littävät. Muita haasteita liittyi kirjallisuuden käytön tai sen tutkimisen ajalliseen rajallisuuteen. 

Useat vastaajista toivat ilmi, miten työaikana ei ehdi tutkia ja lukea kirjallisuutta tai muut ta-

voitteet vievät aikaa siihen paneutumiselta yhdessä oppilaiden tai lasten kanssa. Rauhoittumi-

nen lukuhetkeen ilmeni haasteena vain yhdellä vastaajista. 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vastauksissa ilmeni kytkentöjä teoriaan ja sekä ana-

lyysi että teoriapohja tukivat toistensa muodostumista Pro gradun työstämisen aikana. Rauhoit-

tumisen roolia korostettiin ja kuten Arvola ja Mäki (2009b, s. 43) toteavat, sadut ja tarinat luo-

vat tilan, jossa voi hengähtää. Lukuhetkessä korostuvat lukija, puhujan ja kirjan välinen vuoro-

vaikutus, jossa yhdessä siirrytään kirjan maailmaan (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 301). Kir-

jan lukeminen ja sen tutkiminen keskustelun kautta synnyttävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, 

kun yhdessä syvennytään tarinan äärelle ja pohditaan sen synnyttämiä ajatuksia. Kuten Suvi-

lehto ja Nyfors (2020) korostavat, kirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä asioita sopivan 

etäältä. Opettajien kokemuksissa nousi myös teoriapohjassa korostunut ajatus siitä, miten lap-

selle on tärkeää saada samastumisen kohteita ja kuulla, miten heidän kokemistaan vaikeista 

asioista voi selvitä tai etteivät he ole yksin siinä tilanteessa. Oman kokemuksen uudelleenasen-

noituminen ja sen käsittely helpottuu, kun sen voi kokea uudelleen osittain ulkopuolelta. Tari-

noiden avulla kasvatetaan ymmärrystä itsestä, muista ihmisistä ja ne voivat samalla avata uu-

denlaista näkökulmaa koettuihin tunteisiin tai toimintatapoihin (Kauppinen & Aerila, 2019, s. 

20). 

Vastauksissa kävi ilmi myös kielitietoisuuden kehittäminen ja lukemisen innon jakaminen. 

Opetussuunnitelman (2016) mukaan äidinkielen oppiaineen tehtävänä on tukea oppilaiden 

kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja 

muusta kulttuurista samalla tullen tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Opetus 

perustuu laajaan tekstikäsitykseen ja pyrkii kehittämään ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuvan 

kirjallisuuden avulla oppilaiden luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä sekä 

laajentaa käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista (Opetushallitus, 2014, s. 

103–104). Kirjallisuuden käyttäminen nähdään vahvana osana äidinkielen sisältöjä. Lukiessaan 

ja kuunnellessaan tarinoita oppilaiden kieli kehittyy ja sanavarasto laajenee (Mäki & Kinnunen, 

2005, s. 32). 
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Huolestuneisuutta kohdistui vanhahtavien arvojen ja näkemyksien välittymiseen kirjallisuuden 

kautta. Eräs vastaaja oli huomannut vielä 2000-luvun alun kirjallisuudessa rasistisia ja suku-

puolittuneita ilmauksia. Kirjallisuuden parissa työskentelyyn liittyy olennaisesti opettajan oma 

tutustuminen käytettävään aineistoon. Tarkastelun kohteeksi nousee: onko kirjan teksti sopivaa 

suunnatulle ikätasolle, hahmojen esiintyminen, konteksti, kuvitus (jos sellaista on) ja kirjailijan 

sanoma (Rozalski, Stewart & Miller, 2010, s. 35) sekä millaista maailmankuvaa ja kenen nä-

kökulmaa se tarjoaa (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 299–300). Lastenkirjat heijastavat kirjoi-

tusajan maailmankuvaa (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 299–300), joten jääkin opettajan vas-

tuulle huomioida, onko ryhmään tuotu kirjallisuus pedagogisesti arvokasta.  

Lastenkirjallisuus on läpi vuosien ollut kasvatuksen työväline. Myös tutkimukseen osallistu-

neiden henkilöiden vastauksissa ilmeni, että Platonin ajatus tarinoiden terapeuttisesta vaikutuk-

sesta lapsiin (ks. Mäki & Kinnunen, 2002, s. 36) on säilynyt vahvasti vuosien kuluessa eteen-

päin. E:n kertoma havainto siitä, että lapsille ei lueta kotona kirjoja korostaa aikuisen roolia 

lukuhetken suunnittelussa pedagogisissa ympäristöissä. Kirjallisuusterapeuttinen kirjallisuus-

kasvatus pyrkii huomioimaan tämän ja kasvattajan tulee suunnitella lukuhetki huolella ja valita 

kirja ajatuksella (Suvilehto, 2020b, s. 51). Vastauksissa ilmeni kuitenkin haaste riittävänä pide-

tyn ajan puutteellisuudessa, mikä vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Tämä haaste ilmeni jokai-

sen henkilön vastauksissa. 
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Pohdinta  

Salakka (1989) on pohtinut sanan merkitystä ja sen voimaa. Se näkyy uskonnollisissa teksteissä 

(Raamattu on Pyhä Sana), fraaseissa (Sinun sanasi on minun lakini), vetoamme siihen saadak-

semme vakuuden (”Allekirjoitatko tämän?”) tai jopa pidämme jonkun toisen sanoja parempina 

kuin muiden. Salakan mukaan olemme toisaalta ahtaalla, sanan sitomina ja väärästä sanasta 

voimme joutua ongelmiin, mutta kuitenkin sana syntyy meissä ja lähetämme sitä eteenpäin 

vaihdettavaksi. Sana mahdollistaa vuorovaikutuksen (Salakka, 1989, s. 28). Pohdittaessa sanan 

tai sanojen merkitystä, kirjallisuus vaikuttaa meihin voimakkaasti aina jollain tapaa. Olkoon se 

sitten visuaalisessa, audio- tai tekstimuodossa. Tutkielmani teoriaosuutta kootessani kävi ilmi, 

että kirjallisuus vaikuttaa ajatteluumme ja toimintaamme, kun luemme tai tuotamme sitä. Alusta 

saakka mielessäni ollut ajatus kirjallisuuden voimasta on selkiytynyt Pro gradun prosessin ede-

tessä. 

Tämän Pro gradun tavoitteena oli selvittää, millä tavoin opettajat kokevat kirjallisuuden käytön 

esi- ja alkuopetuksessa osana hyvinvoinnin tukemista. Alun teoriapohjassa käsiteltiin kirjalli-

suuden merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Lapsi elää lähellä satujen maailmaa ja 

satu etenee tavalla, joka vastaa lapsen kokemusmaailmaa (Bettelheim, 1998, s. 58). Sadut ja 

kertomukset avautuvat lapselle tavalla, joka voi tukea jo käynnissä olevaa pohdintaa. Ruohosen 

(2009) mukaan lapsi kaipaa ajatustensa ja psyykeensä käyttö- ja kasvuvaraksi jotain lapsen-

omaista, kuten satuja ja tarinoita, joita hän voi työstää omassa rauhassaan omassa maailmassaan 

(Ruohonen, 2009, s. 158). Aikuiselle lapsen mielessä oleva prosessi ei välttämättä näyttäydy 

ulospäin. Kirjallisuus voi saada lasta avautumaan ja tekemään näkyväksi hänen sisäisiä mielen-

tilojaan (Suvilehto, 2020c, s. 148). Tutkimuksen lähtökohtana toimi se, että kirjallisuustera-

peuttinen toiminta tukee lapsen hyvinvointia ja kertomukset ja sadut ovat tärkeitä lapsen kehi-

tykselle. Oikea kirja tai mikä tahansa teksti voi vaikuttaa sen lukijaan tai kuulijaan avaamalla 

tai avartamalla hänen näkemyksiään ja muovaamalla hänen kokemusmaailmaansa (Ihanus, 

2022, s. 24).  

Kirjallisuuden parissa työskentely kattaa laajan alueen työskentelymahdollisuuksiensa kautta. 

Kirjallisuusterapeuttinen työskentely voi välittyä erilaisten termien, kuten runoterapia, satute-

rapia, sarjakuvaterapia ja kirjoittamisterapia kautta (Suvilehto, 2020a, s. 49). Materiaalina voi-

vat toimia sadut, tarinat ja muut tekstit sekä lasten ja nuorten omat suulliset ja kirjalliset tuo-

tokset (Mäki & Arvola, 2009a, s. 13). Opettajan rooli on suunnitella toiminta tavoitteelliseksi 
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niin, että sen avulla löydetään tie yhteisen pohdinnan äärelle. Tutkimukseni tuloksissa näyttäy-

tyi kirjallisuuden arvostaminen erilaisten herkkäluontoisten/vaikeiden aiheiden, kuten kuole-

man, kiusaamisen ja erilaisuuden käsittelemisessä, mutta tavoitteita ei ollut kirjattu hyvinvoin-

nin tukemisen kautta suoraan vaan ne liittyivät lähinnä kuuntelemisen ja keskittymisen tehtä-

viin, mutta uskon hyvinvoinnin tavoitteiden toimivan taustalla herkkäluontoisia/vaikeita aiheita 

käsitellessä. Nämä eivät välttämättä ole tietoisia tavoitteita opettajille tai he eivät ole halunneet 

määrittää tällaisille hetkille tavoitteita, vaan mennä oppilaslähtöisesti ja heidän mielen proses-

siensa mukaan. Muita rooleja, joita kirjallisuuden käytölle listattiin, olivat rauhoittuminen, ar-

vojen pohtiminen, kielitietoisuuden kasvattaminen, yhteenkuuluvuuden lisääminen, lukemisen 

ilon jakaminen, oman ammatillisuuden lisääminen sekä tunnetaitojen kehittäminen.  

Tunteiden käsittelyyn liittyvistä kirjoista mainittiin eri materiaaleja, kuten Piki-, Molli- ja 

Fanni-kirjasarja ja tunnetaitoihin liittyvä kirjallisuus on lisääntynyt opetuksen kentällä viime 

aikojen saatossa. Mainintoja saivat myös kuolemaa ja ihmisen biologiaa käsittelevät lastenkir-

jat. Vastaajat eivät tuoneet esille lasten omia tuotoksia, vaikka heille jakamaani esittelytekstiin 

niiden käyttömahdollisuus ja sen kautta pohdinta oli mainittu. Tuloksieni perusteella kirjalli-

suuden käyttöarvo näyttäytyy opettajille lähinnä painettuun lastenkirjallisuuteen, mikä kattaa 

sisälleen erilaiset lastenkirjat. Kirjallisuuden käytöstä mainittiin erityisesti aikuisen lukeminen 

lapsille tai oppilaille. Lasten ja oppilaiden omat kirjoitus- tai lukemishetket tulivat esille D:n 

haastattelussa Ystävien aapisen valmiin materiaalin kautta ja E kertoi käyttävänsä draaman kei-

noja. Kumpikaan ei tarkentanut millä tavoin ja minkälaisin tavoittein nämä hetket toteutetaan. 

Tässä tutkimuksessa korostui tilanteesta ulkopuolisen silmin lapsen rooli kuuntelijana ja kes-

kustelijana. Lapset kuitenkin pohtivat ja käsittelevät asioita, joita eivät ymmärrä omalla taval-

laan, vaikka eivät osaisi selvästi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan toiselle ihmiselle (Corr, 2004, 

s. 340). Kirjallisuusterapeuttisen toiminnan toteutukselle voi olla vaikea sanallistaa tavoitteita, 

sillä aikuiselle lapsen mielen sisäisen prosessi voi olla näkymättömissä. 

Haastavaa toiminnan toteuttamisessa voi olla myös sopivan kirjallisuuden löytäminen (Maich 

& Kean, 2004). Kirjojen tutkiminen ja niiden kategorisoiminen sopiviin tilanteisiin vie työaikaa 

ja kuormittaa opetustyön suunnittelua. Käytettävissä oleva kirjallisuus voi olla niukkaa ja kir-

jaston kanssa tehtävä yhteistyö vaatii aikaa, joka voi olla pois muiden oppituntien suunnitte-

lusta.  Useat vastaajista korostivat, että heidän aikansa ei riitä siihen, että he toteuttaisivat kir-

jallisuuden parissa työskentelyä niin paljon kuin haluaisivat. Vastaajien kokemuksissa vanho-

jen satujen käytössä haasteeksi nousee niiden muokkaaminen nykykoulun arvoihin sopivaksi 

niistä löytyneiden rasistisien ilmauksien vuoksi. Voidaan pohtia, onko opettajan työstä tullut 
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entistä vaativampaa. Lisääkö uusi opetussuunnitelma ja hyvinvoinnin korostaminen opettajan 

työtaakkaa, vai onko se aina ollut yksi opettajan tehtävistä ja nykyinen lisääntyvä tietoisuus 

auttavista ja helpottavista tekijöistä tarjoavat jotain uutta opetukselle?  

Kinossalo (2020) pohtii voiko liian syvälle kohdistettu elämäntarinallinen lähestyminen johtaa 

oppilaan purkautumiseen jostain voimakkaasta traumasta, jonka käsittelyyn opettajan taidot ei-

vät enää riitä. Samalla hän korostaa, että terapia on ammattilaisen tehtävä, mutta tarinallista 

otetta voi silti käyttää opetuksessa ja kasvatuksessa (Kinossalo, 2020, s. 35). Toisaalta tämän 

tutkielman aineistossa korostui ajan rajallisuus ja voidaan pohtia, miten kirjallisuus näkyy esi- 

ja alkuopetuksen työskentelyssä sekä millainen osuus lasten hyvinvoinnin tukemiselle annetaan 

muun opetuksen ja tavoitteiden keskellä. Martikainen (2019, s. 129) haluaa korostaa, että 

vaikka kirjallisuuskasvatuksessa lasten tutustuttaminen kirjojen maailmaan vaatii aikaa ja pa-

nostusta, maksaa se itsensä korkojen kera takaisin. Toisaalta voidaan ajatella kirjallisuustera-

peuttisen työn tuloksia ja hyötyjä sen ajatuksen kautta, että hyvinvoiva lapsi oppii. Muun mu-

assa Furner (2017) on tutkimuksellaan osoittanut, että kirjallisuuden parissa työskentely on voi-

nut auttaa matematiikkaan kohdistuvassa ahdistuksessa.  Kuten Mäki ja Kinnunen (2005) huo-

mioivat, kirjallisuusterapiaryhmän tulokset voivat näkyä vasta vuosien päästä. Mahdollisesti 

hyvänä omanarvontuntona ja luottamuksena elämään (Mäki & Kinnunen, 2005, s. 50). 

Suvilehdon (2020c) mukaan kirjallisuuden parissa työskentely herättelee toiveikkuutta siihen, 

että asioihin voi vaikuttaa ja lapsen kokema asia helpottuu, kun kirja, tekstit, luetut tai kirjoitetut 

sanat aktivoivat prosesseja, jotka tähtäävät muutokseen ja asian käsittelyyn (Suvilehto, 2020c, 

s, 147). Kirjallisuuden käsittelystä lapsi voi saada myös sanoja omille tunteilleen (Harjunkoski, 

2009, s. 138). Jo pelkkä tarinan lukeminen voi tuottaa mielihyvää ja tukea hyvinvointia, mutta 

toisinaan tarvitaan auttajaa elämän haasteissa selviämiseen tai haavojen esiin kaivamiseksi 

(Mäki & Kinnunen, 2005, s. 49). Kirjallisuusterapeuttisessa toiminnassa korostuu ohjaajan 

rooli ja sadun tai kertomuksen jälkeinen keskustelu. Ohjaajan kanssa käyty dialogi voi synnyt-

tää uudenlaisia havaintoja (Hynes & Hynes-Berry, 1986, s. 11). Kirjallisuus puhuttelee eri ta-

voilla lasta ja aikuista toimien eri tasoissa samanaikaisesti (Suvilehto, 2020a, s. 110) ja kirjal-

lisuusterapiassa osallistuja nimeää uudelleen kirjallisuudesta saamansa vaikutelman suodatta-

malla sen oman suodattimensa läpi (Linnainmaa, 2004, s. 15). Opettajan oma paneutuneisuus 

ja harrastuneisuus kirjallisuusterapeuttisessa toiminnassa toimii tärkeänä osatekijänä, jotta toi-

mintaa voidaan toteuttaa tavoitteellisena. Kirjallisuuteen paneutumisen avulla opettaja voi tu-

kea myös omaa ammattitaitoaan ja tämä helpottaa toiminnan suunnittelua. 
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Kinossalo (2020) korostaa, että satuja ja tarinoita tulisi ottaa keskeisemmäksi osaksi koko pe-

rusopetusta, eikä pitää sitä vain pienimpien oppilaiden etuoikeutena. Hän vertaa tarinoiden vai-

kutusta aikuistenkin tarpeeseen käsitellä maailmaa niiden avulla. Läpi elämän ihmisellä on 

tarve tulla osaksi, kuunnella ja kertoa myös fiktiivisiä tarinoita, sillä niissä koetaan, tunnetaan, 

haaveillaan, ollaan omana itsenä ja joskus aivan muuta (Kinossalo, 2020, 38). Meistä jokainen 

on osa toistemme tarinoita, joten aikuisena olisikin hyvä miettiä millaista tarinaa lapsi kirjoit-

taisi sinusta (Trogen, 2020, 123). 

Tässä tutkimuksessa käytiin läpi hyvin yleisesti kirjallisuuden parissa työskentelyä ja sen roolia 

hyvinvoinnin tukemisessa. Jatkossa voitaisiin tutkia tarkemmin, kuinka usein ja minkälaisin 

tavoittein opettajat käyttävät kirjallisuutta opetuksessaan. Tutkimus voitaisiin kohdistaa myös 

lapsiin ja oppilaisiin. Vaikka näennäisesti opettaja ja oppilaat ovat samassa tilassa, opettaja ko-

kee tilanteen eri tavalla kuin oppilaat (Laine, 2018, 26). Myöhemmässä tutkimuksessa siis voi-

taisiin valita tutkimuksen kohteeksi oppilaiden näkökulma toiminnan aikana ja se, miten he 

kokevat toiminnan. Lasten omat kertomukset heidän prosessistaan voivat tuoda esille jotain 

uutta kirjallisuusterapeuttisen toiminnan kattavuudesta pedagogisissa ympäristöissä. Opettaja 

havainnoi lasten ja oppilaiden sisäisiä prosesseja aina kuitenkin ulkopuolisena. Sadut ja tarinat 

vaikuttavat kuitenkin syvemmällä tavalla meihin ja meidän ajatuksiimme huomaamattaan. 

Mahdollisesti siinä piileekin lastenkirjallisuuden arvo. 

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Hyvärinen (2017) nostaa esiin, miten koko tutkimuksentekoa ohjaava periaate on toiminnan 

eettisyys. Hänen mukaansa eettisyyteen kuuluu muun muassa se, että tutkija ei aiheuta ihmisille 

vaivaa ja haastatteluun osallistujien on tiedettävä, mistä tutkimuksessa on kysymys sekä miten 

haastattelun tietoja tullaan käyttämään ja säilyttämään. Hyvärinen korostaa myös anonymitee-

tin varmistamista ja ihmisten kunnioittavaa kohtaamista (Hyvärinen, 2017, s. 27). Tutkimus-

kutsuissa olen avannut aiheen teoriaa ja osallistuneilla on oikeus anonymiteettiin. Olen myös 

antanut heille mahdollisuuden vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Webropol-ky-

selytutkimuksen täyttäneille ei ollut mahdollisuutta antaa poistaa vastaustaan jälkikäteen. En-

nen vastausta avasin kuitenkin kyselyn taustaa ja sitä, mihin vastauksia tullaan käyttämään.  

Kyselytutkimuksen analyysissa on jäänyt pois perinteisen haastattelutilanteen vuorovaikutus, 

jossa ilmeet ja eleet sekä tilanteen luomia merkityksiä. Tämän lisäksi fenomenologia rajoittuu 

tarkastelussaan siihen, mikä ilmenee meille itselle koettuna, elettynä maailmana ja itsenä tuossa 
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maailmassa (Laine, 2018, s. 25). Voidaan siis pohtia, kuinka objektiivista analyysi ja sen poh-

jalta tehdyt johtopäätökset lopulta ovat. Analyysissä olen pyrkinyt samanaikaisesti reflektoi-

maan omia käsityksiäni tutkittavasta aiheesta ja ennakkokäsityksiä vastauksista, joita odotin. 

Tutkimuksessa olen pyrkinyt avoimuuteen kirjoittamalla tekemieni ratkaisujen taustalla vaikut-

taneita syitä. Kuitenkaan täydellinen itsensä reflektointi ei ole ihmiselle mahdollista, minkä 

vuoksi tutkimuskin on vain rajallista inhimillistä toimintaa (Laine, 2018, s. 32). Kiviniemen 

(2018) mukaan aineistoa kerätessään tutkija rajaa tutkittavaa kenttää tulkinnallisen perspektii-

vinsä välityksellä. Laadullinen aineisto ei siis itsessään kuvaa todellisuutta, vaan se välittyy 

tulkinnallisten prismojen tai tarkasteluperspektiivien kautta (Kiviniemi, 2018, s. 64).  

Laine (2018) huomauttaa, että vaikka fenomenologiassa korostetaan yksilön perspektiiviä, 

olemme kuitenkin yksilöinä yhteiskunnallisia yksilöitä. Yhteisön jäseninä meillä on yhteisiä 

piirteitä ja yhteisiä tapoja kokea maailmaa, minkä vuoksi yksilön kokemuksen tutkimus voi 

paljastaa samanaikaisesti myös jotain yleistä (Laine, 2018, s. 27). Vaikka tutkimuksen analyy-

sissa korostetaan yksittäisten ihmisten kokemuksia, sijoittuvat ne kuitenkin yhden ryhmän si-

sälle. Ryhmä koostuu kirjallisuutta jollain tapaa hyödyntävistä opettajista ja tutkimuksessa tar-

kastellaan ilmiötä heidän havaintojensa kautta. Niistä ilmeni samankaltaisuuksia ja niitä kyet-

tiin liittämään teoriasta löytyviin jo muodostuneisiin käsityksiin kirjallisuusterapeuttisesta toi-

minnasta. Saatua tietoa ei voi suoraan yleistää kaikkiin muihin opettajiin, mutta voimme silti 

löytää sellaista samankaltaisuutta, joka on yksilöiden sosiaalinen, kulttuurinen, yhteiskunnalli-

nen ja yleisinhimillinen ulottuvuus (Laine, 2018, s. 40).  

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, jos sen avulla nähdään ilmiö selvemmin, jäsentyneem-

min ja monipuolisemmin – siis jos ymmärrämme asiaa paremmin kuin tutkimuksen alussa 

(Laine, 2018, 41). Teoriapohjassa olen käyttänyt sekä uusia että vanhoja lähteitä palaten kirjal-

lisuusterapian käytön alkuun. Vanhat lähteet ovat korostuneet myös uusissa lähteissä, minkä 

vuoksi olen etsinyt suoraan alkuperäisen lähteen välttääkseni toisen käden lähteen käyttämistä. 

Kyselytutkimuksen ja haastatteluiden toteuttamisessa olen pohtinut kysymykset teoriapohjan 

kautta. Näin ollen olen pyrkinyt tuomaan esille jotain uutta kunnioittaen aikaisempaa tietoa.  

Pienen aineiston eduksi osoittautui se, että kykenin korostamaan vastaajien kokemuksia tarken-

tuen heidän ajatuksiinsa mahdollisesti syvemmin tutkittavasta ilmiöstä. Suuremman aineiston 

käsittelyssä jotain olisi voinut jäädä piiloon tai jouduttu hylkäämään tulosten esittelyssä. Opet-

tajien kokemukset antoivat arvokasta tietoa siitä, millaisena kirjallisuuden käyttö nähdään tällä 
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hetkellä kasvatuksen kentällä. Tämän avulla voidaan pohtia, miten kirjallisuutta voitaisiin pa-

remmin tuoda esille hyvinvoinnin tukemisessa. Toisaalta olen voinut myös tarjota tutkimukseen 

osallistuneille tai tämän lukijoille mahdollisuuden reflektoida omaa kirjallisuuden hyödyntä-

mistä hyvinvoinnin tukemisessa ja sen tuomista mahdollisuuksista. 
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Liitteet  

Liite 1  

Hei esiopetuksessa/alkuopetuksessa työskentelevät! Käytätkö kirjallisuutta opetuksen ja kasva-

tuksen välineenä? Teen Pro gradu -tutkielmaa Oulun yliopistossa ja aiheenani on kirjallisuus-

terapeuttinen toiminta esiopetuksessa/alkuopetuksessa opettajien kokemana. Opettaja ei siis to-

teuta terapiaa, mutta voi hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia toimintatapoja kasvatuksen ja ope-

tuksen tukena. Käytännössä tämä voi olla esimerkiksi aihetta käsittelevän kirjan lukeminen tai 

kuvakirjan tutkiminen ja sitä kautta keskusteleminen. Etsin vastaajia, jotka ovat jollain tapaa 

kokeneet ryhmässään kirjallisuuden käytön auttavana tekijänä. 

Kirjallisuuden ja sen monien käyttötapojen avulla voidaan tukea joko yksittäistä oppilasta tai 

koko ryhmää. Tähän kuuluvat muun muassa sadut, tarinat ja muut tekstit sekä lasten omat suul-

liset ja kirjalliset tuotokset. Toiminta voi suuntautua ratkomaan senhetkisiä haasteita tai toimia 

ennaltaehkäisevästi tavoitteita käsitellen. Opetussuunnitelma velvoittaa tukemaan oppilaiden 

kasvua ja hyvinvointia. Lukuhetket voivat tarjota lapselle mahdollisuuden tarkastella asioita 

sopivan etäältä samalla ikään kuin huomaamatta pohtien ja käsitellen myös omaa elämää. 

Mikäli koet sopivasi kohderyhmään, vastaathan alla olevan linkin kautta tutkimuskyselyyn. 

Kysely on täysin anonyymi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Linkki on voimassa  

x–x saakka. Olethan yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä tutkimuskyselyyn liittyen. Kiitos 

etukäteen vastaajille! 

Linkki kyselyyn: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ystävällisin terveisin, 

Brita Lokka (blokka@student.oulu.fi) 
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Liite 2   
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Liite 3  
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Liite 4 

Hei! Käytätkö kirjallisuutta opetuksen ja kasvatuksen tukena? Teen Pro gradu -tutkielmaa 

Oulun yliopistossa ja aiheenani on kirjallisuusterapeuttinen toiminta opettajien kokemana. 

Opettaja ei siis toteuta koulutuksensa kautta terapiaa, mutta on pätevä hyödyntämään kirjalli-

suusterapeuttisia toimintatapoja kasvatuksen ja opetuksen tukena. Käytännössä tämä voi olla 

esimerkiksi aihetta käsittelevän kirjan lukeminen tai kuvakirjan tutkiminen ja sitä kautta kes-

kusteleminen. Etsin vastaajia, jotka ovat jollain tapaa kokeneet ryhmässään kirjallisuuden käy-

tön auttavana tekijänä. 

Kirjallisuuden ja sen monien käyttötapojen avulla voidaan tukea joko yksittäistä oppilasta tai 

koko ryhmää. Tähän kuuluvat muun muassa sadut, tarinat ja muut tekstit sekä lasten omat suul-

liset ja kirjalliset tuotokset. Toiminta voi suuntautua ratkomaan senhetkisiä haasteita tai toimia 

ennaltaehkäisevästi tavoitteita käsitellen. Jo esimerkiksi pelkät lukuhetket voivat tarjota lap-

selle mahdollisuuden tarkastella asioita sopivan etäältä samalla ikään kuin huomaamatta poh-

tien ja käsitellen sen avulla omaa elämää. 

Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluina etäyhteydellä. Haastattelun kesto on noin 20-30 mi-

nuuttia ja ne tullaan nauhoittamaan ja litteroimaan. Tutkimusaineistoa käsittelen luottamuksel-

lisesti ja anonyymisti. Sinulla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Haas-

tattelukysymykset lähetän haastattelun ajankohdan sopimisen jälkeen, jotta voit valmistautua 

etukäteen niin halutessasi. Vaihtoehtoisesti voin lähettää sinulle linkin Webropol-kyselyyn ja 

voit vastata myös sen kautta kirjallisesti. Mikäli kuvaus sopii sinuun tai haluat kysyä lisää tut-

kimuksesta, olethan yhteydessä yksityisviestillä tai sähköpostiin blokka@student.oulu.fi.  

Kiitos etukäteen!  

Ystävällisin terveisin,  

Brita Lokka  
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Liite 5 

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta luokanopettajien kokemana:  

Haastattelukysymykset 

 

Kysymyksiä käsitellään kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmista. Kirjallisuudella viita-

taan satuihin, tarinoihin ja muihin teksteihin sekä oppilaiden omiin kirjallisiin ja suullisiin tuo-

toksiin. 

1. Millä luokka-asteella opetat? 

2. Kuinka kauan olet toiminut opettajana?  

3. Millä tavoin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi? 

4. Millaisissa tilanteissa olet kokenut kirjallisuuden tukevana keinona 

ryhmässäsi? 

5. Oletko asettanut lukemis- tai kirjoitushetkelle tavoitteita? Jos olet, niin 

millaisia?  

6. Onko kirjallisuuden parissa työskentelyyn sisältynyt haasteita? Jos on, 

niin millaisia? 

7. Koetko hyödyntäväsi kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa? 

 

Taustatietoa kirjallisuusterapeuttisesta toiminnasta:  

Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista, 

mihin he vaikuttavat sekä pedagogisilla ratkaisuillaan että ohjausotteellaan (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 34). Kirjallisuusterapeuttinen toiminta voi toimia yhtenä 

työkaluna opettajalle. Sen avulla voidaan tukea kasvua ja kehitystä, käydä läpi asenteita, tun-

teita, käyttäytymismalleja sekä tukea oppilaan hyvinvointia (Akgün & Benli, 2019, s. 

103). Opettaja ei toteuta terapiaa, mutta voi hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia työskentelyta-

poja kasvun ja kehityksen haasteissa. Siihen sisältyvät sadut, tarinat ja muut tekstit sekä lasten 

omat suulliset ja kirjalliset tuotokset (Arvola & Mäki, 2009, s. 13). 
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Ryhmän hyvinvointia voidaan tukea esimerkiksi lukemalla ja tarkastelemalla kirjallisuutta it-

senäisesti, koko ryhmän kesken tai yhdessä yksilön ja ohjaajan kesken (Suvilehto & Nyfors, 

2020, s. 59). Käsittelyyn valittu kirjallisuus voi vastata ryhmässä esiintyviin haasteisiin tai tar-

peisiin. Sen avulla voidaan käsitellä aiheita kuten kiusaaminen, vanhempien ero, jännitys ja 

muita erilaisia tunteita.  Kasvattajalla kirjallisuusterapeuttinen orientaatio voi näkyä myös omaa 

ammatillista kasvua tukevan kirjallisuuden lukemisen tai reflektoivan kirjoittamisen muo-

doissa, (Suvilehto & Nyfors, 2020, s. 58). 

 

Lähteet: 

Akgün, E., & Benli, G. K. (2019). Bibliotherapy with Preschool Children: A Case Study. Cur-

rent Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 11(5). 

Arvola, P. & Mäki, S. (2008) Mitä lasten ja nuorten kirjallisuusterapia on? Teoksessa Mäki, S. 

& Arvola, P. (toim.). Satu kantaa lasta: Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan. 12–21. 

1. Duodecim. 

Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Next Print Oy: Helsinki. 

Suvilehto, P. & Nyfors, M. (2020). Kirjallisuusterapia varhaiskasvatuksessa lasten kirjallisuus-

kasvatuksessa – Näkymiä surun ja kuoleman teemoista kuvakirjoissa. Teoksessa Suvilehto, P. 

(toim.) ”Rakas Pritni tule joskus mulle kylään” – Draama, sanataide ja kirjallisuusterapia 

varhaiskasvatuksessa. 57–74.Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto. 
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Liite 6 

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta alkuopetuksessa 

Perusraportti (Tuotu Webropol-sivustolta) 

Vastaajien kokonaismäärä: 2 

 

1. Millä luokka-asteella opetat? 

Taustatiedot 

Vastaajien määrä: 2 

 

 

2. Millä tavoin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Lastenkirjallisuus tukee lasten ja nuorten lukuinnon, sanavaraston ja kielellisen tietoisuuden 

kehittymistä. Sen lisäksi sen avulla voi käsitellä erilaisia ja luokalle ajankohtaisia aiheita. 

Kirjat ovat helppo tapa käsitellä vaikeita asioita. Kirjoissa päähenkilöille tapahtuu ikävät 

asiat, jolloin aihetta on helpompi käsitellä ikään kuin ulkoapäin. 
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3. Millaisissa tilanteissa olet kokenut kirjallisuuden tukevana keinona ryhmässäsi? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Opettajan/ oppilaiden omat lukuhetket tuovat tarpeellisia rauhoittumisen hetkiä koulupäi-

vään. Lisäksi kirjasta riippuen open lukuhetki on lapsille jaettu elämys, joka parhaimmillaan 

luo yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta luokkaan. Sen avulla on pystynyt kä-

sittelemään myös vaikeampia aiheita kuten surua, vanhempien eroa, parhaan kaverin pois-

muuttoa yms. 

Vahvoissa kiukkuasioissa, moninaisten perheiden käsittelyssä, näpistelytilanteissa... 

Säännöllisesti käytämme kirjallisuutta rauhoittumisen keinona niin, että ope lukee koko luo-

kalle tai oppilaat itse lukevat kirjaston kirjaa. Äänikirjat pyörivät usein käsityön tunneilla, 

mikä vaikuttaa työrauhaa,kun lapset keskittyvät kuunteluun samalla käsityötä tehdessä. Kä-

sityöhön apua odotellessaan voivat vain kuunnella ja odotella omalla paikallaan. 

 

4. Oletko asettanut lukemis- tai kirjoitushetkelle tavoitteita? Jos olet, niin millaisia? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Rauhoittuminen, keskittyminen kuuntelemaan on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Yhteisesti 

luettuja kirjoja en tenttaa. Niissä kokemuksellisuus on tärkein tavoite. Yhdessä luettavan kir-

jan saatan valita luokan tarpeiden näkökulmasta. 

Lähinnä kuullun ymmärtämisen tavoitteita, esim. Kuunteke tarkasti, mitä tarinassa kerrotaan 

x-asiasta". Myös keskittymisen tavoitteita olen asettanut ja olen kirjoittanut taululle tavoit-

teen näkyväksi, esim. "Tavoite: Kuuntelen tarkasti". 

 

5. Koetko hyödyntäväsi kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa? 

Vastaajien määrä: 2 
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Vastaukset 

Kyllä. 

En, tuntuu, että aika ei riitä. Haluaisin hyödyntää enemmän. Uskon, että hyödynnän kuitenkin 

enemmän kuin jotkut kollegat 

 

6. Onko kirjallisuuden parissa työskentelyyn sisältynyt haasteita? Millaisia? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

On. Lastenkirjallisuuteen perehtyminen ottaa oman aikansa. Myös erilaisten työtapojen, ku-

ten lukupiirien pyörittäminen, on vaatinut opettelua. Myös koulumme oma kirjasto on aika 

heikko joten teen paljon yhteistyötä kunnan kirjaston kanssa, mikä osaltaan lisää omaa työ-

määrää. 

Joissain kirjoissa lukiessa huomaa, että onpas tässä vanhentunutta ja rasistista kieltä. Olen 

joutunut usein muokkaamaan vaivihkaa kohtia, jotka eivät mielestäni täysin sovellu nyky-

koulun arvoihin. 

 

7. Onko sinulla jäänyt urasi aikana jokin kirja/kertomus tai kirjallisuuteen liittyvä teh-

tävä erityisesti mieleesi? Tässä voit kertoa tarkemmin mikäli sinulla on. 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Luin etäkoulun aikana keväällä 2020 oppilailleni meet tunneilla Veljeni Leijonamieltä. Sain 

kuulla että näinä hetkinä linjoilla oli ollut myös muutamia vanhempia jännittämässä tarinan 

loppua... 

Kirja nimeltä "Mistä on pienet vauvat tehty?" on jo perinteeksi muodostunut kakkosten ym-

päristöopissa ihmisjaksolla. Kirjan avulla on helppo käsitellä vauvan syntymään liittyvät 

asiat, ja kirja käsittelee aihetta sopivan laajasti, huomioiden myös mm. lapsettomuuden ja 
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adoptiot. Vastikään uusi tuttavuus Roosa Ruuti - insinööri osoittautui opelle mieluisaksi kir-

jaksi. Samoin Timo Parvelan "Tuleeko vaari vielä takaisin?"  on klassikkokirja kuoleman 

käsittelyssä. (Toivottavasti muistin kirjan nimen oikein.) 

 

8. Muita ajatuksia aiheesta tai palautetta? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

- 

Tärkeä aihe - kunpa kodeissakin huomioitaisiin lukemisen merkitys jo vauvaiästä alkaen! 
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Liite 7 

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta esiopetuksessa 

Perusraportti (Tuotu Webropol-sivustolta) 

Kirjallisuusterapeuttinen toiminta esiopetuksessa 

 

Vastaajien kokonaismäärä: 1 

1. Millä tavoin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi? 

Vastaukset 

Kirjojen hahmojen kautta on helppo pohtia vaikeitakin tilanteita ja asioita. 

 

2. Millaisissa tilanteissa olet kokenut kirjallisuuden tukevana keinona ryhmässäsi? 

Vastaukset 

Tunnetaitojen käsittelemisessä. 

 

3. Oletko asettanut lukemis- tai kirjoitushetkelle tavoitteita? Jos olet, niin millaisia? 

Vastaukset 

En oikeastaan, haluan pitää tilanteen avoimena ja edetä lasten tahtiin. Joskus saatan miettiä 

enemmän ja suunnitella strukturoidumman opetustuokion. Mutta suosin lasten mahdolli-

suutta vielä hetkeä eteenpäin. 

 

4. Koetko hyödyntäväsi kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa? 

Vastaukset 

Haluaisin hyödyntää enemmän, mutta aikaa ei ole kaikkeen. 
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5. Onko kirjallisuuden parissa työskentelyyn sisältynyt haasteita? Millaisia? 

Vastaukset 

Toisinaan joidenkin lasten on haastavaa rauhoittua kuuntelemaan. Silloin usein auttaa lasten 

ottaminen mukaan jo satua kuunnellessa mahdollisimman paljon. 

 

6. Onko sinulla jäänyt urasi aikana jokin kirja/kertomus tai kirjallisuuteen liittyvä teh-

tävä erityisesti mieleesi? Tässä voit kertoa tarkemmin mikäli sinulla on. 

Vastaukset 

On kyllä, yksi kestosuosikki Huomaa hyvä - materiaalista, missä yhdessä Vahvuusvariksen 

kanssa tutustutaan vahvuuksiin. Itsesäätelyssä on yksi aivan loistava ja maistuva harjoitus, 

mikä havainnollistaa itsesäätelytaitoa. Siinä lapsille jaetaan esim. yksi karkki. Tehtävä etenee 

siten, että laitetaan ajastimeen 10minuuttia. Kun ajastin hälyttää, on kulunut 10min. Jos lapsi 

on harjoittanut itsesäätelyään ja malttanut olla syömättä karkkia, saa hän toisen karkin. Sen 

jälkeen saa syödä molemmat karkit. Jos taas lapsi on syönyt karkin ennen ajan päättymistä, 

hän ei saa toista karkkia. Ennen harjoitusta, se tietenkin selitetään tarkoin lapsille ja painote-

taan sitä, että lapsi saa itse päättää. Karkin saa siis syödä, mutta jos pystyy säästämään, saa 

toisenkin karkin. Tämä on ollut aina hitti eskarilaisille! 

 

7. Muita ajatuksia aiheesta tai palautetta? 

Vastaukset 

Loistava aihe!! Tsemppiä! 
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Liite 8 

Etäyhteydellä toteutettujen haastatteluiden transkriptiot 

Haastattelijan puhe merkattu kursiivilla  

 

Ensimmäinen haastattelu, vastaaja D  

1. Millä luokka-asteella opetat? 

alkuopetuksessa 

2. Kuinka kauan olet toiminut opettajana?  

viides työvuosi alkaa 

3. Millä tavoin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi? 

no siis tosi hyödylliseksi et sen kautta on helpompi käsitellä monia asioita mitä mitä niinku 

ehkä perus opettajajohtosesti luennoimalla. että esimerkiks erilaisuudesta ja erilaisistas per-

heistä puhuttaessa et mä oon kokenu sen tosi tärkeäksi just lasten kasvun ja varsinki sem-

mosen itsetunnon kehityksen kannalta sen että me puhutaan paljon erilaisuudesta koska se-

hän on siis niin kannattava termi se erilaisuus että sehän käsittää ihan kaiken; silmien värin, 

pituuen, painon, erilaiset perheet, kodit, ruokavaliot, uskonnot ja meiänki luokassa on ollu 

paljon esim tämmöstä tai paljon ja paljon mut siis parilla oppilaalla on ollu kehohäpeää et 

ku he on niin kokee ittensä nii isokokosiksi nii sitte on puhuttu siis hyvin monenlaisesti 

tästä tai tavallaan tästä  erilaisuuesta sitte just kirjojen avulla et mä koen et lapsen on hel-

pompi samaistua... samaistua niihin kirjojen päähenkilöihin ja tavallaan sitte saa ehkä it-

tensä paremmin sivuun siitä asiasta vaan ja pystyy sitte käsittelemään sitä niitten henkilöit-

ten avulla sitä asiaa et lapsi pystyy samaistua siihen tarinaan mutta kuitenki olematta ite 

siinä tavallaan pääroolissa 

 

mm m  

 

et mä koen et niinku sen kirjallisuuen kautta on helpompi käsitellä niitä asioita sekä opetta-

jana että oppilaana 

 

niimpä 
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4. Millaisissa tilanteissa olet kokenut kirjallisuuden tukevana keinona ryhmäs-

säsi? 

joo siis mää tähän vähän laitoinki mulle itelle muistiin just eilen että sanoisin noista per-

heistä ja kodeista ja ylipäätään erilaisuudesta mut sitte siihen voisin jatkaa viel sitä et ku 

meiänki luokassa on on paljon eri uskontokuntien lapsia ja osassa perheistä on hyvinki voi-

makkaat näkemykset esim vaikka sateenkaariperheistä et osa meiän 8 tai 7-8 -vuotiaista 

oppilaista nii on tosi vahvasti sitä mieltä et vaikka kaks miestä ei voi rakastaa toisiaan tai 

tälläsiä muita niinku tosi vahvoja ja voimakkaita asenteita nii mä koen sitte että näitä juttuja 

on helpompi käsitellä just kirjojen avulla vaikka tottakaihan me puhutaan niistä myös aina 

ilmanki kirjoja jos aihe tulee vaan esille mut sitte sillonku puhutaan just tarinoiden kautta 

nii ei tuu ehkä mulle itelle semmosta fiilistä opettajana että mä nyt jotenki omia näkemyksiä  

tässä jaan vaan just että niinku oikeasti yhessä sitä asiaa tavallaan opetellaan  

 

mm m  

 

ja sitte toinen aihe mistä ollaan paljon luettu nii on tietysti kuolema on meillä semmonen 

tai mulla opettajana sitte semmonen jokavuotinen aihe mitä me käyään monesti pyhäinpäi-

vän tienoilla niin siinä mulla on semmonen jo klassikoksi muodostunu kirja ku timo parve-

lan tuleeko vaari vielä takaisin niin sitä luetaan aina siihen aikaan vuodesta ja sitte kakkos-

luokalle kuuluu toi ihmisen  biologia pienimuotosesti kevätkaudella niin sittte sillon on kans 

tämmönen perinteinen kirja mitä mää oon lukenu ku on puhuttu vauvojen syntymisestä nii 

mistä on pienet vauvat tehty se on kans semmonen mitä mää tykkään hyödyntää ku se on 

semmonen aika arka ja monelle jännittäväki aihe ja sit just siinä kans vaihtelee lasten en-

nakkotiedot ihan valtavasti 

 

mm 

 

et osa tosissaan luulee että haikarat tuo vauvoja tai muuta  vastaavaa nii sitte se on tosi hyvä 

kirja se käsittelee niinku  kyllä kaiken ihan oikeilla nimillä ja muuta mut sitte kuitenkin 

lapsen tasosesti ja se on myös semmonen tosi monipuolinen kirja et siinä puhutaan adopti-

osta ja lapsettomuudesta ja kaksosista ja vaikka mistä et mä koen et ku on tietysti opettaja-

naki semmonen niinku arkaluontonen asia nii semmonen herkkä nii sit se on kiva ku joku 

on miettiny mun puolesta valamiiksi et miten puhua siitä lapsentasosesti eikä tartte sitte ite 

miettiä sitä ku ne kirjan tekijät on miettiny sen jo tosiaan valmiiks. jaa sitte mitä mää kans 
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muistelin että mistä ollaan ollaan tota luettu tai kuunneltu joskus kuunnellaan äänikirjaaki 

mutta yleensä mää luen oppilaille nii nii ilmastonmuutoksesta oon lukenu tarinan kans tä-

mänki oon lukenu jo useammalle luokalle mitä mulla on ollu nii luokanopettajan ilmasto-

opas löytyy netistä nii siellä on semmonen oliko se aapan tarina missä on ihan mahtavat 

kuvat ja sitte tekstit just mikä liittyy tai on semmonen lapsen maailmaan soveltuvasti tehty 

nii sitä sitä mää kans tykkään hyödyntää koska seki ilmastonmuutoski on aika semmonen 

vaikee ja laaja aihe lapselle niin jotta siitä ei tulis liian ahdistavaa siitä aiheen käsittelystä 

nii musta tuo on ollu tuo tarina tosi hyvä hyvä siihen et saahaan piettyä semmonen positii-

vinen ja tulevaisuuteen uskova vire siinä asiassa  

 

onko sulla semmosta kirjallisuuslistaa mihin sinä oot koonnu noita kirjoja mitkä on hy-

viä tai mitä voi just tuolleen toistuvasti käyttää? 

 

no mun on pitäny koota mutta sit se on jääny. tuo on tosi hyvä  kysymys ja tuo ois todellaki 

niinku aiheellinen ja samalla mä oon miettiny noista yle areenan sarjoista niistä pitäis kans 

koota mutta helposti käy just näin että hyödyntää vaan niitä samoja ku ne on jo niinku sem-

mosia mitä muistaa jo niinku ulkoa mutta sitte just jos on joku aihe tota mistä ois hyvä joku 

kirja löytää vaikka nyt oli toi ilmastonmuutos meillä keväällä mistä mää luin siis muitaki 

ku vaan ton nettimateriaalin nii nii se oli joku siilin matka jossain kierrätyskeskuksessa vai 

mikähän se oli nii sillon mää menin ihan vaan kirjastoon ja kysyin et mistä mä löyän sem-

mosia kirjoja ja sitte monesti oon käyttäny ihan vaan alakoulun aarreaittaa et sinne sit lait-

tanu hakuun jotain hakusanoja ja sieltä kautta löytäny tai sitte on ihan vaan pompannu siinä 

joku keskustelu ku samaan tahtiin monesti edetään näitä asioita nii nii sattumalta justiin 

bongannu. tonki mä bognasin ton kuoleman käsittelykirjan tuolta alakoulun aarreaitasta  

 

mm  

 

tai sitte just joku työkaveri vinkkaa tai muuta että aika satunnaisesti mää sitte noita löyän 

mutta että tosiaan mitään listaa mulla ei oo vielä ollu mutta pitäis varmaan tehä  

 

ja sitte justiin noista tunnetaidoista ollaan kans paljon luettu . meillä on koulullaki jonku 

verran just niihin liittyviä kirjoja nii kaiken maailman nämä mitä Piki- ja Molli-kirjat sun 

muut ja mikäs se on nyt se Fanni-kirjasarja sitä me luettiin kans tänä vuonna. se oli mulle 

itellekki uus ja sitte meillä on nyt ollu tuo ystävien aapinen nii sehän on tosi hyvä hyvä 
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aapinen mää tykkään kyllä ite siitä kovasti että siinä on nimenomaan näihin tunnetaitoihin 

kyllä keskitetty ja panostettu et sieltä löytyy kyllä kattavasti erialaisista tunteista ja kateu-

desta ja valehtelusta ja muista sitte juttua niissä aapisen tarinoissa sekä niinku open luke-

mana tai kuunneltuna että sitte niissä oppilaitten lukemissa teksteissä  

 

5. Oletko asettanut lukemis- tai kirjoitushetkelle tavoitteita? Jos olet, niin millaisia?  

no mää aattelen niin että kaikkea toimintaa koulussa ohjaa tavotteet että nii ne on aina siellä 

taustalla ohjaamassa mun toimintaa opettajana että esim just ku ollaan noita perheitä käsi-

telty vaikkapa nii kirjan lukeminen on ollu yks keino päästä siihen tavotteeseen ja se on ollu 

mulle vaikka esim että vahvistaa toisten ihmisten arvostamista tai tai ohjata oppilasta eläy-

tymään toisen ihmisen asemaan tai tai muuta vastaavaa et kyllä mä niinku ajattelen että aina 

tosiaa tavotteet ohjaa sitä toimintaa ja sen mukaa sit valitaan se työskentelytapa 

6. Onko kirjallisuuden parissa työskentelyyn sisältynyt haasteita? Jos on, niin millai-

sia? 

no on joo mä vähän tota kohtaa mietin ku mä luin sitä sun kysymysrunkoa ja sitte laitoinki 

tähän itelle muistiin että muistan sanoa sullekki että että vaikka vanhemmissa kirjoissa on 

tullu vastaan semmosia mun mielestä rasistisia ilmauksia ja aika paljon esim vahvoja suku-

puolirooleja että en mä nyt tiedä onko ne ongelma mut sitte niissä kohtaa mää oon sitä 

tekstiä sitte muokannu ite siinä samalla lukiessa tai hypänny jotain kohtia yli et huomaa 

jossain ihan niinku 2000-luvun alunki kirjoissa on tosi vanhahtavia juttuja mitä mä en halua 

välittää mun oppilaille et eihän ne niinku ongelma oo sillon ku mä ite luen luen mutta sitte 

meilläki on kirjaston poistokirjoja siellä meiän luokassa tosi paljon mitkä tietysti on sitte 

vanhoja nii siinä välillä miettii että oi voii että mitähän settiä siellä on mutta mutta tota  

niissä hetkissä huomaa että onneks maailma muuttuu vähitellen  

7. Koetko hyödyntäväsi kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa? 

no sanotaanko näin että mieluusti hyödyntäisin enemmänkin että välissä tuntuu että on liian 

vähän aikaa semmoselle lukemiselle ja kuuntelemiselle että sitä haluais tehä enemmänki 

mutta tuo tavoteviidakko on kyllä nii valtasa että tuntuu että pitää olla niin monelle eri tai-

dolle tai taidon harjottelulle aikaa että pitää olla sitä kynätyötä ja pitää olla tietokoneitten ja 

tablettien käyttöä ja sit sitä oppilaan omaa lukemista ja näin jos miettii ihan vaika näitä 

suomen kielen tuntejaki että tuntuu että aika ei aina riitä kaikelle mille haluais mutta taas 

sitte jos mä mietin vaikka että minkälaista kuvaa mää saan ehkä työparin toiminnasta saman 
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asian suhteen nii sitte taas ehkä mää kuitenkin käytän aika paljon verrattuna työpariinki että 

meillä on jokaisella sitte tai onkin ne omat semmoset mielenkiinnon kohteet mitkä kuitenki 

tulee sitte sieltä vahvemmin läsnä sieltä sitte omista tavoista opettaa että riippuu miltä kan-

tilta tätä asiaa ajattelee  

niimpä  

mut mää oon ite semmonen että mä oon tykänny aina hirveesti lapsena kirjoista sekä kuun-

neltuna että sitte ite lukemana myöhemmin nii nii tota haluan sitä samaa ehkä viiä sitte 

nuille omille oppilaillekki koska jotenki vaan aattelee että niitten kautta tosiaan oppii nii 

älyttömän paljon ja sitte mitä nykyään puhutaan paljon just siitä kuvallisestaki viestinnästä 

et että sehän ei oo just tosiaan pelkkä se teksti vaikka sitä tässä mää oon paljon puhunukki 

että että sitte totta kai just sitä kuvien tulkintaahan on hyvä siihen siihen sitte yhistää et mitä 

just on laaja-alaisen osaamisenki tavotteet on nii nii tota tosiaan tavotteita on paljon nii sitte 

siinä on hyvä samalla yhistää usiampia eri juttuja ja semmosta mielekästä yhessä keskuste-

lua tulee sitte tosiaanki niistä kuvista kyllä kans herkästi et lapsethan rakastaaki kaikkea 

värikkäitä kuvia ja muita nii sitte on just kiva vaikka dokumenttikameralla heijastaa sen 

sivun sitte lapsille ni ja monesti mää vielä laitan nii et se pelkkä kuva näkyy että tekstiä ei 

näy jos pystyy saamaan niin niin niin se ehkä sitte antaa sille mielikuvitukselle tilaa enem-

män ku pystyy siihen kuvaan keskittyy ja sitte kuuntelee sitä mun lukemaa tekstiä ku sitte 

se et se oppilas seurais sitä tekstiä samalla  

nii niimpä 

ja sit mä koen että just semmosia arvoja on helppo opettaa tai viiä eteenpäin kirjojen kautta 

että sitte mä haluan ite olla tavallaan sivummalla et ei koska lapsihan imee opettajasta var-

sinki tommonen alkuopetusikänen lapsi nii sehän imee valtavasti opettajasta erinäisiä asi-

oita nii kuitenki tavotteena on se lapsen oma kehitys ja kasvu et en mä halua että imee 

minusta vaikka hyviä arvoja haluanki välittää  enkä mä nyt tiiä onko mitää semmosta mitä 

en haluais niinku välittää heille mutta tiiäkkö kuitenkin tavallaan mitä mää haen tässä että 

helpompi sillee itelle ku kuitenki semmosia herkkiä juttuja varsinki just nämä uskonnot tai 

tai muut tämmöset asiat nii semmosia hienovaraisia juttuja 

lapsella aikaa ite käsitellä näitä jutttuja ja kasvaa tavallaan siihen itsenäiseen ajatteluun  
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Toinen haastattelu, Vastaaja E  

8. Millä luokka-asteella opetat? 

mä oon esikoulussa itse asias erityisopettaja olen 

9. Kuinka kauan olet toiminut opettajana?  

2005 vuodesta asti paljos siit tulee vuosia  

eiks siitä tuu seittemäntoista  

joo seittemäntoista vuotta joo kyllä 

10. Millä tavoin koet kirjallisuuden hyödylliseksi ammatissasi? 

mä koen sen hyvinki hyödylliseks se nopeuttaa niinku työntekoa ja siit saa koko ajan niinku 

uusia vinkkejä ja uutta tietoo ja pysyy niinku ajan tasalla joka mun mielestä on erittäin 

tärkeetä varsinki erityispedagogiikan osalta et siinä on niinku paljon tapahtuu muutoksia 

toki muutenki mutta ja sit mitä vanhemmaksi työntekijäks tulee niin mitä valmiina saa nii 

sit se niinku tuntuu ihan kivalta  

mm nii 

ja sit se niinku tavallaan vahvistaa sitä omaa ammattitaitoo ja lisääkin myös  

mm m totta   

11. Millaisissa tilanteissa olet kokenut kirjallisuuden tukevana keinona ryhmässäsi? 

no esimerkiks jos on joku diagnoosi on niinku tai tai sitte on joku esimerkiks tämmönen 

mikä viimeks viime kaudella käytin niin oli kielen kehityksen tukeminen toiminnallisin me-

netelmin ja leikin kautta ja sitte siinä oli myös oli myös tämmönen ku vieraan kielen opetus 

liitetty siihen et miten yhdistää nää nii ne oli ne viimesimmät ja nyt sitte käytin tämmöstä 

itse asiassa tänään tein semmost suunnitelmaa se on tämmönen Kummi-materiaali elikkä 

otin sieltä ihan tämmösen kuntoutusmallin käyttöön yhden lapsen kohdalta  

joo  

toki muokkasin sen sille lapselle juuri sopivaksi mutta toki pohjalla se se oli tämmönen 

mikä se oli kuntoutusmenetelmiä päiväkodissa ja toiminnanohjauksen niinku puuttellisuu-

den tukeminen ja tämmösen  
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joo sää selkeesti tosi paljon käytät siis niinku ammattikirjallisuutta  

joo  

niinku oman ammatin ylläpitämisenä nii ooks sää käyttäny sitte jotaki lastenkirjoja tai 

muita niitten tavallaan ku on se opetushetki tai se tuokiohetki nii ootko sellasissa tilanteissa 

sitte pyrkiny tuomaan jotaki lastenkirjallisuutta siihen tilanteeseen 

siis joo kyllä totta kai niinku tosi paljon ja meillä on ollu tota toi öö toi toi toi toi ootas nyt 

ajatus katkes ku mulle tuli tohon mes- tohon viestiä WhatsAppiin se on sanokko kysymyk-

sen uudestaan lastenkirjoja joo tää lukulumoki on käytössä ja sieltä lapset saa sit tabletin 

kautta niinku valita ja siel on omankielisiäki ku meil on muun taustasia siel on ukrainan 

kielisiäki meillä lapsia ja swahilin kielisiä nii löytyy niinku eri kielillä kirjoja sieltä ja tota 

sitten syötetään kirjoja tavallaan toki en nyt ainoastaan minä vaan yhdessä muutki meidän 

kanssa elillä vaikka keksitään sadulle erilainen loppu mitä kirjassa on ollu  

joo  

ja muutetaan tarinaa ja draaman keinoja ja näi kyllä. vahvasti se kirjallisuus on mukana ja 

sitä on lisätty koska vanhemmat ei enää nii lue lapsille kotona ainakaan mitä lapset kertoo 

meille  

12. Oletko asettanut lukemis- tai kirjoitushetkelle tavoitteita? Jos olet, niin millaisia?  

no en mää meen aika pitkälti tarpeen mukaan ja sitte mä seuraan niinku tiettyjen tietyist 

paikoist mistä voi ostaa elikkä Niilo Mäki -instituutti ja Opettajan tietopalvelu ja näitten 

kautta et tota mutta ei mulla sellasia mitään tavotteita oo et joku tietty määrä tai muuta ku 

ne tavotteet muokkautuu sen omanki tarpeen mukaan et onko minkälaisia tapauksia siellä 

sitte on jotka tarvii niinku et miten voi hyödyntää et en mä mitään tavotteellisuutta oo siihen 

hakenu  

joo  

ehkä semmonen oma ammatti-identiteetti ja tavallaan mä haluanki kehittyy koko ajan koska 

tää ei oo niinku sillai ikinä valmis  

nii totta  

et yhteiskunta muuttuu ja kaikki muuttuu ja vasut muuttuu ja nii 
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13. Onko kirjallisuuden parissa työskentelyyn sisältynyt haasteita? Jos on, niin millai-

sia? 

no eihän siitä paljoo. ne haasteet on siinä et se tapahtuu vapaa-ajalla ei sitä nyt sit tommosta 

ammattikirjallisuutta pysty niinku kannesta kanteen lukemaan sitte työpäivän aikana et se 

perustuu sit se on mun mielestä haaste et se on niinku jää sinne vapaa-ajalle  

14. Koetko hyödyntäväsi kirjallisuutta tarpeeksi opettajan ammatissa? 

no kyl mä mielestäni hyödynnän. tällä hetkellä ehkä liikaaki et en mä nyt liian vähän et tota 

nii mut mä en oo saanu muita innostumaan et ku mä aina niinku se lähtee niin itsestä se halu 

mitä haluaa sitte tehdä 

 


