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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia moraaliopetuksia sadut sisältävät 

ja miten kasvattajat kokevat satujen merkityksen lapsen moraaliseen toimintaan. Tut-

kimusosa koostuu kahdesta kvalitatiivisesta tutkimusaineistosta ja niiden analyyseista. 

Ensimmäisessä aineistossa tein juonianalyysit yhdeksästä sadusta ja kartoitin saduissa 

esiintyviä moraaliopetuksia sekä opetusten sisältymistä juonen rakenteessa. Toinen 

aineisto koostui kyselystä, johon vastasi 21 kasvattajaa. Näistä 11 oli luokanopettajia ja 

10 lastentarhanopettajia. Kyselyn avulla pyrin selvittämään, minkälaisia moraaliopetuk-

sia kasvattajat löytävät saduista ja miten moraaliopetukset voivat heidän mielestään 

vaikuttaa lapsen moraaliseen toimintaan, sekä miten sadut ovat tukeneet kasvattajaa 

moraalikasvatusprosessissa. Kyselyaineiston analyysimenetelmänä käytin Amedeo 

Giorgin kehittämää fenomenologisen psykologian metodia.     

 

Saduista löytyi mm. auttamiseen, luonnon kunnioittamiseen, erilaisuuden hyväksymi-

seen, ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin liittyviä moraaliopetuksia. Opetukset voivat 

esiintyä saduissa juonellisella, tilanteellisella ja teemallisella tavalla. Kasvattajien mu-

kaan satujen moraaliopetukset voivat vaikuttaa lapsen moraaliseen toimintaan monella 

positiivisella tavalla ja lapsi on hyvin aktiivinen satujen analysoija. Kasvattajat kokivat 

myös, että saduilla on tärkeä merkitys heidän moraalikasvatustyöhön. Satujen avulla 

moraalin opetus käytännössä on helpompaa. 
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1 JOHDANTO 
 

Satuja on tutkittu Suomessa ja muualla maailmassa melko vähän. Sadut ovat kuitenkin 

hyvin yleinen kasvatuksen apuväline kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Saduilla on 

hyvin vanhat perinteet, mutta nykypäiviin saakka ne ovat säilyttäneet asemansa lasten 

ja aikuisten sydämissä. Toki erilaiset tietokone- ja videopelit sekä TV houkuttelevat 

pariinsa jo hyvin pieniä lapsia ja ovat siten vähentäneet satujen suosiota. Kuten tämäkin 

tutkimus osoittaa, saduilla on kuitenkin yhä nykyään erittäin tärkeä merkitys esimerkik-

si lapsen moraalikehitykselle ja kasvattajien moraalikasvatusprosessille. 

 

Moraalikasvatus on eräs keskeinen lasten kasvatuksen osa-alue. Moraalikasvatuksen 

tavoitteita sisältyy päiväkotien ja peruskoulujen tavoitteisiin ja opetussuunnitelmiin. 

Moraalin opettaminen ei kuitenkaan ole aina kasvattajalle kovin helppo tehtävä ja siksi 

erilaiset kasvatusta tukevat apuvälineet ovatkin varmasti hyväksi tulosten saavuttami-

seksi. Sadut ovat perinteisesti tunnettuja opetuksistaan ja sadut usein mielletään juuri 

moraalin opettajiksi. Lapsen ajatellaan samastuvan sadun roolihenkilöihin ja muuttavan 

samalla omia toimintatapojaan.    

 

Syksyllä 2003 pohtiessani proseminaari-tutkimuksen aihetta, sain idean tutkia satujen 

sisältämiä moraaliopetuksia. Tämä tutkimukseni onkin jatkoa proseminaariin. Tutki-

mukseni koostuu kahden aineiston analyysistä. Yhdeksän sadun analyysiosan olen siir-

tänyt lähes sellaisenaan proseminaarista tähän tutkimukseen. Toisen aineiston keräsin 

pro gradu –vaiheessa. Se koostuu 21 kasvattajan vastaamasta kyselystä, joka koskee 

erityisesti satujen sisältämiä moraaliopetuksia ja niiden vaikutuksia lapseen.  

 

Koska satujen moraaliopetuksia on tutkittu hyvin vähän, myös lähdemateriaalia löytyi 

niukasti. Bruno Bettelheim on hyvin tunnettu satujen tutkija ja analysoija, mutta en 

kuitenkaan lähdemateriaalin vähyydestä huolimatta viittaa tutkimuksessani hänen psy-

koanalyyttisiin ajatuksiin. Sen sijaan käytän tärkeinä lähteinä suomalaisen satututkijan 

Hilkka Ylösen tutkimuksia ja kirjallisuutta. 
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2 SADUT ENNEN JA NYT 
 

2.1 Erilaisia satuja 

 

Satuja on kerrottu satoja, jopa tuhansia vuosia. Aluksi sadut olivat lähinnä aikuisten 

viihdettä. Myöhemmin kuitenkin lapsia on alettu arvostaa eri tavalla, ja lasten oma kult-

tuuri on syntynyt. Perinteisistä saduista on tehty lapsille omia versioita ja heille on ker-

rottu myös kokonaan lasten omia satuja. 

 

Suullisena perinteenä kulkeneet kansansadut tarjosivat ennen etenkin aikuisille elämi-

sen malleja ja ohjeita elämän erilaisiin tilanteisiin. Eläinsatujen suurin anti lienee pik-

kulapsille se, että niiden kautta lapsi oppii sisäistämään monia ympäristön asettamia 

sääntöjä ja muita esimerkiksi ihmisten erilaisuuteen liittyviä seikkoja. (Alanko toim. 

1990, 7.)  

 

Tiettyjä selkeitä eri aikoina painottuneita moraaliopetuksia on löydettävissä eri aika-

kausien saduista. Kansansaduissa painotettiin tottelevaisuuden, nöyryyden ja myötätun-

non merkitystä. Nykyajan taidesaduissa puolestaan on saanut suuren roolin erilaisuuden 

kunnioitus ja suvaitsevaisuus, joka puuttui kokonaan kansansaduista. Rohkeus on val-

linnut kansansaduissa ja on yhä edelleen satujen moraalisissa opetuksissa. Se on siis 

säilyttänyt asemansa moraali-ihanteena jo vuosisatojen ajan. (Ylönen 2002a.) 

 

Kaikki sadut, sekä vanhat että uudet, sisältävät moraaliopetuksia. Ne ovat kasvatuksen 

tukipilari. Eri aikakausina syntyneet sadut tuovat moraaliopetukset kuitenkin eri tavalla 

esiin. (Ylönen 2001, 54.) Taidesadut ovat uudempia satuja kuin useimmat eläin- ja kan-

sansadut. Taidesadut myös poikkeavat edellisistä siten, että taidesatujen kirjoittaja tun-

netaan, ja se on usein kirjailija. Uudet lastenkirjat ovat siis juuri taidesatuja. ”Sadut 

heijastavat syntyaikansa arvoja” (Ylönen 2002a, 14). Siten niistä voi lukea sadun syn-

nyn aikaisia muun muassa yhteiskunnallisia ja moraalisia vallitsevuuksia, arvoja ja 

normeja. Nykyajan muuttuneena lapsikorosteisena aikana uudet taidesadut heijastavat-

kin lapsiin suuntautuneiden arvojen muutoksia. Uusissa saduissa lapsi on tekijä ja van-

hemman rooli on väistynyt entisestä auktoriteettiasemasta lapsen kanssa samalle tasol-

le. (Heinonen & Suojala 2001, 147.) 
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2.2 Sadut muuttuvat 

 

Paula Rossi on tutkinut Sakari Topeliuksen 1800-luvun suosittujen satujen kääntämistä 

alkuperäiskielestä ruotsista suomeksi ja englanniksi. Hän on vertaillut tutkimuksessaan 

käännöksiä eri aikakausina. Rossin (2003, 142) mukaan Topeliuksen sadut sisältävät 

muun muassa uskonnollisia, moraalisia ja kasvatuksellisia elementtejä.  

 

Alkuperäisen tekstin ja suomenkielisen käännöksen julkaisuajankohdat ovat hyvin kau-

kana toisistaan. Niinpä Topeliuksen satujen suomenkielen kääntäjät ovat kokeneet vält-

tämättömänä omaksua käännöstekstiin senhetkinen aika ja tehdä uudesta käännöksestä 

lapsille enemmän käytettävissä oleva kuin aikaisemmat käännökset. Syitä tähän ajan 

omaksumiseen on monia. Esimerkiksi lasten tietämys ja osaaminen on paljon laajempaa 

kuin aikaisemmin, uskonnollisuus ei ole enää niin hallitsevassa roolissa kuin aikaisem-

min ja moraaliset ja kasvatukselliset ihanteet ovat muuttuneet. (Rossi 2003, 150.) 

 

Olennaista on, että kääntäjän täytyy muuttaa tekstiä niin, että hän saa muun muassa 

lapset oppimaan uusia asioita. Lisäksi on ymmärrettävää, että kääntäjän tavoite on ke-

hittää tekstiä korjaamalla ”vikoja”, mitä alkuperäisen tekstin kirjoittaja on tehnyt. On 

oikeutettua kysyä, onko oikein, että kääntäjä muuttaa esimerkiksi Topeliuksen kirjoit-

tamistyyliä. Topeliuksen aarteet -kirjan (1990) suomentaja toteaakin kirjan esipuheessa, 

että valinnat, joita hän on tehnyt käännöksessä, eivät olisi olleet mahdollisia joitakin 

vuosikymmeniä sitten. Topeliuksen sadun ”Adalmiinan helmi” uusi ruotsinkielinen 

versio ilmestyi vuonna 1984. On mielenkiintoista huomata, että jotkin uskonnolliset, 

moraaliset ja kasvatukselliset elementit on poistettu uudesta versiosta. (Rossi 2003, 

150-151.)  

 

Esimerkkinä kielenkääntäjien ja aikakauden vaikutuksesta satujen sisältöihin esitän 

Rossin (2003, 145) vertailun Adalmiinan helmi –sadun kääntämisestä. 1946-vuoden 

käännöksessä todetaan: …sillä Jumala ei suvaitse, että ketään epäjumaloidaan. Silloin 

unohdetaan katkismuksen sanat, että tulee rakastaa Jumalaa kaikesta ja kaikesta sie-

lusta. Rossin (2003, 145) mukaan vuoden 1990 käännöksessä sama asia on ilmaistu 

toisin: Onnessaan he tyystin unohtivat, että on vain yksi ainoa, jota tulee yli kaiken ra-

kastaa ja kunnioittaa. Uudemmassa käännöksessä Jumalan nimeä ei mainita, vaikka 

Häneen viitataankin, eikä suomenkielisessä käännöksessä mainita myöskään katekis-
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musta (Rossi 2003, 145). Rossi olettaa, että kääntäjä kokee Jumalan olevan tämän ajan 

lapsille vähemmän arvokas kuin Topeliuksen aikana ja että katekismus ei ole enää lap-

sille tuttu.   

 

Lähdeteksti on monien eri osa-alueiden tulos. Lähdetekstin syntymiseen vaikuttaa ym-

päristö (maa, aikakausi, kulttuuri jne.), kirjoittajan kyvyt ja luonne sekä tekstin piirteet, 

kuten kieli ja tyyli. Samalla tavalla myös käännöstyöhön vaikuttavat monet eri osa-

alueet. Näitä ovat muun muassa kääntäjän persoonalliset kyvyt, taidot ja käännösmene-

telmät. Siten alkuperäinen teksti voi muuttua käännöstyön seurauksena aivan toiseen 

suuntaan. (Rossi 2003, 144.)   

 

Vapaan kasvatuksen aate aiheutti satujen aseman heikkenemisen. Kyseisen aatteen mu-

kaan lapselle tuli antaa rakkautta ja vapautta mahdollisimman paljon ja mahdollisim-

man vähän rajoituksia. Lasta tuli myös suojella kaikelta ahdistavalta ja pelottavalta. 

Vanhoissa saduissa nähtiin siten pelottavia, ahdistavia ja kauhua herättäviä asioita. 

Muun muassa Grimmin sadut nähtiin olevan täynnä julmuuksia. Vapaan kasvatuksen 

myötä lapsille tarjottiin vaihtoehtoisia satuja, jotka olivat uusia versioita vanhoista sa-

duista. Niistä poistettiin kaikki pelottavat piirteet ja vanhat sadut koettiin vanhoja arvo-

ja tarjoaviksi. Toinen vaihtoehto oli kirjoittaa kokonaan uusia satuja, jotka tapahtuivat 

lasten arkipäivän tilanteissa. Itse asiassa nämä eivät olleet enää satuja, vaan satuja kor-

vaavia arkitarinoita lasten leikeistä ja puuhista. (Ylönen & Luumi 2002, 75.)  
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3 SATUJEN TEHTÄVÄT JA MERKITYS KASVATUKSESSA 
 

3.1 Moraalikasvatuksen tukeminen 

 

1800-luvun puolivälissä lähes kaikissa kasvatuksessa käytetyissä kirjoissa oli joko us-

konnollinen tai moraalinen sisältö, ja usein molemmat (Yeazell & Cole 1986, 292). 

Vaikka satujen aiheet ja terminologia ovat muuttuneet, satujen käyttö kasvatuksessa on 

hyvin samanlainen kuin kolmekymmentä vuotta sitten (Hoogland 1998, 82). Voimme 

siis todeta, että satuja on käytetty kasvatuksen apuvälineinä vuosisatojen ajan ja vielä 

nykyäänkin niillä on paikkansa kasvatuksessa. Hooglandin (1998, 82) mukaan kasvatta-

jat ovat innokkaita käyttämään tarinoita kasvatusvälineinä. Ennen kuin kasvattaja hy-

väksyy tietyn tarinan moraalikasvatukseen, hänen täytyy ymmärtää moraalikasvatuksen 

tavoitteet ja määriteltävä tarinan tarkoituksenmukaisuus ja asiallisuus (Yeazell & Cole 

1986, 293). 

 

Yeazell’n ja Colen (1986, 293) mukaan nuorten romaaneista on tullut tärkeä moraali-

kasvatuksen materiaalin lähde Kohlbergin moraalikehitysteorian yleistymisen jälkeen, 

sillä ko. teorian mukaan moraalinen päättely kehittyy moraaliongelmia käsittelemällä. 

 

Sadut ovat aina olleet tärkeä väylä arvojen ja viisauden siirtämisessä (Kilpatrick 1995, 

24). Kasvattajilla on aina ollut käsitys, että kirjoilla on voimaa vaikuttaa myös lasten 

asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen ja muuttaa niitä (Yeazell & Cole 1986, 292). 

Heidän mukaansa esimerkiksi romaanin, ollakseen riittävä moraalikasvatukseen, tulee 

käsitellä moraalista ongelmaa. Hooglandin (1998, 79) mukaan tarinat eivät voi yksin-

omaan jakaa esimerkiksi moraalista tai sosiaalista tietoa tai muodostaa tunneilmastoa 

luokkahuoneessa. Sen sijaan lapsi voi tarinan kautta käsitellä ahdistavia asioita. Ylösen 

ja Luumin (2002, 16) mukaan lapsille tarkoitetuissa teksteissä tulee esiin monia eetti-

sesti arvokkaita asioita. Näitä ovat heidän mukaansa esimerkiksi oikean ja väärän erot-

taminen sekä myötätunnon, auttavaisuuden, rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden 

merkitys.  
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Jokipaltio kuvaa artikkelissaan osuvasti satujen roolia kasvatustehtävässä:  

 

Sadut ovat yksi lapsen parhaista kasvattajista. Ne eivät raa-

paise vain pintaa ja opeta sormi pystyssä. Oikeat sadut ovat 

totta, ne kantavat ikiaikaista viisautta ja muistia, ne kosketta-

vat syvältä, vaikuttavat alitajuntaan ja jäävät sinne elämään 

ja kantamaan ihmistä koko iäksi. /--/ Sadut antavat voimaa, 

näyttävät tietä (Jokipaltio 1996, 5).  

  

Jokipaltion mielenkiintoinen näkökulma on käsitys siitä, että sadut jäävät tiedostamat-

tomasti vaikuttamaan kasvatettavan alitajuntaan ja sitä kautta kantavat ja muistuttavat 

lasta erilaisten kysymysten, etenkin moraalikysymysten äärellä. Se, että sadut opettavat 

lasta ikään kuin samalta tasolta lapsen kanssa, ilman erityistä auktoriteettiasemaa, lapsi 

varmasti voi omaksua sadun opetuksen paremmin. 

 

Kilpatrickin (1995, 29) mukaan satujen yksinkertaisin moraalisen voiman taso on esi-

merkin voima. Hänen mukaansa satu näyttää esimerkin ihmisen oikeasta tai väärästä tai 

oikeaan pyrkivästä käyttäytymisestä. Satu ikään kuin näyttää ihmisille kuinka tulee 

toimia ja kuinka ei ja siten vaikuttaa ihmisiin. Koska sadut tekevät tehtävänsä omalla 

tavallaan, aikuisen ei ole tarpeellista eikä viisasta selittää sadun moraalia lapselle. Lu-

keminen saattaa kuitenkin kannustaa kuuntelijaa kysymään moraaliasioista. Aikuisen ei 

tulisi ikään kuin syöttää kirjoja moraalisina lääkeannoksina. (Kilpatrick 1995, 29-30.) 

Kilpatrickin tapaan myös Ylönen (2000, 116-117) korostaa, että satua ei tule selittää 

lapselle. Hänen mukaansa satujen piilomerkityksiä ei tule tulkita, eikä myöskään etsiä 

sadusta yhtymäkohtia lapsen elämään hänen kuullen. Siten lapsella on vapaus käsitellä 

satua haluamallaan tavalla mielessään. Toisaalta Ylönen ja Luumi (2002, 23) ovat kui-

tenkin sitä mieltä, että lapsen ja aikuisen välinen keskustelu ja satujen eettisten ratkaisu-

jen yhdessä pohtiminen auttavat lasta arvomaailman luomisessa.    

 

Hyvä ja paha saduissa. Hyvin usein saduissa hyvä ja paha taistelevat. Saduissa paha ei 

kuitenkaan ole todellista, joten lapsi voi ikään kuin säädellä pahuutta mielessään oman 

sietokykynsä mukaan. Koska saduissa realistisuus ei ole esteenä, myös satujen hyvyys 

voi olla liioiteltua. Saduissa epärehellisyydestä ja kataluudesta rangaistaan ja toisaalta 
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ystävällisyydestä ja rehellisyydestä palkitaan. Mahdottomuuden osoittavat, että saduissa 

ei ole kyse tosimaailman asioista. Usein saduissa taisteluun hyvästä ja pahasta osallis-

tuvat päähenkilöä auttavia ja vastustavia yliluonnollisia olentoja. Erityisesti noidat ovat 

kansansaduissa aina pahoja, nykysaduissa noidat voivat taas olla myös hyviä. Erityises-

ti kansansaduissa moraalisuus on yksioikoista eli teko on joko hyvä tai paha. Hyvyy-

destä palkitaan ja pahuudesta rangaistaan. Kun hyvä ja paha erotetaan saduissa selkeäs-

ti, lapsi ehkä huomaa sen ja oppii oikeudenmukaisuutta. Satujen sanoma pysyy samana 

aikakaudesta toiseen; hyvä saavutetaan kun paha voitetaan. (Ylönen & Luumi 2002, 24-

25.)    

 

3.2 Satujen käyttö ammattikasvattajien työssä 

 

Suomessa satutuokioita on pidetty kirjastoissa 1900-luvun alusta lähtien. Kun satutunti-

toiminta levisi koko maahan vähitellen, lähes kaikissa kirjastoissa alettiin pitää satu-

tuokioita säännöllisesti tai vähemmän säännöllisesti. Perinteisesti satutunneilla satutä-

tien ja -setien sekä lasten välinen vuorovaikutus on ollut hyvin yksisuuntaista. Lapset 

kuuntelivat satuja hiljaa istuen. Aluksi satutunnit olivat hyvin suosittuja, mutta nykyään 

lapset ovat vähentyneet huomattavasti satutunneilta. Satutuokioiden merkitys lapsille on 

kuitenkin niin suuri, että aikuisten tulisi yhä tarjota lapsille mahdollisuus elämyksiin, 

satuihin ja tarinoihin. Perinteisten yksisuuntaisten satutuntien sijaan tulisi järjestää satu-

tuokioita, jotka olisivat vuorovaikutteisempia. Silloin lapsikin saisi suunvuoron. Satu-

tuokioiden merkitys lapselle on suuri. Hän kokee olevansa arvostettu ja tervetullut kir-

jastoon. Lapsi voi myös kokea selviytyvänsä yksin ja olevansa rohkea. Lisäksi hän oppii 

sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja, kuuntelemaan, keskittymään ja rauhoittumaan. 

(Mäkelä 2002, 10-15.) 

 

Satutuntien lisäksi kirjastoissa pidetään myös kirjavinkkausta, jolla innostetaan lapsia 

lukemaan. Sadut kuuluvat myös päiväkotien, koulujen, kerhojen ja perhepäivähoidon 

toimintaan. Satukokemus ei ole aina samanlainen, vaan se muodostuu kuuntelevasta 

lapsesta tai lapsiryhmästä ja luettavasta sadusta. Satu ei toteudu myöskään kaikissa 

ryhmissä ja kodeissa samalla tavalla. Isossa lapsiryhmässä aikuisen ja lapsen välinen 

vuorovaikutus jää usein vähäisemmäksi kuin kotona. Isossa ryhmässä lasten yksilölli-

syys jää usein huomiotta. Hänellä ei ole usein mahdollisuutta kertoa sadun herättämistä 

ajatuksista samalla tavalla kuin kotona. Esimerkiksi perhepäivähoidossa satujen lukemi-
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sessa lähennytään kuitenkin kodin olosuhteita. Toisaalta isossa ryhmässä satu voidaan 

tuoda esiin monella eri tavalla. Ääneen lukeminen ei olekaan ainoa vaihtoehto, vaan 

satu voidaan esim. näytellä tai esittää nukketeatterina. Satuja valitessa tulee ottaa huo-

mioon koko ryhmä. Lempeä satu on yleensä turvallinen valinta ja tuo monelle lapselle 

hyvän mielen. Sadun tehtävä onkin ilahduttaa. (Ylönen 2000, 92-94.) 

 

Satujen lukeminen kotona ja päiväkodissa eroaa myös muulla tavalla kuin edellä todet-

tiin. Kotona on yleensä mahdollisuus poistaa satuhetkeä häiritsevät ympäristön tekijät, 

kuten melu. Päiväkodissa ei ole mahdollista samalla tavalla poistaa häiritseviä tekijöitä. 

Siellä lapset keskustelevat keskenään ja tönivät toisiaan. Lukuhetki keskeytyy, kun kas-

vattaja joutuu puuttumaan näihin tilanteisiin. Päiväkodissa noudatetaan myös usein 

melko tarkkaa päiväohjelmaa, joten satuhetketkin ovat ennalta määrättynä ajankohtana. 

(Ylönen 1998, 50-51.)  

 

Satujen lukemisessa päiväkodissa lasten erilaiset ongelmat saattavat aiheuttaa kasvatta-

jalle haasteita. Tavallisesti 5-7-vuotias lapsi osaa seurata luettua satua ja ymmärtää sitä. 

Ryhmissä on kuitenkin aina myös levottomia ja masentuneita lapsia. Jollakin lapsella 

saattaa olla tunne-elämän ongelmia ja kehityksen viivästymiä. Pakolaisten lapsilla voi 

olla puutteellinen kielitaito. Tekstin ymmärtäminen jää niukaksi myös, jos lapsella on 

vähän satuun liittyviä aikaisempia tietoja, joihin yhdistää uusia asioita. (Ylönen 2000, 

103.) 

 

Ylösen (1998) tutkimuksesta tulee esiin, että lapsen sadun ymmärtämisen heikkoa tasoa 

ei aina päiväkodissa huomata ja tiedetä, jos lapsi näyttää kuuntelevan satua muiden mu-

kana. Tällöin lapselle voi olla haittaa, että hän poimii sadusta tietyn yksityiskohdan ja 

ymmärtää sen mahdollisesti väärin ja kasvattaja ei tiedä sitä. Tällöin lapsi ei pääse irti 

sadun käsittelystä. Päiväkodissa lasten satujen ymmärtämistä pyritään tukemaan sadun 

tapahtumia kertaamalla tapahtumia ja henkilöitä lukemisen tai sadun muun esittämisen 

jälkeen. (Ylönen 1998, 165.) 

 

Päiväkodeissa tavallisin satujen esittämistapa on lukeminen. Näytelmänä esitetty satu 

on hyvin työläs, vaikka se onkin osoittautunut levottomille lapsille onnistuneeksi. Le-

vottomille lapsille sadun esitystapa on edellytys kiinnostumiselle ja keskittymiselle. 

Satujen lukemisessa voidaan valita ns. terapeuttisiksi saduiksi osoittautuneita satuja ja 
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keskustella lasten kanssa tapahtumien herättämistä tunteista. Satujen vaikutuksella pyri-

tään saamaan aikaan muutoksia lasten ajattelussa. Päiväkodilla onkin paljon mahdolli-

suuksia ohjata lasta sadun kuulijana, kokijana ja näkijänä. (Ylönen 1998, 165-166.)  

 

Kertominen on aina liittynyt myös kouluopetukseen. Erityisesti ennen kerronta oli taval-

linen opetusmenetelmä eri oppiaineissa, mutta nykyään opetusmenetelmät ovat kehitty-

neet teknologian kehittymisen myötä ja siten kerronta vähentynyt. Kerrontaa pidetään 

usein opettajakeskeisenä opetusmenetelmänä, mutta itse asiassa se on hyvinkin oppilas-

keskeinen. Koulu ei ole kuitenkaan kerronnan kannalta otollinen paikka tilaratkaisuil-

taan eikä yhteiskunnallisilta tehtävänmäärittelyiltään. Koulun tilat eivät useinkaan tunnu 

turvallisilta, suojaisilta ja kodikkailta. Sen sijaa kerronta vaatii mukavuutta, rauhaa ja 

rentoutumista. Nykykoulu vaatii mitattavia oppimistuloksia ja saavutuksia. Kerronnalla 

tulisi sen sijaan olla itseisarvo, eikä luettua aina tulisi liittää oppimistavoitteiden saavut-

tamiseen tai tietyn teeman käsittelyyn. Kertominen vaatii myös läsnäolijoilta keskinäistä 

luottamusta ja hyvää suhdetta. Koulussa tätä kriteeriä on usein vaikea toteuttaa, sillä 

luokat saattavat muodostua sattumanvaraisista oppilasryhmistä ja ryhmät muuttuvat 

kaiken aikaa. Dietzin mukaan koulu onkin kertomisen kannalta vihamielinen paikka. 

Siten kertominen tai kerronnan puuttuminen ovat koulun henkisen ja moraalisen tilan 

osoittajia. (Ylönen & Luumi 2002, 77-78.) 

 

Modernissa pedagogiikassa ei ole aina hyväksytty satuja kasvatuksen osaksi. Tietyt 

psykologit ovat väittäneet, että saduista tulee pahuus lapsen elämään. Nykyään kuiten-

kin sekä psykologiassa että pedagogiikassa on alettu kiinnostua saduista. 1800-luvulla 

luovuttiin kokonaan satujen käytöstä kasvatuksessa satujen julmien piirteiden vuoksi. 

Pelättiin, että lapset etääntyvät todellisuudesta mielikuvituksen maailmaan satujen myö-

tä. Monissa saduissa esimerkiksi moraalinen tuomio on hyvin julma. Lapsille luettaessa 

tällaiset kohdat voidaankin sivuuttaa toisenlaisilla yksityiskohdilla. Sadun kerrontaan ja 

rakenteeseen kuuluu vastakohtien asettelu ja asioiden kärjistäminen. Musta-valkoisena 

satu toimii lapselle parhaalla tavalla. Jos kasvattaja kokee itse, että hänen on vaikea hy-

väksyä julmia satuja, hän voi käyttää ns. pehmeämpiä vaihtoehtoja. Kasvattajan tulisi 

aina arvioida tilannetta kokemuksensa ja ryhmän tuntemisen perusteella. Kasvattajan on 

myös hyvä muistaa, että lapset eivät reagoi satujen julmuuksiin samalla tavalla kuin 

aikuinen, sillä heidän henkinen rakenteensa on erilainen kuin aikuisten. (Ylönen & 

Luumi 2002, 89-90.)  
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3.3 Anni Swanin kirjat moraalikasvattajina 

 

Lapsi ei osaa muotoilla tarkasti eettisiä kysymyksiä. Kirjat antavatkin usein sysäyksen 

moraaliongelmien pohtimiselle. Kun lukija eläytyy jonkin romaanin henkilöiden elä-

mään ja maailmaan, hän alkaa pakosti miettiä moraalikysymyksiä. (Hallamaa 1996, 

38.) 

  

”Anni Swanin nuortenkirjoissa fantastiset juonikäänteet, varastetut lapset ja rikkaiksi 

perijöiksi paljastuvat orvot tuntuvat nykylukijasta vierailta, mutta kirjoihin sisältyy mo-

raalifilosofisesti hyvin kiinnostavia piirteitä” (Hallamaa 1996, 39). Hallamaan mukaan 

kaikissa Swanin kirjoissa on yhtenäinen moraali-idea, joka voidaan ilmaista klassisen 

hyve-etiikan muodossa: ”Lapsi voi kyllä kasvaa aikuiseksi kaikenlaisissa oloissa ja 

kaikenlaisten ihmisten keskellä, mutta inhimillinen täydellistyminen tai inhimillisen 

elämän päämäärän saavuttaminen on mahdollista ainoastaan, jos hänestä kasvaa hyvä 

ihminen. Tämä voi tapahtua vain kasvatuksen avulla.” (Hallamaa 1996, 39.) 

 

Erityisesti Hallamaata (1996, 39) on puhutellut Swanin kirjan pikkupappilan Ulla, joka 

pitää kiinni siitä, mikä on oikein, vaikkakin kärsii rangaistuksia ja aikuisten epäsuosio-

ta. Ulla ei salaile tekemisiään rangaistusten pelossakaan toisin kuin Raakel, joka antaa 

aikuisille väärän kuvan itsestään teeskentelemällä.  

 

3.4 Muita tärkeitä tehtäviä 

 

Satujen merkitys kasvatuksessa on toki paljon muutakin kuin moraaliopetusten anti. 

Erityisen suuri merkitys saduilla on lapsen kognitiivisille toiminnoille. Jarasto ja Siner-

vo (1997, 211-214) korostavat satujen suurta merkitystä lapsen mielikuvitukselle ja 

luovuudelle. Kuunnellussa sadussa jää aukkoja, jotka lapsen tulee itse täyttää omalla 

mielikuvituksellaan, toisin kuin television valmiissa materiaalissa. Myös lapsen kieli 

rikastuu satuja kuunnellessa. Mielestäni kielenkehittymisen lisäksi on hyvin tärkeää 

myös kuuntelemisen taidon ja keskittymisen kehittyminen.  

 

Hoogland (1998, 84) tiivistää satujen käytön perustelun kasvatuksessa siten, että tari-

noilla on mahdollisuus muuttaa stereotypioita, tutkia kulttuureita ja rakentaa siltoja eri 

maailmojen välille. Sadut välittävät myös kulttuuria eri sukupolvien välillä. Hoogland 



 

 13 
  
 

(1998, 81) toteaa artikkelissaan, että tarinoiden käyttö on ollut metodi yhteiskunnan 

uskomusten ja arvojen välittämisessä sukupolvelta toiselle siitä lähtien, kun niiden 

käyttö on vakiintunut. Alanko (toim. 1990, 7) korostaa erityisesti kansansatujen merki-

tystä kulttuurin välittämisessä: ”kansansatu välittää tietoa entisajan elämäntavoista ja 

kulttuurista. Se on silta menneestä tulevaan”. 

 

Saduilla voidaan myös pyrkiä lisäämään lapsen myötätunnon kokemista, jos lapsella 

tämä alue tuntuu olevan puutteellinen. Sadun myötä lapsi voi alkaa toimia myötätuntoi-

semmin kuin aiemmin. Sadun kautta lapsi voi oppia ymmärtämään, miltä toisesta ihmi-

sestä tuntuu, jos häntä pilkataan tai hyljeksitään. (Ylönen 2000, 63.)   

 

Tutkimuksessani jätän kuitenkin nämä myös hyvin tärkeät satujen kasvatusta tukevat 

seikat vähemmälle huomiolle ja keskityn satujen moraalikasvatuksen tukemiseen.  
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4 MORAALIKASVATUS 
 

4.1 Moraalikasvatuksen tavoitteet 

 

Nyky-yhteiskuntamme on hyvin erilainen kuin viime vuosisadan alkupuolella. Silloin 

Suomen kansa haluttiin nähdä yhtenäisenä, jolla on yhteinen kulttuuri ja yhteiset arvot. 

Nykyään tuskin kukaan vaalii toivetta, että kaikki ihmiset omaksuisivat samat arvot, 

jolloin turvattaisiin sopuisa yhteiskuntaelämä ja laaja hyvinvointi. (Hallamaa 1996, 48.) 

Näistä ajatuksista huolimatta voidaan esittää joitakin yleisiä moraalikasvatuksen tavoit-

teita, joita yksittäisellä kasvattajalla on mielessään ja joita on kirjattu myös ylös opetus-

suunnitelmiin. 

 

Nykyään usein ajatellaan, että moraalikasvatuksella pyritään rajoittamaan yksilön mo-

raalista autonomiaa. Todellisuudessa moraalinen autonomia on kasvatettavan autonomi-

an edellytys ja oikeutetun demokratian perusta. ”Eettisen kasvatuksen tarkoituksena on 

auttaa ihmisiä luomaan itselleen vahva moraalinen identiteetti. Ainoastaan ihminen, joka 

uskaltaa tehdä todella itsenäisiä moraalisia päätöksiä, osaa ottaa myös muut huomioon” 

(Hellsten 1996, 51). Kun ihmisellä on hyvä itsetunto, hän uskaltaa pohtia muiden ihmis-

ten arvovalintoja ja siten voi nähdä myös itsensä osana yhteisöä ja ihmissuhteita, laa-

jemmassa kokonaisuudessa. Moraalisen identiteetin kehittyminen ei yleensä synny itses-

tään, vaan se on pitkän kehityksen tulos. Tässä kehitysprosessissa kasvatuksella tulisi 

olla keskeinen asema. (Hellsten 1996, 51-52.) Koski (2001, 175) korostaa Hellstenin 

(1996) tavoin, että moraalikasvatusprosessin tavoitteena on, että kasvatettava sisäistäisi 

moraali-ihanteet. ”Jokaisesta lapsesta pitää kasvattaa sekä ainutlaatuinen yksilö, jonka 

erityisyyttä kunnioitetaan että opettaa kaikki noudattamaan yhteisöllisiä sääntöjä, norme-

ja ja moraalisia arvoja” (Koski 2001, 165).     

 

Hellstenin (1996) tavoin myös Niemczynski (1996) korostaa, että moraalikasvatuksen 

tavoitteena tulisi olla moraalisten yksilöiden luominen sen sijaan, että yksilöitä muokat-

taisiin kirkon tai valtion elämänihanteiden mukaan. Ihmisillä, jotka haluavat ja on joilla 

on taitoa kohdata toinen toisensa samanvertaisina, kykenevät tuntemaan myötätuntoa 

toisia kohtaan. Moraalikasvatuksen tavoitteena on siis eri osapuolten (oppilaat, opettajat, 

vanhemmat, yhteiskunta) näkökulmien myötätuntoinen vertailu. (Niemczynski 1996.)  
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Samantapaisia moraalikasvatuksen tavoitteita asettavat myös Yeazell ja Cole (1986). 

Heidän mukaansa tavoitteena on kouluttaa yksilöitä, jotka ymmärtävät mitä moraali on, 

osaavat ajatella moraalisella tavalla ja toimivat sen mukaan. Yksilön tulisi myös ymmär-

tää, että elämme moraalisten suhteiden verkossa ja koska meidän teoillamme on vaiku-

tusta muihin ja päinvastoin, meillä on moraalisia velvollisuuksia. Moraalikasvatuksen 

tavoitteena on myös kasvattaa oppilaan moraalista tietoisuutta auttamalla häntä tunnis-

tamaan moraalisia tilanteita. Tavoitteena on myös parantaa kasvatettavan päättelykykyä 

arkipäiväisessä päätöksenteossa. (Yeazell & Cole 1986, 293-294.)  

 

Hyvä ihminen. Luontaisilta taipumuksiltaan ihmisellä on mahdollisuus sekä hyvään että 

pahaan toimintaan. Hyvä kasvatus tähtää hyveenmukaiseen elämään, joka on ihmisen 

päämäärä.  ”Hyvän kasvatuksen ansiosta lapsen luonne kehittyy vähitellen, niin että 

hänen toimintaansa eivät ohjaa oman välittömän mielihyvän tyydyttämiseen tähtäävät 

impulssit vaan pysyvät luonteendispositiot eli hyveet” (Hallamaa 1996, 40). Tällöin 

ihmisen ei tarvitse pysähtyä harkitsemaan tekojensa moraaliratkaisuja, vaan hän kyke-

nee toimimaan luontaisesti oikein. Vaikka ihmisellä olisi luontainen taipumus kehittyä 

hyväksi ihmiseksi, ilman hyvää kasvatusta sitä ei voi tapahtua. (Hallamaa 1996, 40.) 

 

Hyvä inhimillinen elämä edellyttää sitä, että yhteisö mahdollistaa hyvänä ihmisenä 

elämisen. Moraalin yhteisöluonne aiheuttaa sen, että ihmisen on otettava huomioon 

monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Siksi onkin vaikea luetella ehdottomia 

moraalisääntöjä. Ihmisen toimintaa ohjaavat tilanteet ja niiden vaikutukset. Yhteisön ja 

yksilön hyvän elämän edellytyksenä on kuitenkin joitakin sääntöjä, joita ei koskaan tule 

rikkoa, kuten tappamisen kielto. ”Moraalisen hyvyyden vaatimus liittää hyvään inhimil-

liseen elämään traagisen piirteen. /--/ Yhteiskunnallisen aseman ja perhesuhteiden aset-

tamat vaatimukset voivat sotia keskenään tavalla, johon ei ole löydettävissä ratkaisua. 

Moraalisesti oikeaan pitäytyminen voi johtaa siihen, että ihminen joutuu uhraamaan 

henkensä” (Hallamaa 1996, 41). Hyvää elämää ei saavuteta tiettynä hetkenä, vaan sitä 

tavoitellaan jatkuvasti. (Hallamaa 1996, 41.) 

 

Moraalikasvatuksen tavoitteet opetussuunnitelmissa. 1990-luvulla esiopetuksen kehit-

tämistyöryhmä määritteli esiopetuksen pyrkivän olemaan osa elinikäistä oppimis- ja 

kasvatusprosessia, ei pelkästään kouluun valmentava kasvatusjakso. Sama työryhmä 

korosti myös eettisen kasvatuksen merkitystä esiopetuksessa. Esiopetuksessa tapahtu-
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van moraalikasvatuksen tarkoituksena on antaa kasvatettavalle valmiuksia tehdä moraa-

lisia päätöksiä ja toimia sen mukaan arkipäiväisissä tilanteissa läpi elämän. Kun lapsen 

ajattelun kehitys edistyy, lapsi kykenee ottamaan huomioon erilaisia arvoja ja sääntöjä 

ja myös toimimaan niiden mukaan. (Virtanen 2000, 32-34.) 

 

Myös Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on 

mainittu moraaliopetuksen tavoitteita. “Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja 

tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on /--/ lisätä tietoisuutta yhteis-

kunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista” (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2004). Oppimistavoitteissa ja opetuksen keskeisissä sisällöissä on mai-

nittu osa-alue ihmisenä kasvaminen. Ko. osa-alueen tavoitteena on tukea kokonaisval-

taista kasvua. “Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyy-

den ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevuuteen pohjautuvan yhtei-

söllisyyden kehitystä” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Tavoittee-

na on myös, että “oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oi-

kean ja väärän” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).  

 
Opetussuunnitelmien laatiminen herättää kouluissa keskustelua arvoista ja koulun 

omasta arvopohjasta. Opetussuunnitelmissa korostetaan sitä, että ihmisen ratkaisut ovat 

aina sidoksissa arvoihin ja siksi kouluilta edellytetään eettistä pohdintaa. Arvo- ja mo-

raalikysymysten käsittely on koulun eräs keino tukea oppilaan elämänhallinnan taitojen 

kehittymistä. (Tirri 1996, 120.) 

 

Palaan tuonnempana perusopetuksen opetussuunnitelman sisältämiin moraalin eri osa-

alueiden kasvatustavoitteisiin.  

 

4.2 Koulujen moraalikasvatus 

 

Koulujen moraalikasvatustavoitteet on kirjattu sekä yleisiin että ainekohtaisiin opetus-

suunnitelmiin. Tirri (1996, 120) kutsuu tätä yleistä eettistä näkemystä kasvatuksessa 

pedagogiseksi etiikaksi. Eettisyys on mukana aina kaikessa kasvatuksessa joko verhot-

tuna tai selkeästi nähtävänä. Eettinen kasvatus on myös osa koulujen kasvatuksen ko-

konaistehtävää. (Tirri 1996, 120.) 
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”Kaikkeen kasvatukseen liittyvä moraalinen ulottuvuus näkyy myös koulun yleisessä 

toiminnassa, säännöissä sekä opettajan omissa periaatteissa” (Tirri 1996, 120). Tätä 

kaikkea ei kuitenkaan usein ymmärretä moraalin opettamiseksi, ja se on yleensä tiedos-

tamatonta. Oppilaat oppivat kuitenkin suurimman osan koulun ja opettajan moraalista 

juuri näiden yleisten toimintojen kautta. Tämän lisäksi kouluissa on moraaliopetusta 

jokaisen kouluaineen sisällä, sillä oppiaineiden sisältöä voidaan arvioida oikea-väärä –

periaatteella. (Tirri 1996, 120.)   

 

Kasvattajan rooli. Moraalikasvatuksen tavoitteiden syvällisin ongelma on Niemczyns-

kin (1996) mukaan se, kuinka välttää ihmiselämän ongelmat ilman, että kasvatuksella ja 

hallitsemisella pantaisiin toimeen uudet elämisen muodot. Hänen mukaansa tasa-

arvosopimuksen perusteella moraalikasvatus vastustaa ajatusta siitä, että jollakin ihmis-

ryhmällä (esimerkiksi opettajilla, vanhemmilla tai papeilla) olisi paras moraalinen asi-

antuntemus tai vahvin määräysvalta. 

 

Hallamaan (1996) käsitys kasvattajan roolista moraalikasvatuksessa on erilainen kuin 

Niemczynskillä (1996). Hyväksi ihmiseksi yksilö voi kasvaa vain muiden ihmisten tu-

kemana ja heidän avulla (Hallamaa 1996, 40). Hallamaan (1996, 40) mukaan ilman 

huolenpitoa kasvaneella lapsella voivat luontaiset taipumukset kääntyä paheiksi.  

 

Moraalikasvatus auttaa oppilaita ajattelemaan itsenäisesti. Oppilaille tulisikin antaa 

mahdollisuus keskustella maailmankatsomuksellisista asioista ja arvovalinnoista. Pro-

sessin myötä oppilaista kasvaa itsenäisiä ihmisiä. Kasvattajalla onkin tässä hyvin tärkeä 

tehtävä. Samalla kasvattajalta itseltään vaaditaan vahvaa moraalista identiteettiä ja hei-

dän tulee olla puolueettomia ja kyettävä pohtimaan myös omia näkemyksiään uudes-

taan. (Hellsten 1996, 62.) Tirrin (1996, 120) mukaan opettaja on moraalikasvattaja jopa 

tahtomattaankin. Hän korostaa, että opettajan tulisi olla tietoinen tästä tehtävästään 

ammatissaan ja että opettajin tulisi saada moraalikasvatukseen myös riittävästi koulu-

tusta.    

 

Kasvattajalla on usein rutiininomainen tyyli kasvattaa lapsia. Kasvattaja käyttää ehkä 

samoja eleitä tai ilmaisuja toistuvasti, eikä hän ole tietoinen niistä ollenkaan. Kasvatet-

tava tekee sitten näistä kasvattajan tiedostamattomista viesteistä omia tulkintoja, joten 

ne vaikuttavat oppilaan tiedonmuodostukseen. (Karjalainen 1996, 142.) Tästä ilmiöstä 
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Karjalainen (1996, 141) käyttää käsitettä piilo-opetussuunnitelma. Hän tiivistää piilo-

opetussuunnitelman käytännön merkityksen näin: ”Opettaja opettaa tietämättään sellai-

sia asioita, valmiuksia ja asenteita, joita viralliseen opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu” 

(Karjalainen 1996, 141). Broadyn (1987, 99) mukaan on pahasta, että piilo-

opetussuunnitelma on piilevä; opettaja voi luulla opettavansa ruotsia tai matematiikkaa 

perehtymättä siihen, mitä muuta lapset oppivat. Broady korostaa, että esimerkiksi päi-

vittäisten asenteiden opettaminen ja harjaannuttaminen on osa piilo-

opetussuunnitelmaa. Piilo-opetussuunnitelman kaikki vaikutukset eivät ole siten huono-

ja. (Broady 1987, 99.)  

 

Tietyn koulun kaikilla opettajilla on omissa tottumuksissaan toki myös jotakin yhteistä. 

”Opetussuunnitelma, koulun säännöt ja työehtosopimukset ovat virallisia ohjeistoja, 

jotka saavat opettajat toiminnassaan mukautumaan yhteispeliin” (Karjalainen 1996, 

142). Lisäksi opettajilla on paljon epävirallisempaa ohjeistusta, mikä niin ikään vaikut-

taa siihen, että opettajien toimintamalleissa on tiettyjä säännönmukaisuuksia (Karjalai-

nen 1996, 142).         

 

4.3 Moraalikasvatuksen murros – ennen ja nyt 

 

Moraalikasvatuksen ihanteet ovat hieman erilaisia riippuen kustakin yhteiskunnallisesta 

tilanteesta ja yleisistä moraalikäsityksistä, arvoista. Uusien ilmiöiden mukaan tulee 

myös uusia moraalisia ihanteita. Esimerkki tällaisesta melko uudesta ilmiöstä on ympä-

ristön ongelmat kuten kasvihuoneilmiö. Ennen siitä ei puhuttu mitään, kun sitä ei tie-

detty olevan. Osaltaan kasvihuoneilmiön ja muiden elinympäristön kannalta epäsuotuis-

ten ilmiöiden voimistuminen on varmasti vaikuttanut uusiin moraali-ihanteisiin. Sen 

myötä luonnon kunnioitus ja suojelu ovat nousseet moraalikasvatuksen keskeisiksi ta-

voitteiksi. 

 

Launonen (2000) on tutkinut eettisen kasvatusajattelun muuttumista opetussuunnitel-

missa. Hän on kuvannut taulukoilla eri aikakausien moraaliset ihanteet koulujen ope-

tussuunnitelmissa. Hyvin paljon opetussuunnitelmissa 1860-luvulta 1990-luvulle on 

samoja perusihanteita, mutta esimerkiksi juuri luontoon suhtautuminen on saanut uu-

demmissa opetussuunnitelmissa painavamman arvon kuin ennen. Moraalikasvatuksessa 
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on tapahtunut viimevuosisadan puolivälin aikoihin eräs suuri moraalin perustan muu-

tos. 

 

Leena Koski (2001) on tutkinut Aapisten ja lukukirjojen moraalisia ihanteita ja niiden 

muutoksia Suomen itsenäisyyden aikana. Tutkimuksen mukaan moraaliopetusten sisäl-

lön moraalitausta on murtunut. Jumala moraalin perustana on hävinnyt ja siten Jumalan 

vaikutus on tavallaan poistunut kasvatuksesta. Moraalin opettaminen lapselle onkin 

nykyään entistä vaikeampaa, kun ei ole Jumalan auktoriteettia, jolla kasvattaja voisi 

perustella moraaliopetuksensa. (Koski 2001, 169-170.) Koski käyttää Jumalan auktori-

teettiin ja tahtoon perustuvasta moraalista käsitettä Jumalallinen harmonia.  

 

1960-luvulta lähtien aapisten kertomusten moraaliopetuksissa on vallinnut jumalallisen 

harmonian sijaan sosiaalinen harmonia (Koski 2001, 169). Sosiaalinen harmonia tar-

koittaa sitä, että ”ideaalissa oikean tien voi löytää löytämällä itsestään yhteisön säännöt 

ja halun noudattaa niitä, sitoutua niihin omalla tahdollaan” (Koski 2001, 186). Nykyi-

sessä postmodernissa yhteiskunnassa moraalin perusta on yksilön ja yhteisön suhde. 

Koski (2001, 187) toteaa, että pelkästään yksilöön sitoutuva moraalijärjestys on ongel-

mallinen. Syynä tähän on se, että se vaatisi jokaiselta yksilöltä niin korkeaa moraalista 

tietoutta ja henkilökohtaista sitoutumista omiin hyvän ja pahan määritelmiin. ”Yksilön 

ja yhteisön suhde – tai yksilöiden keskinäinen suhde – muodostuu kahdenvälisistä, 

vaihtuvista ja muutettavista sopimuksista” (Koski 2001, 187).  

 

Kohlbergin teorian korkein moraalin kehityksen vaihe, periaatteellinen taso, sallii juuri 

tällaisen tilannevaihtelun moraalipäätöksissä. Ei voida sanoa selkeitä sääntöjä kaikista 

moraalista päättelyä vaativista tilanteista. Tapahtuman yksilöllisyys on otettava aina 

huomioon. Eräitä ehdottomia sääntöjä kuitenkin on. Esimerkiksi ihmisen hengen kun-

nioitus menee monen muun asian edelle.          

 

Luvussa 1.2 (Sadut muuttuvat) kuvasin Rossin (2003) tutkimuksessaan löytämiä eroja 

Adalmiinan helmi –sadun eri vuosikymmenten käännöksissä. Vuoden 1946 käännök-

sessä puhutaan vielä Jumalasta ja katekismuksesta, mutta vuoden 1990 käännöksessä 

niitä ei enää mainita. Voimme huomata myös satujen muuttumisesta moraalikasvatuk-

sen perustana olleen jumalallisen harmonian katoamisen. 
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Esimerkkinä sosiaalisen harmonian vallitsemisesta moraaliperustana esitän Kosken 

(2001, 107) kuvaaman erään aapisen moraalitilanteen: 

 

…”Tuomo tahtoo aina määrätä. Se sekoittaa pelin, jos ei saa 

alkaa.” /--/ Opettaja puhuu koko luokalle: ”On totta, että 

meillä on erilaisia virheitä. Mutta voimme korjata niitä. voi-

simme pitää kokouksen ja miettiä omia vikojamme. Voisimme 

keksiä keinoja, joilla kasvatamme itseämme. Sopiiko?” ”So-

pii”, luokka vastaa. ”Minä voisin nipistää itseäni, kun alan 

suuttua”, innostuu Tuomo. ”Tai Tiina voisi muistuttaa, jos en 

heti huomaa nipistää.” ”Se on mainio alku”, opettaja sanoo, 

”Me kaikki voimme auttaa toisiamme itsemme kasvatuksessa, 

vai mitä?” hän kysyy vielä. ”Niin voimme”, kuuluu iloinen 

ääni luokasta. Ikävä tunnelma on tipotiessään.    

 

”Tuomon rikkomuksen ratkaisu on yhteisöllinen – Tuomo sitoutuu uudelleen yhteisiin 

sääntöihin ja palautuu yhteisön jäseneksi tilapäisen hairahduksen jälkeen. Yhteisöstä 

sulkeminen ratkaisuna ei ole mahdollinen, koska siten lapselle ei jäisi sovituksen mah-

dollisuutta” (Koski 2001, 107-108). Tässä voidaan siis nähdä sosiaalisen harmonian 

periaate, jossa yhteisön säännöt ja sopimukset ovat moraalin perustana. Jumalallisessa 

harmoniassa taas rikkomus on Jumalan ja lapsen välinen asia, joten lapsi saatettiin sul-

kea yhteisöstä ja ongelma jäi ilman ratkaisua (Koski 2001, 108).  

       

Eri kansojen vallitsevissa moraali-ihanteissa on jonkin verran eroja, mutta Kohlbergin 

mukaan on tiettyjä universaaleja piirteitä kuten ihmisarvon kunnioitus ja oikeudenmu-

kaisuus, jotka ilmenevät samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Eri puolelta maailmaa 

olevissa saduissa on myös varmasti paljon samanlaisia moraaliopetuksia. Nykyään mo-

raalikäsityksissä on tapahtunut kuitenkin vapaamielistymistä ja moniarvoisuus on val-

lalla. Niinpä myös uusissa saduissa voidaan havaita entisaikoihin tai eri kulttuureihin 

verrattuna ns. epämoraalisuutta ja liberaalisuutta.         
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5 LAPSEN MORAALIN KEHITTYMINEN – KOHLBERGIN MORAALITEORIA 
 

5.1 Yleistä Kohlbergin teoriasta 

 

Lawrence Kohlberg (1927-1987) on kehittänyt ehkä maailman tunnetuimman teorian 

moraalin kehittymisestä. 1960-luvulla Kohlberg käsitteli perusteellisesti moralisaation 

kognitiivis-kehityksellistä teoriaa. Teoriassaan hän tarkasteli muun muassa sitä, kuinka 

yksilön ja ympäristön vuorovaikutus vaikuttaa moraalin vaiheiden kehittymiseen. Kiin-

nostuksen kohteena oli myös se, kuinka yksilö etenee kehitysvaiheesta toiseen, miksi 

toiset ihmiset kehittyvät nopeammin kuin toiset sekä se, mikä suhde on kognitiivispe-

rustaisilla kehitysrakenteilla ja yksilön moraalisella toiminnalla ja tunteilla. (Power ym. 

1989, 10.) 

 

Kohlbergin teoria perustuu ajatukseen, että yksilön moraali kehittyy vaiheittain alkeel-

lisimmasta kehittyneempään. Carpendale (2000, 183) toteaa, että teorian mukaan mo-

raalisen tiedon kehittymisen prosessissa yksilöt etenevät teorian esittämien tasojen läpi 

muuttumattomassa järjestyksessä (Carpendale 2000, 183). Kohlbergin teorian mukaan 

ihmisen moraalin kehittyminen on tulosta älyllisen järkeilyn yleisestä kehittymisestä 

(Takala 1997, 11). Moraalin kehittyminen liitetäänkin hyvin pitkälle kognitiivisten tai-

tojen kehittymiseen. 

 

Kohlbergin käsityksen mukaan eri kulttuurien moraaleja ei voida erottaa toisistaan. On 

tiettyjä universaaleja, keskeisimpiä moraaliperiaatteita, jotka vallitsevat kaikissa kult-

tuureissa. Näitä ovat ihmisarvon kunnioitus, tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus. 

(Wahlström 1991, 158.) Kohlberg itse (1981, 126) esittää samaa asiaa siten, että on 

olemassa universaaleja arvoja ja periaatteita, minkä vuoksi on vähän variaatiota yksi-

löiden ja kulttuurien välisissä moraalikäsityksissä. Hänen (Kohlberg 1981, 40) mukaan-

sa hyvän käsitteet ovat kulttuurisesti universaaleja. Uskonnolla, sosiaalisilla oloilla tai 

kulttuurilla ei ole juurikaan vaikutusta moraalikehityssarjaan. Ainut ero ihmisten välillä 

on siinä, mille tasolle yksilö etenee moraalikehitysvaiheiden sarjassa. Siten moraalinen 

ajattelu näyttää käyttäytyvän samalla tavalla kuin kaikenlainen muukin ajattelu. (Kohl-

berg 1981, 25-26.)  
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Ahon (1985, 22) mainitsee, että Kohlbergin mukaan sosiaaliluokalla on jonkinlaista 

yhteyttä moraalin kehitykseen, sillä keskiluokan lapsilla moraalikehitys on korkeam-

malle tasolle ja nopeammin etenevää. Hänen (Aho 1985, 22) mukaansa Kohlbergin 

teoriassa iällä on suurempi vaikutus moraalikehitykseen kuin älykkyydellä; moraalike-

hityksellä on yhteyttä älykkyyteen, mutta toisaalta älykäs yksilö voi kehittyä hitaasti 

moraalin alueella. 

 

Kun tutkimuksessani tarkastelen myös muita kuin suomalaisia satuja, tämä näkemys 

tulee aiheelliseksi. Voidaan siis ajatella, että esimerkiksi suomalainen lukee saksalaista 

satua ilman, että sadussa olisi joitakin ristiriitaisia moraalikäsityksiä omiin käsityk-

siimme verrattuna. 

 

5.2 Moraalikehityksen vaiheet  

 

Puhuttaessa lapsen moraalista voidaan todeta, että moraalipäätökset eivät ole ulkopuo-

lelta ’sisäistettyjä’. Ne eivät tule suoraa tietä vanhemmilta, opettajilta ja toisilta lapsilta. 

Kohlbergin teorian mukaan moraalikehitys sisältää kolme eri moraaliajattelun tasoa. 

Jokaisessa tasossa on vielä kaksi vaihetta. (Kohlberg 1981, 16.) Moraalinen päättely 

kehittyy laadullisesti siirryttäessä tasolta tai vaiheelta toiselle.      

 

Teorian vaiheet muodostavat kehityssarjan. Kaikki liikkeet sarjassa suuntautuvat eteen-

päin, eivätkä hyppää mitään vaihetta yli. Esimerkiksi konventionaalista tasoa ei voida 

saavuttaa, ennen kuin yksilö on ohittanut esikonventionaalisen tason molempien vai-

heiden vaatiman ajattelun kehityksen tason. Lapset voivat kuitenkin edetä vaiheiden 

läpi eri nopeudella ja voivat olla kahden eri vaiheen välimaastossa samanaikaisesti. 

(Kohlberg 1981, 20.)   

 

Esisovinnainen taso on ensimmäinen kolmesta moraalikehityksen tasosta. Tällä tasolla 

lapsi on niin sanotusti hyvin käyttäytyvä. Hän ymmärtää kulttuurin sääntöjä sekä käsi-

tyksiä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Lapsi kuitenkin tulkitsee näitä kulttuurin 

sääntöjä toiminnan seurausten, palkkioiden ja rangaistusten, mukaan. Tulkintoihin vai-

kuttaa myös sääntöjen määrittelijän fyysinen voima. Esisovinnaisen moraalin taso jae-

taan kahteen vaiheeseen. (Kohlberg 1981, 16-17.) 
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Ensimmäisessä vaiheessa toiminnan fyysiset seuraukset määrittelevät sen hyvyyden tai 

pahuuden huolimatta yksilön teon tarkoituksista ja arvoista. Lapsi arvioi rangaistusten 

välttämisen ja kyseenalaistamattoman alistumisen auktoriteetille oikeaksi toiminnaksi. 

(Kohlberg 1981, 17.) Rangaistusta välttääkseen lapsi tottelee auktoriteettia (tottelevai-

suusmoraali) (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 135).  

 

Toisessa esisovinnaisen moraalin tason vaiheessa oikea toiminta määrittyy omien ja 

toisinaan myös muiden tarpeiden tyydyttymisen kautta. Moraalitoiminta perustuu palk-

kioiden ja hyödyn tavoitteluun. (Kohlberg 1981; 17, 121.) Vaihetta leimaa siis oman 

edun tavoittelu ja mielihyvä (oman edun ja reilun vaihdon vaihe). Hyvästä toiminnasta 

on saatava palkkio ja mielihyvää itselle. Sääntöjen mukaan toimiminen ajaa omaa etua. 

(Saarinen ym. 1991, 135).      

 

Sovinnaisen moraalin tasossa toiminnan moraalisuus määrittyy perheen, ryhmän tai 

koko kansan odotusten täyttämisen mukaan, huolimatta teon välittömistä seurauksista 

(Kohlberg 1981, 18). Moraalisen ajattelun pohjana ovat säännöt ja arvot, jotka ympäris-

tö on asettanut (Vilkko-Riihelä 2001, 231). Myös tämä taso jakautuu kahteen alavai-

heeseen. 

 

Ensimmäisen vaiheen moraaliajattelu perustuu lapsen tarpeeseen olla kiltti itsensä ja 

muiden ihmisten silmissä (Vilkko-Riihelä 2001, 231.) Hyvä toiminta on sellaista, mikä 

miellyttää tai auttaa muita, ja muut hyväksyvät sen. Vaihetta leimaavat ihmisten välis-

ten sopimusten toteuttaminen sekä ’hyvä tyttö – hyvä poika’ –orientaatio. (Kohlberg 

1981, 18.)  

 

Toisen vaiheen moraaliset päätökset suuntautuvat yleisesti tunnustettujen, asetettujen 

sääntöjen sekä sosiaalisen järjestyksen ylläpitämisen mukaan. Oikea toiminta määräy-

tyy velvollisuuksien täyttämisen, sosiaalisen järjestyksen ylläpitämisen ja viranomais-

ten kunnioittamisen perusteella. (Kohlberg 1981, 18.) Vilkko-Riihelä (2001, 231) kuvaa 

vaihetta siten, että moraalipäätökset perustuvat lakiin ja järjestykseen, joita on nouda-

tettava kirjaimellisesti ollakseen hyvä ihminen.  

 

Periaatteellisen moraalin tasossa yksilö pyrkii määrittelemään pätevät ja sovellettavat 

moraaliarvot ja periaatteet huolimatta siitä, mitä muut ihmiset ja yhteiskunta pitää niis-
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tä. Myöskään yksilön samastuminen tiettyyn ryhmään ei vaikuta moraaliarvojen kehit-

tymiseen. (Kohlberg 1981, 18.) Periaatteellisen moraalin taso on moraalikehityksen 

korkein taso ja jakautuu niin ikään kahteen alavaiheeseen. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa oikeanlainen toiminta määritellään yleisten yksilön oikeuksi-

en mukaan sekä kriittisesti arvioitujen ja koko yhteiskunnan hyväksymien normien 

puitteissa (Kohlberg 1981, 18). Toisessa vaiheessa moraalinen toiminta suuntautuu uni-

versaalien eettisten periaatteiden mukaan. Oikea toiminta määritellään omantunnon 

päätösten, itse valittujen moraaliperiaatteiden mukaan. Moraalipäätöksissä vedotaan 

loogisuuteen, universaaliuteen ja johdonmukaisuuteen. Nämä periaatteet ovat abstrakte-

ja ja eettisiä, kuten ’kultainen sääntö’, eivätkä konkreettisia moraalisääntöjä, kuten 

’kymmenen käskyä’.   

 

”Viimeisenä kehityksen vaiheena seuraa universaali, yleinen, ihmisoikeuksien moraali: 

yksilö perustaa eettis-moraaliset kannanottonsa universaaleihin eettisiin periaatteisiin 

ja tuntee olevansa niihin sitoutunut” (Saarinen ym. 1991, 135). Yksilö pystyy myös 

perustelemaan periaatteensa järkevästi. Esimerkiksi lain rikkominen on sallittua, jos sen 

takia pystytään pelastamaan ihmisen henki. Ihminen ei sokeasti vain toimi vallitsevien 

sääntöjen mukaan, vaan osaa soveltaa moraalisääntöjä tarpeen vaatiessa. Säännöt ovat 

siis vain sopimuksia. 

 

5.3 Kasvattajan rooli moraalikehittäjänä 

 

Kohlberg hylkäsi puutteellisena ajatuksen siitä, että moraalikehitys tapahtuisi yksinker-

taisesti siirtämällä moraalisäännöt lapselle, jolloin moraalisuutta pidettäisiin samana 

kuin moraalisäännöt. Moraalikehitys ei siis ole pelkästään kulttuuristen odotusten ”lei-

maamista” kasvatettavaan. Sen sijaan yksilön on rakennettava moraali itse. (Carpendale 

2000, 182.) Opettaja voi varustaa oppilasta parempaan moraaliymmärrykseen auttamal-

la oppilaan synnynnäisen oikeudenmukaisuudentunteen kehittymistä. Silloin opettaja ei 

määrää oppilaan arvosisältöjä. Samalla hän myös sitoutuu oikeudenmukaisuuden peri-

aatteen, jolle perustuslain moraalifilosofia perustuu. (Power ym. 1989, 15.) Kohlbergin 

mukaan opettaja ei voi todellisuudessa olettaa, että arvojen opettaminen olisi yhtään 

vähemmän oppilaan ajatuksia herättävää toimintaa kuin esimerkiksi matematiikan opet-

taminen (Power ym. 1989, 15).               
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Takalan (1997, 56) mukaan Kohlberg ei ollut kiinnostunut yleisten opetussuunnitelmi-

en moraaliopetussisällöistä niinkään, vaan enemmänkin niistä suunnitelmista, joita 

opettaja laatii tiettyä luokkaansa varten. Koulun moraalikasvatuksen toteuttamiseksi 

opettajan tulisi puhua joidenkin arvojen puolesta. Kohlbergin mukaan opettajan valta 

tulisi kuitenkin rajoittua osallistuvan demokratian hengessä, jolloin tulee kontrolloitua 

sitä, että opettaja ei käytä auktoriteettiasemaansa väärin. Opettajan tulee myös edustaa 

kasvatuksessaan koko yhteisön perinteitä ja henkeä. Näiden periaatteiden myötä Kohl-

berg rakensi idean ’Oikeudenmukaisesta yhteisöstä’, jonka toiminnan myötä yhteisön 

jäsenten moraalikehitystä edistetään ja tuetaan. (Takala 1997, 57.) 

 

Koulu on ensimmäinen julkinen instituutio, johon lapsi lähetetään perheenjäsenenä, 

mutta yksilönä oman syntyvän identiteettinsä kanssa. Siten koulu edustaa lapselle laa-

jempaa yhteiskuntaa; menemällä kouluun lapsi oppii täyttämää roolit, joita häneltä odo-

tetaan yhteiskuntansa jäsenenä. Moraalikasvatuksen tavoitteena onkin muuttaa paitsi 

koulun elämää myös kasvattaa yksilöllisiä oppilaita. (Power ym. 1989, 20-21.) 

 

Opettaja harjoittaa moraalikasvatusta jatkuvasti. He kertovat lapselle, mitä pitää tehdä, 

arvioivat lasten käyttäytymistä ja suuntaavat heidän suhteitaan luokassa. Joskus opetta-

ja tekee näitä asioita tietämättään, että harjoittaa moraalikasvatusta. Oppilaat kuitenkin 

ovat tietoisia opettajan toiminnasta. Usein opettaja on tietoinen arvokasvatuksesta. Sil-

loin opettaja saattaa olla huolissaan, onko kasvattaminen epäoikeutettua indoktrinaatio-

ta. Hän ei tiedä, pitäisikö hänen omat arvonsa esittää moraalisina totuuksina. Toisaalta 

käsityksen hyväksyntä, että kaikki arvot ovat suhteellisia, johtaa siihen, että opettajan ei 

tulisi yrittää opettaa mitään tiettyjä moraaliarvoja. (Kohlberg 1981; 6, 11.) 

 

Perusmoraalisuus kehittyy ’luonnollisesti’ erilaisten älyllisten ja sosiaalisten virikkei-

den kautta kotona, koulussa ja vertaisryhmissä. Siten moraalikehitys ei vaadi mitään 

systemaattista indoktrinaatioprosessia. Tutkimukset myös osoittavat, että koululla voi 

olla positiivinen rooli moraalikehityksen kannustamisessa. Koulun tehtävien määrittely 

lapsen sovittamisessa kansalaiseksi ja moraaliarvojen yleisyydessä luokkahuoneessa ja 

opetussuunnitelmassa vaatii avointa kasvatuksellista pohdintaa koulutuksen moraalita-

voitteista. (Kohlberg 1981, 305.)     
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 Aho (1985, 28) esittää Salzsteinin ajatuksia ympäristön vaikutuksista Kohlbergin mo-

raaliteorian mukaisessa moraalikehityksessä. Salzsteinin mukaan aikuisen vaikutus 

kehitysprosessissa on suurimmillaan ensimmäisessä kehitysvaiheessa. Lapsen iän kart-

tuessa aikuisen merkitys vähenee. Toisessa kehitysvaiheessa kavereilla on vaikutusta 

lapsen moraaliseen päättelyyn ja toimintaan. Myös kolmannessa vaiheessa toverisuhteet 

ovat tärkeitä, kun taas neljännessä moraalikehityksen vaiheessa auktoriteetin merkitys 

tulee keskeiseksi. Kolmannessa kehitysvaiheessa lapset ovat alttiimmillaan samastu-

maan toverien moraaliarviointeihin. (Aho 1985, 28.)  

   

5.4 Teorian arviointia 

 

Kohlbergin teorian mukaan tyttöjen ja poikien välinen ero moraalitoiminnassa näkyy 

vastuuntunnossa. Tyttöjen on todettu noudattavan sääntöjä paremmin kuin poikien. Sen 

sijaan yleisten moraalisääntöjen noudattamisessa ei ole eroja sukupuolten välillä. Eroja 

ei ole myöskään esimerkiksi syyllisyydentunteen esiintymisessä tai vanhempiin samas-

tumisessa. (Aho 1985, 22.)  

 

Nucci (2002) on vertaillut muun muassa uudempia moraalikehityksen teorioita ja 

Kohlbergin teoriaa keskenään. Uudemmat moraalikehitysteoriat hyväksyvät käsityksen 

siitä, että meidän täytyy pohtia moraalista ja moraalitonta toimintaa läpi elämän, ei vain 

yksinkertaisesti tietyllä saavutetulla kehitystasolla. Siten lapsi nähdään kyvykkäänä 

moraaliolentona ja moraali-identiteetin muodostaminen on jatkuvaa toimintaa. Uusien 

teorioiden mukaan kulttuurista ja yksilöllistä vaihtelua ihmisten sosiaalisen maailman 

tulkitsemisessa ja moraalisessa toiminnassa on enemmän kuin Kohlberg olettaa. (Nucci 

2002, 128.) 

 

Boom ym. (2001) ovat empiirisesti todentaneet Kohlbergin moraalikehitysteoriaa. Tu-

loksista ilmenee, että moraalinen arvostelukyky ja katsomus ovat luonteeltaan hierarki-

sia. Tutkimuksen koehenkilöt tekivät moraalipäättelyä siten, että päättelyt sijoittuivat 

Kohlbergin teorian mukaisille tasoille odotusten mukaisesti. Tutkimuksen keskeisin 

johtopäätös on, että yksilö oivaltaa vaistomaisesti hierarkkisen moraalisen päättelyn, 

oman sen hetkisen ajattelunkehitystason rajoittamana. (Boom ym. 2001; 544, 547.)         
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Kohlbergin teorian mukaan lapsi ei varhaislapsuudessa esimoraalisessa vaiheessa tee 

moraalipäättelyä oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan, vaan rangaistuksia vält-

tääkseen. Killenin (1991, 116) tutkimus kuitenkin osoittaa, että lapsuuden keskivai-

heessa lapsi osaa tehdä moraalipäättelyä arvioimalla toimintaa oikeuden, oikeudenmu-

kaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksissa on todettu, että kun lapselle osoite-

taan suora kysymys, mikä tekee moraalirikkomuksesta väärän, hän arvioi toimintaa ja 

päättelee muuten kuin auktoriteettiin ja rangaistuksiin perustuen. Lapsi arvioi vahingol-

lista toimintaa myös sen perusteella, aiheuttaako teko negatiivisia seurauksia toiselle 

ihmiselle. (Killen 1991, 116-117.)  
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6 MORAALIN ERI OSA-ALUEET 
 

Moraali ja siten myös moraalikasvatus on käsitteenä erittäin laaja, ja siksi käsittelen 

tutkimuksessani vain tiettyjä, satujen kannalta keskeisiä, moraalin osa-alueita. Kyseiset 

moraalin alueet on kirjattu 1990-luvun koulujen opetussuunnitelmiin, ja ovat siten mm. 

osa koulun moraalikasvatusta. Leevi Launonen (2000) on tutkinut suomalaisen koulu-

järjestelmän opetussuunnitelmia ja nimenomaan niiden eettistä kasvatusajattelua ja sen 

muuttumista. Myöhemmin esittelemäni moraalin eri osa-alueiden jaottelu perustuukin 

juuri tämän tutkimuksen eräisiin 1990-luvun eettisten kasvatustavoitteiden luokittelui-

hin. Olen poiminut sieltä mielestäni nimenomaan satujen kannalta keskeiset moraalin 

osa-alueet.  

 

Samat moraali-ihanteet pätevät useimmiten myös päiväkotien, kotien ja muiden hoito-

paikkojen tavoitteissa. Tällaiset moraalikasvatuksen peruslähtökohdat ovat toki ideaale-

ja, ja toteutuvat kaikissa kasvatuspaikoissa eri tavalla. Yhteistä niille on kuitenkin se, 

että hyvin monet kasvattajat pyrkivät työssään siihen, että lapselle kehittyisi sisäistetty 

käsitys tietyistä toimintatavoista moraalikysymysten äärellä. On kuitenkin otettava 

huomioon, että jokaisen kasvattajan omat arvot heijastuvat siihen, minkälaisia moraa-

liopetuksia ja -ihanteita kasvatettavalle annetaan. Sellaisten kasvatusinstituutioiden 

(mm. koulu ja esikoulu) kasvattajia, joissa on opetussuunnitelmat, sitovat tietyt moraa-

liset tavoitteet, joihin kasvatuksessa olisi pyrittävä. Kodeissa kasvattajaa ei taas sido 

mitkään kirjoitetut säännöt, vaan omat ihanteet ja tavoitteet voivat toteutua.    

   

6.1 Tapakasvatus ja säännöt 

 

”Kaikilla säännöillä on sosiaalinen ulottuvuus. Moraaliset normit on yleensä mielletty 

suhteessa ajallis-paikalliseen yhteisöön. Meidän yhteiskunnassamme on erilaiset hyvän 

ja pahan kriteerit kuin esimerkiksi Samoasaarilla” (Karjalainen 1996, 141). Yleisesti 

ajatellaan, että moraalinen toiminta ja pohdinta liitetään vain yhteisön aikuisten ominai-

suudeksi, jolloin lasta ei pidetä moraalisesti riittävän kehittyneenä ja hänen ei tarvitse 

noudattaa moraalia (Karjalainen 1996, 141). Karjalainen (1996, 141) korostaakin, että 

moraalisen toiminnan oppiminen on lapsen sosialisaatioprosessissa olennainen osa. 

Mielestäni juuri sääntöjen noudattaminen ja hyvien tapojen omaksuminen ovat lähes 
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keskeisin osa moraalikasvatusta ja sosialisaatiota. Jos yksilö ei omaksu yhteisön sääntö-

jä, hän ei välttämättä tule selviämään sosiaalisessa toiminnassa, vaan hänet suljetaan 

yhteisön ulkopuolelle.    

 

Yhteiskunnallinen ihanne olisi se, että kaikki kasvattajat pyrkisivät kasvatusprosessis-

saan siihen, että lapsi osaisi käyttäytyä asiallisesti, kaikkien käyttäytymissääntöjen mu-

kaan ja toisaalta noudattaa yhteisiä sääntöjä ja normeja, jotka yhteisössä ja yhteiskun-

nassa vallitsevat. Se on ideaali, johon pyritään, mutta johon täydellisesti kasvatuspro-

sessissa ei koskaan päästä.  

 

Koski kuvaa osuvasti sääntöjen opettamista kasvatuksen yhtenä päämääränä: ”Jokaises-

ta lapsesta pitää kasvattaa sekä ainutlaatuinen yksilö, jonka erityisyyttä kunnioitetaan 

että opettaa kaikki noudattamaan yhteisöllisiä sääntöjä, normeja ja moraalisia arvoja” 

(Koski 2001, 165). Nämä Kosken ajatukset kuulostavat Kohlbergin moraaliteorian kan-

nalta ajateltuna toisaalta alkeellisilta moraalin kehittymisen vaiheilta. Kohlberghan 

määrittelee toisen moraalikehityksen vaiheen, sovinnaisen moraalin tason, olevan se, 

jolloin yksilön moraaliset päätökset perustuvat lain ja järjestyksen, yhteisten sopimus-

ten periaatteeseen. Lakia on noudatettava.  

 

Kaikkien ihmisten toimiminen lain ja sääntöjen perusteella turvaisi yhteiskuntarauhan 

ja siltä osin ongelmattoman yhteiskunnan. Kaikki eivät kuitenkaan toimi niiden mu-

kaan. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa asetettujen lakien ja normien eettisyys, onko lait 

säädetty moraalisesti. Lakien mukaan toimista pidetään yleisesti kuitenkin moraalisena 

toimintana. Toisaalta Kohlbergin teorian korkein taso sisältää myös lakien noudattami-

sessa tilanneriippuvuuden. Moraalinen päättely riippuu aina tilanteesta, eikä voida eri-

tyisen tarkkoja sääntöjä sanella. Kohlbergin mukaan sääntöjen kunnioittaminen on tär-

keää moraalikehitykselle, ja sitä voidaan parhaiten oppia ristiriitojen ratkaisemistilan-

teissa (Takala 1997, 53).  

 

Nykyään tapakasvatuksellisia ja sääntöjen noudattamisen oppimiseen liittyviä tavoittei-

ta sisältyy opetushallituksen asettamaan Perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-

siin (2004). Siten myös koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa tulisi olla kirjattuna vas-

taavanlaisia tavoitteita. Eskelisen (2000, 35) mukaan tapakasvatuksen piiriin kuuluvat 
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käytöstapojen ja hyvän kielenkäytön opettamisen lisäksi muun muassa koulukiusaami-

sen estäminen. 

 

Kulttuuri-identiteetin oppimisen yhteydessä oppilaan tulisi oppia ymmärtämään tapa-

kulttuurien merkityksiä. Oppilaan tulisi myös oppia ottamaan toiset huomioon sekä 

erilaisia yhteistoimintatapoja. Myös erilaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryh-

mässä tulisi oppia. Ihmisenä kasvamisen tavoitteena on oppia toimiminen ryhmän ja 

yhteisön jäsenenä. Tätä tavoitetta edistää sellainen oppimisympäristö, joka edistää ope-

tuksen eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta. (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2004.) Mielestäni nämä seikat kuvaavat juuri tapakasvatuksen 

ja sääntöjen oppimisen edistämistä. Kykeneminen vuorovaikutukseen sosiaalisissa suh-

teissa vaatii tietynlaisten sovittujen tapojen ja sääntöjen noudattamista.  

 

6.2 Luonnon kunnioitus 

 

Luonnon kunnioitusta koskevat ongelmat ovat nykypäivänä tärkeä osa ihmisten arki-

päivää ja siten myös moraalia. Arvot ovat viime aikoina muuttuneet yhä enemmän ym-

päristöä kunnioittaviksi ja ”vihreämmiksi”. Launosen (2000) tutkimuksesta voi havaita, 

että vielä 1970-luvulla luontoon liittyvä moraalin alue oli opetussuunnitelmassa vähän 

epämääräinen ja painotti yleisesti elämän säilymistä planeetallamme. Jo 1990-luvun 

opetussuunnitelmissa moraalisen luontokasvatuksen tavoitteet keskittyivät kuitenkin 

kasvatettavan omaan toimintaan ja elämäntapaan luonnon suojelemiseksi. (Launonen 

2000, 285-287).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) todetaan, että perusopetuksen 

arvopohjana on mm. ”luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säi-

lyttäminen”. Ympäristö- ja luonnontieto on oppiaine, joka koostuu mm. biologian ja 

maantiedon tiedonaloista. Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tulee sisältää kestä-

vän kehityksen periaatteen. 1-4-luokilla oppiaineen tavoitteena on, että oppilas oppii 

ymmärtämään ja tuntemaan luontoa. Tarkoituksena on myös, että oppilas oppii suoje-

lemaan luontoa ja käyttämään energiavaroja säästeliäästi. Myös 5-6-luokkien oppimis-

tavoitteissa on mainittu samanlaisia asioita kuin 1-4-luokillakin. Tavoitteena on, että 

oppilas oppii suojelemaan luontoa, huolehtimaan lähiympäristöstään ja toimimaan ym-

päristöystävällisesti. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) 
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Esikouluissa moraalisen luontokasvatuksen tavoitteet ovat pitkälti samanlaisia kuin 

perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Lapselle tulisi antaa tilaisuus tutustua ympäris-

töönsä ja toimia siinä, jotta hän omaksuisi luonnon arvon ja mm. luonnonsuojelun 

osaksi omaa toimintaansa. (Päällysaho 2001, 99).  

 

Jos luonnon kunnioitusta ja yleensäkin luontoon liittyviä moraalin alueita yrittää sijoit-

taa Kohlbergin moraalin teoriaan, sijoittaisin sen täysin omaksuttuna ylimmälle eli pe-

riaatteellisen moraalin tasolle. Luonnon kunnioitus yksilön spontaanina ominaisuutena 

liittyy mielestäni nimenomaan omaan todelliseen ja sisäistettyyn arvoperustaan. Silloin 

luonnon kunnioitus ei tapahdu rangaistusten ja palkintojen toivossa tai pelkästään lakia 

tottelemalla, vaan yksilön omasta sisäisestä arvomaailmastaan. Kasvatusprosessissa 

kasvattajan ihanteena onkin tietysti se, että kasvatettava sisäistäisi luonnonsuojelun ja 

kunnioituksen osaksi omaa moraaliperustaansa. 

 

6.3 Auttaminen 

 

Launosen (2000) mukaan auttavaisuus on ollut koulun opetussuunnitelmissa moraali-

sissa ihanteissa jo ainakin 1800-luvulta lähtien. Ilmiönä auttavaisuus ei siis ole mikään 

uusi. Ajattelisin, että auttamisen merkitys yhteiskunnassa on ollut ennen vielä paljon 

nykyistä suurempi, kun työt on tehty ilman koneita, useimmiten käsivoimilla. Ylönen 

(2002) mainitsee artikkelissaan auttamisen juuri kansansatujen hyveeksi. Kansansadut-

han ovat pitkälti syntyneet juuri silloin, kun koneita ei ole ollut, esim. 1800-luvulla.  

 

Perusopetuksen arvopohjaksi on mainittu myös ihmisoikeudet ja tasa-arvo (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Samoin perusopetuksen tavoitteena on 

“edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista” 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Mielestäni pelkästään ihmisoike-

uksien kunnioittaminen vaatii toisen ihmisen auttamista. Myös vastuullisuus edellyttää 

lähimmäisistä huolehtimista ja auttamista tarpeen vaatiessa. Onhan jokaisella kansalai-

sella auttamisvelvollisuus, jos toinen ihminen on vaarassa. 

 

Aapisten monissa kertomuksissa opetetaan auttamista sosiaalisen harmonian lisäämisen 

ja toteuttamisen tapana. “Toisen auttaminen on moraalisen kosmologian muutoksen 

yhteydessä muuttumattomana pysyvä kasvatuspyrkimys, joskin myös se on irrotettu 
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kristillisistä kiinnityksistään” (Koski 2001, 93).  Toisten auttamisella voidaan lisätä so-

siaalista hyvää. Aapisissa auttaminen on hyve, ja se sisältää epäitsekkäitä asioita. Autta-

essaan lapsi luopuu itselleen tärkeästä. Kosken (2001, 97) mukaan auttamisella on hyvin 

suuri merkitys sosiaalisessa maailmassa: “Kaikkien ihmisten käden antaminen toinen 

toisilleen, sosiaalisen harmonian, ystävyyden auttavaisuuden, lämmön ja ilon ulottumi-

nen jokaiseen maailman kolkkaan, jokaiseen ihmiseen, eläimeen ja muuhun luontoon 

muodostuu moraalisen järjestyksen symboliseksi ytimeksi.” (Koski 93-97.) 

 

Kohlbergin teoriassa auttavaisuus olisi helppo sijoittaa ensimmäiseen, esimoraaliseen 

kauteen, jolloin moraalisen toiminnan perustana on esimerkiksi oma etu ja mielihyvä. 

Usein auttaminen voidaan nähdä ansiona ja sitä kautta auttajan mielihyvänä. Pyyteetön 

auttaminen, joka on toki myös kasvatuksen ideaali, on kuitenkin ehdottomasti sisäistet-

tyä moraalia. Pyyteettömänä ilmetessään auttamisen voisi sijoittaa siis Kohlbergin teo-

riassa korkeimmalle moraalin tasolle.  

   

6.4 Ystävällisyys 

 

Kuten auttavaisuus, myös ystävällisyys on saanut paikan koulujen opetussuunnitelmien 

moraalisissa ihanteissa interpersoonallisella alueella (ihmisten vuorovaikutuksen liitty-

vällä alueella). Ystävällisyydellä on ollut sija koulujen moraalisten ihanteiden listalla jo 

1900-luvun alkupuolelta lähtien ja se on säilyttänyt asemansa nykypäiviin. (Launonen 

2002.)  

 

Kosken (2001) aapistutkimuksen mukaan hyvän lapsen ominaisuudet ovat muuttuneet 

jumalallisen harmonian muuttuessa sosiaaliseen harmoniaan. Jumalallisen harmonian 

aikaan hyvällä lapsella oli puhdas sydän ja sen myötä ominaisuuksia olivat rehellisyys, 

nöyryys, tottelevaisuus ja epäitsekkyys. Sosiaalisen harmonian hyvällä lapsella on oi-

kea asenne. Siihen kuuluvat sopuisuus, auttavaisuus, ystävällisyys ja omanlaatuisuus. 

(Koski 2001, 180 taulukko1.) ”Ihanteellinen lapsi on avoin itseään ilmaiseva ihminen, 

jonka ensisijainen moraalinen positio rakentuu kyvystä ystävyyteen ja sopeutuvaisuu-

teen suhteessa toisiin ihmisiin” (Koski 2001, 181).  

 

Edellä esitettyjen Kosken ajatusten mukaan moraalinen ja hyvä lapsi osaa siis suhtautua 

terveellä ja ystävällisellä tavalla muihin ihmisiin. Sen avulla lapsi kykenee toimimaan 
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sosiaalisissa tilanteissa hyväksyttävästi ja siten turvaamaan asemansa ja jatkuvuuden 

yhteisön jäsenenä. Tietyssä tilanteessa ystävällisyys ja kyky tulla muiden ihmisten 

kanssa toimeen voi jopa ratkaista tietyn aseman saavuttamisen yhteiskunnassa.  Ystä-

vällisyyden asema moraali-ihanteissa ei mielestäni ole ihme. Se on ihmisen kaiken so-

siaalisen toiminnan perusta, jota ilman yksilön on vaikea tulla toimeen muiden ihmisten 

kanssa.  

 

Kohlbergin teoriaa vasten peilatessa asettaisin ystävällisyyden samaan asemaan kuin 

auttamisen. Pyyteettömänä ilmetessään ystävällisyys sijoittuu moraalin korkeimmalle 

tasolle, mutta jos yksilö pyrkii ajamaan omaa etua ystävällisyyden kautta (esimerkiksi 

tavoittelee muiden ihmisten suosiota) se sijoittuu matalammalle moraalinkehityksen 

tasolle.    

 

6.5 Erilaisuus ja sen hyväksyminen 

 

Moraalisen ihanteen käsitteenä erilaisuus on Launosen (2000) mukaan uusi. 1990-

luvulta lähtien koulujen kasvatusihanteisiin erilaisuus on merkitty ihmisarvon ja elämän 

kunnioittamisena. Vielä 1980-luvulla vastaaviin ihanteisiin on kuulunut elämän kunni-

oittaminen ja suojeleminen. (Launonen 2000.) Ihmisarvosta ei siis vielä tuolloin puhut-

tu mitään, vaan yleisesti elämän kunnioittamisesta. Mielestäni tämä ei kuitenkaan edel-

lytä samanlaista erilaisten ihmisten kunnioitusta kuin nykyään, vaikka 1980-luvullakin 

elämän kunnioittaminen on varmasti käsittänyt erilaisten ihmisten oikeuden samaan 

ihmisarvoon. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) erilaisuuden ymmärtäminen ja 

sen hyväksyminen on mainittu tavoitteeksi monessa eri kohdassa. Perusopetuksen ar-

vopohjana on mainittu mm. tasa-arvo, ihmisoikeudet ja monikulttuurisuuden hyväksy-

minen. Opetuksen tavoitteena on myös edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä 

ymmärtämystä. Suvaitsevaisuudella voidaan tarkoittaa mm. eri uskontokuntien tai rotu-

jen edustajien hyväksymistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) 

 

Myös esiopetuksessa pyritään nykyään tukemaan sitä lapsen moraalisen kehityksen 

osa-aluetta, joka käsittää myönteisen suhtautumisen erilaisuuteen. Erilaisuuden kunni-
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oitusta harjoitellaan sitten päiväkodeissa mm. erilaisen lapsen kuuluessa ryhmään, jol-

loin myös erilaisen lapsen identiteetti vahvistuu. (Päällysaho 2001, 99.) 

 

Erilaisuuden hyväksyminen sisältyy mielestäni monin perustein moraalin korkeimmal-

le, periaatteellisen moraalin tasolle. Sitä ei helpostikaan pysty omaksumaan ulkoisten 

palkintojen ja rangaistusten perusteella tai sääntöjä noudattamalla. Mielestäni erityisesti 

tässä moraalin osa-alueessa korostuu tiettyjen arvojen sisäistäminen ja niiden luonnolli-

nen, spontaani ilmeneminen käyttäytymisessä. 

 

 

 

 

 

Moraalikasvatus on mielestäni yksi kasvatuksen keskeisimmistä osa-alueista. Moraalin 

opettaminen ja oikean sekä hyveellisen toiminnan selittäminen ei kuitenkaan ole usein-

kaan kasvattajalle helppoa. Kasvattajaa voivat askarruttaa esimerkiksi monet kysymyk-

set siitä, miten selittää ja perustella moraaliongelma ja sen oikea ratkaisu lapselle. Sadut 

ja kertomukset ovat erinomaisia apuvälineitä moraalikasvatusprosessissa; ne puhuvat 

omaa kieltään ja ovat lähellä lasta. Yleensä lapset kuuntelevat hyvin mielellään satuja, 

joten myös sillä voi perustella satujen käyttöä kasvatuksessa. On mielestäni tärkeä tut-

kia, miten kasvattajat kokevat satujen moraaliopetukset ja minkälaisia käytännön ko-

kemuksia heillä on satujen käytöstä moraalikasvatuksen tukena. Tutkimuksessani pyrin 

vastaamaan esimerkiksi juuri näihin, mutta myös muihin satujen moraaliopetuksiin 

liittyviin asioihin.        
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7 TUTKIMUSONGELMAT JA -MENETELMÄT  
 

7.1 Tutkimusongelmat 

 

Pääongelmat: 

• millaisia moraaliopetuksia sadut sisältävät? 

• miten kasvattajat kokevat tiettyjen satujen moraaliopetukset?  

• millaisia opetuksia kasvattajat löytävät saduista? 

• millainen merkitys heidän mielestään satujen moraaliopetuksilla on lapselle, mi-

ten sadut auttavat lasta ymmärtämään moraalista toimintaa? 

Alaongelmat: 

• miten sadut voivat tukea kasvattajaa moraalikasvatusprosessissa? 

• miten moraaliopetukset on kerrottu tarinan juonen kannalta?, millainen rooli 

niillä on tarinan sisällä ja juonen kulussa? 

• tarkoitukseni on myös löytää mahdollisia eroja moraaliopetuksissa uusien ja 

vanhojen satujen välillä. 

 

7.2 Aineiston analyysimenetelmät 

 

7.2.1 Juonellisuus 

 

Analysoin satuja siten, että otin kustakin sadusta tietyn tilanteen, joka sisälsi moraalisen 

opetuksen. Näitä tilanteita analysoimalla pyrin ratkaisemaan tutkimusongelmani. Mo-

raaliopetuksellisen tilanteen analysoimisessa käytin apuna juonellisuuden menetelmää. 

Juonellisuus tarkoittaa sitä, että tekstiä käsitellään juonellisena kertomuksena, eräänlai-

sena rakenteena. Kertomuksesta tehdään ensiksi juonitiivistelmä, jolloin erotellaan 

tekstistä juonen käänteet. Käänteet ovat kertomuksen etenemisen kannalta eriarvoisia. 

Toiset ovat merkittävämpiä kuin toiset. Juonianalyysien avulla on helppo löytää eri 

teksteistä yhteisiä ja erottavia piirteitä. (Alasuutari 1999, 126-131.) 

 

Alasuutari (1999) esittelee myös nelikenttämenetelmän, jolla voi pelkistää sadun toi-

minnat. Sadusta erotetaan toiminnan päämäärät ja keinot sekä esteet ja vastukset ja nii-
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den keinot ja muodot. Tämä menetelmä auttaa varmasti minua tulkitsemaan moraaliker-

tomusten sisältämien toimintojen yhteisiä piirteitä ja eroavaisuuksia.       

 

Tein siis jokaisesta sadusta juonitiivistelmän, jotka sisälsivät tarinan kannalta keskeiset 

juonenkäänteet. Lisäksi tein jokaisesta sadusta myös nelikentän kyseisen moraaliope-

tuksen toimintatilanteesta. Näiden avulla oli melko helppo vertailla eri satujen moraa-

liopetuksia ja moraaliopetusten osuutta koko sadun etenemisen kannalta. Juonitiivis-

telmän ja toimintanelikentän avulla sadut pelkistyivät ja niinpä tutkimuksen kannalta 

keskeiset asiat hahmottuivat helpommin. Toimintanelikentän muodon esitän seuraavas-

sa ja tuloksissa satujen nelikentät ovat siis satujen sisällöistä. 

 

TOIMINNAN   TOIMINNAN  

PÄÄMÄÄRÄT    KEINOT  

   

ESTEET JA    VASTUKSEN KEINOT 

VASTUSTAJAT   JA MUODOT 

 

7.2.2 Giorgin metodi 

 

Tutkimusosan toisen vaiheen suoritin pyytämällä kasvattajia antamaan kirjallisen ilmai-

sun kokemuksistaan satujen parissa (Liite 1). Analyysimetodina käytin Amedeo Gior-

gin kehittämää fenomenologisen psykologian metodia.  

 

Giorgin menetelmä pohjautuu eksistentiaaliseen fenomenologiaan, jonka avulla yksilöl-

liset kokemukset pyritään muuttamaan yleiseksi tieteelliseksi tiedoksi. Yleisen tiedon 

tulee siten sisältää kaikki yksilöllisissä tutkimuksissa saatu tieto. Siten yleinen tieto on 

kattavaa. Yksilöllisestä tiedosta yleiseen tietoon pyritään pääsemään eri tutkimusvaihei-

den jälkeen. (Perttula 2000, 428.) Kivirannan (1995) mukaan tutkimuksen tarkoituksena 

on löytää ihmisille yksilöllisten kokemismaailmojen joukosta mahdollisia yhteneväi-

syyksiä, yhteisiä sisältöjä.  

 

Koska fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään saavuttamaan tutkittava ilmiö, eli 

kokemus, mahdollisimman oikeanlaisena, sellaisena kuin se oikeasti on olemassa, tut-

kimuksessa käytetään apuna ilmiön kuvailun menetelmää eli deskriptiota. Kuvailun 
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kohteena ovat erityisesti ilmiön merkitykset. (Perttula 1996, 43.) Perttula kuvaa deskrip-

tion tärkeyttä myös siten, että "deskriptiolla viitataan ensinnäkin tutkittavan antaman 

kuvauksen mahdollisimman suureen vastaavuuteen hänen alkuperäisen kokemuksen 

kanssa" (1996, 43). Tällöin korostuu Perttulan mukaan aineistonhankinnan se vaihe, 

jossa tutkittava tuottaa itse tutkimusaineistoa. Tutkija saavuttaa tutkittavan kokemuksen 

siten välittyneessä muodossa, tutkittavan kuvauksen kautta.  

 

Perttulan mukaan toisen ihmisen kokemuksen saavuttaminen ilman välittyneisyyttä ei 

ole mahdollista, vaan deskriptiosta puhutaan "tutkittavan kokemuksen ilmaisun ja tutki-

jan siitä muodostaman kuvauksen vastaavuutena" (Perttula 1995, 43). Tutkittava siis 

kuvaa tiettyä kokemustaan ja tutkijan tehtäväksi jää Perttulan mukaan näiden kuvattu-

jen kokemusten jäsentäminen. Toisaalta Perttula painottaa, että ilmiön täydellisen ku-

vaamisen, deskription toteutuminen on mahdottomuus. Siksi hän suositteleekin deskrip-

tiota psykologisen tutkimuksen, jossa tutkitaan merkityksellisiä kokemuksia, tutkimus-

asenteeksi.   

 

Fenomenologisen psykologian tutkimuksessa tutkijan osuus on aktiivinen. Tutkija on 

siis toimija ja osallistuu tutkimusprosessiin, eikä vain tarkkaile tapahtumaa ikään kuin 

ulkopuolisena. Toisaalta kuitenkin tutkijan tehtävä on kahtalainen. Hänen on kyettävä 

pitämään ennakkoasenteensa ja käsityksensä poissa aineistosta, mutta toisaalta hänen 

tulisi eläytyä tutkittavien kertomusten oleellisiin seikkoihin. Tutkijan tehtävä on määri-

tellä esimerkiksi haastatteluaineistosta mielestään merkitykselliset merkitysyksiköt ar-

kielämän kokemusten ja tieteellisen asiantuntijuuden perusteella. Merkitysyksiköiden 

määrittelyssä voi olla kuitenkin ristiriitoja tutkijan ja tutkittavan käsitysten välillä. Tut-

kijan mielestä tietty kokemus voi olla merkityksellinen, kun taas tutkittava itse ei pidä 

sitä niinkään tärkeänä. Giorgin menetelmässä tutkijan osallisuutta tutkimusprosessissa 

ei vähätellä ja pyritä näennäiseen objektiivisuuteen, vaan tuodaan reilusti julki tutkijan 

aktiivinen osallisuus. (Kiviranta 1995, 100-101.) 

 

Kivirannan (1995) mukaan Giorgin menetelmän tavoitteena on ymmärtää ja tulkita tut-

kittavien kertomia tai kirjoittamia tarinoita mm. reflektoimalla. Tämä onkin tutkijalle 

erityistä tarkkuutta ja herkkyyttä vaativaa. Tutkittavan kokemukseen tulisi pysyä mah-

dollisimman "oikeanlaisena", eikä muuttua tutkijan ominaisuuksien vuoksi. Fenomeno-

logisen psykologian metodilla pyritäänkin saavuttamaan tutkittavan kokemus mahdolli-
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simman alkuperäisesti ja löytämään eri ihmisten kokemuksista yhteisiä seikkoja ja tee-

moja.  

 

Fenomenologisen tutkimuksen perusteena on tarkastella "ilmiöitä sellaisena kuin ne 

ilmenevät kokijalla, tai ainakin siten, että tutkija muistaa tehdä eron omien intentioiden-

sa ja tutkittavan kokemuksen välillä" (Kiviranta 1995, 92). Toisen ihmisen täydellinen 

ymmärtäminen on mahdotonta, vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritäänkin juuri 

ymmärtämiseen.     

 

Giorgin metodin aineistonhankinnassa tutkittavaa pyydetään kuvaamaan tiettyjä elä-

mänsä tilanteita, joissa tutkijaa kiinnostavaan asiaan liittyvät kokemukset ovat muodos-

tuneet. Tutkija ei siis pyydä tutkittavaa analysoimaan ja reflektoimaan tietoisesti omia 

kokemuksia, vaan kuvaamaan tarkasti kokemuksiaan. (Perttula 1996, 64.)  

 

Perttulan (1996, 66) mukaan fenomenologisen psykologian metodin tutkimusaineisto 

voidaan kerätä joko haastattelemalla tutkittavia tai pyytämällä heiltä kirjallinen kuvaus. 

Kirjallisessa kuvauksessa tutkijan mahdollisuus vaikuttaa aineiston muodostumiseen on 

vähäisempi kuin haastattelussa. Huolimatta laadullisen aineiston hankintatavasta, ana-

lyysivaiheessa tutkimusaineiston on oltava kirjallisessa ja mahdollisimman alkuperäi-

sessä muodossa (Kiviranta 1995, 95). Omassa tutkimuksessani pyysin siis kasvattajilta 

kirjalliset vastaukset, joten aineisto oli jo valmiiksi kirjallisessa ja alkuperäisessä muo-

dossa. Siten sain siirtyä suoraan aineiston käsittelyyn, ilman esimerkiksi haastattelujen 

litterointia. Perttula (1995, 4-5) mainitsee, että haastatteluaineiston tulee paitsi doku-

mentoida myös kirjoittaa tekstimuotoon sanatarkasti. Kiviranta korostaa, että tutkitta-

valla tulee olla koko hankittu aineisto käytössään, eikä hän voi valita vain tiettyjä paloja 

materiaalista. Se lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseni analyysissä pidin kai-

ken materiaalin näkyvillä ja pyrin käyttämään koko aineistoa mahdollisimman laajasti. 

Kivirannan mukaan Giorgin menetelmä sopii erityisen hyvin kirjalliseen muotoon saate-

tun haastatteluaineiston analyysiin.  

 

Giorgin metodin toteutus voidaan jakaa kahteen yläluokkaan. Ensimmäinen vaihe "ete-

nee yksilökohtaisella tasolla" (Perttula 2000, 430). Ihmisen kokemus nähdään feno-

menologiassa yksilöllisenä merkityksenä, jolloin ei keskitytä kokemusten yleisyyteen. 

Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan niin monta merkitysverkostoa kuin on tutkittavia 
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henkilöitä. Toisessa vaiheessa "yksilökohtaisesta tiedosta edetään yleiseen tietoon" 

(Perttula 2000, 430). Yleiseen tietoon siirtyminen aiheuttaa käytännön ongelmia, koska 

tutkijalla ei ole enää viittauskohdetta käytännössä, toisin kuin yksityisessä tiedossa. 

(Perttula 2000, 430.) Nämä vaiheet jaetaan viiteen alavaiheeseen.  

 

Giorgin metodin ensimmäisessä vaiheessa tutkija tutustuu tutkimusaineistoon hyvin 

avoimesti. Hänen tavoitteenaan on eläytyä tutkittavan ilmaisemaan kokemukseen. Hän 

siis pyrkii kohtaamaan tutkimusaineiston "ilman hänen luonnolliseen asenteeseensa 

sisältyviä ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä" (Perttula 1996, 69). Tätä toimintaa 

Perttula nimittää sulkeistamiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija reflektoi ilmiöön liit-

tämiään ennakko-oletuksia ja merkityksiä ja pyrkii sen jälkeen siirtämään ne pois mie-

lestään tutkimuksen ajaksi. Perttulan mukaan tutkija jopa kirjaa ylös reflektion avulla 

tavoitetut ennakko-oletukset ennen empiirisen tutkimuksen aloittamista. Perttula (1995, 

5) toteaa, että tutkijan ei tule sulkeistaa ihmiskäsitystä pois mielestään, vaan pelkästään 

tutkittavaan ilmiöön, kokemukseen, ennakolta liittyvät ihmiskuvan ennakkokäsitykset. 

Koska tässä vaiheessa tutkija pyrkii saavuttamaan tutkittavan ilmaisemaa alkuperäistä 

kokemusta, tutkijan on hyvä lukea tutkimusaineisto useita kertoja läpi saadakseen asias-

ta kokonaiskuvan (Kiviranta 1995, 95). Ensimmäisessä vaiheessa tutkija pyrkii siis 

eläytymään tutkittavan ilmaisemaan kokemukseen sekä sulkeistamaan reflektoimalla 

ennakko-oletuksensa ilmiöstä tutkimuksen ajaksi.  

 

Kun lähdin tutkimuksessani analysoimaan kasvattajien kyselyitä, minun täytyi tietoises-

ti ”painaa mielestäni pois” kaikki käsitykset siitä, mitä kasvattajat voisivat vastauksis-

saan mainita. Tutkimuksen tekemiseen lähtiessäni minulla oli toki ajatuksia siitä, millai-

sia perinteisiä ja yleisesti tunnettuja ajatuksia, jopa ”kliseitä”, vastauksissa voisi tulla 

esille. Mielestäni kasvattajat kuitenkin olivat löytäneet selkeästi oman näkökulmansa ja 

käsityksensä asioihin, jolloin vastaukset olivat hyvin monipuolisia ja vaihtelevia.     

 

Giorgin metodin toisessa vaiheessa "tutkimusaineistosta erotetaan ns. merkityksen sisäl-

täviä yksiköitä" (Perttula 1996, 72). Kiviranta (1995, 95) toteaa, että "merkitysyksiköitä 

ovat kaikki tekstin osat, jotka ilmaisevat jotakin olennaista tutkittavan ilmiön kannalta. 

Merkitysyksiköt erotetaan suoraan kokonaisaineistosta merkitsemällä milloin edellinen 

yksikkö loppuu ja toinen alkaa". Nämä yksiköt ilmaisevat siis tutkimuksen kohteena 

olevan ilmiön kannalta oleellisen osa, joka on ymmärrettävissä suoraan aineistosta. Tut-
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kija poimii merkitysyksiköt oman intuitionsa avulla, kylläkin tutkittavan ilmiön ja tie-

teenalansa rajaamissa puitteissa. (Perttula 1995, 6.) Perttulan (1996, 72) mukaan koko 

tutkimusaineisto on jaettava merkitysyksiköihin, sillä tutkijan tehtävä ei ole etukäkeen 

päätellä, mitkä aineistossa ovat oleellisia ja mitkä epäolennaisia merkityksiä. Kuitenkin 

merkitysyksiköiden erottelussa on huomioitava tutkimuksen keskeiset mielenkiinnon 

kohteet, sillä laajat tutkimusaineistot voidaan teemoitella eri tavoilla riippuen tutkijan 

intresseistä (Kiviranta 1995, 95-96).  

 

Omassa tutkimuksessani kasvattajien kyselyaineisto oli sen verran suppea, että pystyin 

jakamaan koko aineiston merkitysyksiköihin. Kirjasin siis kaikki aineiston merkitysyk-

siköt erillisille papereille, jolloin sain valtavan määrän yksittäisiä merkitysyksiköitä. 

Tässä vaiheessa en siis suorittanut minkäänlaista teemoittelua tai valintaa, vaan pidin 

kaiken aineiston sisällön mukana tutkimuksessa. Esimerkiksi: --- sympatiaa pulaan jou-

tunutta kohtaan ja samaistua hänen tilanteeseensa.   

 

Kolmannessa vaiheessa "jokainen merkityksen sisältävä yksikkö käännetään tutkittavan 

kieleltä tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle. Tutkija pyrkii käännöstyönsä kautta tavoit-

tamaan kunkin merkityksen sisältävän yksikön ilmentämän kokemuksen keskeisen si-

sällön" (Perttula 1995, 6). Tutkijan kielen tulee olla yksiselitteistä, eikä tutkijan tule 

sitoutua teoreettisiin käsitteisiin. Perttulan (1996, 74) mukaan tämän käännöstyön avulla 

tutkijan tavoite on saavuttaa jokaisen merkitysyksikön kuvaaman kokemuksen sisällön 

ja se prosessi tapahtuu mielikuvatasolla. Tässä kolmannessa vaiheessa muutin jokaisen 

merkitysyksikön sisällön ikään kuin selkokielelle ja tiivistin kunkin yksikön pariin sa-

naan. Esimerkiksi: sympatia à samaistuminen    

 

Metodin neljännessä vaiheessa "käännetyistä merkityksen sisältävistä yksiköistä muo-

dostetaan ns. yksilökohtainen merkitysverkosto, jossa käännetyt merkityksen sisältävät 

yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen" (Perttula 1995, 7). Perttula nimittää 

merkitysten sisällöllisiä yhteyksiä merkitystihentymiksi. Neljännessä vaiheessa minun 

oli melko helppo edellisen vaiheen tiivistysten ja selkokielelle muuttamisten perusteella 

pyrkiä löytämään selkeitä teemoja, jotka toistuivat monissa yksittäisissä merkitysyksi-

öissä. Nämä teemat eivät kuitenkaan aina jääneet sellaiseksi, vaan ne muuttuivat vielä 

tutkimuksen edetessä.   
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Metodin viimeisessä eli viidennessä vaiheessa "siirrytään kaikkien tutkittavien kerto-

muksen muodossa olevista yksilökohtaisista merkitysverkostoista yleiseen merkitysver-

kostoon" (Perttula 1996, 84). Perttulan mukaan tämän muodostetun merkitysverkoston 

tulisi sisältää kaikkien yksilökohtaisten merkitysverkkojen keskeiset sisällöt ja merki-

tykset. On siis säilytettävä yleisen ja yksityiskohtaisen yhteys toisiinsa nähden. Tutkijan 

on siten käytävä jatkuvasti reflektiivistä dialogia yksilökohtaisten ja yleisten merkitys-

verkkojen välillä (Perttula 1995, 8).  

 

Viimeisessä tutkimuksen vaiheessa löysin mielestäni sopivat teemajaottelut, jotka sisäl-

tyvät siis lopulliseen raporttiin. Tällöin jokainen yksittäinen merkitysyksikkö voidaan 

sisällyttää laajempaan merkitysverkostoon, jolloin toteutuu yhteys yksittäisen ja yleisen 

välillä. Esimerkiksi: ---sympatia, samastuminen à sisältyy mallin antaminen –

merkitysverkostoon. Mallin antaminen –merkitysverkostoon sisältyy siis myös muita 

merkitysyksiköitä.       

 

Kun merkitysyksiköt on käännetty teoreettiselle kielelle, yksittäisistä merkitysverkoista 

aletaan etsiä yhteisiä rakenteita ja piirteitä. Tutkija pyrkii siis löytämään tutkittavien 

kokemuksista kaikille yhteisiä tyyppejä tai teemoja. Usein tällainen "muottiin laittami-

nen" ei ole kovin helppoa eikä onnistu ilman kokemusten kuvausten vahingoittamista. 

(Kiviranta 1995, 101.) Merkitysyksiköistä kootaan kokonaisesitys, yhteenveto (Kiviran-

ta 1995, 102). Tämä yhteenveto on ikään kuin tutkimuksen loppuraportti. 

 

7.3 Aineistot 

 

Tutkimukseni empiirinen osa koostuu kahdesta eri osasta ja siten myös kahdesta eri 

aineistosta. Toinen aineisto koostuu yhdeksästä sadusta ja toinen kyselystä (liite 1), 

johon vastasi 21 ammattikasvattajaa.  

 

7.3.1 Satuaineisto 

 

Satuaineistoa valitessani halusin, että kaikki sadut ovat itselleni ennestään tuttuja satuja. 

Siten koin sadut mielekkäämmiksi analysoida ja käsitellä. En halunnut myöskään ottaa 

aineistooni kaikkia perinteisiä moraaliopetuksia sisältäviä satuja, vaan halusin ehdotto-

masti mukaan myös uudempia satuja ja myös muita kuin eläinsatuja. Halusin siis tut-
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kimukseeni mukaan sekä vanhoja satuja että uudempia taidesatuja. Lisäksi minulla oli 

mahdollisuus valita saman kirjailijan useampia satuja, joten käytin tätä mahdollisuutta 

hyväksi. Aineiston sadut ovat melko lyhyitä, mutta mielestäni ne ovat erityylisiä ja kat-

tavat satujen eri osa-alueita. Valintaprosessissa pidin tärkeänä myös, että oman arvioni 

mukaan kyseiset sadut sopivat kaikenikäisille. Niitä voisi siis lukea päiväkoti-ikäisille 

lapsille, mutta eivät tunnu ensimmäisiä luokkia käyvistä koululaisistakaan liian lapselli-

selta.   

 

Tutkimukseen valittu satuaineisto: 

 

• Andersen, H. C.: Ruma ankanpoikanen 

• Beskow, Elsa: Pellen uudet vaatteet 

• Beskow, Elsa: Pikku Puten seikkailu mustikkametsässä 

• Beskow, Elsa: Punaisen tuvan Annika 

• Camm, Sue: Eläinystävät kertovat; Kalle Karhun kulta-aarre 

• Grimmin veljekset: Punahilkka 

• Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen tarinoita; Punni 

• Ollikka, Terttu: Kotimetsän siivoustalkoot; Siivoustalkoot 

• Ollikka, Terttu: Suopojan saappaanjäljet; Ahvensaaren salaisuus 

 

Olen jakanut aineistoni sadut uusiin ja vanhoihin satuihin niiden syntyajankohdan mu-

kaisesti. Vanhat sadut ovat syntyneet 1950-luvulla tai sitä ennen, ja uudet sen jälkeen. 

Pääasiassa aineistoni uudet sadut ovat 1990- ja 2000- luvuilla syntyneitä. Näiden kritee-

rien mukaan luokittelen uusiksi saduiksi sadut Siivoustalkoot, Ahvensaaren salaisuus ja 

Kalle-Karhun kulta-aarre. Vanhoja satuja ovat taas muut eli Ruma Ankanpoikanen, 

Pellen uudet vaatteet, Pikku Puten seikkailu mustikkametsässä, Punaisen tuvan Annika, 

Punahilkka ja Punni.  

 

7.3.2 Kyselyyn vastanneet kasvattajat 

 

Kun valitsin kasvattajia tutkimukseen eli vastaamaan kyselyyn (liite 1), halusin, että 

mukana olisi sekä lastentarhanopettajia että luokanopettajia. Ajattelin, että siten saan 
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tuloksiin kokemusta ja asiantuntemusta laajemmalta alueelta satujen käytöstä kasvatuk-

sessa.  

 

Osaan luokanopettajista otin henkilökohtaisesti yhteyttä ja kysyin heidän kiinnostustaan 

vastata kyselyyn. Osan luokanopettajista tavoitin toisen opettajan välityksellä. Luokan-

opettajat olivat kolmelta eri ala-asteelta. Lastentarhanopettajia pyytäessä vastaamaan 

kyselyyn otin yhteyttä kahden päiväkodin johtajaan, jotka edelleen kysyivät lastentar-

hanopettajien suostumusta kyselyyn. Siten 11 lastentarhanopettajalla oli mahdollisuus 

vastata kyselyyn. Kyselyn palautti yhteensä 10 lastentarhanopettajaa, joista yksi on 

päiväkodinjohtaja. Pyyntöni vastata kyselyyn tavoitti yhteensä 13 luokanopettajaa. 

Niistä 11 palautti kyselyn. Yksi näistä kasvattaja toimii koulunjohtajana. Yhteensä ky-

selyyn vastasi siis 21 ammattikasvattajaa. Lähetin kyselyt kouluihin ja päiväkoteihin ja 

kasvattajilla oli aikaa vastata kyselyyn noin kaksi viikkoa.  

 

Kyselyyn vastanneet kasvattajat ovat toimineet kasvatusalan ammateissa hyvin eripitui-

sia aikoja. Kokemus vaihtelee yhden vuoden kokemuksesta 33:een työvuoteen. Kaksi 

kasvattajaa on tehnyt kasvatustyötä 1-10 vuotta. Seitsemän kasvattajaa on toiminut kas-

vatustyössä 11-15 vuotta ja kolme kasvattajaa 16-20 vuotta. Neljä kasvattajaa on tehnyt 

työtä 21-25 vuotta ja loput viisi kasvattajaa yli 26 vuotta. Keskimääräinen aika on noin 

19 vuotta. 

 

Suurin osa (11/21) kasvattajista käyttää satuja kasvatusvälineenä viikoittain. Näistä 

viisi on lastentarhanopettajia ja kuusi luokanopettajaa. Päivittäin satuja käyttää kasva-

tusvälineenä lähes puolet (4/10) lastentarhanopettajista. Luokanopettajista vain yksi 

vastasi ”päivittäin”, mutta se riippuu opetettavasta luokkatasosta. Kerran kuukaudessa 

satuja käyttää vain yksi lastentarhanopettaja. Luokanopettajista loput käyttävät satuja 

kerran kuukaudessa tai harvemmin. 
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8 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
 

8.1 Satujen moraaliopetukset juonianalyysien perusteella 

 

Seuraavassa esitän satuaineiston satujen juonitiivistelmät ja toimintanelikentät sekä 

satujen moraaliopetusten sijainnit satujen juonten kulussa. 

 

 PUNAISEN TUVAN ANNIKA   

 

Annikan pitää lähteä paimentamaan lehmää kävelymatkan päähän niitylle. 

Tiellä Annikaa vastaan tulee koira, Kerskuri-Olli ja Ukko. Kaikki houkuttelevat 

Annikaa lähtemään muille teille, mutta Annika torjuu ehdotuksen ”kiitos vain” 

ja jatkaa matkaansa. Ukko auttaa Annikaa myös avaamaan Annikalle veräjän 

oven ja ojentaa puulusikan. Annika niiaa ja kiittää Ukkoa.  Paimennettaessa 

lehmä karkaa aidan reiästä, ja Annika ei saa sitä kiinni. Koira juoksee kuiten-

kin pian apuun ja ajaa lehmän takaisin aitaukseen. Pikku-ukot korjaavat aidan. 

Äiti tulee hakemaan Annikaa ja he kävelevät kotiin. 

 

Annikan päästävä  Ukko avaa haan ja  

hakaan sisälle.  ojentaa puulusikan. 

Annika niiaa ja kiittää. 

 

Annika ei saa  Haka on liian korkealla. 

hakaa auki.  

 

Punaisen tuvan Annika –sadussa moraalinen toiminta, hyvät tavat ja sääntöjen noudat-

taminen, on varsinaisen juonen sisällä erilaisina pieninä kohtauksina. Koko sadun juoni 

itsessään ei ole varsinaisesti moraalinen, eikä sen eteneminen ole riippuvainen moraali-

sesta toiminnasta ja sen tuloksista. 
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PUNAHILKKA 

  

Äiti pyytää Punahilkkaa viemään isoäidille korillisen evästä. Hän neuvoo Pu-

nahilkkaa kulkemaan poikkeamatta tieltä ja tervehtimään isoäitiä kohteliaasti. 

Matkalla susi tulee Punahilkkaa vastaan. Susi kehottaa Punahilkkaa poimi-

maan isoäidille kukkia tien vierestä. Punahilkka tekee ehdotuksen mukaisesti ja 

poikkeaa tieltä syvemmälle metsään. Sillä aikaa susi menee isoäidin luo ja nie-

laisee hänet. Punahilkan saavuttua isoäidin talolle susi nielaisee myös hänet. 

Metsästäjä löytää suden mökistä ja leikkaa suden vatsan auki. Sieltä Punahilk-

ka ja isoäiti kömpivät ulos elävänä. Susi kuolee ja Punahilkka miettii, että ei 

enää koskaan rikkoisi äidin neuvoa polulta poikkeamisesta.  

 

Punahilkan on vietävä  Äidin neuvon mukaan 

eväskori isoäidille.  on kuljettava oikeaa 

  polkua. 

 

Susi tulee matkalla  Punahilkka haluaa poimia  

vastaan ja ehdottaa  isoäidille kukkia 

kukkien poimimista.  ja poikkeaa polulta.  

  

Punahilkka-sadun koko juoni keskittyy moraalisen toiminnan ympärille. Tietty moraa-

linen toiminta, sääntöjen noudattaminen, tai sen tekemättä jättäminen vaikuttavat sadun 

juonen etenemiseen. Jos Punahilkka ei olisi poikennut tieltä, susi ei olisi ehtinyt isoäi-

din mökille ensin ja syönyt häntä. Sadun lopussa on vielä selkeä opetus, kun Punahilk-

ka miettii, että ei enää koskaan poikkea tieltä jos äiti kieltää sen. 

 

KOTIMETSÄN SIIVOUSTALKOOT: SIIVOUSTALKOOT 

 

Metsän väki ryhtyy talkoilla siivoamaan kotimetsää. Talkoolaiset keräävät 

kaikki roskat, mitä ihmiset ovat jättäneet luontoon. Metsästä löytyy vanha pe-

sukone, johon lapset menevät pyörimään. Aikuiset kauhistelevat lasten puuhas-

telua. Yhdessä mietitään, miten kookkaat romut saadaan pois metsästä. Avuksi 

pyydetään hirveä, ja sille rakennetaan reki. Yhteistyöllä metsä saadaan puh-

taaksi ja päivän päätteeksi syödään yhdessä retkilounas. Mamma Mansikka on 
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tehnyt kaikenlaisia herkkuja. Lounaalla päätetään roskien lajittelusta, kompos-

toinnista ja lasin ja muovin keräyksestä. 

 

 

Kotimetsä on   Siivous tehdään 

saatava siistiksi ja   talkootyönä. Kaikki   

roskien lajittelu ja   ovat innolla mukana. 

kierrätys aloitettava. 

 

Kierrätys on monille  Ihmiset ovat tuoneet  

metsäläisille uusi asia.  roskia metsään. 

Metsässä on hyvin suuria 

romuja.   

 

Siivoustalkoot-sadussa moraalinen opetus luonnon kunnioituksesta ja siistinä pitämises-

tä on teemana koko sadun ajan, mutta varsinaista opetusta sadussa ei ole. Sadun juoni ei 

ole myöskään riippuvainen moraalisesta toiminnasta, vaan juoni etenee metsän eläinten 

talkoopäivän tapahtumien merkeissä. 

 

PIKKU PUTEN SEIKKAILU MUSTIKKAMETSÄSSÄ 

 

Pikku Putte haluaa kerätä äidille marjoja, mutta metsässä ei ole yhtään kypsää 

marjaa. Pikku Putte itkee, kunnes hänen luokseen tulee kääpiö ja tarjoaa apua. 

Hän muuttaa Putenkin kääpiöksi ja vie hänet mustikkametsään. Metsässä on 

mustikkalapsia, jotka tulevat auttamaan mustikan keräämisessä. Korien täytyt-

tyä lapset vievät Puten purjehtimaan kanssaan. Lapset vievät Puten myös Puo-

lukkalaan, jossa puolukkatytöt lupaavat auttaa Puttea puolukan poimimisessa. 

Vierasta viedään keinumaan ja vielä maistamaan herkkuja. Kun korit ovat 

täynnä, mustikkapojat vievät Puten taas hänen omaan kotimetsään ja Putte 

antaa äidille täydet marjakorit. 
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Marjakorit on saatava  Kääpiö vie Puten metsään, 

täyteen.   jossa lapset keräävät Puten  

korit täyteen. 

     

Marjakoreja ei   Metsässä ei ole 

voi saada täyteen.  kypsiä marjoja. 

 

Pikku Putte mustikkametsässä –sadussa moraaliopetus, auttaminen, kulkee koko ajan 

juonen mukana, mutta ei vaikuta juonen etenemiseen. Juoni etenee itsenäisenä riippu-

matta moraalisesta toiminnasta. Moraaliopetus on kuitenkin verhottuna itse tarinaan ja 

varsinaista opetusta tarinassa ei ole. Sadun teema on auttaminen, mutta tarinassa on 

paljon muitakin tilanteita. 

 

SUOPOJAN SAAPPAANJÄLJET: AVHENSAAREN SALAISUUS 

 

Lampinen ja Röönit saapuvat Ahvensaareen tarkoituksenaan tehdä tutkimus-

retki. Mustikka kuulee jostain itkua. Joku epäilee äänen todellisuutta, mutta 

lopulta kaikki kuulevat samoin. He menevät ääntä kohti ja löytävät yksinäisen 

itkevän ketun kivikosta. Tulijat kysyvät kuulumisia ketulta, joka heidät huomat-

tuaan alkaa hyppiä ilosta. Kettu kertoo tarinan, kuinka joutui saareen. Löydön 

tehtyään Lampiselle ja Rööneille selviää, miksi saaressa ei ole ollut vesilintuja 

viime aikoina: ne ovat pelänneet joutuvansa ketun syömäksi. 

 

 

Itkun lähde on  Saareen tulijat alkavat  

selvitettävä.   etsiä itkevää kohdetta.  

 

Etsijöissä on   Joku kieltää itkun  

erimielisyyttä mahdollisuuden ja luulee, 

itkun kuulemisesta.  että tuuli vain vinkuu. 

 

Ahvensaaren salaisuus –sadun moraaliopetus, auttaminen, on vain yksi tilanne sadun 

juonen sisällä, muiden tilanteiden joukossa. Pääjuoni on se, että tutkimusretkeilijät saa-

vat selville, miksi linnut eivät ole viihtyneet saaressa. 
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PELLEN UUDET VAATTEET 
 

Pellen vaatteet ovat käyneet pieneksi ja koska hänellä on oma lammas, hän 

päättää teettää vaatteet oman lampaan villasta. Pelle keritsee lampaan itse ja 

lähti villapussin kanssa isoäidin luo, että hän karstaisi villan. Isoäiti vastaa 

Pellen pyyntöön: ”Kyllä karstaan, kultaseni, jos sinä sillä aikaa kitket rikka-

ruohot porkkanapenkistä”. Niinpä isoäiti karstaa ja Pelle kitkee. Seuraavaksi 

Pelle menee mummun luo ja pyytää kehräämään villasta lankaa. Taas mummu 

lupautuu, jos Pelle tekee sillä aikaa pikku työn. Langat pitää vielä värjätä ja 

kutoa siitä lankaa. Lopuksi räätäli kutoo kankaasta vaatteet. Pelle pyytää aina 

aikuista avuksi ja saa apua, mutta myös hänen täytyy tehdä vastapalvelus ai-

kuiselle.         

 

Pelle haluaa keritystä  Pelle kysyy ystävällisesti apua 

villasta valmiit  aikuisilta, jotka kohtelevat  

vaatteet.   Pelleä niin ikään ystävällisesti. 

 

Pelle tarvitsee   Pelle pyytää aikuisilta 

paljon apua   apua. He lupautuvat, 

ennen kuin vaatteet   jos Pelle tekee  

valmistuvat.   vastapalveluksen. 

 

Sadussa ”Pellen uudet vaatteet” moraalinen opetus, ystävällisyys, on osa koko juonta, 

ja se kulkee koko tarinan mukana, sadun teemana. Juoni (vaatteiden valmistumisen 

eteneminen) on kuitenkin moraalisesta toiminnasta riippumaton ja itsenäisesti etenevä 

ketju. Varsinaista opetusta sadussa ei ole.  

 

ELÄINYSTÄVÄT KERTOVAT: KALLE KARHUN KULTA-AARRE 

 

Kalle Karhu lähtee etsimään sateenkaaren päätä löytääkseen aarteen. Kulkies-

saan hän tapaa majavan, tervehtii ja kysyy kuulumisia. Hän pyytää majavaa 

liittymään seuraan. Kohta ystävykset tapaavat maaoravan, tervehtivät, kysyvät 

kuulumisia ja myös maaorava liittyy mukaan. Harakan kohdalla tapahtuu sa-

moin, ja lopulta neljä eläintä etsi yhdessä aarretta. Sateenkaaren päästä ei 



 

 49 
  
 

aarretta löytynyt, mutta kaikki kokevat saaneensa aarteen matkalla kohtaamas-

taan mieluisasta paikasta. 

 

Aarteen löytäminen.  Matka taittuu ja seuraan 

liittyy aina uusi jäsen. 

   

Etsittyä aarretta ei  Sateenkaaren päässä  

löydy.   ei ole aarretta. 

 

Kalle Karhun kulta-aarre –sadussa moraaliopetus (ystävällisyys) kulkee koko sadun 

juonen mukana. Se ei ole juonen pääsisältö, vaan on tavallaan kehyksen, eli pääjuonen, 

sisällä, eikä vaikuta juonen etenemiseen. Moraaliopetus ikään kuin pilkahtaa vähän 

väliä esiin koko juonen ajan. Moraaliopetusta voisi sanoa sadun teemaksi.  

 

TIITIÄISEN TARINOITA: PUNNI 

 

Prinsessalla on oma jänis Punni. Hän eikä kukaan muukaan ole nähnyt Punnia 

koskaan. Prinsessa kuitenkin etsii Punnia metsistä ja tietää, ettei sillä ole kor-

via ja jos sillä on korvat, sillä ei ole häntää tai viiksiä. Muut jänikset sanovat, 

ettei sellaista jänistä olekaan. Lopulta prinsessa löytää Punnin porkkanamaal-

ta, missä Punni on surullisena odottanut, että joku löytäisi hänet. Punni pa-

hoittelee, ettei hänellä ole korvia Hän kuitenkin toivoo, ettei prinsessa välittäisi 

siitä. Juuri siksi prinsessa pitääkin hänestä, ettei Punni ole täydellinen. Punni 

on onnellinen, että joku löysi hänet ja pitää hänestä juuri siksi ettei, sillä ole 

korvia. 

 

Korvattoman, erilaisen  Prinsessa etsii ja   

pupun löytäminen.  kyselee Punnia. 

 

Punnia ei löydy.  Kukaan ei ole nähnyt Punnia. 

Joku vastustaa ajatusta  

korvattoman pupun olemisesta. 
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Punni-sadun moraaliopetus on erilaisuus ja sen hyväksyminen. Moraaliopetus sisältyy 

koko juoneen ja kulkee mukana koko ajan. Moraalinen toiminta, erilaisuuden hyväk-

syminen, vaikuttaa siihen, miten juoni etenee. Sadun lopussa on selkeä opetus erilai-

suuden hyväksymisestä.   

 

RUMA ANKANPOIKANEN 

 

Ankkaemolle syntyy poikasia, joista yksi on erinäköinen. Aluksi äiti on tyyty-

väinen poikasensa ulkonäköön, mutta muut ankat ja eläimet eivät suvaitse ru-

maa ankanpoikasta. Äiti puolustaa poikastaan, mutta lopulta myös äiti alkaa 

halveksia poikasta. Ruma ankanpoikanen on surullinen ja lähtee omille teil-

leen. Maailmalla poikasen rumuudesta on myös hyötyä, sillä mm. koira ei pure 

ankkaa, koska se on niin ruma. Ruma ankanpoikanen kokee syrjintää ja se on 

kateellinen joutsenten kauniille ulkonäölle. Lopulta ruma ankanpoikanen liittyy 

joutsenten seuraan ja muuttuu itsekin joutseneksi. Muut joutsenet hyväilevät 

sitä ja ihmiset ihastelevat juuri tätä nuorinta joutsenta. Entinen ruma ankan-

poikanen on ikionnellinen asemastaan, mutta ei ylpeä. 

 

Selviytyä elämästä ja  Aluksi äiti ja myöhemmin        

tulla hyväksytyksi.  jotkut eläimet hyväksyvät. 

 

Rumaa ankanpoikasta  Muut eläimet pilkkaavat 

ei hyväksytä.   ja halveksivat. 

 

Ruma ankanpoikanen –sadussa moraalinen toiminta, erilaisuus ja sen hyväksyminen, 

tai sen tekemättä jättäminen vaikuttavat juonen kulkuun. Moraaliopetus kulkee koko 

sadun mukana ja sillä on suuri merkitys koko sadun etenemisen kannalta. Moraalinen 

toiminta ei siis ole pelkästään jokin yksittäinen tilanne juonen sisällä tai juonen mukana 

kulkeva teema, vaan juonen etenemistä ohjaava ilmiö. Sadun lopussa on myös opetus 

erilaisuuden hyväksymisestä ja erilaisuutensa takia syrjityn selviytymisestä.   
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Tutkimuksessani löysin saduista seuraavanlaisia moraaliopetuksia: 

 

• hyvät tavat ja sääntöjen noudattaminen; sadut Punaisen tuvan Annika ja Pu-

nahilkka 

• luonnonkunnioitus ja siistinä pitäminen; satu Siivoustalkoot 

• auttaminen; sadut Pikku Puten seikkailu mustikkametsässä ja Ahvensaaren sa-

laisuus 

• ystävällisyys; sadut Pellen uudet vaatteet ja Kalle Karhun kulta-aarre 

• erilaisuus ja sen hyväksyminen; sadut Punni ja Ruma ankanpoikanen 

 

Kansansaduissa kateus ja erilaisen yksilön vähättely aiheuttavat suvaitsemattomuutta. 

Erilaisen suvaitseminen toteutuu taas yleensä pakosta. Sekä kansansaduissa että tai-

desaduissa suvaitsevaisuuden ja erilaisen arvostuksen esteenä on pienuus. Siten suvait-

semattomuudesta voivat kärsiä esimerkiksi nuorin lapsi tai pienikokoiseksi jäänyt ai-

kuinen. (Ylönen & Luumi 2002, 33.) Mielestäni aineistoni kansansadussa Ruma ankan-

poikanen toteutuu juuri se Ylösen ja Luumin käsitys, että vähättelyn kohteeksi joutuu 

perheen nuorin ja tässä tapauksessa myös erilainen yksilö. Punni-sadussa erilaista ei 

mielestäni kuitenkaan vähätellä tai syrjitä, vaan päinvastoin häntä suojellaan ja rakaste-

taan. Ylösen (2002a, 16) mukaan uusin satuihin on tullut erilaisuuden hyväksymisen 

teemoja. Hänen mukaan uusissa saduissa ollaan myös myötätuntoisempia kuin perintei-

sissä kansansaduissa. Oman luokitukseni mukaan Punni-satukaan ei kuitenkaan ole uusi 

satu, vaikka siinä voidaankin havaita erilaisuuden hyväksymistä ja myötätuntoa. 

 

Ylösen (2002a, 15) mukaan kansansaduissa keskeisiä moraaliopetuksia ovat esimerkik-

si rohkeus, ystävällisyys ja auttavaisuus ja kansansaduissa esiintyvät hyveet ovat sopi-

via meidänkin ajan lapsille. Satu Apo (2003, 40) vastaa kuitenkin Ylösen ajatuksiin ja 

toteaa: ”Kertomuksissa opetetaan moraalia myös varoittavien esimerkkien avulla: epä-

eettisesti käyttäytyvät henkilöt saavat ankaran rangaistuksen.” Löysin omassa tutki-

muksessani vanhoista saduista edellä esitettyjä Ylösen mainitsemia moraaliopetuksia, 

vaikka en välttämättä mainitsekaan niitä satujen keskeisimpinä opetuksina. Pyrin nimit-

täin erottamaan jokaisesta sadusta vain yhden mielestäni tärkeimmän moraaliopetuksen, 

vaikka toki muitakin tärkeitä opetuksia saduista voi löytää. 
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”Kansansaduissa ei olla huolestuneita luonnosta, koska ihminen eli näiden kertomusten 

syntymisen aikoina tasapainossa luonnon kanssa” (Ylönen & Luumi 2002, 25). Oman 

satuaineistoni saduissa mielestäni vain yhdessä sadussa (Siivoustalkoot) on keskeisenä 

moraaliopetuksena luonnon kunnioitus. Siivoustalkoot-satu on uusi satu, joten aihe sii-

hen on tullut varmasti viimeaikaisten lisääntyneiden luonnonongelmien ja saastumisen 

myötä. Ylösen ja Luumin (2002, 25) mukaan lasta ei saa pelotella luonnon saastumisel-

la, eikä lapsen tarvitse olla siitä huolissaan, mutta aiheeseen liittyviä kirjoja lapselle voi 

kyllä joskus lukea. Siten lapsi voi oivaltaa paitsi todellisessa elämässä myös sadun 

avulla luonnon vaalimisen tärkeyden ja oppia keinoja siihen. 

 

Ylönen ja Luumi (2002, 38-39) ovat huomanneet, että kertomuksissa ihmiset ja kuvit-

teelliset hahmot ovat jouluna erityisen auttavaisia, ystävällisiä, vieraanvaraisia ja epäit-

sekkäitä. Saduissa onkin tuolloin usein asetelmana esimerkiksi rikas – köyhä. Satujen 

joulussa kaikki käyttäytyvät tavanomaisesta poikkeavalla, erityisen ystävällisellä ja 

suvaitsevaisella tavalla. (Ylönen & Luumi 2002, 38-39.) Omassa satuaineistossani ei 

ole yhtään joulusta kertovaa satua, vaan ystävällisyys ja ystävyys tulevat muissa tilan-

teissa esiin. Oman aineistoni saduissa ystävällisyys keskittyy ihmisten tai satuhahmojen 

väliseen kanssakäymiseen arkipäivän tilanteissa, eikä ole mitään erityistä ystävällisyyt-

tä vaativaa juhlaa. Ylönen ja Luumi (2002, 40) mainitsevat Grimmin satujen arvomaa-

ilman olevan erityisen tasa-arvoisuutta, nöyryyttä ja ystävällisyyttä vaativaa, joissa to-

teutuu oikeudenmukaisuus sadun lopussa.    

 

Moraaliopetukset voivat tutkimukseni mukaan esiintyä saduissa kolmella eri tavalla: 

 

1. Juonellinen tapa: Moraalinen toiminta ohjaa juonen kulkua, joten koko sadun 

kulku tähtää moraalin opettamiseen. Sadun lopussa on usein opetus. Tutkimus-

aineistoni saduista kolme sisältyy tähän luokkaan: Punahilkka, Punni ja Ruma 

ankanpoikanen. 

 

2. Teemallinen tapa: Moraaliopetus on tarinan juonen teema, mutta moraaliope-

tus ei varsinaisesti ohjaa juonen kulkua. Teema kulkee kuitenkin koko ajan tari-

nan mukana. Tutkimusaineistoni saduista kolme lukeutuu tähän ryhmään: Kalle 

Karhun kulta-aarre, Pellen uudet vaatteet ja Pikku Puten seikkailu mustikkamet-

sässä. 
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3. Tilanteellinen tapa: Moraaliopetus on juonessa yksi tilanne tai tapahtuma mui-

den tapahtumien joukossa, mistä moraalisen opetuksen voi havaita. Tutkimusai-

neistoni kolme satua noudattaa tätä tapaa: Punaisen tuvan Annika, Ahvensaaren 

salaisuus ja Siivoustalkoot. 

 

Ylönen (2001, 52) kirjoittaa siitä, millainen rooli hyveellisellä toiminnalla on sadussa ja 

milloin se toteutuu: ”Eivät satujen sankarit ja sankarittaret pyri eikä heidän tarvitsekaan 

pyrkiä aina hyvän tekemiseen, koska sellainen soveltuu vain silloin tällöin juoneen. 

Toisinaan hyveellisyys tulee kerronnassa luontevasti esiin.” Edellä olen esitellyt kolme 

erilaista tapaa, miten hyveellinen toiminta tulee sadun juonessa esiin ja miten se sovel-

tuu sadun kulkuun. 

 

Ylösen ja Luumin (2002, 30) mukaan hyvissä saduissa moraalisesti hyvä toiminta tulee 

vaivihkaa esiin, eikä toimintaa osoitella. Mielestäni teemallisessa ja tilanteellisessa ta-

vassa moraaliopetus on juuri havaittavissa ikään kuin rivien välistä. Sen sijaan juonelli-

sen tavan saduissa on lopussa jokin opetus, jonka voi helposti ja usein yksiselitteisesti 

havaita. Myös Ylösen ja Luumin (2002, 31) erityisesti kansansaduissa on tyypillistä, 

että moraali on yksioikoista. Tällöin sadun moraaliopetuksesta ei jää lukijalle tai kuun-

telijalle tulkinnanmahdollisuutta toisin kuin useissa taidesaduissa (Ylönen & Luumi 

2002, 31). Kansansaduissa ilmaistaan siis selvästi, mitä seuraa, jos tekee hyvää tai pa-

haa (Ylönen & Luumi 2002, 36). Myös oman satuaineistoni juonellista tapaa edustavis-

sa saduissa (erityisesti Punahilkka, Ruma ankanpoikanen) on lopussa opetus ja satujen 

moraaliopetukset ovat siten melko selkeitä. Sadusta voi myös huomata hyvän ja pahan 

tekemisen seuraukset.   

 

8.2 Kasvattajien lukemien satujen moraali ja vaikutus lapseen 

 

Valitsin kasvattajien luettavaksi sadut Punni ja Ahvensaaren salaisuus satuanalyysin 

perusteella. Halusin ehdottomasti käyttää tässä tutkimusvaiheessa samoja satuja, joita 

olen itse analysoinut. Mielestäni on hyödyllistä verrata kasvattajien saduista löytämiä ja 

itseni löytämiä moraaliopetuksia keskenään. Halusin kasvattajien analysoitavaksi myös 

mielestäni erilaisia satuja. Edellä esitettyjen tutkimustulosten mukaan kyseisten satujen 

moraaliopetukset on kerrottu sadussa eri tavalla. Punni-sadussa moraaliopetus sisältyy 
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koko juoneen ja Ahvensaaren salaisuus –sadussa mielestäni keskeisin moraaliopetus on 

kerrottu vain yhdessä tilanteessa muiden tapahtumien joukossa. Tavoitteeni oli, että 

kasvattajat joutuvat pohtimaan satujen moraaliopetuksia ja niiden vaikutusta lapsen 

moraaliseen toimintaan. Siksi en valinnutkaan kasvattajien analysoitavaksi esimerkiksi 

Punahilkka-satua. Sen moraaliopetus on yleisesti tunnettu ja siksi ei mielestäni palvele 

tutkimukseni tarkoitusta.  

Kyselyn ensimmäiseen kysymykseen kasvattajien tuli vastata sen mukaan, minkälaisia 

moraaliopetuksia he löysivät saduista Punni ja Ahvensaaren salaisuus. Kasvattajat löy-

sivätkin saduista monenlaisia moraaliopetuksia. Toinen kysymys taas liittyi siihen, mi-

ten kasvattajan mukaan kyseiset satujen moraaliopetukset vaikuttavat lapsen moraali-

seen toimintaan. Suorat lainaukset on otettu kasvattajien vastauksista. Olen numeroinut 

vastaajat, minkä lainauksen perässä oleva numero ilmaisee.     

 

8.2.1 Erilaisuus ja sen hyväksyminen 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet kasvattajat yhtä lukuun ottamatta mainitsevat vastauksis-

saan, että he löytävät lukemistaan saduista erilaisuuteen ja sen hyväksymiseen liittyviä 

moraaliopetuksia. Erilaisuus ja sen hyväksyminen on siten tyypillisin vastaus kyselyn 

ensimmäiseen kysymykseen. 

 

Erilaisuus on rikkautta. (17) 

 

Erilaisuus pitäisi hyväksyä. (7) 

  

Erilainen voi olla paras ja rakkain. (14) 

 

Onneksi sadun loppu korostaa kauniisti tätä erilaisuuden hyväksymistä. (5) 

 

Yli puolessa vastauksista viitataan siihen, että sadun kautta lapsi oppii ymmärtämään ja 

hyväksymään erilaisuutta. Satujen avulla lapsi voi siis oppia suhtautumaan paremmin 

poikkeavanlaisiin ystäviin ja ihmisiin. Kahdessa vastauksessa mainitaan, että sadut voi-

vat auttaa lasta murtamaan ennakkoluuloja. 

 

Sadut voivat auttaa lasta myös murtamaan ennakkoluuloja. (2) 
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Erilaisuuden hyväksyminen voi olla lapselle helpompaa, kun sadun prinsessakin hyväk-

syi Punnin vajavaisuuksineen. --- Sadun avulla he (lapset) voivat oppi ymmärtämään, 

ettei kaikkien tarvitse olla ”samassa kuosissa”. (1)  

 

Erilaisuuden hyväksymisen oppimisesta vastauksissa mainitaan myös käytännön esi-

merkkejä: 

 

Ei enää aina automaattisesti syytä jotakuta vilkasta lasta riidan aloittamisesta. (20) 

 

Voi esim. lopettaa jonkun lapsen kiusaamisen, jolla on hörökorvat. (20) 

 

Lapset oppivat näkemään / hyväksymään erilaisuutta à esim. hyväksymään päiväkoti-

ryhmän erityislapset ystävikseen / leikkikavereikseen. (17) 

 

Kasvattajat näkevät myös omien heikkouksien hyväksymisen oppimisen eräänä satujen 

vaikutuksena lapsen moraalikäyttäytymiseen.  

 

Jos lapsi kokee olevansa ”erilainen”, tällaiset sadut auttavat hyväksymään sitäkin asi-

aa. (14)  

 

Erilaisuuden hyväksymisen moraaliopetuksena kasvattajat mainitsevat myös esimerkik-

si suvaitsevaisuuden ja toisten hyväksymisen käsitteillä. Vastauksista ilmenee myös, 

että kasvattajat löytävät saduista moraaliopetuksia, jotka liittyvät jokaisen ainutlaatui-

suuteen. Kukaan ei ole täydellinen ja kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia. Tulisi siis 

päästä pois yhdenmukaisuuden paineesta. Kaikki ovat siis samanarvoisia. Myös oman 

avuttomuuden ja omien puutteiden hyväksyminen ovat kasvattajien mielestä satujen 

moraaliopetuksia.    

 

Kaikki ovat samanarvoisia ulkonäöstä ja vajavaisuuksista riippumatta. (14) 

 

Ei tarvitse olla täydellinen kelvatakseen muille. (8) 

 

Olet ainutkertainen sellaisena kuin olet! (16) 
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Kukaan ei ole täydellinen. (12) 

 

Erilaisuuteen liittyen kasvattajien vastauksissa korostuu moraaliopetuksena myös en-

nakkoluuloista pois pääseminen. Ennakkoluuloihin liittyvät vastaukset voidaan tiivistää 

ajatukseen Luulo ei ole tiedon väärtti (4).   

 

”Me olemme tietysti tällaisia, pupuilla on korvat jne.” –luulo ei aina pidäkään paik-

kaansa eli ennakkoluuloisuus. (11) 

 

Se, mitä yleisesti luullaan ilkeäksi tai pahaksi, ei olekaan paha (esim. Kettu Ketalai-

nen). (4)  

 

Kuten edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita, löysin oman satuaineistoni kahdesta 

sadusta (Punni ja Ruma ankanpoikanen) erilaisuuteen ja sen kunnioittamiseen liittyviä 

moraaliopetuksia. Käsitykseni Punni-sadun yhdestä mielestäni hyvin keskeisestä mo-

raaliopetuksesta, erilaisuuden kunnioittamisesta, ovat yhteneväiset kasvattajien löytä-

mien moraaliopetusten kanssa. Ylösen ja Luumin (2002, 33) mukaan suvaitsevaisuus 

on saduissa harvinaista. Mielestäni Punni-sadussa suvaitsevaisuus toteutuu kuitenkin 

erittäin hyvin ja myös kasvattajat kokevat sen sadun opetukseksi.  

 

8.2.2 Sosiaalinen toiminta 

 

Sosiaalinen toiminta –luokkaan olen sisällyttänyt kaikki sellaiset kasvattajien käsitykset 

satujen vaikutuksista lapsen moraaliseen käyttäytymiseen, jotka erityisesti vaikuttavat 

konkreettisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimimiseen. 

 

Yksi sosiaaliseen moraalitoimintaan vaikuttava satujen moraaliopetus on kasvattajien 

mukaan toisen asemaan asettuminen ja sympatia. 

 

Tunteen avulla lapset pystyvät ehkä tuntemaan millaista on eristyksissä olo. (1) 

 

Lapsi voi tuntea sympatiaa pulaan joutunutta kohtaan ja samaistua hänen tilanteeseen-

sa. (10) 
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Auttavat pohtimaan mikä --- tuntuu hyvältä mikä pahalta. (15) 

 

Kasvattajien mukaan sadut auttavat lasta ymmärtämään ja tulkitsemaan paitsi omaa 

myös toisten toimintaa ja tunteita sosiaalisissa tilanteissa. Myös oikean ja väärän toi-

minnan ymmärtäminen voi avartua satujen avulla. Voidaan puhua ikään kuin tunneälys-

tä, jota tässä siis kuvataan tunne- ja toiminta-analyysillä ja sitä pidetään moraaliopetuk-

sena. 

 

Lapset ---  voivat ymmärtää myös oman ja muiden tekoja ja ajatuksia. (15) 

 

”Herkistää” tunneherkkyyttä à toisten tunteiden ja mielialojen tunnistaminen ja hy-

väksyminen (6) 

 

Ei kannata rehvastella, että olisi täydellinen ja kaikki tietäväinen. (7) 

 

Sosiaalisen toiminnan parantumiseen ja oppimiseen liittyviksi satujen opettamiksi mo-

raaliopetuksiksi olen kerännyt kasvattajien vastauksista myös yhteistoiminnallisuuden 

opetuksen. Myös oman toiminnan syiden ja seurausten pohtiminen ennen toimimista on 

kasvattajien mukaan satujen opettama lasten käyttäytymiseen vaikuttava moraali-

ihanne. 

 

Leikitään / toimitaan kaikki yhdessä. (17) 

 

Kannattaa aina vähän etukäteen ajatella syitä ja seurauksia, ennen kuin toimii (tekee 

”töllön töitä”). (17)     

 

Kasvattajien vastausten mukaan saduilla Punni ja Ahvensaaren salaisuus voi olla vaiku-

tusta lapsen haluun auttaa muita ihmisiä ja ottaa heitä huomioon. Erityisesti heikompia 

tulee puolustaa. Kasvattajien mukaan sadut voivat siis avata lapsen silmät katsomaan 

uudella tavalla muiden ihmisten merkitystä ja arvoa, niin ettei lapsi pitäisi muita ihmi-

siä enää itsestäänselvyytenä.   

  

Kaikilla on joku, joka rakastaa ja huolehtii. (14) 
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Toisen voi saada iloiseksi pieninkin keinoin. (14) 

 

Voivat auttaa ymmärtämään muiden ihmisten / läheisten merkityksen. (15)    

 

Hyvin monessa kasvattajan vastauksessa tulee siis esille saduista löytynyt moraaliope-

tus, joka liittyy toisesta ihmisestä huolehtimiseen ja auttamiseen. Erityisesi luokanopet-

tajista suurin osa mainitsee vastauksissaan eri käsittein auttamiseen liittyviä moraa-

liopetuksia. Auttaminen onkin vastauksissa yleisin toisesta huolehtimiseen liittyvä mo-

raaliopetus. Lähimmäisenrakkaus ja toisen ihmisen huomioonottaminen tulevat myös 

vastauksista esille. Monessa vastauksessa esiintyy niin ikään ystävyyden ja rakastetuksi 

tulemisen tarve. Rakkauteen liittyen vastauksissa esiintyy moraaliopetuksena myös 

toisen lohduttaminen sekä empatia.     

 

Laajemmasti voi jopa nähdä globaalin ongelman ja ratkaisun hyvinvoivan osan velvol-

lisuus huolehtia vähäosaisimmista veljistä. (9) 

 

Empatia, säälintunne ketturessua kohtaan. (11) 

 

Vahvakin voi --- tarvita toisia turvakseen. (14) 

 

Hädässä ystävät tunnetaan. (17) 

 

Kasvattajat löysivät lukemistaan saduista auttamiseen ja toisesta huolehtimiseen liitty-

viä moraaliopetuksia ja löysin myös itse samoja opetuksia aineistoni saduista. Myös 

Ylösen ja Luumin (2002, 33) mukaan ”auttavaisuus ja myötätunto ovat saduissa usein 

esiintyviä hyveitä”. 

 

8.2.3 Sisukkuus 

 

Yksinomaan luokanopettajien vastauksissa mainitaan saduista löytyneinä moraaliope-

tuksina sisukkuuteen ja kärsivällisyyteen liittyviä moraali-ihanteita. Erityisesti luokan-

opettaja joutuu työssään usein kannustamaan oppilaita kärsivällisyyteen tehtävien te-

kemisessä ja siten myös oppimisessa, jotta jokainen oppilas saavuttaisi asetetut tavoit-

teet. Myös yritteliäisyys mainitaan kasvattajien löytämissä moraaliopetuksissa. Lasten-
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tarhanopettajien vastauksissa ei kyseisiä moraaliopetuksia mainita. Päiväkodissa lapsil-

la ei olekaan niin suuria tiedollisia tavoitteita saavutettavana kuin koululaisilla.   

Sinnikkyys, olisi kannattanut vain sitkeästi opetella uimaan kesällä. (11) 

 

Jokaisesta tilanteesta selvitään à jos ei heti niin hetken päästä. (7) 

 

Ei kannata hätääntyä yllättävissäkään tilanteissa, vaan keksiä ja miettiä ratkaisuja 

ongelmaan. (7) 

 

Ylösen ja Luumin (2002, 36) mukaan kohtuullisuus ja kärsivällisyys ovat sellaisia hy-

veitä, jotka esiintyvät saduissa harvoin. Toisaalta niiden esiintyessä lapsen voi olla vai-

kea havaita kyseisiä hyveitä sadusta. Ylösen (2002a) mukaan sekä vanhoissa että uusis-

sa saduissa sankarit kohtaavat vaaroja ja selviytyvät niistä. Hänen mukaansa rohkeus 

tuleekin säilymään satujen moraaliopetuksena, sillä rohkeus on edellytys selviytyä pe-

lottavista tilanteista. Annika Åsvik (2001) toteaa, että Ylösen mukaan esimerkiksi Han-

nu ja Kerttu –satu on nykyäänkin erinomainen tarina selviytymisestä. Sadut ovatkin 

hänen mukaansa selviytymiskertomuksia. Mielestäni Hannu ja Kerttu –satuun liittyy 

läheisesti myös sitkeyden ja periksi antamattomuuden sekä erilaisten ongelmien ratkai-

sujen opetuksiin. Vastaavia opetuksia myös kasvattajat löysivät lukemistaan saduista.  

 

8.2.4 Oikea ja väärä 

 

Vaikka kaikki edellä esitetyt moraaliopetukset kuuluvat toki oikea – väärä –pohdintaan, 

olen erottanut kyselyjen vastauksista sen kuitenkin vielä omaksi otsikokseen. Oikea – 

väärä –opetuksiin olen liittänyt vastauksissa ilmenneitä moraaliopetuksia, joiden toteu-

tumista tai toteutumattomuutta yleisesti arvioidaan asteikolla oikea – väärä tai hyvä – 

paha.  

 

Vain kahdessa kasvattajan vastauksessa mainitaan satujen moraaliopetuksina hyvä ja 

paha ja niihin pyrkiminen. Niin ikään kahdessa vastauksessa mainitaan moraaliopetuk-

siksi, että vahvalta näyttävän ulkokuoren alla voikin olla heikko ihminen.  

 

”Kovan ulkokuoren alta löytyykin ”heikko” pikku-Pekka Ketalainen. (13) 

Kukaan ei ole välttämättä paha maineestaan huolimatta. (14) 
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Muita yleisiä hyvään ja oikeaan elämään johtavia kasvattajien saduista löytämiä moraa-

liopetuksia ovat rehellisyys, uskollisuus, totuus, itsekkyys-epäitsekkyys, kurinalainen 

elämä ja ahneus sekä valehtelu. 

     

Valehteliko prinsessa? --- Keksikö koko Punnin omasta päästään? (11) 

 

Ahneella on ”kakkanen” loppu. (17) 

 

Ei ole mielestäni yllättävää, että niin monissa kasvattajien vastauksissa mainittiin hyvän 

ja pahan erottaminen tai oikeaan toimintaan liittyvät yksittäiset hyveet moraaliopetuk-

sena, sillä kuten Ylönen ja Luumikin (2002, 24) mainitsevat: ”Useimmissa saduissa on 

keskeistä hyvän ja pahan taistelu”. Toisaalta mielestäni kaikki moraaliopetukset voi-

daan nähdä oikean ja väärä tai hyvän ja pahan toiminnan ohjaajina ja opettajina. 

 

8.2.5 Mallin antaminen 

 

Kasvattajien vastausten perusteella eräs kasvattajien lukemien satujen hyvin keskeinen 

vaikutus lapsen moraaliseen toimintaan on, että lapsi voi ottaa saduista mallia omaan 

käyttäytymiseensä. Monessa vastauksessa korostetaan samastumisen merkitystä. Mitä 

enemmän satu koskettaa lasta tunnetasolla sitä paremmin lapsi kykenee samastumaan 

sadun henkilöiden asemaan ja moraalikäyttäytyminen ikään kuin siirtyy myös lapsen 

toimintaan. Siten sadun moraaliopetus menee paremmin ”perille”. Vastauksissa koros-

tetaan sekä tietoista satujen matkimista että tiedostamatonta satujen vaikutusta lapsen 

käyttäytymiseen. Kasvattajien mukaan lapsi siis ikään kuin soveltaa satujen moraa-

liopetuksia oman elämänsä tilanteissa. 

 

Lapsi siirtää sadun kokemuksen / tunne-elämyksen omaan maailmaansa ja ehkä myös 

käyttäytymiseensä. (4) 

 

Parhaimmillaan lapset matkivat satuja: --- osaavat sääliä itkevää lasta jne. Ja miettivät 

asioita eri puolilta. (11) 

 

”Ahvensaaren salaisuus” voisi auttaa lasta toimimaan vastaavissa tilanteissa oikein. 

(10) 
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Kasvattajien mukaan satujen antaman mallin vaikutus lapsen moraaliseen toimintaan 

näkyy sitkeän yrittämisen ja pitkäjänteisyyden kohdalla. Myös omien tekojen seuraus-

ten pohtiminen ennen toimimista on kasvattajien mielestä tärkeä vaikutus lapsen käyt-

täytymiseen. 

 

Kannattaa aina vähän etukäteen ajatella syitä ja seurauksia, ennen kuin toimii (tekee 

”töllön töitä”). (17) 

 

Kannattaa olla sitkeä, ei kannata luovuttaa. (5) 

 

8.3 Satujen vaikutus lapseen ja kasvattajan työhön 

 

Kyselyn kolmannessa kysymyksessä kasvattajan tuli pohtia omia kokemuksia siitä, 

miten sadut yleensä voivat heidän mielestään auttaa lasta moraalisen toiminnan ymmär-

tämisessä ja miten ne voivat vaikuttaa lapsen moraalikäyttäytymiseen. Neljännessä ky-

symyksessä taas kasvattajia pyydettiin kertomaan kokemuksiaan siitä, miten sadut ovat 

tukeneet heitä moraalikasvatusprosessissa. 

 

8.3.1 Elämänohjeet 

 

Kasvattajien mukaan sadut antavat lapselle elämänohjeita tietyissä moraalista pohdintaa 

vaativissa tilanteissa. Vastaukset voisi tiivistää ajatukseen, jonka eräs kasvattaja mainit-

see: --- sadut auttavat lasta oikeitten moraalikäsitysten synnyssä (14). Tärkeimpänä 

elämänohjeena vastauksissa esiintyy hyvän ja pahan tai oikean ja väärän ymmärtämisen 

oppiminen. Saduilla on kasvattajien mukaan erittäin keskeinen merkitys hyvän ja pahan 

erottamisen oppimisessa. Saduissa esiintyvän hyvän ja pahan kautta kehittyy lapsen 

usko maailman oikeudenmukaisuuteen: ”paha saa palkkansa – ainakin lopussa” (6). 

Oikean ja väärän oppimiseen liittyen kasvattajien mukaan sadut voivat välittää viestiä 

toisen omaisuuden kunnioittamisesta: Ei voi ottaa toisen omaa eikä vahingoittaa toisen 

tavaroita (6). Vastauksissa korostuu myös esimerkiksi se, että satujen avulla lapsi voi 

oppia suhtautumista erilaisiin ihmisiin, heikomman puolustamista sekä hyviä käytösta-

poja.  

 

Sadut ohjaavat toimimaan rohkeasti sen mukaan, minkä kokee oikeaksi. (6) 
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Lapset osaavat aina vastata, kun kysyn kuka oli sadussa hyvä ja kuka paha, mikä oikein 

ja mikä väärin. Samoin he huomaavat, että hyvä menestyy ja paha saa palkkansa. (1) 

 

Saduissa on hyvän ja pahan taistelua ja hyvä voittaa. Tämä luo elämänuskoa lapseen, 

hän oppii luottamaan hyvään. Myös sen, että pahaa vastaan on taisteltava. (5) 

 

Vanhat perinteiset sadut ovat yhä paikallaan. Niissähän paha saa aina palkkansa ja 

hyvyys palkitaan. (14) 

 

Kasvattajien vastaukset ovat samansuuntaisia kuin Ylösen ja Luumin (2002, 24-25) 

käsitykset satujen hyvän ja pahan opetuksista. Myös Ylösen ja Luumin mukaan kansan-

saduissa moraali on yksioikoista, jolloin toiminta on joko hyvää tai pahaa ja väärin teh-

nyt joutuu selvittämään tekemisiään. Pahuudesta myös rankaistaan heti ja toisaalta hy-

vyydestä palkitaan runsaasti. Heidän käsityksensä mukaan lapsi huomaa pahan ja hyvän 

tai oikean ja väärän eron helposti, jos se on esitetty sadussa selkeästi, kuten kansansa-

duissa. Silloin lapsi myös oppii mahdollisesti oikeudenmukaisuutta. Ylösen (2001, 53-

54) mukaan pahan ja oikean eron käsittäminen on jopa lapsen oikeudenmukaisuuden 

kehittymisen edellytys. Hänen käsityksensä on, että lapsen tieto siitä, että hyvyyttä ar-

vostetaan ja pahuudesta rankaistaan, on hyvän elämän rakennusaineita. ”Satujen sano-

ma on sama vuosisadasta toiseen: jokaisen tavoitteena on onni ja se saavutetaan, kun eri 

tavoin ilmenevä pahuus voitetaan” (Ylönen & Luumi 2002, 25). Voidaan siis huomata, 

että ammattikasvattajien käsitykset satujen vaikutuksista lapseen ovat hyvin yhteneväi-

set satujen tutkimisen ammattilaisen kanssa.  

 

Eräs kasvattaja mainitsee vastauksessaan kirjoja, joissa hänen mielestään moraaliope-

tukset tulevat hyvin esiin. 

 

Pekka (Töpöhäntä) on aina rehellinen ja voittaa lopulta, ilkeä Monni saa nenilleen. 

(11) 

 

Oikeudenmukaisuus on myös Pepissä (Pitkätossu) tärkeää. Marikki-kirjoissa tulee re-

hellisyys, oikeudenmukaisuus, sisarkateus --- jne. eli tosi monipuolisesti moraaliopetus-

ta. (11) 
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8.3.2 Käytännön työ helpompaa 

 

Useimmat kasvattajat mainitsevat, että sadut ovat tukeneet heitä moraalikasvatusproses-

sissa. Erityisesti kasvattajat korostavat sitä, että satujen avulla moraalin opetus menee 

ikään kuin paremmin perille, lapsi siis omaksuu moraaliopetuksen paremmin. Kasvatta-

jat kokevat, että moraalin opetus on helpompaa sadun avulla. Kasvattajat ovat käyttä-

neet satuja erilaisten teemojen, kuten ystävyyden ja anteeksi pyytämisen, lähestymises-

sä. ”Yhteisellä keskustelulla ja pohtimisella on asiaa menty eteenpäin.” (21) Monet 

kasvattajat ovat puuttuneet käytännön ongelmiin luokassa tai ryhmässä juuri sadun 

avulla. Satujen tilanteisiin on myös helppo tulevissa ongelmatilanteissa. He myös koke-

vat, että kipeää asiaa on helpompi lähestyä sadun avulla. Satu on konkreettisempi esi-

merkki. Satu on kasvattajien mielestä hyvä keskustelun alustus, eikä aikuisen tarvitse 

"saarnata". Sadun jälkeen sadusta voidaan keskustella, esittää esimerkiksi kysymyksiä. 

Satua pidetään yleisesti parempana keinona ratkoa ongelmia ja opettaa moraalista toi-

mintaa kuin pelkkää aikuisen puhetta.  

 

Eräs kasvattaja esittää kuvion siitä, miten hän käyttää satuja apunaan käytännön ongel-

mien ratkaisussa:   

 

1. ongelma X 

2. kirja aiheesta 

3. keskustelu 

4. käytännön tilanteessa asiaan palaaminen (todetaan menikö asia hyvin / huo-

nosti) (15) 

 

Olen käyttänyt satuja välituntipulmien selvittelyyn, siirtänyt tilanteet eläinhahmojen 

muotoon. "Sävytys" on selvinnyt sadun jälkeen käydyssä keskustelussa. (9) 

 

Syksyllä tuli ryhmäämme uusi erilailla käyttäytyvä ja vähän dysfaattinen lapsi. Hänellä 

oli omia sovellutuksia sääntöjen noudattamisesta. Kokosin lapset ja luin heille sadun 

kuinka suuri joukko eläimiä mahtui pieneen telttaan nukkumaan, jos he vain noudattivat 

sääntöjä. Lapset kuuntelivat ja tuntui, että he alkoivat ymmärtää tilannetta. (1) 
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Olemme myös käyneet läpi satujen avulla esim. rehellisyyden, avuliaisuuden ja ystäväl-

lisyyden merkitystä. (2) 

 

Eräs kasvattaja kertoo ryhmänsä lasten syrjivästä ja välinpitämättömästä käyttäytymi-

sestä uutta erityisoppilasta kohtaan ja siitä, kuinka sadun avulla tilannetta selvitettiin: 

 

--- Otimme siis aiheeksi erilaisuuden sietämisen. Toteutimme sitä puheiden, näytelmien 

ja ko. aiheisten kirjojen kautta. Vaikutus näkyi jo parin viikon kuluttua ja mikä tärkein-

tä: se oli pysyvää ja tänä päivänä meidän ryhmä on ylpeä siitä, että ko. lapsi on juuri 

meidän ryhmässä. (3) 

 

Myös Ylönen (2002a, 16) on sitä mieltä, että kun löydetään sopivia satuja, niiden eri-

laisten henkilöiden ja tapahtumien kautta voidaan tukea lapsen moraalikasvatusta. 

Vaikka lapsen moraalikasvatus tapahtuu pitkälti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, myös 

aikuisen ja lapsen välinen yhteinen lukuhetki, kirjaan syventyminen, mahdollistavaa 

moraalikasvatuksen siinä tilanteessa (Ylönen 2002a, 14).  

 

Kasvattajien mielestä satujen merkitys moraalikasvatuksen helpottajana perustuu erityi-

sesti siihen, että sadut lähestyvät asiaa tai ongelmatilannetta anonyymina. Tällöin ketään 

lasta tai yksittäistä tilannetta ei osoiteta sormella, vaan asiaa käsitellään yleisenä esi-

merkkinä, josta lapsi sitten voi oppia. Lapsi voi käsitellä omia arkojakin asioita tuttujen 

satuhahmojen kautta. 

 

Sadut eivät ole niin henkilökohtaisia, vaikka käsiteltävä asia on tuttu. (7) 

 

Sadut ovat "turvallisia". Ne eivät kerro kenestäkään suoranaisesti ja henkilökohtaisesti, 

mutta niistä voi löytää ja tunnistaa asioita, joita sattuu lastenkin elämässä lähes päivit-

täin. (10) 

 

Monet kasvattajat korostavat vastauksissaan, että satujen lukemisen jälkeisellä aikuisen 

ja lasten välisellä keskustelulla on erittäin suuri merkitys siihen, miten lapsi ymmärtää 

satujen moraaliopetuksia ja millainen vaikutus niillä on lapsen moraaliseen toimintaan. 

Keskustelun myötä satujen moraaliopetusten vaikutus lapsen moraaliseen toimintaan 

ikään kuin tehostuu. Erityisesti käytännön ongelmatilanteita, kuten riitatilanteita, voi-
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daan selvittää kasvattajien mukaan siten, että ensin luetaan aiheeseen sopiva satu ja sen 

jälkeen keskustellaan asiasta ja sadun opetuksesta yhdessä lasten kanssa. Sadut voivat 

olla myös erilaisten keskusteluaiheiden virittäjiä. Joidenkin vastausten mukaan keskus-

telu on jopa ehdoton edellytys sille, että lapsi ymmärtää sadun moraaliopetuksen. 

 

Pelkkä satujen kuuntelu tai katselu esim. diakuvina  ei yksin riitä vaan saduista on kes-

kusteltava ja pohdittava, mitä ne opettavat. Lapset kyllä hyvin helpolla löytävät satujen 

”ytimen”, erottavat hyvän ja pahan ja asettuvat hyvän puolelle. (10) 

 

Sadut ovat usein alkuja jonkin asian käsittelylle. Ne eivät yksistään riitä, mutta auttavat 

asian käsittelyssä. (21) 

 

Keskustelemalla satujen opetuksista lasten kanssa, he siirtävät ne heti omaan elämään-

sä, arkipäivän kokemuksiin. (14) 

 

Kasvattajat siis kokevat, että keskustelu luetusta sadusta tehostaa sadun moraaliopetuk-

sen perille menemistä ja lapsi ymmärtää sadun opetuksen paremmin. Myös Ylönen ja 

Luumi (2002, 23) korostavat, että ”aikuisen ja lapsen keskustelu ja sadun eettisten rat-

kaisujen pohtiminen on lapselle hyödyksi hänen rakentaessaan arvojen maailmaa”. 

Voidaan siis esimerkiksi pohtia sitä, käyttäytyivätkö sadun henkilöt auttavaisesti tai 

myötätuntoisesti tai olivatko käytetyt toimintatavat hyväksyttäviä sekä oliko satu oi-

keudenmukainen (Ylönen & Luumi 2002, 28). 

 

Satujen merkityksiä ja opetuksia ei tule selittää lapselle, vaan sadut on tarkoitus ym-

märtää intuitiivisesti. Sen sijaan kasvattaja voi vaivihkaa kiinnittää lapsen huomion 

tiettyihin kohtiin. Siten sadun lukemisesta voi tulla lapselle entistä antoisampi ja mer-

kittävämpi kokemus. (Ylönen 2002b, 211.) Ylösen mukaan lapsen tulee voida itse oi-

valtaa, ettei hän menetä koko sadun sanomaa (Åsvik 2001, 19). Ylönen tarkoittaa sitä, 

että aikuisen ei tule kannustaa lasta pohtimaan, miten hän esimerkiksi voisi selvitä 

omista vaikeuksistaan sadun hahmon tavoin. Kasvattajan on siis erotettava sadun selit-

tämisen ja siitä keskustelu lapsen kanssa. Tutkimukseni kasvattajat ovat Ylösen tavoin 

vahvasti sitä mieltä, että juuri keskustelun avulla sadun merkitys ja ”teho” paranee. 
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8.3.3 Satuesimerkkejä 

 

Monet kasvattajat mainitsevat vastauksissaan konkreettisia satuesimerkkejä, jotka ovat 

tukeneet heitä moraalikasvatusprosessissa. Monissa vastauksissa mainitaan erityisesti 

kansansadut ja perinteiset eläinsadut erinomaisina moraalia opettavina ja elämänohjeita 

antavina satuina. Mielestäni näiden useimmille suomalaisillekin tuttujen satujen koros-

tuminen myös kasvattajien vastauksissa on luonnollista, sillä niissä moraaliopetukset 

ovat hyvin keskeinen osa satua ja niiden moraaliopetukset ovat yleisesti tunnettuja. 

Kasvattajat mainitsevat myös muita hyvin tunnettuja satuja ja satukirjasarjoja, jotka 

ovat moraaliopetuksineen tukeneet kasvattajia moraalikasvatusprosessissa. 

 

Muistan kirjan nimeltään ”Sinikorvainen jänis” jossa jänis yritti piilotella korviaan 

erilaisten hattujen sisään. Kirja oli joskus hyvä apuväline. (18) 

 

Olen itse lukenut paljon oppilaille Astrid Lindgrenin kirjoja Mio, poikani Mio ja Velje-

ni Leijonamieli. Ne käsittelevät paljon elämän peruskysymyksiä: hyvää, pahaa, ystä-

vyyttä, luottamusta, uskollisuutta ja hyvän voittoa lopulta taistelun jälkeen. (5)  

 

Pekka Töpöhäntä –sarja on hyvä esimerkki siitä, miten erilaista kiusataan ja miten 

kaikki kääntyy hyväksi; hyvä voittaa ja paha saa palkkansa. (19) 

 

Äidinkielen (lähinnä Aapisten) kirjoiksi olen pyrkinyt valitsemaan sellaisia, joissa on 

tekstejä, jotka tukevat moraalikasvatusta. Iloinen Aapinen, Salainen Aapinen esim. si-

sältävät tekstejä, joissa sadunomaisessa muodossa mukavasti tuetaan opea tässä kasva-

tusprosessissa. (10) 

 

Keisarin uudet vaatteet: Onko järkeä seurata muotia orjallisesti? --- Oma terve järki 

käyttöön. (6) 

 

Kansansadut: sanat voivat myös satuttaa à kielen käyttöön ohjausta. Toisten kunnioit-

taminen. --- (6) 
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8.3.4 Sadut jäävät elämään 

 

Suurimmassa osassa kasvattajien vastauksista mainitaan, että satujen vaikutus lapsen 

moraalikäyttäytymiseen ja moraalin oppimiseen perustuu lapsen samastumiseen sadun 

roolihahmoihin ja eläytymiseen sadun maailmaan. Erityisesti tunnepohjaisten satujen 

ajatellaan olevan tehokkaita lapsen samaistumisen ja satuun eläytymisen kannalta. Juuri 

samaistumisen kautta lapsen on kasvattajien mukaan käsitellä myös oman elämänsä 

vaikeita asioita ja tilanteita. Lapsi voi siis saada sadun kautta ratkaisun omaan ongel-

maansa. Samastumisen myötä sadun toimintamallit voivat siirtyä lapsen todelliseen 

elämään, jolloin lapsi käyttäytyy sadun mallin mukaisesti tietoisesti tai tiedostamat-

taan.. Sadut ovat kasvattajien mukaan ikään kuin lapsen maailmaa, jolloin samaistumi-

nen on helpompaa ja satujen tunnekokemukset näkyvät lapsen käyttäytymisessä. 

 

Tilanteet voivat olla samankaltaisia kuin omassa elämässä. (7) 

 

Koska sadut ovat lapsille läheisiä heidän on luontevaa muuttaa omaa käyttäytymistään 

sadun opetuksen mukaisesti. (3) 

 

Yleensä kun luen satua, niin huomaa kuinka sanoma ja tapahtumat eletään, joskus niin 

voimakkaasti, että kyyneleetkään eivät ole kaukana. (1) 

 

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse sitä vakaammin hän kokee samaistumista, malleja 

toiminnalleen sadun nk. hyvien roolimallien toiminnasta. (3) 

 

Lapset saavat saduista erilaisia tunnekokemuksia jotka jäävät mieleen. Nämä kokemuk-

set välittyvät lapsen käyttäytymisessä ja suhtautumisessa toiseen ihmiseen. (4) 

 

Åsvik (2001, 19) kirjoittaa Hilkka Ylösen käsityksistä siitä, minkälainen vaikutus sa-

duilla on lapseen. Kyselyyni vastanneiden kasvattajien tavoin myös Ylönen korostaa 

satujen herättämien tunteiden merkitystä. Jos satu ei herätä lapsessa tunteita, satu ei 

Ylösen mukaan toimi ollenkaan. Toisaalta Ylösen mukaan sama satu voi herättää eri 

lapsissa voimakkuudeltaan erilaisia tunteita, toisessa hyvin voimakkaita ja toisessa ei 

minkäänlaisia. Sadulla ei olekaan hänen mukaansa mitään vain tiettyä merkitystä, vaan 

jokaisen lapsen sadun kokeminen on yksilöllistä. Sadun avulla voidaan lähestyä erilai-
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sia lapsen tunne-elämään vaikuttavia tai liittyviä ongelmia, kuten hylkäämisen ja syr-

jäytymisen tunteita tai kiusattuna olemista sekä erilaisuutta. (Åsvik 2001, 19.) Saduissa 

onkin tärkeää erilaisten tunteiden, kuten ilo, vihan ja myötätunnon kokeminen sadun 

kautta sen ohessa, että sadut auttavat esimerkiksi siirtymistä sosiaalisesta roolista toi-

seen ja opettavat arvoja ja normeja. Satujen aiheuttamien tunnekokemusten heijastami-

nen oman elämänsä rakentamiseen tapahtuu satujen metaforisten rakenteiden kautta. 

Tällöin satu ei anna selviä malleja ja vastauksia, vaan metaforisten rakenteiden kautta 

lapsi voi heijastaa satua omaan elämäänsä ja tunnemaailmaansa. (Ylönen 2002b, 205, 

210).   

 

Useiden kasvattajien mukaan sadut voivat tukea kasvattajaa moraalikasvatusprosessissa 

erityisesti siten, että sadut usein jäävät ikään kuin lapsen mieleen elämään. Siten lapsi 

prosessoi ja todella miettii sadun opetusta ja sanomaa. Lapsi myös usein eläytyy ja sa-

mastuu sadun maailmaan ja henkilöihin hyvin voimakkaasti. Monesti ajatuksia ja tun-

teita herättävän sadun aineksia voidaan siten havaita lapsen leikeistä. Tärkeää on, että 

sadusta jää lapselle tunne, ”että tarina päättyi onnellisesti” (4). Myös Hilkka Ylösen 

mukaan on tärkeää, että erityisesti terapeuttisen sadun loppu on onnellinen ja tuo siten 

lohtua lapselle (Åsvik 2001, 29). Kasvattajien mukaan lapsi usein palaa johonkin aja-

tuksia herättäneeseen sadun tapahtumaan aikojen kuluttua sadun lukemisesta. Toisaalta 

joskus sadun tilannetta jäädään tarkoituksella pohtimaan myös yhdessä aikuisen ja las-

ten kesken. Silloin sadun lukemisen jälkeen keskustelun avulla voidaan ”siirtää ”ope-

tus” omaan ympäristöön” (7).  

 

On monentyyppisiä henkilöitä (kuten luokassakin oppilaita); miten toimitaan yhdessä, 

miten suhtaudutaan --- ”haukkumiseen” jne. Lapset voivat löytää itsensä näistä satujen 

henkilöistä. (10) 

 

Vaahteramäen Eemelin joulu, satu, jossa Eemeli sitkeydellään kovassa lumimyrskyssä 

pelasti ystävänsä Aatun hengen hiljensi lapsiryhmäni miettimään ystävyyttä ja omien 

voimien rajoja ja yrittämistä. (17) 

 

Pieni tulitikkutyttö –satu herkisti 3. luokkalaisetkin lähes itkun partaalle --- He eläytyi-

vät tytön surkeaan kohtaloon ja toivottavasti olivat tyytyväisiä omaan hyvään oloonsa. 

(11) 
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Esim. kun Marikki myi siskonsa Liisan orjaksi suututtuaan tähän. Miksi Marikki teki 

niin? --- Saako tehdyn tekemättömäksi? Tätä pohdittiin tosi pitkään. (11) 

 

--- Ja vielä monen päivän päästä joku on miettinyt asiaa ja kertoo jotakin siitä asiasta. 

(11) 

 

Kasvattajien mukaan satu ei siis elä vai tässä ja nyt –tilanteessa, silloin kun aikuinen 

lukee satua lapselle. Satu ei pääty ”sen pituinen se” –kohtaan, vaan lapsi elää satua lei-

keissään ja omassa elämässään. Siten hän saa siitä aineksia oikeaan, moraaliseen toi-

mintaansa. Nämä satujen opetukset voivat säilyä lapsen toimintamalleissa pitkälle elä-

mässä. 
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9 POHDINTA 
 

Luotettavuustarkastelu. Koska laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluu hyvin monenlai-

sia tutkimusperinteitä, myös tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä on olemassa erilai-

sia käsityksiä. Myös eri metodioppaissa painotetaan eri asioita tutkimuksen luotetta-

vuudessa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 130.) Joitakin yleisiä vaatimuksia voidaan kuiten-

kin tutkimuksen luotettavuudelle asettaa. Tutkijan tulee antaa lukijalle perusteellinen ja 

yksityiskohtainen, mutta selkeä kuvaus aineiston kokoamisesta ja tutkimuksen etenemi-

sestä. Siten myös tutkimuksen tulokset tulevat ymmärrettävämmiksi. Lukijalle tulee 

antaa siis tarpeeksi tietoa tutkimuksen tekemisestä, jotta hän voi arvioida tutkimuksen 

tuloksia. Tutkimusraportista tuulee käydä ilmi mm. tutkimuksen kohde ja tarkoitus, 

aineistonkeruu, miten tutkittavat valittiin ja montako heitä oli. Toisaalta tutkittavien 

henkilöllisyys ei saa paljastua. Raportista tulisi ilmetä myös tutkimuksen kesto, aineis-

ton analyysi, luotettavuuden arviointi ja tutkija-tutkittava –suhde. Näiden kaikkien ra-

portin osa-alueiden tulisi vielä toimia suhteessa toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

135, 138.) 

 

Mielestäni oman tutkimukseni raportti täyttää nämä vaatimukset melko kattavasti. Olen 

pyrkinyt raportoimaan tutkimuksen vaiheet mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta 

lukijalle tulisi selväksi omat toimintamenetelmäni tutkimuksen kulussa. Esimerkiksi 

Giorgin menetelmän analyysivaiheet esitin sovellettuna oman tutkimukseni vaiheisiin. 

Tutkija-tutkittava –suhdetta en kuitenkaan raportissani pohdi. Tutkittavilla ei ollut 

mahdollisuutta esimerkiksi lukea tutkimustuloksia ennen tutkimuksen julkaisua. Muu-

tenkin minulla oli tutkittaviin nähden melko vähän henkilökohtaista kontaktia. Suurta 

osaa kasvattajista en tavannut lainkaan henkilökohtaisesti. 

 

Juonianalyysi: Tutkimuksessani satujen juonianalyysin heikkous on rinnakkaisluokit-

telijan puute. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä laskemalla yksimie-

lisyyskerroin. Tällöin kaksi tutkijaa luokittelee saman aineiston ja vertaillaan tuloksia. 

Tätä vertailua ei kuitenkaan esitetä lopullisessa tutkimusraportissa. Ongelmana rinnak-

kaisluokittelijan käytössä on, että laadullisen aineiston analyysi vie melko paljon aikaa, 

jolloin toisen luokittelijan saaminen voi olla vaikeaa. Toisaalta luotettavuus kuitenkin 

paranisi tällä menetelmällä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 139.)  
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Omassa tutkimuksessani en käyttänyt koko satuaineiston osalta rinnakkaisluokittelijaa, 

joten on toki luonnollista, että jonkinlaista vaihtelua esiintyisi oman ja toisen tutkijan 

tekemien tulkintojen välillä. Toisaalta kahden sadun osalta minulla oli mahdollista 

käyttää rinnakkaisluokittelijaa, kun kasvattajat pohtivat lukemiensa satujen moraaliope-

tuksia. Näiden kahden sadun moraaliopetuksissa omat ja kasvattajien tulkinnat olivat 

melko yhtenevät. Toisaalta itse poimin kustakin sadusta vain yhden mielestäni keskei-

simmän moraaliopetuksen. Kasvattajilla oli taas mahdollisuus mainita myös useampia 

moraaliopetuksia, joten vaihtelua omien ja kasvattajien löytämien moraaliopetusten 

välillä oli jonkin verran.    

 

Pyrin lisäämään luotettavuutta satuanalyysin osalta kirjoittamalla hyvin perusteellisesti 

juonitiivistelmän ja toimintanelikentän. Kirjoitin siis tutkimusraporttiin jokaisesta sa-

dusta koko tarinan juonen (myös mielestäni moraaliopetuksen kannalta merkityksettö-

män aineksen), jotta lukija voi halutessaan pohtia myös itse juonen kulkua ja mahdolli-

sesti muitakin moraaliopetuksia. Toisaalta lukijalle avautuu myös mahdollisesti tunte-

mattomat sadut, jolloin satujen moraaliopetusten analysointi helpottuu. 

 

Giorgin menetelmä: Giorgin analyysimenetelmä antaa tutkijalle melko suuren vastuun 

ja toisaalta vapauden aineiston analyysiin. Koska toisen ihmisen kokemusta on mahdo-

tonta saavuttaa ilman välittyneisyyttä, tutkijan tulee jäsentää tutkittavan kuvaamat ko-

kemukset ja siten muodostaa vastaavuus tutkittavan ilmauksen ja tutkijan jäsennysten 

välille (Perttula 1995, 43). Tutkijan on kuitenkin pyrittävä pitämään omat ennakko-

oletuksensa mahdollisimman hyvin poissa aineiston analyysistä (Kiviranta 1995, 100-

101). Kivirannan mukaan Giorgin menetelmässä ei pyritä näennäiseen objektiivisuu-

teen, vaan tutkijan aktiivinen osuus tutkimuksessa tunnustetaan. Perttulan ja Kivirannan 

käsitysten mukaan myös omassa tutkimuksessani annetaan oikeus kyselyaineiston tul-

kinnoille ja jäsennyksille. Toki tässäkin analyysissä tulee sama rinnakkaisluokittelijan 

puutteen ongelma, mikä oli luotettavuutta vähentävä tekijä myös juonianalyysissä. Jos 

toinen tutkija olisi jäsentänyt kasvattajien vastaukset, luokittelut olisivat varmasti olleet 

ainakin osittain erilaisia.  

 

Pyrin lisäämään luotettavuutta kirjoittamalla melko paljon suoria lainauksia kasvattaji-

en vastauksista ja koodaamalla jokaisen kasvattajan omalla numerollaan. Siten lukija 

voi nähdä, kuinka laajasti olen käyttänyt kyselyaineistoa ja toisaalta tehdä myös omia 
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luokittelujaan ja päätelmiään. Kuten aina kyselyissä, myös omassa tutkimuksessani 

ongelmaksi nousi, ymmärsivätkö kaikki kasvattajat kysymykset samalla tavalla. Kyse-

lyssä nimittäin puuttuu yleensä (kuten tässäkin tutkimuksessa) mahdollisuus tarkentaa 

kysymyksiä ja tehdä lisäkysymyksiä.    

 

Eettisyys. Tutkimukseni aihe ja menetelmät olivat sellaisia, että en näe sen suorittami-

sen sisältäneen juurikaan eettisiä ongelmia. Erityisesti tutkimukseni ensimmäisen osan 

(satujen juonianalyysin) suorittamisessa ei mielestäni ollut lainkaan eettisiä ongelmia. 

Myöskään kasvattajien kyselyssä ei mielestäni ollut eettisyyteen liittyviä ongelmia. 

Kysyin henkilökohtaisesti kaikkien luokanopettajien suostumusta kyselyyn vastaami-

seen. Lastentarhanopettajien suostumuksen selvittivät taas pyynnöstäni päiväkodinjoh-

tajat. Kasvattajat vastasivat kyselyyn nimettöminä ja annoin jokaiselle vastaajalle nu-

merokoodin. Tutkimusraportista ei tule ilmi myöskään koulujen ja päiväkotien nimiä.      

 

Pohdintoja tutkimuksen suorittamisesta ja tuloksista. Kirjallisuutta tutkimukseeni et-

siessäni totesin, että satuja ja erityisesti niiden moraaliopetuksia on tutkittu hyvin vä-

hän. Siten myös satujen moraaliopetuksia koskevaa kirjallisuutta on vähän. Koska tut-

kimuksia on tehty hyvin vähän, en löytänyt aiheesta myöskään tutkimusraportteja. Etsin 

sekä suomalaista että ulkolaista kirjallisuutta satujen moraaliopetuksista kirjaston tieto-

kannasta, esimerkiksi Psycinfosta ja Ericistä. Hakutuloksia tuli hyvin vähän ja siten 

käytinkin tutkimukseni teoriaosassa kaikkea löytynyttä kirjallisuutta, mikä vain oli tut-

kimuksen kannalta pätevää. Kaikkea löytynyttä kirjallisuutta oli käytettävä, jotta teorian 

sai koottua. Minun ei siis tarvinnut juurikaan suorittaa aineiston karsintaa, koska on-

gelma oli pikemminkin kirjallisuuden puute ja vähyys. Kaikki löytämäni aineisto oli 

laadullista, joten en voinut esitellä kvantitatiivisia tutkimustuloksia. Tutkimusraporttien 

puuttumisen vuoksi en voinut vertailla omia ja muiden tutkijoiden samasta aiheesta 

saamia tutkimustuloksia. Suomessa merkittävin satututkija on Hilkka Ylönen, mutta 

toivottavasti myös oma tutkimukseni voi osaltaan lisätä kyseisen aiheen tutkimusta 

tulevaisuudessa. Saduissa ja niiden moraaliopetuksissa riittää varmasti tutkimista pit-

käksi aikaa eteenpäin.  

 

Omasta satuaineistostani, ja erityisesti Punnista ja Ahvensaaren salaisuus –sadusta, löy-

tämät moraali-ihanteet, erilaisuus ja sen hyväksyminen sekä auttaminen, toistuivat 

myös kasvattajien vastaaman kyselyn ensimmäisen kysymyksen vastauksissa. Siten 
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voidaan ajatella, että nämä kyseiset moraali-opetukset ovat melko yleisesti löydettävis-

sä juuri näistä saduista. Muun muassa nämä moraali-ihanteet ovat olleet Launosen 

(2000) mukaan myös koulujen eettisen kasvatuksen tavoitteena 1900-luvulla. Ne ovat 

siis olleet kirjattuina koulujen opetussuunnitelmissa. Nämä samat moraalikasvatusta-

voitteet sisältyvät myös nykyään perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin 

(2004). Kasvattajien mukaan nämä sadut voivatkin auttaa lasta toimimaan erilaisuutta 

hyväksyvästi ja ymmärtämään erilaisuutta. Toisaalta heidän mukaan sadut auttavat lasta 

myös toimimaan sosiaalisesti ja tuntemaan sympatiaa pulaan joutunutta ystävää koh-

taan. Sympatian tunteminen on usein juuri auttamis-toimintaan johtava tunne. Siten 

kyseiset sadut voivat osaltaan edistää opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista ja 

ne voivat myös tukea kasvattajan moraalikasvatusprosessia. 

 

Valitsin kasvattajien luettavaksi sadut Punni ja Ahvensaaren salaisuus tutkimukseni 

ensimmäisen vaiheen perusteella. Niissä moraaliopetukset on kerrottu juonen kulussa 

eri tavalla. Valitessani sadut, joissa ei ole perinteisesti selkeää opetusta sadun lopussa, 

kuten juonellisen tavan saduissa, kasvattajat joutuivat todella pohtimaan keskeisiä ope-

tuksia. Vastaukset olivatkin hyvin vaihtelevia. Niissä toistuivat samat teemat, mutta 

eivät kuitenkaan olleet ”kliseitä”, pelkästään yleisesti tiedettyjä opetuksia, kuten hyvän 

ja pahan erottaminen. Toisaalta joku kasvattaja mainitsi, että saduista oli vaikea löytää 

mitään selkeää moraaliopetusta. Koska kasvattajien oli mahdollista mainita saduista 

myös useampia moraaliopetuksia, osittain eri opetukset korostuivat kasvattajien vasta-

uksissa. Tutkimukseni ensimmäisessä osassa erotin kustakin sadusta vain yhden mieles-

täni keskeisimmän opetuksen. Siksi en myöskään Punnista ja Ahvensaaren salaisuudes-

ta maininnut kuin yhden opetuksen molemmista. Toki kaikista saduista löytyy aina use-

ampia opetuksia. Kasvattajien vastaukset ovatkin monimuotoisempia kuin omat moraa-

liopetuslöydökseni. 

 

Tutkimuksessani löysin kolme erilaista tapaa, jolla moraaliopetus voi sisältyä sadun 

juoneen. Ylösen ja Luumin (2002, 30) mukaan moraalinen toiminta tulee hyvissä sa-

duissa vihjattuna, jolloin hyveellistä toimintaa ei osoitella. Mielestäni teemallinen ja 

tilanteellinen tapa tuovat moraaliopetuksen juuri vihjatusti esille. Voidaankin pohtia, 

miten lapsi tällöin huomaa moraalisen opetuksen. Kasvattajien mukaan lapsi kuitenkin 

hyvin helposti havaitsee moraalisesti oikean tai väärän toiminnan sadun juonesta. Toi-

saalta kuitenkin monet kasvattajat korostavat, että satujen moraaliopetukset eivät ole 
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tehokkaita ja vaikuta lapseen, jollei aikuinen keskustele opetuksesta lapsen kanssa. Jot-

kin kasvattajat pitävät keskustelua jopa ehdottoman tärkeänä, jotta satujen moraalisesta 

annista olisi hyötyä lapselle. Ylösen (2002b, 211) mukaan satujen opetuksia ei tule se-

littää lapselle, mutta voidaan huomaamatta kiinnittää lapsen huomio tiettyihin sadun 

kohtiin. Keskustelu ja yhdessä pohtiminen on kuitenkin hyväksi lapsen moraalikehityk-

sessä. (Ylönen & Luumi 2002, 23). 

 

Kaiken kaikkiaan lapsi nähdään kasvattajien vastauksissa hyvin aktiivisena satujen 

kuuntelijana ja analysoijana. Myös Ylönen korostaa eri yhteyksissä lapsen taitoa oival-

taa saduista itselleen tärkeitä asioita, esimerkiksi saada saduista ratkaisuja omiin on-

gelmiin. Kasvattajien vastauksissa korostuu myös, että lapsi oivaltaa helposti satujen 

opetuksia. Lisäksi kasvattajien mukaan sadut vaikuttavat hyvin voimakkaasti lapseen ja 

sadut jäävät elämään lapsen mieleen. Lapsi samastuu voimakkaasti satujen hahmoihin 

ja elää satujen tilanteita lukemisen jälkeen omissa leikeissään. Tällöin satujen moraa-

liopetukset on kerrottu varmasti juuri tilanteellisella tavalla, jolloin moraaliopetus on 

sadun yksittäisen tilanteen toiminnassa. Kasvattajien mukaan lapsi käsittelee myös 

omia vaikeita asioitaan satujen kautta. Ylösen mukaan samastumisessa on erityisen 

tärkeää, että satu herättää lapsessa voimakkaita tunteita (Åsvik 2001, 19). Toisaalta 

nämä tunnekokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Jokipaltion (1996, 5) mukaan myös 

kasvattajat siis korostavat vastauksissaan sitä, että sadut eivät raapaise vain pintaa, vaan 

tekevät vaikutuksen ja jäävät lapsen sisälle vaikuttamaan pitkiksi ajoiksi.     

 

Kaikki aineistoni kasvattajat kokivat, että sadut tukevat jollakin tapaa heitä kasvatus-

työssä. Erityisesti satuja pidettiin aasinsiltana johonkin, esimerkiksi moraaliopetukseen 

liittyvään, aiheeseen. Satuja käytetään vastausten mukaan usein apukeinona ongelmati-

lanteita ratkottaessa. Satujen avulla käytännön työtä moraalikasvatuksen osalta pide-

täänkin helpompana. Lisäksi satujen käyttö on kaikella tavalla turvallista, kun ei tarvit-

se osoitella esimerkiksi tiettyä oppilasta ja hänen toimintaansa. Monet opetussuunni-

telmissakin mainitut moraalikasvatustavoitteet on helpompi toteuttaa tai ainakin yrittää 

lähestyä niitä juuri satujen käytön avulla. Yeazellin ja Colen (1986, 293) mukaan kas-

vattajan tulee kuitenkin satua valitessaan määritellä sen asianmukaisuus ja pätevyys, jos 

kasvattajan on tarkoitus käyttää kyseistä satua moraalikasvatuksessa. 
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Tutkimustulokset ja nykyiset arvot. Nykyään puhutaan julkisuudessa siitä, kuinka monet 

vanhemmat siirtävät lapsensa kasvatusvastuun päiväkodeille ja kouluille. Kehityssuunta 

on toki hyvin surullinen ja se lisää päiväkodin ja koulun paineita. Tiedollisten taitojen 

opettamisen lisäksi kasvattajan tulee muilla kasvatuksen osa-alueilla, kuten moraalikas-

vatuksessa lähteä jopa hyvin alhaiselta tasolta joidenkin lasten kasvatuksessa. Kuten 

tutkimustulokseni osoittavat, kasvattajat kokevat satujen lukemisen erääksi moraalikas-

vatuksen apuvälineeksi. On hyvin tärkeää, että kasvattajilla on tällainenkin kasvatuksen 

tukimuoto ja vieläpä kasvattajat itse kokevat sen erityisen tehokkaaksi ja hyväksi.  

 

Yleisen käsityksen mukaan viime aikoina on tapahtunut hyvin suuria muutoksia suoma-

laisten moraaliarvoissa ja –käsityksissä. Nämä arvot vaikuttavat toki myös lasten käyt-

täytymiseen. Erityisesti kodin esimerkki ja tietynlaisen moraalikäyttäytymisen vaatimus 

heijastuvat lapsen käyttäytymiseen päiväkodeissa, koulussa ja myöhemmässä elämässä. 

Lasten ja nuorten käytöstapoja on moitittu huonoiksi ja esimerkiksi vanhempien kunni-

oitus ei pidetä nykyään niin tärkeänä kuin vuosikymmeniä sitten. Päiväkodeissa ja kou-

luissa vaaditaan kuitenkin tiettyä aikuisten kunnioitusta. Jos lapsi saa kotona käyttäytyä 

vanhempia kohtaan haluamallaan tavalla, opettajan ja vanhempien vaatimat käyttäyty-

mismallit ovat ristiriidassa. Koulun yleisenä tavoitteenahan on kasvattaa lapsista sosiaa-

lisesti hyväksyttävän käyttäytymisen omaavia kansalaisia. Monien satujen, myös analy-

soimieni kahden sadun, moraalitilanteissa tulee esille satuhahmojen hyvät käytöstavat. 

Yleensä kasvattajat vaativat hyvien käytöstapojen noudattamista, ja monissa saduissa 

hyvät tavat tulevatkin mukavasti juonen kulussa esille. Päiväkodeissa ja kouluissa on 

myös paljon sääntöjä, joita tulee noudattaa, vaikka kotona sitä ei vaadittaisikaan. Sa-

duissa sääntöjen rikkomisesta seuraa usein rangaistus. Roolihenkilön asemaan asettu-

minen vaikuttaa ihannetilanteessa myös lapsen käyttäytymiseen. 

 

Suomessa on yhä enemmän maahanmuuttajia, ulkonäöltään, kieleltään ja kulttuuritaus-

taltaan erilaisia lapsia. Monissa, erityisesti Etelä-Suomen, kouluissa ja päiväkodeissa 

ulkomaalaisten lasten määrä on hyvin suuri koko lapsimäärästä. Siksi lapsia tulisikin 

aikaisempaa enemmän kasvattaa kunnioittamaan erilaisuutta. Erityisesti rasistista ai-

kuista pidetään sivistymättömänä ja rasismin osoittamisesta saa usein rangaistuksen. 

Hoitopaikoissa ja kouluissa erilaisuutta voidaan oppia paitsi sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa ja arkipäivän tilanteissa, myös satujen kuuntelemisen ja leikkien avulla. Erilai-

suuden hyväksyminen voi olla kasvattajallekin arka asia, joten erilaisuutta sisältävien 
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satujen lukeminen helpottaa kasvattajan työtä. Näin kokivat ainakin tutkimukseni kyse-

lyyn vastanneet kasvattajat.  

 

Kasvihuoneilmiön voimistuminen ja erilaiset luonnon saastumiseen liittyvät ilmiöt ovat 

tuoneet uusia haasteita myös moraalikasvatukseen. Lapselle tulisi opettaa oikeita käyt-

täytymistapoja luonnon suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Kierrätyksen merkitystä tulisi 

korostaa valistaa luonnon puhtaana pitämisestä. Koska luonnon suojelu nykyisessä mit-

takaavassa on melko uusi ilmiö, siitä kertovat monet sadutkin ovat uusia. Oman satuai-

neistoni sadussa Siivoustalkoot, joka on 2000-luvun satu, oli keskeisenä moraaliopetuk-

sena luonnon kunnioitus. Opettajan kasvatustyö helpottuu mukavasti satujen lukemisen 

kautta. Kyselyyn vastanneiden kasvattajien mukaan lapsi elää satujen maailmaa leikeis-

sään. Ihanteena olisi, että myös saduissa esille tulevat luonnonsuojelun toimintamallit 

toistuisivat lapset todellisessa elämässä, myös aikuisena.          

 

Tutkimuksessani hyvin keskeisenä satujen moraaliopetuksena on auttaminen. Kasvatta-

jat kokivat satujen moraaliopetukset auttamisen ja toisen huomioon ottamisen tärkeäksi 

käyttäytymismalliksi lapselle. Kasvattajien on tärkeää kiinnittää moraalikasvatuksessa 

huomiota lasten auttamiskäyttäytymiseen liittyvien arvojen vakiintumiseen. Toisten 

auttaminen on myös julkisuudessa nykyään melko suuressa asemassa. On olemassa 

hyvin monenlaisia hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöjä, joiden toimintaan monet 

julkisuuden henkilöt, esimerkiksi jääkiekkotähdet, näkyvästi osallistuvat. Siten autta-

mismalli siirtyy helposti tiettyjä henkilöitä ihaileviin lapsiin ja nuoriin. Kun kasvattajat 

vielä korostavat hädässä olevien ihmisten auttamisen tärkeyttä, on aiheellista olettaa, 

että lapset sisäistäisivät kyseisen moraali-ihanteen.         

 

Kasvatus on arvoihin sidottua toimintaa. Yhteiskunnan senhetkinen arvomaailma vai-

kuttaa siihen, mitä kasvatuksesta ajatellaan, miten sitä toteutetaan ja millä tavoin kasva-

tus- ja koulutusjärjestelmää toteutetaan. Siten yhteiskunnalliset arvot heijastuvat koulu-

tuslainsäädäntöön ja opetussuunnitelmien perusteisiin. Päivähoidon kasvatustavoittei-

den taustalla on kasvatusnäkemys, jonka mukaan kasvatuksessa tulee ottaa huomioon 

muun muassa ihmisten väliset suhteet ja tasa-arvo. Myös ihmisen suhdetta luontoon, 

luontoon liittyvää vastuuntuntoa ja ihmiskunnan jatkuvuuden turvaamista tulisi koros-

taa. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999, 139-140.) Kuten edellä olen maininnut, 

tutkimuksessani keskeiset saduista löytyneet moraaliopetukset ovat hyvin yhteneväisiä 
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nykyisten yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia, 

joiden perusteella kyseiset arvot ovat nousseet hyvin suureen asemaan, vaikkakin 

useimmat niistä ovat olleet hyveitä jo vuosisatojen ajan. Myös opetussuunnitelmat ovat 

reagoineet yhteiskunnallisiin muutoksiin ja uhkiin esimerkiksi luonnon kunnioituksen 

korostamisen osalta. Ympäristön saasteet ja kasvihuoneilmiö ovat vaatineet muutoksia 

ihmisten arvoissa ja siten myös koko koulujärjestelmän perusarvoissa.    

 

Jatkotutkimusaiheita. Eräät kyselyyn vastanneet kasvattajat mainitsivat vastauksissaan, 

että he eivät tiedosta käyttävänsä satuja juuri moraalikasvatuksen apuna. He eivät siis 

välttämättä aktiivisesti valitse luettavaksi tiettyjä moraaliopetuksia sisältäviä satuja. 

Myöhemmissä tutkimuksissa olisikin mielenkiintoista kartoittaa sitä, millä perusteella 

kasvattaja valitsee satuja luettavaksi ja missä määrin hän lukiessa kokee satujen moraa-

liopetusten vaikuttavan lapseen. Seurantatutkimuksen avulla kasvattajien aktiivista ja 

tietoista toimintaa voisi lisätä ja sen myötä kartoittaa.     
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LIITTEET Liite 1 

 

 

Tampereen yliopisto Pro gradu –tutkielma  

Anna-Leena Mäkinen Kasvatustieteiden tiedekunta 

 Kevät 2005 

 

 

Hei! Toivon, että voisit auttaa minua tutkimuksen tekemisessä vastaamalla alla oleviin 

kysymyksiin. Pidän vastaukset omana tietonani. 

 

Taustatiedot 

 

 Ammattinimike______________________________________________ 

 Kuinka kauan olet tehnyt kasvatustyötä?___________________________ 

 Kuinka usein käytät satuja kasvatusvälineenä? (valitse sopivin vaihtoehto) 

  päivittäin 

  viikoittain 

  kerran kuukaudessa 

  harvemmin 

 

Lue ensin ohessa olevat sadut ”Punni” ja ”Ahvensaaren salaisuus”. Vastaa sitten seu-

raaviin kysymyksiin satujen lukemisen herättämien ajatusten mukaan. Kiitos vastauk-

sistasi! 

 

1. Millaisia moraaliopetuksia ko. sadut mielestäsi sisältävät? 
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2. Millainen vaikutus ko. satujen moraaliopetuksilla voi mielestäsi olla lapsen mo-

raaliseen toimintaan? 
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3. Kerro, millaisia kokemuksia Sinulla on siitä, miten sadut yleensä (eivät pelkäs-

tään lukemasi sadut) voivat auttaa lasta ymmärtämään moraalista toimintaa ja 

miten ne vaikuttavat lapsen moraalikäyttäytymiseen. 
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4. Kerro omia kokemuksiasi siitä, miten sadut ovat tukeneet Sinua moraalikasva-

tusprosessissa. 
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Kirsi Kunnas: Tiitiäisen tarinoita    Liite 2 

 

PUNNI 

 

Oli kerran pikku jänis Pupu Puputtaja, jonka nimi oli Punni. Se oli prinsessan ikioma 

Punni, vaikka prinsessa ei vielä koskaan ollut sitä edes nähnyt. Kukaan muukaan ei 

ollut nähnyt sitä, mutta kaikki kyllä tunsivat Punnin. 

- Punni ei tee niin, Punni ei tee näin. Punni pitää porkkanoista, kertoi prinsessa. 

Ja kaikki nyökyttivät ja sanoivat: Punni pitää porkkanoista. Sillä niin prinsessa oli ka-

kille sanonut. 

Kerran prinsessa sitten lähti metsään etsimään Punnia. Metsässä prinsessa tapasi monta 

jänistä, mutta kukaan niistä ei ollut Punni. 

- Mistä sinä tiedät, ettei kukaan meistä ole Punni? kysyi Pupu Suputtaja Puppeli 

ja teki monta kuperiskeikkaa polulla. 

- Sinulla on korvat, eikö olekin? kysyi prinsessa. Ja sinä olet Pupu Suputtaja Pup-

peli, etkö olekin? 

- Minä olen  Pupu Suputtaja Puppeli, sanoi Pupu Suputtaja Puppeli. Ja tietysti 

minulla on korvat. 

- Aivan niin, siinäpä se. En oleihan varma siitä, että Punnilla on korvat, sanoi 

prinsessa.Olen melkein varma siitä, että Punnilla ei ole korvia. Ja jos sillä on 

korvat, niin sillä ei ole häntää. 

Ja kaikki metsän jänikset tarkastivat itsensä ja toisensa edestä ja takaa ja sanoivat: Meil-

lä kaikilla on häntä. Missähän mahtaa Punni olla nyt juuri, kysyivät ne toisiltansa ja 

puputtivat ja suputtivat ja tarkastivat vielä kerran toisensa ja itsensä. 

- Meillä kaikilla on korvatkin, sanoivat ne ja olivat ihan ihmeissään. – Se on hir-

veän kummallista, tuumi prinsessa, sillä Punnilla ei ole korvia.  

Sitten prinsessa meni niitylle katsomaan olisiko Punni mahdollisesti siellä, ja niityllä oli 

monta jänistä, mutta ei yhtään sellaista, joka olisi saattanut olla Punni. 

- Mistä sinä tiedät, ettei kukaan meistä ole Punni? kysyi Pupu Paaputtaja Papuli ja 

istui keskellä niittyä. 

- Sinulla on kaikki viiksesi tallella, eikö olekin? Ja nimesi on Pupu Paaputtaja Pa-

puli, eikö olekin? kysyi prinsessa. 

- Minä olen Pupu Paaputtaja Papuli ja tietysti minulla on kaikki viiksikarvat kuo-

nossani, sanoi Pupu Paaputtaja Papuli. 
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- Mutta Punnilta puuttuu ainakin yksi viiksikarva, sanoi prinsessa, ja olen mel-

kein varma siitä, ettei sillä ole viiksiä ollenkaan. 

- Ei semmoista jänistä olekaan, sanoivat kaikki jänikset ja laskivat viiksikarvat 

sekä itseltään että toisiltaan ja sanoivat: 

- Meillä kaikilla on viikset tallella eikä semmoista jänistä olekaan, jolla ei olisi 

viiksiä. 

- Siinäpä se, sanoi prinsessa. Se juuri on Punnin tapaista. Punni hukkaa välillä 

korvansa ja silloin sillä on häntä tallella, mutta aina siltä on kumminkin yksi 

viiksikarva hukassa. Ja jos se löytää korvansa, niin se hukkaa häntänsä, mutta 

koskaan se ei löydä sitä yhtä viiksikarvaa. Siitä minä olen ihan varma, sillä minä 

olen viiksikarvan löytänyt ja se on minulla. 

Ja sitten prinsessa meni porkkanamaalle. Ja voittekos arvata: hän löysi sieltä Pun-

nin. Sillä Punni pitää porkkanoista. Eikä Punnilla ollut korvia ja yksi viiksikarvakin 

oli siltä hukassa. Punni istui porkkanapenkissä ja sanoi prinsessalle: 

- Pu-pu-pu-pu, vihdoinkin löysit minut. Minä olen hiukan surullinen jänis ja olen 

koko elämäni odottanut, että joku löytäisi minut. Minulla ei nyt juuri sattumalta 

ole korvia, mutta et kai sinä siitä välitä. 

Ja prinsessa otti Punnin syliinsä ja sanoi: 

- Juuri sen tähden pidän sinusta niin kovasti, kun ei sinulla ole korvia. Ja sitten 

kun löydät korvasi, sinun täytyy muistaa hukata häntäsi, sillä niin minä olen 

kertonut kaikille. 

Ja Punni lupasi. Mutta se ei koskaan löytänyt korviansa, sillä se rupesi asumaan 

prinsessan kotona. Se istui korvattomana prinsessan sylissä kun prinsessa ompeli 

viiksikarvan kiinni sen kuonoon, niin että se oli melkein tavallinen jänis. Mutta ei 

ihan kumminkaan. Se oli hyvin onnellinen siitä, että joku oli sen löytänyt ja pitänyt 

siitä juuri sen tähden, ettei sillä ollut korvia. 
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Terttu Ollikka: Suopojan saappaanjäljet 

 

 AHVENSAAREN SALAISUUS 

 

Lampinen ja RÖÖNIT rantautuvat Ahvensaareen. Menninkäislapset kipaisevat saaren 

sisäosiin tutkimusretkelle. 

- Hei, kuunnelkaa, valpastuu Mustikka äkkiä. – Kuuletteko tekin saman minkä 

minä? Ihan niin kuin joku itkisi. 

- Kuka täällä nyt itkisi, Vahvero vähättelee. – Tuuli se vain vinkuu. 

- Nythän on ihan tyyntä, Mustikka tokaisee. – Kyllä joku nyyhkyttää todella sur-

keasti. 

- Nyt minäkin kuulen, Puolukka sanoo. – Itku tulee tuolta kivikosta. 

Hän lähtee varovasti kivikkoa kohti. Mustikka ja Vahvero hiipivät perässä. 

Suuren lohkareen vieressä istuu kettu päätään kiveen nojaten. Sen silmät ovat kiinni ja 

luomien välistä valuvat suuret kyyneleet. 

- Sehän on Pikku-Pekka Ketalainen, Mustikka huudahtaa. – Voi sinua raukkaa, 

miten ihmeessä olet tänne saareen joutunut? Voi, voi, ja noin huonossa kunnos-

sa olet, laihtunutkin. Pikku-Pekka, avaa silmäsi. Mustikka tässä, muistatko? 

Pekka aukaisee silmänsä ja tuijottaa hämmästyneenä RÖÖNEJÄ. Äkkiä se pyyhkäisee 

kyyneleet silmistään ja alkaa hyppiä iloisena. RÖÖNIT saavat monta ketunsuukkoa, 

niin että kaikkia alkaa naurattaa. 

- Hei, lopeta jo tuo loikkiminen, Puolukka pyytää hymyillen, - ja kerro pian miten 

sinä olet tänne Ahvensaareen joutunut. 

- Se oli ihan kamalaa, Pekka alkaa kertoa. – Jäät pysyivät Salaisuuslammessa 

melkein kesään saakka, ja minä hölmö lähdin heikkoja jäitä pitkin tänne saa-

reen. Löysin kallionkoloista niin mielenkiintoisia hajuja, että en ollenkaan huo-

mannut kevätmyrskyn nousevan. Yhtäkkiä jäät lähtivät lammesta yhdellä rysä-

yksellä ja minä jäin tänne vangiksi. 

- Miksi et uinut pois? kysyy Vahvero. – Eihän matka ole pitkä. 

- No kun minä en osaa uida. Yritin kesällä opetella, mutta häntä veti minua koko 

ajan pohjaan. 

- Miten ihmeessä selvisit koko kesän? Mitä oikein söit? päivittelee Puolukka. 
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- Syötävää on ollut vaikka kuinka paljon, ja olen oppinut kalastamaankin, Pekka 

kehaisee. – Mutta nyt on marjat ja sienet syöty, ja olisin joutunut virumaan tääl-

lä jäidentuloon saakka, jos te ette olisi tulleet. 

 

- Mamma, pappa, Lampinen! Katsokaa, mitä me löysimme! huutavat pikku-

RÖÖNIT ja tuuppivat ujostelevaa Pekkaa rantaa kohti.  

-  Hyvänen aika, siunailee Lampinen. – No nyt minä ymmärrän, miksi vesilinnut 

ovat karttaneet saarta. Pelkäsivät joutuvansa nälkäisen ketun suuhun. 

 
 


