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Tiivistelmä 

 
Tässä tutkimuksessa testattiin kolmea lukemisen kuntoutusmenetelmää ensiluokkalaisilla, joilla koulun alkaessa 

havaittiin lukemisen vaikeuden riski. Eri menetelmillä kuntoutettuja ryhmiä verrattiin keskenään ja koulunsa 

tavanomaista erityisopetusta saaneeseen kontrolliryhmään. Menetelminä kokeiltiin uutta, tavujen rytmisyyttä 

korostavaa, fonologista tietoisuutta ja kirjain-äänneyhteyttä harjoittavaa tavurytmiikkaa. Tavurytmiikkaohjelma 

rakennettiin monikanavaisista harjoitteista, joiden avulla pyrittiin tavoittamaan kullekin lapselle parhaiten toimi-

va aistikanava. Tavujen rytmisyyden havaitsemista korostettiin logorytmiikkaterapiasta peräisin olevin liikkein. 

Toisena kuntoutusmuotona käytettiin kirjain-äänneyhteyttä harjoittavaa Ekapeli-tietokonepeliä. Kolmantena 

kuntoutusmuotona oli vanhempien aktivointi ääneen lukemiseen. Perheille annettiin tarinakirja, jonka jokaiseen 

lukuun tehtiin dialogista lukemistapaa mukailevat luku- ja kirjoitusohjeet. 

Tutkimukseen osallistui 80 ensiluokkalaista yhdeksän eri koulun 19 luokalta. Oppilaat jaettiin alkutestauk-

sen perusteella neljään samankaltaiseen ryhmään, joista kolme osallistui interventioihin neljännen toimiessa 

kontrolliryhmänä. Interventiot alkoivat ensimmäisen luokan syyskuussa ja kestivät 10 viikkoa. Joulukuussa oppi-

laat testattiin uudestaan lukemisen eri osa-alueilta. Ensimmäinen viivästetty lopputestaus tehtiin ensimmäisen 

luokan maaliskuussa, toinen toisen luokan syyskuussa, ja kolmantena viivästettynä lopputestinä toimi ALLU-

testi toisen luokan maaliskuussa. Tutkimusryhmät erosivat toisistaan ja kontrolliryhmästä vain vähän ensimmäi-

sen kouluvuoden aikana. Sen sijaan tyttöjen ja poikien välille syntyi merkitsevä ero tyttöjen hyväksi sekä tekni-

sen lukemisen että tekstinymmärryksen taidoissa joulukuussa, ja ero säilyi maaliskuun testaukseen asti. Samoin 

opettajien tarkkaamattomiksi nimenneet oppilaat jäivät jälkeen tarkkaavaisista heti joulukuun lopputestissä, ja 

ero kasvoi maaliskuun lopputestissä. Kun tutkimusryhmiä tarkasteltiin jaettuina alkuseulan kirjainosaamisen 

perusteella kahteen ryhmään, havaittiin heikomman kirjaintasoryhmän (enintään 17 osattua kirjainta alkuseulas-

sa) jäävän jälkeen sekä teknisessä lukemisessa että tekstinymmärtämisessä koko ensimmäisen luokan ajan. Tut-

kimusryhmään kuulumisella ja sukupuolella ei ollut yhdysvaikutuksia ensimmäisen luokan aikana. Sen sijaan 

tutkimusryhmään kuulumisella ja tarkkaavuudella oli yhdysvaikutus siten, että tavurytmiikkaryhmän tarkkaa-

mattomat menestyivät koko ensimmäisen luokan heikoiten ja kontrolliryhmän tarkkaavaiset keskimäärin parhai-

ten. Pienin ero tarkkaavaisten ja tarkkaamattomien välillä oli Ekapeli-ryhmässä.  

Toisella luokalla tutkimusryhmät erosivat edelleen toisistaan vähän. Ainoa merkitsevä ero oli syksyn epä-

sanojen lukemisessa, jossa tavurytmiikkaryhmä menestyi parhaiten. Ero tyttöjen ja poikien välillä sekä teknises-

sä lukutaidossa että tekstinymmärryksessä hävisi toisen luokan aikana kokonaan. Ero tarkkaamattomien ja tark-

kaavaisten välillä hävisi teknisessä lukutaidossa ja pieneni tekstinymmärryksessä. Kirjaintasoryhmien välinen 

ero hävisi teknisessä lukutaidossa mutta säilyi merkitsevänä kevään ALLU-testin tekstinymmärryksessä. Kaikki-

aan tutkimukseen osallistuneiden lasten menestys ALLU-testissä (n=65) oli parempi kuin normiaineisto antoi 

odottaa. Luokkiensa heikoimpina alkuseulan perusteella tutkimukseen valikoituneista lapsista 52,3 % oli ALLU-

testin mukaan normaalilukijoita, kun normiaineistossa vastaava luku kaikilla oppilailla on 72,3 %. Tavurytmiik-

kaopetukseen osallistuminen ennusti menestymistä toisen luokan teknisessä lukutaidossa ei-verbaalin älykkyy-

den ja nimeämisen taidon kanssa. 

Tulokset osoittavat useanlaisten menetelmien voivan olla tehokkaita ja lukemisen erityisopetuksen ilmei-

sesti kannattaneen. Kuntoutusta rakennettaessa oppilaiden lähtötasoon (erityisesti kirjainosaamiseen) ja mahdol-

lisiin tarkkaavuuden ongelmiin on kiinnitettävä huomiota ja kuntoutus rakennettava yksilöllisesti eri menetelmiä 

joustavasti käyttäen. 

 
 

Avainsanat: alkuopetus, lukemaan oppiminen, lukemisen vaikeus, interventio, dysleksia, dysleksian kuntoutus, 

kotona lukeminen, tietokonepohjainen kuntoutus 
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Abstract 

 

In this study three different reading interventions were tested for first-graders at risk of reading difficulties at 

school commencement. The intervention groups were compared together and with a control group receiving 

special education provided by the school. First intervention was a new approach called syllable rhythmics in 

which syllabic rhythm, phonological knowledge and letter-phoneme correspondence are emphasized. Syllable 

rhythmics is based on multi-sensory training elements aimed at finding the most functional modality for every 

child. The second intervention was computerized training of letter-sound correspondence with the Ekapeli learn-

ing game. The third intervention was home-based shared book reading, where every family was given a story 

book, and dialogic reading style reading and writing exercises were prepared for each chapter of the book. 

The participants were 80 first-graders in 19 classes in nine schools. The children were matched in four 

groups according to pre-test results: three intervention and one control. The interventions took ten weeks starting 

from September in grade 1. The first post-test including several measures of reading abilities was administered in 

December. The first delayed post-test was administered in March, the second in September in grade 2, and the 

third, “ALLU” test (reading test for primary school) was administered in March in grade 2. The intervention and 

control groups differed only slightly from each other in grade 1. However, girls progressed significantly more 

than boys in both word reading and reading comprehension in December and this difference remained in March. 

The children who had been cited as inattentive by their teachers also lagged behind the others in the post-tests in 

December and March. When participants were divided into two groups according to their initial letter knowledge 

at school entry, the weaker group (maximum 17 correctly named letters in pre-test) progressed more slowly in 

both word reading and reading comprehension in grade 1. Intervention group and gender had no interaction 

effect in grade 1. Instead, intervention group and attentiveness had an interaction effect on most test measures 

the inattentive students in the syllable rhythmic group doing worst and attentive students in the control group 

doing best in grade 1. The smallest difference between results of attentive and inattentive students was in the 

Ekapeli group.  

In grade 2 still only minor differences were found between the intervention groups and control group. The 

only significant difference was in non-word reading, with the syllable rhythmics group outperforming the other 

groups in the fall. The difference between girls’ and boys’ performances in both technical reading and text com-

prehension disappeared in grade 2. The difference between the inattentive and attentive students cold no longer 

be found in technical reading, and the difference became smaller in text comprehension as well. The difference 

between two groups divided according to their initial letter knowledge disappeared in technical reading but re-

mained significant in text comprehension measures in the ALLU test in the spring of grade 2. In all, the children 

in the study did better in the ALLU test than expected according to ALLU test norms. Being the weakest readers 

in their classes in the pre-test, 52.3 % reached the normal reading ability level. In the norm group 72.3 % of all 

students attained normal reading ability. 

The results of this study indicate that different types of remediation programs can be effective, and that 

special education has been apparently useful. The results suggest careful consideration of first-graders’ initial 

reading abilities (especially letter knowledge) and possible failure of attention; remediation should be individu-

ally targeted while flexibly using different methods. 

 

 
 

Keywords: initial teaching, learning to read, reading difficulties, intervention, dyslexia, remediation of dyslexia, 

home reading, computerized training 
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Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla 

 

 

1 Johdanto 
 

Kirjainmerkkien avautuminen äänteiksi, äänteiden yhdistyminen tavuiksi ja sa-

noiksi on tekniseen peruslukutaitoon johtava väylä. Tämän väylän käyttö on su-

juvalle lukijalle niin automaattinen, ettei sen osatekijöitä yleensä tarvitse pohtia. 

Vain kovin hankalan sanan kohdatessaan sujuva lukija joutuu pysähtymään pa-

loittelemaan sanaa sen pienemmiksi yksiköiksi. Usein myös mitään tarkoitta-

mattomat sanat luetaan lauseyhteyden mukaan sopiviksi osiksi, koska tottuneen 

lukijan aivot pyrkivät toimittamaan lauseen järkeväksi kokonaisuudeksi. Sen 

sijaan irrallisten merkityksettömien sanojen avaamiseen harjaantunutkin lukija 

tarvitsee kirjain kirjaimelta etenevää työstämistä, joka muistuttaa lukemaan 

opettelevan lapsen ponnistelua. 

Lukemista on tutkittu paljon. Sujuessaan sen vaivattomuus on hämmästystä 

herättävää, joskin usein itsestäänselvyytenä pidetty aikuisen perustaito. Kun lu-

keminen taas ei lähde etenemään odotetulla tavalla, hämmästystä seuraa nopeas-

ti hätä. Miksi muuten normaalin oloisesti kehittyvä lapsi ei opikaan lukemaan 

kuten ikätoverinsa? Ongelma lukemisen opettelussa saattaa olla merkki laajem-

masta oppimisen vaikeudesta tai erillisenä esiintyvä pulma. Lukemisvaikeus on 

tiedetty perinnölliseksi jo yli sata vuotta (Thomas 1905), ja geneettisten virhei-

den paikantaminen alkoi 2000-luvun alussa (Taipale ym. 2003). Vaikeus saavut-

taa teknistä lukutaitoa, dysleksia, on behavioraalisen genetiikan pioneeritapauk-

sia; polku geenivirheestä epänormaalin hermosolumigraation kautta vajavaisiin 

fonologisiin taitoihin ja sitä kautta lukemisen vaikeutumiseen on piirtymässä 

(Galaburda, LoTurco, Ramus, Fitch & Rosen 2006; Ramus 2006).  

Suomalaisessa keskustelussa lukemisen vaikeutta yhdistyneenä kirjoittami-

sen vaikeuteen on kuvattu lukivaikeudeksi tai, aikaisemmin, lukihäiriöksi (mm. 

Lyytinen 1995, 231). Englanninkielinen kirjallisuus käyttää yleistermiä reading 

disability, RD, kun lukemisen vaikeuden laatua ei tarkemmin määritellä. Luke-

misvaikeuden käsitteeseen sisältyy usein teknisen lukutaidon vaikeuden lisäksi 

tekstinymmärryksen vaikeutta. Näyttöä näiden kahden ongelman erillisyydestä 

on kuitenkin runsaasti (mm. Gough, Hoover & Peterson 1996; Hoover & Gough 

1990), ja erityisesti tekstinymmärryksen tutkijat ovat korostaneet dysleksia-

termin käyttöä, kun lukemisen ongelma rajataan teknisen lukutaidon vaikeuteen 

(Lehto 2006, 132–136). Englanninkielisessä kirjallisuudessa dysleksialle tai ke-

hitykselliselle dysleksialle synonyyminä käytetään spesifiä lukemisvaikeutta 

(mm. Lyon 1995; Lyon, Schaywitz & Schaywitz 2003; Vellutino, Fletcher, 

Snowling & Scanlon 2004), jossa spesifi-sanalla viitataan erillisyyteen muista 

oppimisen vaikeuksista. Suomenkielisessä kirjallisuudessa dysleksia-termiä käy-

tetään varovaisemmin, mm. Lyytinen ja Lyytinen (2006, 89) kutsuvat dysleksi-

aksi vakavaa lukemisvaikeutta, Puolakanaho (2008) taas sitkeää lukemisvaike-

utta. Tämä saattaa heijastella paitsi perinnettä myös suomen kielessä esiintyvän 

lukemisvaikeuden erilaisuutta englanninkieliseen verrattuna; lähes kaikki suo-
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malaislapset saavuttavat teknisen lukutaidon, mutta sujuvuus jää osalla vaillinai-

seksi. Englanninkielisessä ympäristössä sen sijaan lukemisvaikeus näkyy heti 

teknisen lukutaidon haasteena, ja dysleksiadiagnosointikin voi tapahtua nope-

ammin. Käsillä olevan tutkimuksen kohteena ovat ensiluokkalaiset, joilla al-

kuseulan perusteella arvioitiin olevan lukemisvaikeuden riski. Koska tämän tut-

kimuksen kuluessa on vain alustavaa tietoa vaikeuden sitkeydestä tai sen jakau-

tumisesta teknisen lukemisen ja tekstinymmärryksen komponentteihin, käytän 

tässä teoksessa termiä lukemisvaikeus koskemaan havaittuja teknisen lukemisen 

ongelmia.  

Jos lähisuvussa esiintyy lukemisen vaikeutta, etenkin vakavan lukemisvai-

keuden riski moninkertaistuu (Lyytinen & Lyytinen 2006, 103). Tieto taustalla 

vaikuttavasta genetiikasta voi auttaa lukivaikeuden kanssa painivaa perhettä si-

ten, että jo ennen kouluikää aloitetaan kielellinen rikastaminen. Kodin lukemi-

seen antamalla tuella (home litaracy environment) on havaittu olevan suurempi 

merkitys 3–6-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten sanavaraston kasvami-

selle ja sitä kautta fonologisten taitojen kehittymiselle kuin riskittömien lasten 

(Torppa ym. 2007). Lukutaito viriää jo paljon ennen muodollisen lukuopetuksen 

alkamista lapsen eläessä kielellisessä vuorovaikutuksessa, kirjoitetun kielen ym-

päröimänä ja seuratessa aktiivisesti lukemistilanteissa. Myös lukutaidon riskite-

kijät ovat näkyvissä useilla jo vastasyntyneinä (Guttorm ym. 2005) tai leikki-

iässä (Puolakanaho ym. 2007) ja suurella varmuudella 5–7-vuoden iässä (mm. 

Lyytinen ym. 2006; Lyytinen & Lyytinen 2006, 101–103). Neuvola ja päiväkoti 

todennäköisesti havaitsevatkin lukemisen erityisen tuen tarvitsijan. Kuusivuoti-

aitten ikäluokasta 99,9 % käy esikoulun (Oppilaitostilastot 2007). Viimeistään 

tämän aikana tuen tarvitsijat voitaisiin tunnistaa ja parantaa heidän mahdolli-

suuksiaan onnistua lukemaan opettelussa ensimmäisellä luokalla.  

Päiväkodeissa 1980-luvulta lähtien suuntaus on ollut lukemaan oppimisen 

valmiuksien parantamiseen ja lukemaan opettamisen aikaistamiseen. Mm. Jul-

kunen (1994) kannattaa lukemaan opettamista mahdollisimman aikaisin perusta-

en näkemyksensä pitkittäistutkimuksessaan havaittuihin varhaisten lukijoiden 

hyviin myöhempiin oppimistuloksiin. Myös ortografian säännöllisyys suomen 

kielessä ja lasten luontainen, ennen kouluikää heräävä kiinnostus kirjaimia koh-

taan puoltavat lukemisen oppimisen aikaista tukemista (myös Nurmilaakso 

2006, 46–47). Vaikka varsinainen lukemaan opetus useimmiten katsotaan pe-

ruskoulun tehtäväksi, varhaiskasvatuksen tulisi tähän tehtävään ainakin valmis-

taa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) painotetaan lapsen kie-

lellisen kehityksen ja oppimisen luonnetta jatkumona. Nurmilaakson (2006) tut-

kimuksessa lastentarhanopettajien käsityksistä lukemaan opettamisesta kävi il-

mi, että lastentarhanopettajat pitivät kielellisiin prosesseihin liittyviä seikkoja 

hyvin tärkeinä, mutta niiden toteuttaminen vaihteli paljon. Samoihin tuloksiin 

olivat jo aiemmin päätyneet Korkeamäki ja Goman (2002), joiden mukaan opet-

tajan orientaatiot ohjata lasten lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia poikkesi-

vat huomattavasti toisistaan. 



Johdanto 3 

 

Jos lukemiseen on tullakseen ongelmia, eikä niihin ole ennen koulun alkua 

puututtu, ensimmäinen luokka tuo ne esiin. Yleensä jo ensimmäisten kouluviik-

kojen kuluessa luokanopettaja tai erityisopettaja huomaa lukemisen opettelussa 

kangertelua, ja tähän voidaan alkaa suunnitella toimenpiteitä. Tyypillisesti lu-

kemisen tukitoimet alkavatkin vasta koulussa, vaikka niiden tarve olisi ollut ha-

vaittavissa jo aiemmin. Ennen kouluikää tehdystä tuloksekkaasta lukemisval-

miuksien harjoittamisesta on paljon näyttöä, ja parhaimmillaan valmiuksia pys-

tytään nostamaan siten, että lukemisen opettelu koulussa onnistuu myös riskilap-

silta ennen ”lukilapseksi” leimautumista (mm. Elbro & Scarborough 2004, 363–

364). Lukemisen luistavalla käynnistymisellä on merkitystä paitsi menestykseen 

muissakin oppiaineissa (Stanovich 1986) myös yleiseen koulunkäyntimotivaati-

oon ja kykyuskomuksiin, joilla on taipumus vakiintua jo alkuopetuksen aikana 

(Onatsu-Arvilommi & Nurmi 2000; Poskiparta, Niemi, Lepola, Ahtola & Laine 

2003; Wigfield 1997). Esikoulun ja ensimmäisen luokan välinen tiivis yhteys, ja 

koulun erityisopettajan tutustuminen oppilaisiin jo esikouluvaiheessa voivat ai-

kaistaa tukitoimien toteuttamista. 

Lukemisen vaikeus on suurin alakoulujen erityisopettajien työllistäjä. Luku-

vuonna 2005–2006 osa-aikaista erityisopetusta saaneista ala-asteen oppilaista 53 

prosentilla syynä olivat lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet (Tilastokeskus 

2007). Jonkinasteisesta lukemisen vaikeudesta kärsii 10–15 % kouluikäisistä 

englanninkielisistä lapsista (Vellutino ym. 2004). Suomessa noin 10 prosenttia 

koulutulokkaista tarvitsee yksilöllistä apua oppiakseen lukemaan (Lyytinen & 

Lyytinen 2006, 88). 

Lukemisen kuntoutuskeinoja on myös monia. Sanoilla dyslexia help interne-

tin hakuohjelmat löytävät satoja enemmän tai vähemmän tieteellisesti koeteltuja 

hoitomenetelmiä, oppirakennelmia ja välineistöä lukemisen helpottamiseksi. 

Näihin kuuluvat mm. tasapainoaistia tukevat harjoitukset, NLP, rasvahappodiee-

tit, aivojumppa ja visuaaliset terapiat (Bull 2009; Kairaluoma, Närhi, Ahonen, 

Westerholm & Aro 2009). Joillekin näistä saattaa olla apua, mutta todellinen 

vaikutusväylä jää usein tuntemattomaksi. Lukemisvaikeus ilmenee usein yhdes-

sä muiden kehityksellisten häiriöiden kanssa. Dyslektikoista 30–70 prosentilla 

(ks. luku 4.3) on arvioitu olevan ADHD (Fletcher, Schaywitz & Schaywitz 

1999; Hinshaw 1992b). Dysgrafia, dysfasia, dyskalkulia, dyspraksia ja muut 

motoriset pulmat esiintyvät myös usein dysleksian yhteydessä (Vellutino ym. 

2004). Em. hoitokeinoista jotkut saattavat vaikuttaa muuhun kuin itse lukemisen 

ongelmaan, esim. vain tietyn aistialueen kuntouttamiseen (Ramus 2001; Ramus 

ym. 2003).  

Markkinat ovat laajat erilaisille dysleksiaparantajille, eikä kentällä työsken-

televien ammattilaistenkaan ole aina helppoa erottaa uskomushoitoja pätevästi 

tutkituista keinoista (Austin 2007). Tieteellisesti toimiviksi todettuja kuntoutus-

keinoja ovat fonologisen tietoisuuden eli kielen tietoisen käsittelykyvyn paran-

taminen (mm. Bradley & Bryant 1983; Elbro & Petersen 2004; Goswami & 

Bryant 1990; Hatcher, Hulme & Ellis 1994; Hatcher, Hulme & Snowling 2004; 

Lundberg, Frost &Petersen 1988; Mäkinen 2002; Poskiparta, Niemi & Vauras 
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1999; Schneider, Küspert, Rose, Visé & Marx 1997; Schneider, Roth, Enne-

moser 2000; Wagner & Torgesen 1987; meta-analyysi Ehri ym. 2001) ja tämän 

yhdistäminen kirjain-äänneopetukseen (mm. Cunningham 1990; Ehri ym. 2001; 

Hatcher ym. 2004).  

Yhteistä menestyksekkäille kuntoutusmenetelmille on työ; sujuvaksi luki-

jaksi oppii vain lukemalla ja harjoittamalla niitä taitoja, joita lukeminen välittö-

mästi vaatii (Lyytinen & Lyytinen 2006, 96–101). Motivaation säilyttäminen on 

oleellista, jotta lukemisen vaikeutta kohtaava jaksaa harjoitella sen kohonneen 

määrän, jota taidon sujuvoituminen hänen osaltaan vaatii. Juelin (1988) klassi-

sessa tutkimuksessa neljäsluokkalaisilta kysyttiin, kumpaa he tekisivät mie-

luummin, lukisivat vai siivoaisivat huonettaan. Hyvistä lukijoista vain 5 % olisi 

mieluummin siivonnut, huonoista lukijoista sen sijaan 40 %. Kun heikko lukija 

tarttuu mieluummin lähes mihin tahansa kuin kirjaan, erot lukutaidossa kasvavat 

edelleen. Stanovich (1986) kuvasi tapahtuman Matteus-ilmiöksi, jossa rikkaat 

rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.  

Paitsi työtä, lukemisen kuntoutus vaatii yksilöllisten piirteiden huomioimi-

sen. Lukemisvaikeuden alatyyppejä on nimetty vaihtelevien kriteerien perusteel-

la (mm. Bakker 1990; Catts 1996; Wolf & Bowers 1999, ks. luku 4.1), ja luki-

joiden pulmat voivat poiketa toisistaan paljon. Hidas, takelteleva lukija tarvitsee 

toistoja sujuvoittaakseen lukemistaan, mutta arvailevaa lukijaa ei auta lukemisen 

määrän lisääminen. Lukemisen kuntoutuksen on oltava kokonaisvaltaista, emo-

tionaaliset ja motivationaaliset tekijät ja oppilaan oppimistyyli huomioon ottavaa 

(mm. Thuneberg 2006, 187). Monikanavaisuus ja lukemisen ja kirjoittamisen 

opettelun sitominen puheen kehitykseen ovat erityisen tärkeitä, jos lukemisen 

vaikeus esiintyy osana laaja-alaisempaa oppimishäiriötä (Kontu 2006, 38–41).  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen erilaisen kuntoutusmenetelmän te-

hokkuutta ensiluokkalaisilla, joilla koulun alkaessa tehdyssä seulassa todettiin 

lukivaikeuden riski. Tutkimus suoritettiin 10 viikon interventioina, joihin osal-

listui yhteensä 80 neljään toisiaan vastaavaan ryhmään jaettua espoolaislasta. 

Ensimmäinen ryhmä sai tavurytmiikkaopetusta, jossa monikanavaisilla mene-

telmillä harjoitettiin fonologisia taitoja sekä kirjain-äänneyhteyttä. Toisen ryh-

män menetelmänä oli Ekapeli-tietokonepeli, jolla harjoiteltiin kirjain-äänneyh-

teyttä. Kolmas ryhmä osallistui kotona lukemisen aktivaatioon, jossa perheille 

annettiin tarinakirja ja siihen liittyviä luku- ja kirjoitusharjoituksia. Neljäs ryhmä 

koostui kontrollilapsista, jotka saivat koulunsa tavanomaista lukemisen erityis-

opetusta. Tutkimuksessa verrattiin kuntoutusmenetelmien tehokkuutta lukemi-

sen eri osa-alueisiin erilaisilla oppijoilla. Tutkimus antaa tietoa lukemisen opet-

tamisesta ja lukemisen alkutaipaleen muodostumisesta lapsilla, joilla koulun al-

kaessa lukemisvalmiudet näyttivät heikoimmilta. 
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2 Lukijaksi kehittyminen 

 

2.1 Kielellinen kehitys 
 

Berningerin (2000) mukaan lapset, jotka kehittyvät normaalisti, ovat monikieli-

siä. Ensimmäinen lasten oppima kielellinen järjestelmä on puhetta vastaanottava 

auraalinen järjestelmä, korvan kieli. Toinen lasten oppima järjestelmä on oraali-

nen, puheen tuottoa varten kehittyvä systeemi, suun kieli. Seuraavaksi lapset 

oppivat visuaalisen kielellisen järjestelmän, silmän kielen, jonka avulla he vas-

taanottavat ja prosessoivat kielen kirjoitettua muotoa. Visuaalinen kielellinen 

järjestelmä on tiiviissä yhteistyössä auraalisen ja oraalisen järjestelmän kanssa, 

ja näiden keskinäisen toiminnan tuloksena mahdollistuu kolmas kielellinen jär-

jestelmä, lukeminen. Neljäntenä kielen järjestelmistä lapset oppivat kielen näky-

vän muodon tuottamisen, käden kielen eli kirjoittamisen. Kirjoitustaito syntyy 

käden, silmän, suun ja korvan kielten yhteistoiminnasta. 

Lukijaksi ja kirjoittajaksi kasvaminen on osa muuta kielen kehitystä. Sukeu-

tuvan lukutaidon teoria (Clay 1979; Korkeamäki 1996; Sulzby 1985; Teale & 

Sulzby 1986) korostaa lapsen lukutaidon kehittymistä jatkumona yhdessä mui-

den kielellisten taitojen kanssa. Lukutaito ei synny hyppäyksellisesti muiden 

kielellisten taitojen kehityttyä riittävän pitkälle, ts. valmiuksien ollessa riittävät, 

kuten vielä 1960–70-luvuilla uskottiin (mm. Durkin 1966), vaan osana kielellis-

tä kokonaiskehitystä. 

Kielellisten prosessien kokonaisuuden voi esittää paitsi Berningerin (2000) 

tapaan eri aistikanavien yhteistoiminnan kumuloitumana myös kielellisen ilmai-

sun muodon ja ilmaisijan aseman mukaan (kuvio 1). 

 

 Puhuttu kieli Kirjoitettu kieli 

Tuottava Puhuminen Kirjoittaminen 

Vastaanottava Kuunteleminen Lukeminen 

 

Kuvio 1. Kielelliset prosessit Goodmanin (1996) mukaan 

 

Ympäristön vaikutus kuulemisen kehitykseen alkaa jo kohdussa. Aivojen mag-

neettista kenttää mittaamalla on voitu todeta 32–38-viikkoisen sikiön kuulevan 

ja kykenevän erottelemaan äänteitä (mm. Huotilainen 2004). Sikiö kuulee vat-

sanpeitteiden läpi erityisen hyvin äitinsä äänen, mutta myös muita ympäröiviä 

ääniä, ja kykenee muistamaan esim. melodioita syntymänsä jälkeen. Vastasyn-

tynyt pystyy tunnistamaan oman äidinkielensä useiden kielten joukosta mm. sä-

velkulun ja rytmin perusteella, oman äitinsä äänen useiden samaa kieltä puhuvi-

en ihmisten joukosta ja omaksuu nopeasti myös kulttuurin kieleen tuomat eri-

tyispiirteet (de Boysson-Bardies 1999; de Casper & Fifer 1980; Jusczyk 1997). 

Vastasyntynyt automaattisesti suosii puheen kuulemista muiden kilpailevien ää-
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nisignaalien joukosta, mikä johtaa kasvaneeseen määrään kielenoppimistilantei-

ta (Huotilainen 2004). 

Mihin kielen oppimisen näennäinen vaivattomuus vain kuuntelemalla perus-

tuu? Tutkimusalasta riippuen asiaa on selitetty eri tavoin. Chomskyn 1950-

luvulla esittämän generatiivisen kielenoppimisen teorian mukaan lapsella on 

synnynnäinen kyky havaita universaalin kieliopin rakenteet ja sovittaa tähän 

oma äidinkielensä (mm. Chomsky 1972). Kielen oppimista varten aivoissa on 

erillinen osasto, joka täyttyy ja aktivoituu äidinkielisellä puheella. Tähän kieli-

tieteelliseen selitykseen Chomsky haki tukea biologiasta mm. viittaamalla epä-

onnistuneisiin yrityksiin opettaa muille kädellisille kielioppia sekä ihmisaivojen 

kielellisten toimintojen lokalisoitumisesta vasemman aivopuoliskon tietylle alu-

eelle (ks. Bishop 2002). 

Chomskyn nativistinen teoria on kohdannut paljon kritiikkiä. Tomasellon 

(2000, 2) mukaan oppiminen jäljittelemällä on olennaista kielen omaksumisessa, 

lasten varhainen kieli on kokonaan konkreettista, vailla abstrakteja lingvistisiä 

kokonaisuuksia. Nämä kehittyvät epäsystemaattisesti ja paloittain vailla synnyn-

näistä ohjeistusta. Jäljittelemällä opitut kielen yksiköt eivät ole pelkkiä yksittäi-

siä sanoja vaan myös suurempia kokonaisuuksia kuten fraaseja. Lisäksi lasten 

luovat kielelliset yhdistelmät jäljittelevät aikuisten kielellisiä rakenteita vaihdel-

len abstraktiotasoltaan ja yksilöstä toiseen. Kielen paloittainen oppiminen ja eri-

tasoisten kielellisten sääntöjen epäjärjestelmällinen oppiminen ovat Tomasellon 

mukaan selkein peruste synnynnäisen kieliopin puuttumiselle (Tomasello 2000, 

2). 

Psykologiset mallit kielen omaksumisesta liittävät kielellisten taitojen kehit-

tymisen osaksi laajempaa kognitiivista kehittymistä. Kieli kehittyy ilman erityis-

tä synnynnäistä säännöstöä, yleisempien kognitiivisten toimintojen ja ympäris-

tön välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Tällaisia kognitiivisia toimintoja voivat 

olla esim. tarkkaavaisuus, assosiaatioiden muodostuminen ja muisti. Lisäksi tar-

vitaan yleisiä periaatteita, kuten esim. ”yhdistä uudet sanat uusiin asioihin” 

(Ahonen, Aro & Siiskonen 2001, 15). 

Lapsen kognitiivisen kehityksen tutkimuksen klassikot, sveitsiläinen Jean 

Piaget (1896–1980) ja venäläinen Lev Vygotsky (1896–1934) ovat tarkastelleet 

kielellistä kehitystä toisistaan poikkeavista näkökulmista. Piaget painottaa kie-

lellisen kehittymisen tapahtuvan osana muuta, vaiheittain etenevää kognitiivista 

kehittymistä (Piaget 1970, 48–50). Vygotsky taas korostaa ympäristön merkitys-

tä lapsen kehityksessä; lapsi voi aikuisen tuella edetä uudelle tasolle ja kyetä 

vaativampiin kognitiivisiin suorituksiin kuin yksin (Vygotsky 1994, 188). Yh-

teistä Piaget’lle ja Vygotskylle on näkemys kehitystasosta, joka on saavutettava 

ennen kuin tiettyjä asioita voidaan oppia. Piaget’n (1970, 1988) mukaan kehi-

tysvaiheiden etenemistä ei juuri voi nopeuttaa harjoittamalla, eikä vaiheesta toi-

seen voi siirtyä ennen edeltävän vaiheen päättymistä. Vygotskylle kehityksen 

taso ei ole sisäsyntyisen kypsyyden tila kuten Piaget’lle vaan lapsen kehityksel-

listä aluetta, johon yhteistyö aikuisen kanssa vaikuttaa ratkaisevasti (Vygotsky 

1994). Vygotskyn (1978, 86) käsite lähikehityksen vyöhykkeestä tarkoittaa alu-
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etta, jonka toisella laidalla lapsi kykenee itsenäiseen suoriutumiseen ja toisella 

laidalla potentiaalinsa huippuun aikuisen tai etevämmän ikätoverin tuella. An-

nettavan opetuksen laadulla ja sosiaalisen ympäristön tuella on oleellinen merki-

tys myös kielelliselle kehitykselle (Vygotsky 1994). 

 

 

2.2 Kielellinen varhaiskehitys lukutaidon ennustajana 
 

Koska lukemaan oppiminen tapahtuu osana kielellistä kokonaiskehitystä, tule-

vasta lukemisen onnistumisesta saadaan varhaisia ennusmerkkejä. Runsas en-

sisanasto yhden vuoden iässä ennustaa sointutietoisuutta neljän vuoden iässä, ja 

sointutietoisuudella on yhteys lukutaitoon esikouluiässä. Kaikkiaan suotuisia 

ennusmerkkejä ennen viiden vuoden ikää ovat sanavaraston nopea rikastuminen, 

varhainen taivutusmuotojen hallinta ja sanojen äännerakenteiden tunnistaminen 

(Silvén, Poskiparta & Niemi 2004). Näiden kehittymistä edistävät vanhempien 

ja lasten jaettu huomio kommunikointitilanteissa, nimeäminen ja keskusteleva 

lukutapa. Silvénin ym. tutkimuksissa laajenna ja kysele -lukutapa, jossa van-

hemmat jatkoivat kaksivuotiaittensa ilmauksia ja esittivät monimutkaisia kysy-

myksiä, ennakoi sanavaraston kasvua ja sanantaivutuksen kehitystä 3- ja 5-

vuotiaana (Silvén, Ahtola & Niemi 2003; Silvén, Niemi & Voeten 2002). 

Lukemisen tulevia vaikeuksia voidaan myös tunnistaa varhain. Lyytinen ym. 

ovat pitkittäistutkimuksessaan (Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia, JLD) 

seuranneet 200 lapsen kielen kehitystä syntymästä kouluikään tavoitteena selvit-

tää lukivaikeutta edeltäviä tekijöitä (Lyytinen ym. 2001, 2004a, 2004b). Tutki-

muksen lapsista puolella on suvussa kulkeva lukivaikeus. Näillä riskiryhmälap-

silla havaittiin heti syntymän jälkeen poikkeava herätevaste EEG-mittauksissa, 

ja poikkeavuus korreloi vahvasti myöhempään kielelliseen kehitykseen (Gut-

torm ym. 2005). Richardsonin ym. tutkimuksessa puolivuotiaiden riskiryhmälas-

ten todettiin reagoivan poikkeavasti epäsanaärsykkeisiin (Richardson, Leppänen, 

Leiwo & Lyytinen 2003). Tässä tutkimuksessa selvitettiin lasten kykyä kuulla 

sanojen ATA ja ATTA ero venyttämällä /t/-äänteen kestoa lyhyestä pitkään 20 

ms:n välein. Riskiryhmälapset tarvitsivat selvästi pitemmän äänteen keston 

kuullakseen pitkän konsonantin kuin verrokkiryhmän lapset. Myös ERP-vasteet 

(event-related potentials) samaan /t/-äänteen keston muutokseen havaittiin eri-

laisiksi riskilapsilla ja verrokeilla. Näillä ERP-vasteilla havaittu yhteys luke-

maan oppimiseen ensimmäisellä luokalla oli samaa suuruusluokkaa kuin fono-

logisen tietoisuuden (ks. luku 2.3) yhteys (r =.3–.6 lukutaitoa edustavasta muut-

tujasta riippuen) (Leppänen ym. 2002). 

Edellä mainittujen yhtenevien havaintojen perusteella Lyytinen ym. ovat 

päätelleet puheäänen käsittelyn normaalista poikkeavaksi lapsilla, joilla on luki-

vaikeuden perinnöllinen riski. Puheen epätyypillinen hahmotus kehityksen var-

haisvaiheessa korreloi kielen myöhempään kehitykseen ja hankaloittaa lapsen 

mahdollisuutta hyötyä puheympäristöstään. Lyytisen ym. tulokset ovat yhtene-

viä teorian kanssa, jonka mukaan dysleksiassa puheen havainto kärsii siitä, ettei 
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vauva herkisty puheen kategoriarajoille (Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carre 

& Demonet 2001). Lyhyeksi tai pitkäksi tarkoitetut äänteet eivät luokitu oikein 

vauvan mielessä, vaan kategorioiden sisäiset akustiset erot tai keston rinnalla 

varioivat muut akustiset piirteet saavat liikaa huomiota. Geneettinen riski näyt-

tää heikentävän lapsen valmiutta herkistyä puheympäristönsä kielen erityispiir-

teille. (mm. Lyytinen & Lyytinen, 2006, 92) 

Lyytisen ym. pitkittäistutkimusaineistossa kaksivuotiaiden kielellisen ilmai-

sun pituudessa havaittiin ero riski- ja verrokkilasten välillä (Lyytinen, Poikkeus, 

Laakso, Eklund & Lyytinen 2001). Kahden ja puolen vuoden iässä saman ai-

neiston lasten kyky nimetä kuvista tuttuja sanoja ennusti tulevaa lukemaan opet-

telun onnistumista (Turunen 2003). Kolmevuotiaasta eteenpäin lähes kaikki 

keskeiset kielitaidon mitat ja erityisesti fonologisiin taitoihin liittyvät osat pal-

jastivat kehityksen viivästyneen lukemisen riskiryhmään kuuluvilla lapsilla 

(Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen, Tolvanen & Lyytinen 2004). Kaikkein parhai-

ten, ja käytännön testausta ajatellen vaivattomasti, Lyytisen ym. tutkimuksissa 

varhaista lukutaitoa ennusti kirjainten tuntemus. Kaikilla niillä lapsilla koko 200 

lapsen aineistosta, joilla ensimmäisellä luokalla havaittiin lukemisen vaikeutta, 

oli odotettua alhaisempi kirjainten tuntemus 4–6 vuoden iässä. Helppous, jolla 

lapsi oppii pysyvästi kirjainten edustamia äänteitä, ennakoi lukutaidon oppimista 

ikätasoisesti (Lyytinen & Lyytinen 2006, 94).  

Viivästyneeseen lukemaan oppimiseen johtaa monta polkua. Lyytisen ym. 

tutkimuksissa lukivaikeuksia ilmeni ensimmäisellä luokalla lapsilla, joilla impli-

siittisen fonologisen (epifonologisen) tietoisuuden kehitys oli ollut myöhässä, 

nimeäminen oli ollut poikkeuksellisen hidasta tai kirjainten spontaani oppiminen 

oli ollut vaikeaa. Ongelmat saattoivat ilmetä yhdessä tai erikseen. Em. piirteitä 

esiintyi moninkertaisesti lapsilla, joiden lähisuvusta tiedettiin olevan lukivaike-

utta (Lyytinen ym. 2006). 

 

 

2.3 Kielellinen tietoisuus 
 

Kielellisellä tietoisuudella tarkoitetaan kielen ottamista pohdiskelun kohteeksi, 

metalingvististä asennoitumista. Lurian mukaan pieni lapsi ei kuule kieltä, vaan 

sen merkityksen (Luria 1982, 68–70). Lurian kysyttyä 3–5-vuotialta, montako 

sanaa lause ”Kolja söi kaikki keksit” sisältää, vastaus saattoi olla "ei yhtään, hän 

söi ne kaikki" (Luria & Yudovich 1956, ks. Luria 1982, 69). Kun lapsi alkaa tie-

toisesti leikkiä sanoilla ja osaa esim. vastata kysymykseen, onko sana juna pitkä 

vai lyhyt, hänen kielellisen tietoisuutensa voi sanoa heränneen. Hän pystyy kä-

sittelemään kieltä itsessään, merkityksen sijasta sen muotoa ja rakenteita. 

Tornéuksen sanoin lapsi on tällöin vaihtanut kielellistä näkökulmaansa, hän tut-

kii ”kielellistä timanttia” uudesta suunnasta (Tornéus 1991a, 12 ). Myös Vy-

gotsky (1994) pitää sanan muodon ja merkityksen eron oivaltamista yhtenä lap-

sen kielen kehittymisen ratkaisunvaiheista. Høienin ja Lundbergin (1990, 32) 

mukaan puhuttu kieli tarkentuu vähitellen kirjoitetuksi kieleksi, ja heidän mu-
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kaansa vasta kokemukset kirjoitetusta kielestä muuttavat lapsen kielikäsityksiä. 

Tosin vielä teknisen lukutaidon auettuakin sanojen merkitys saattaa viedä voiton 

kirjaimiin perustuvasta ääntämisestä. Lapsi voi esim. tavata ääneen nor-su on ui-
mas-sa ja ”lukea” sujuvasti perään elefantti ui. Adamsin (1990, 295) mukaan 

kielellinen tietoisuus kehittyy lauseiden ja lauseiden merkityssisältöjen (proposi-

tioiden) ymmärtämisen kautta sanojen, sitten tavujen ja viimeiseksi äänteiden 

tietoisuudeksi.  

Kielellinen tietoisuus jaetaan esityksestä riippuen neljään-viiteen osaan 

(mm. Tornéus 1991a, 15–60; Lerkkanen 2006, 30–34). Fonologinen tietoisuus 

on kielen äännerakenteen oivaltamista, kykyä hajottaa sanoja osiinsa ja tunnistaa 

eri äänteitä (foneemitietoisuus). Mm. kirjainten muuttaminen äänteiksi, ääntei-

den yhdistäminen sanoiksi, tavurytmin hallinta ja riimittely ovat fonologista tie-

toisuutta vaativia tehtäviä (Lerkkanen, 2006, 31; Yopp 1992). Esim. tehtävä, 

jossa kysytään ”mikä sana jää jäljelle, kun sanasta luuta otetaan pois viimeinen 

tavu?” vaatii fonologista osaamista. Ensiluokkalainen saattaa tyytyväisenä vasta-

ta tähän ”roskia” (tai noita!) – hänen huomionsa on vielä kokonaan sanan merki-

tyksessä. Mäkinen (2002, 40) määrittelee fonologisen tietoisuuden kielen kak-

soisjäsennyksen oivaltamiseksi. Kaksoisjäsennyksellä Mäkinen tarkoittaa kielen 

kaksitasoista järjestelmää, jossa äännetason yksiköillä ei ole itsenäistä merkitys-

tä, mutta niistä rakennetuilla sanoilla on.  

Morfologinen tietoisuus on tietoisuutta sanojen rakenteesta ja taipumisesta. 

Esim. sanan pituuden liittäminen sanan kuultuun ja kirjoitettuun muotoon vaatii 

morfologista tietoisuutta samoin kuin yhdyssanojen sisältämien sanojen keski-

näisten suhteiden ymmärtäminen). Syntaktinen tietoisuus on kielen sääntöjen 

ymmärtämistä ja lausetajua. Lapsi osaa mm. rytmittää lukemisensa lauseiden 

mukaan ja korjata yksittäisten sanojen muotoa lauseen vaatimaksi. Semanttinen 
tietoisuus on sanojen merkityksen ymmärtämistä, homonyymien ja synonyymi-

en havaitsemista esim. vitseissä kuten ”aika meni hukkaan, kun susi söi kellon”. 

Pragmaattinen tietoisuus on tietoisuutta kielen käyttötehtävistä. Kieltä osataan 

käyttää tarkoituksenmukaisesti eri viestintätilanteissa. Lapsi osaa mm. pyytää, 

vaatia, kutsua, kuvailla, kertoa, perustella, arvioida ja määritellä kielen avulla. 

Tornéuksen (1991, 14) mukaan kielellisen tietoisuuden herääminen on osa laa-

jempaa kognitiivista uudelleen järjestäytymistä, jossa ajattelu vapautuu tilan-

nesidonnaisuudesta. Kyky näkökulman vaihtamiseen ja reflektioon antaa siivet 

ajattelulle. (Lerkkanen 2006, 31–33, Tornéus 1991a, 30–60) 

 
 

2.4 Kielellisen tietoisuuden ja lukemaan oppimisen välinen 
yhteys 

 

Fonologinen tietoisuus on monissa englanninkielisessä ympäristössä tehdyissä 

tutkimuksissa noussut merkittävimmäksi lukutaidon ennustajaksi (Bradley & 

Bryant 1978; Goswami & Bryant 1990; Wagner & Torgesen 1987). Tutkijoilla 

on kuitenkin erilaisia näkemyksiä esim. foneemisten taitojen ja lukutaidon kehit-
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tymisen keskinäisestä järjestyksestä. Vanhemman käsityksen mukaan foneemis-

ten taitojen oletetaan kehittyvän ennen lukutaitoa ja olevan välttämätön edelly-

tys lukutaidon kehittymiselle (mm. Bryant & Bradley 1985; Lundberg ym. 1980; 

Vellutino & Scanlon 1987). Toisaalta taas mm. Ehri (1989; Ehri ym. 2001) on 

esittänyt foneemisten taitojen kehittyvän lukemaan oppimisen seurauksena. Pe-

rustelunaan hän esittää mm. lukutaidottomilla ja ei-aakkosellisia kieliä lukevilla 

ihmisillä havaitut vaikeudet suoriutua foneemista tietoisuutta vaativista tehtävis-

tä. Foneemisten taitojen ja lukemisen kehittymisen välillä voidaan myös ajatella 

vallitsevan kausaalisen kaksisuuntaisuuden, jolloin prosessit tukisivat vastavuo-

roisesti toisiaan (Perfetti 1987; Wagner, Torgesen & Rashotte 1994).  

Goswami (2002) kuvaa fonologisten taitojen kehittymistä ”kieliuniversaali-

na sekvenssinä”, jossa lapset ensin tulevat tietoisiksi tavuista, sitten tavujen si-

säisistä rakenteista. Tämän jälkeen, lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen yh-

teydessä, Goswami olettaa foneemisen tietoisuuden syntyvän. Hänen mukaansa 

kirjainten oppiminen aiheuttaa mentaalisen sanakirjan uudelleen järjestymisen 

foneemiperustaiseksi. Tämän prosessin vaivattomuus riippuu kielestä. Kielen 

ortografia joko helpottaa tai vaikeuttaa foneemisen tietoisuuden kehittymistä 

(Goswami 2002, myös mm. Adams 1990; Seymour, Aro & Erskine 2003; Stahl 

& Murray 1994). 

Fonologinen tietoisuus on eri asia englanninkieliselle ja suomenkieliselle 

lapselle. Useat tutkimukset osoittavat fonologisten ja lukemisen taitojen kehitty-

vän suomen kielessä samanaikaisesti tai siten, että lukemaan oppiminen edistää 

fonologisten taitojen kehittymistä. Kirjainnimien osaaminen auttaa suomenkieli-

sen lapsen jo pitkälle erilaisissa fonologisissa tehtävissä, ja etenkin vokaaliään-

teet kuullaan yleensä helposti. Foneeminen tietoisuus onkin suomalaiselle hel-

posti sama kuin kirjain-äännetuntemus, ja foneemisen tietoisuuden arviointi kir-

jainten oppimisen jälkeen on eri asia suomenkieliselle ja englanninkieliselle lap-

selle (Lyytinen & Lyytinen 2006, 95). 

Aro ym. (1999) tutkivat kuuden 7-vuotiaan koululykätyn lapsen lukemaan 

oppimisen ja fonologisten taitojen kehittymisen yhteyttä yhden vuoden ajan. 

Lapset osallistuivat saman vuoden aikana viiden kuukauden mittaiseen fonolo-

gisten taitojen kuntoutukseen. Kuntoutuksella ei voitu osoittaa olevan spesifiä 

vaikutusta fonologisiin taitoihin, eikä fonologisten taitojen voitu päätellä ennus-

tavan lukemaan oppimista. Fonologiset taidot näyttivät sen sijaan paranevan juu-

ri lukemaan oppimisen kynnyksellä tai vasta lapsen jo opittua lukemaan. Tutki-

jat pohtivatkin, saadaanko fonologisia taitoja mittaamalla esiin jokin lukutaidos-

ta riippumaton ja erillinen kognitiivinen kyky vai heijastaako fonologinen osaa-

minen ainoastaan lukutaidon heräämistä. Poskiparran ym. (1999) tutkimuksessa 

fonologisten taitojen kuntouttamisesta hyötyi kognitiivisilta taidoiltaan heikoin 

ryhmä, mutta kognitiivisesti etevämmälle ryhmälle kuntoutuksesta ei näyttänyt 

olevan hyötyä. Tutkijat päättelivät, ettei fonologisten taitojen puute yksin voi 

johtaa lukemaan oppimisen vaikeuksiin ainakaan suomen kaltaisessa säännölli-

sessä kielessä, kun opetusmenetelmä on äännepohjainen. Myös Mäkisen (2002) 

tutkimuksessa fonologisten taitojen kehittäminen näytti parantavan erityisesti 
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heikointa lukijaryhmää. Samoin Korkmanin ja Peltomaan (1993) tutkimuksen 

kohteena olleiden kielivaikeuksisten poikien lukemisen taidot paranivat fonolo-

gisen kuntoutuksen seurauksena. 

Lerkkanen ym. tutkivat 85 ensiluokkalaisen foneemisen tietoisuuden ja lu-

kemisen kehittymistä ja havaitsivat taitojen vastavuoroisen kehittymisen: koulu-

vuoden alussa varhainen lukutaito ennusti foneemista tietoisuutta, mutta mo-

lempien taitojen kehittyessä foneeminen tietoisuus alkoi ennustaa lukutaitoa 

kouluvuoden lopussa (Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi 2004a). 

Siten heikot foneemiset taidot koulun alkaessa eivät olleet este lukemisen opet-

telun onnistumiselle, mutta heikot foneemiset taidot vielä tammikuun lopussa 

ennakoivat lasten heikkoa lukutaitoa ensimmäisen luokan lopussa. Fonologinen 

taitavuus jo esikoulussa ennusti Lerkkasen ja Aunolan (2005) tutkimuksessa hy-

vää kirjoitustaitoa ensimmäisen luokan lopussa ja sanojen oikeinkirjoitustaidon 

kehitystä ensimmäisinä kouluvuosina. 

Silvénin ym. seurantatutkimuksen tulokset osoittivat foneemisen tietoisuu-

den ja lukemaan oppimisen välisen yhteyden luultua aikaisemmaksi (Silvén ym. 

2004). Esikouluikäiset lukijat olivat kahta vuotta aikaisemmin osoittautuneet 

muita kyvykkäämmiksi fonologista tietoisuutta vaativissa tehtävissä, ja jo 1-

vuotiaiden välillä oli ollut havaittavissa ero kielellisissä taidoissa. Varsinainen 

harppaus fonologisissa taidoissa oli tapahtunut kuitenkin lukemaan oppimisen 

yhteydessä 5–6-vuotiaana. Silvénin ym. mukaan foneemiset taidot kehittyvät 

siten yhdessä lukemaan oppimisen kanssa. Heidän seurantatutkimuksessaan ei 

5-vuotiaiden fonologisten taitojen perusteella voitu yksin tehdä päätelmiä tule-

vasta lukutaidosta, mutta jos mukaan otettiin sanantaivutuskyky kolmevuotiaa-

na, saatiin 61 % ennustearvo lasten lukutaidosta ennen koulun alkua. (Silvén 

ym. 2004) 

Leppäsen ym. tutkimuksessa fonologisten taitojen havaittiin vaikuttavan lu-

kemisen ja oikeinkirjoituksen kehittymiseen näiden taitojen kehittyessä spontaa-

nisti, ennen muodollisen lukemaan opettamisen alkamista (Leppänen, Niemi, 

Aunola & Nurmi 2006). Fonologiset taidot tukivat siten lukemaan oppimista 

esikouluvuoden, mutta eivät enää sen jälkeen. Esikoulussa mitattu kirjaintunte-

mus sen sijaan ennusti luku- ja oikeinkirjoitustaitoa toisella luokalla ja lukusuju-

vuutta ja tekstinymmärrystä vielä neljännellä luokalla (Leppänen, Aunola, Nie-

mi & Nurmi 2008). Holopaisen (2002) seurantatutkimuksen tulokset ovat yhte-

neviä edellisten kanssa; esikoulussa arvioitu fonologinen tietoisuus ennusti tek-

nistä lukutaitoa ensimmäisellä luokalla, mutta ei enää neljännellä luokalla.  

Yhteenvetona voidaan todeta fonologinen tietoisuus oleelliseksi komponen-

tiksi suomen kielellä lukemaan oppimisen alkutaipaleella. Heikot fonologiset 

taidot ennen koulun alkua eivät kuitenkaan näytä kauaa ennustavan lukutaidon 

kehittymistä, vaan tyypillisesti lukemisen käynnistyminen ja fonologiset taitojen 

kasvu tapahtuvat samanaikaisesti. Kirjaintuntemus ja nopean nimeämisen kyky 

sen sijaan ennustavat lukemisen kehittymistä usean vuoden päähän. 
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2.5 Mitä lukeminen sisältää? 
 

Sata vuotta sitten Huey (1908) totesi, että ”sen analysoiminen, mitä lukiessam-

me teemme, olisi lähes psykologin saavutusten huipentuma, sillä se vaatisi hyvin 

monien ihmismielen mutkikkaiden toimintojen kuvaamisen” (Huey 1908, ks. 

Savage 2001). Määritelmät siitä, mitä lukutaidolla tarkoitetaan, riippuvat paitsi 

tutkijasta myös vallitsevasta kulttuurista. Lukutaito on riittävä ja funktionaali-

nen, kun sen avulla selviää elinympäristön asettamista moninaisista vaatimuksis-

ta. Adams (1990, 7) korostaa lukemisen olevan kuitenkin taito, jossa jokaisella 

on kehittämisen varaa. Lukutaidon määritelmät ovat muuttuneet ajan myötä koh-

ti toimivan lukutaidon painotusta. Challin yhteenvedossa vuodelta 1970 koros-

tuvat lukemisen ymmärtäminen ja reagointi kirjoitettuun kieleen ja toisaalta 

kommunikaatioprosessi, jossa lukija tulkitsee kirjoittajaa. Lukeminen on keino 

saavuttaa päämäärä, ei päämäärä itsessään. Linnakylä (1990) jakaa lukemisen 

peruslukutaitoon, toimivaan lukutaitoon ja kriittiseen lukutaitoon. Peruslukutaito 

syntyy tietyistä universaaleista kognitiivisista taidoista. Toimiva lukutaito taas 

korostaa lukemisen tehtäväsidonnaisuutta ja välineellisyyttä, joka on riippuvai-

nen ympäristöstä. Kriittinen lukutaito yhdistää peruslukutaidon ja toimivan lu-

kutaidon yksilön ajatteluun antaen valmiuksia suhtautua arvioivasti ympäristöön 

ja kehittää sitä. Kun vanhemmat toteavat lapsensa ”oppineen lukemaan”, he 

useimmiten tarkoittavat teknisen lukutaidon avautuneen, idea kirjaimen ja ään-

teen yhteydestä on löytynyt. On selvää, että matka sujuvaksi, ymmärtäväksi lu-

kijaksi on vasta alullaan. 

Kansainvälisessä PISA-oppimistutkimuksessa lukutaito (reading literacy) 

määritellään kirjoitettujen tekstien ymmärtämiseksi, käytöksi ja arvioinniksi lu-

kijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi 

sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi (Linnakylä & Sulkunen 2002). Koska 

PISA-tutkimuksessa kohteena ovat 15-vuotiaat, tekninen lukutaito arvioidaan jo 

riittäväksi, ja lukutaidon arviointi suuntautuu luetun ymmärtämiseen ja sovelta-

miseen eri tarkoituksiin. Alun perin englannin kielen sana literacy viittaa juuri 

tiedon hankintaan ja käyttöön. Nykyään literacy-käsitteellä tarkoitetaan sekä lu-

ku- että kirjoitustaitoa. Suomen kielestä ei löydy sille vastaavaa sanaa. Luki-

lyhenne on vakiintunut tarkoittamaan luku- ja kirjoitustaitoa ja palvelee siten 

ainakin joissain tilanteissa literacy-sanan suomennoksena (esim. Korhonen 

2005, 127; Takala 2006a). 

Lukemisen teorioista tunnetuimpia on Goughin ja Tunmerin lukemisen yk-

sinkertainen malli, ”The Simple View of Reading”. Tämän mallin mukaan lu-

keminen koostuu tekstin teknisestä avaamisesta eli dekoodaamisesta ja tekstin 

ymmärtämisestä kertolaskukaavan L= D x Y mukaan (Gough & Tunmer 1986; 

Hoover & Gough 1990). Yhtälön tulon on aina oltava nollaa suurempi, eli luke-

mista ei tapahdu, jos dekoodaus- tai tekstinymmärrystaito saavat arvokseen nol-

lan. Lukijalla voi olla vaikeutta joko teknisessä lukutaidossa (dyslektikot), lue-

tun ymmärtämisessä (hyperlektikot) tai molemmissa (ks. luku 4). Amerikkalai-

sessa traditiossa myös verbaalisen tehokkuuden teoria (Perfetti 1985), jonka 
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mukaan liian työläs tekstin dekoodaus söisi työmuistiresursseja ymmärtämiseltä, 

on ollut yleinen dysleksian ja tekstinymmärryksen suhdetta selvittävässä tutki-

muksessa (mm. Schankweiler 1989). 

 

2.5.1 Tekninen lukutaito 

Tekninen lukutaito, dekoodaus, on kirjainten avaamista äänteiksi ja niiden yh-

distämistä toisiinsa. Sen luonnollinen vaatimus on kirjaintuntemus ja riittävä 

kielellinen tietoisuus. Høienin ja Lundbergin (1999) kaksoisreittimalli jakaa tek-

nisen lukemisen kahteen strategiaan, fonologiseen ja ortografiseen. Fonologinen 

strategia on aloittelijan väylä, jossa edetään äänne äänteeltä sanaa kooten. Orto-

grafinen strategia taas tarkoittaa tavun tai sanan hahmottamista kokonaisuutena, 

ja siitä käytetään myös nimitystä kokosanamenetelmä. Kun sana voidaan lukea 

tunnistamalla se silmäyksellä, voidaan sanoa sanalle muodostuneen ortografisen 

identiteetin (Elbro 2004). Kokenutkin lukija palaa hankalan sanan kohdatessaan 

fonologisen lukemisen strategiaan, ja tyypillistä taitavalle lukemiselle on strate-

gioiden joustava vaihtaminen.  

Erityisesti epäsäännöllisten kielten, kuten englanti, lukemisessa tärkeä on 

myös analogiastrategia (mm. Ehri & McCormick 1998), jolla tarkoitetaan toisi-

aan muistuttavien tavu- ja sanarakenteiden hyväksikäyttöä uutta sanaa luettaes-

sa. Esim. sana beak osataan lukea sanan peak antaman mallin mukaan. Goswa-

min mukaan aloittelevat lukijat kykenevät tähän strategiaan lukemisen kehityk-

sen varhaisessa vaiheessa, mikäli analoginen sana tarjotaan vihjeenä uuden luet-

tavan sanan rinnalle (Goswami 1986, 1988, 1994). Analogiastrategia on hyö-

dyksi myös suomen kielessä, esim. sana tulos voidaan lukea käyttämällä mallia 

sanasta ulos (Takala 2006a, 20). Holopaisen ym. (2002) seurannassa tutkitut 92 

alkuopetuksen lasta eivät kuitenkaan käyttäneet analogiastrategiaa, vaikka tätä 

mahdollisuutta tarjottiin. Suomalaislapset pitäytyivät äännepohjaisessa sanan 

kokoamisessa toisin kuin englanninkieliset lapset, jotka jo alkuvaiheessa tukeu-

tuvat äännettä suurempiin yksiköihin. 

 

2.5.2 Lukusujuvuus 

Teknisen lukutaidon saavuttaminen on lukemisen ensiaskel. Tämä askel on 

suomalaislapsille yleensä helppo epäsäännönmukaisempiin kieliin verrattuna. 

Lukemisen pulmat alkavat säännönmukaisissa kielissä usein vasta, kun lukemi-

sen tulisi sujuvoitua (mm. Aro 2006, 117; Frith, Wimmer & Landerl 1998; 

Holopainen ym. 2001; Mäkinen 2005; Wimmer, Mayringer & Landerl 2000). 

Vaikka tekninen lukutaito on saavutettu, lukeminen on takeltelevaa ja hidasta. 

Kun sanoja ei voida tunnistaa automaattisesti ortografista väylää käyttäen, lukija 

joutuu pitäytymään aikaa vievässä fonologisessa väylässä (Høien & Lundberg 

1999).  

Lukusujuvuus on laajempi käsite kuin lukunopeus. Tutkijat (mm. Kuhn & 

Stahl 2003; Rasinski 2003; Wolf & Katzir-Cohen 2001) ovat pitkälti yhtä mieltä 

siitä, että lukusujuvuus sisältää ainakin kolme komponenttia: tarkan sanan de-
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koodauksen, sanan tunnistuksen automaattisuuden ja lukemisen oikea prosodian. 

Tarkalla sanan dekoodauksella tarkoitetaan sanatasoista lukemista minimaalisin 

virhein. Sanan tunnistamisen automaattisuus on sanan prosessointia mahdolli-

simman pienin ponnisteluin, jolloin kapasiteettia jää merkityksen avaamiseen. 

Prosodinen lukeminen (Schreiber 1980, 1991) on tekstin syntaktisten ja semant-

tisten osien jäsentämistä sopiviksi yksiköiksi, sanojen lukemista erilaisin äänen-

painoin ja välimerkkien huomioimista. 

Sanan tunnistuksen sujuvuuteen ja lukunopeuteen on yhteydessä erityisesti 

nimeämisen nopeus, kyky hakea mielen sanakirjasta oikeita nimiä kuvioille, vä-

reille, esineille ym. (Denckla & Rudel 1974; Korhonen 1995; Wolf, Miller & 

Donnelly 2000). Yhteyteen on saatu myös neuraalista tukea. Kun dyslektikkojen 

aivojen PET-kuvia verrattiin sanojen lukemistilanteessa ja kuvien nimeämisti-

lanteessa, havaittiin saman vasemmanpuolisen takaraivo-ohimoalueen alentunut 

aktivaatio normaalisti lukeviin kontrolleihin verrattuna. Tämä viittaa yleisem-

pään häiriöön hakea fonologinen vastine visuaaliselle ärsykkeelle (McCrory, 

Mechelli, Frith & Price 2005). Tätä olettamusta tukevat myös havainnot nimeä-

misen vaikeuden liittymisestä laajemmin erilaisiin oppimisen vaikeuksiin (mm. 

Waber, Wolff, Forbes & Weiler 2000). 

Kyvyttömyys nopeaan nimeämiseen on ilmeisen pysyvää, eikä toimivista 

kuntoutuskeinoista ole juurikaan raportoitu (Korhonen 2005, 152; Aro 2006, 

119). Suurin osa lukusujuvuuden parantamiseen tähtäävistä interventioista on 

perustunut toistavaan lukemiseen, jossa lapsi joko osaavamman lukijan tuella tai 

yksin lukee saman tekstin useaan kertaan (Kuhn & Stahl 2003). Säännöllisissä 

kielissä lukusujuvuutta on viime vuosina yritetty kuntouttaa interventioilla, jois-

sa on tähdätty mm. tavunkokoamisnopeuden parantamiseen (Kairaluoma, Aho-

nen, Aro & Holopainen 2007), tavujen osoittamiseen sanoissa (Tressoldi, Vio & 

Iozzino 2007) ja sanan sisäisten usein toistuvien yksiköiden tunnistamisen no-

peutumiseen (Hintikka, Landerl, Aro & Lyytinen 2007). 

Nimeämisnopeuden on todettu hyvin ennustavan lukutaitoa säännönmukai-

sissa kielissä. Mm. Wimmerin (1993; Wimmer ym. 1998) tutkimuksissa saksa-

laisilla lapsilla havaittiin varhainen nimeämisnopeus paremmaksi myöhemmän 

lukutaidon ennustajaksi kuin fonologinen tietoisuus. Kyseisissä tutkimuksissa 

varhaisilla fonologisilla taidoilla ei myöskään ollut suurta merkitystä dekoodaus-

taidon kehittymiselle. Wimmer ym. päättelivät varhaisten fonologisten ja ni-

meämisen puutteiden taustalla olevien tekijöiden aiheuttaman haitan näkyvän 

vasta, kun lukusujuvuus ja oikeinkirjoitus tulevat tarkastelun kohteiksi. Wimme-

rin ym. tulokset ovat yhteneviä mm. Holopaisen ym. (2002) havaintojen kanssa, 

joiden mukaan esikouluiässä mitatuista taidoista vain nimeämisellä (esineiden, 

värien ja numeroiden yhdistelmän nimeäminen) oli yhteyttä lukutaitoon neljän-

nellä luokalla. Samoin hollantilaisessa de Jongin ja van der Leijin tutkimuksessa 

(1999) nopean nimeämisen taito (esineiden kuvien nimeäminen) ennusti lukutai-

toa pitemmälle kuin fonologiset taidot vahvistaen näkemystä säännönmukaisten 

kielten lukemisen avautumisesta myös vähäisillä fonologisilla taidoilla.  
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2.5.3 Tekstinymmärrys 

Lukemisen perimmäinen tarkoitus on tekstin sisällön ymmärtäminen. Harsten 

(1985) mukaan luetun ymmärtäminen on lukijan ja tekstin välistä vuoropuhelua, 

jossa lukija tulkitsee tekstiä aikaisempien tietojensa ja tekstin sisällön perusteel-

la lukutilanne ja lukemisen tarkoitus huomioituina. Jotta lukemaansa voi ym-

märtää, lukutaidon on oltava tarpeeksi sujuva ja sanavaraston riittävä (mm. Tor-

gesen, Wagner & Rashotte 1997). Myös kuullun ymmärtäminen (de Jong & van 

der Leij 2002), työmuisti (esim. Daneman & Hannon 2001), metakognitiiviset 

taidot, kuten lukijan käsitykset itsestään lukijana, ymmärtämisen tiedostaminen 

ja lukemisen seuranta, (Oakhill & Yuill 1996) sekä oman toiminnan ohjaustaidot 

(mm. Kinnunen, Vauras, Niemi ym. 1998) vaikuttavat tekstinymmärtämistaitoi-

hin.  

Tekstinymmärtämistä selittäviä teorioita on useita. Näistä tunnetuin on Kint-

schin 1970-luvulla esittämä propositioiden malli (mm. Kintsch & van Dijk 

1978), joka on sittemmin kehittynyt kohti kokonaisvaltaisempaa lukijan ja teks-

tin välisen vuoropuhelun kuvausta (Construction-Integration-Model, Kintsch 

1988). Kintschin mallissa mikropropositiolla tarkoitetaan pienintä mahdollista 

ajattelun yksikköä. Esim. lauseessa ”tutkija katsoo tietokonetta” mikroproposi-

tioita on kaksi: ”tutkija katsoo” ja ”katsoo tietokonetta” (ks. myös Lehto 2006, 

128). Lukija prosessoi tekstistä saamiaan mikropropositioita työmuistissa. Usein 

toistuvat tai yleistettävät mikropropositiot käsitellään eteenpäin, ja niistä muo-

dostuu korkeampitasoisia propositioita, jotka voidaan varastoida säilömuistiin 

makropropositioiksi. Makropropositioita voidaan yhdistellä uusiksi eritasoisiksi 

makropropositioiksi. Näin propositioista muodostuu hierarkia, jonka huipulla on 

esim. tekstin aihe (Kintsch & van Dijk 1978).  

 

Kielellinen kehitys 

Kirjaintuntemus 

Fonologinen tietoisuus 

TEKNINEN LUKUTAITO 

 

Nimeämisnopeus LUKUSUJUVUUS 

 

Sana- ja käsitevaraston laajuus 

Kuullun ymmärtäminen 

Metakognitiiviset taidot 

Ymmärtämisstrategioiden hallinta 

Työmuisti 

TEKSTINYMMÄRRYS 

 

Kuvio 2. Lukutaidon kehityksen ennustajat Lerkkasen (2003, 21; 2006, 28) mukaan  

 

Yhteenvetona kuviossa 2 on esitetty lukutaidon eri osa-alueiden kehitykseen 

vaikuttavat tekijät Lerkkasen (2003, 21, 2006, 28) mukaan. Kuvio on viitteelli-

nen ja esittää vain keskeisimmin kuhunkin lukemisen osa-alueeseen vaikuttavat 

tekijät. Näillä saattaa olla myös ristikkäisiä vaikutuksia, esim. fonologisen tietoi-
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suuden ja tekstinymmärryksen suorasta yhteydestä yhteisten metakognitiivisten 

taustatekijöiden kautta on viitteitä (Engen & Høien 2002), samoin työmuistin 

vaikutuksesta spontaaniin teknisen lukutaidon hankkimiseen (Holopainen ym. 

2001). 

 

 

2.6 Lukemaan oppiminen 
 

Eri tutkijat ovat jaotelleet lukemisen kehityksen vaiheita hieman eri painotuksin. 

Pääperiaate on kaikissa teorioissa kuitenkin sama: lukeminen kehittyy kuvalu-

kemisesta äännelukemisen kautta kokonaisten sanojen tunnistukseen. 

Høien ja Lundberg (1999) jakavat lukemisen varhaiskehityksen pseudolu-

kemisen, logografis-visuaalisen, aakkos-fonologisen ja ortografis-morfologisen 

lukemisen kausiin. Jotkut lapset ovat pseudo- eli valelukemisen vaiheessa jo 

kolmevuotiaina. He ”lukevat” mieluusti puhelimen päältä nokia riippumatta sii-

tä, mitä laitteeseen oikeasti on kirjoitettu. Logografisessa vaiheessa lapsi tunnis-

taa esim. tuttujen kauppojen ja tuotteiden nimiä graafisten yksityiskohtien ja 

kontekstin perusteella. Hän saattaa myös tuntea oman tai muiden tuttujen lasten 

nimet kirjoitettuina. Sanahahmo nähdään kuitenkin lähinnä kuvana, eikä kirjain-

ten järjestyksellä ole suurta merkitystä. Lapsi osaa lukea vain joitain sanoja, lu-

keminen perustuu usein arvailuun, eikä lapsi tästä vaiheesta yleensä pysty itse-

näisesti kasvattamaan lukutaitoaan muihin sanoihin. Aakkos-fonologisella kau-

della lapsi alkaa kiinnostua kirjainmuodoista yksityiskohtaisemmin, ja tietoisuus 

kirjainmerkkien vasteista puhutussa kielessä herää. Tämä on juuri se vaihe, jossa 

tutkijoiden mielipiteet fonologisten taitojen ja lukemaan oppimisen keskinäisistä 

suhteista eriävät (ks. luku 2.4). 

Äänne äänteeltä etenevä fonologisen reitin lukeminen muuttuu vähitellen 

yhä suurempien kirjainkokonaisuuksien hahmottamiseksi kerrallaan. Ortografis-

morfologisessa vaiheessa dekoodaus on nopeutunut siten, että sanoista tunniste-

taan jo merkityksellisiä osia. Logografis-visuaalisessa vaiheessa hankittu kyky 

tunnistaa sanoja kokonaisuuksina auttaa ortografisen lukemisen kehittymisessä. 

Uusissa ja pitkissä sanoissa lapsi turvautuu vielä morfeemipohjaisiin tavutunnis-

timiin eli jaottelee sanan helpommin tunnistettaviin osiin. (Høien & Lundberg 

1999) 

Frith (1985) on kuvannut lukemisen kehittymistä kolmivaiheisena prosessi-

na. Aluksi lapsella on visuaalinen havainto kirjoitetusta kielestä ja taito tunnistaa 

sanoja yhteydestä riippuen kokonaisina sanahahmoina tai logoina graafisten vih-

jeiden perusteella. Hän on logografisessa lukemisen vaiheessa. Kun kirjain-

äänneyhteys alkaa löytyä, lapsi siirtyy alfabeettiseen vaiheeseen Tätä vaihetta 

seuraa ortografinen vaihe lapsen kyetessä tunnistamaan tavuja ja kokonaisia sa-

noja. 

Ehri (1987, 1989; Ehri & McCormick 1998) jakaa omassa kuvauksessaan 

lukemisen kehitysvaiheet alfabeettisyyden eli kirjaintuntemuksen perusteella. 

Hänellä vaiheita on viisi: esialfabeettinen, osittais-alfabeettinen, alfabeettinen, 
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vahvistuva alfabeettinen ja automatisoitunut alfabeettinen. Kehityksen vaiheku-

vaukset muistuttavat Frithin (1985) mallia laajennetussa muodossa. Esialfabeet-

tisessa vaiheessa lapsi toimii selektiivisten vihjeiden varassa selvittäen sanojen 

sisällön kontekstisidonnaisesti. Lapsen sanotaan lukevan ympäristöä ennemmin 

kuin tekstiä. Jos esim. logo poistetaan totutusta ympäristöstään, sen lukeminen 

ei enää onnistu. Vastaavasti kirjaimen vaihtaminen toiseen tutussa sanassa ei 

tuota muutosta lapsen nk. lukemisessa. Esialfabeettisessa vaiheessa lapsi käsitte-

lee tekstiä puhtaasti visuaalisesti, koska kirjaimen ja ääntämisen välinen yhteys 

on hänelle vielä tuntematon. Osittaisalfabeettista vaihetta Ehri kutsuu myös al-

keisalfabeettiseksi vaiheeksi (Ehri & McCormick 1998). Tällöin lapsi alkaa yh-

distää joitain kirjaimia äänteisiin. Tyypillisesti tämä alkaa soinnillisten kon-

sonanteista. Joidenkin kirjainäänteiden tunteminen johtaa sanojen tunnistami-

seen osittain kirjaimen, mutta myös vahvistuneen visuaalisen efektin avulla. Yk-

si tuttu kirjain sanan sisällä korostaa sanan visuaalista kuvaa. Tässä vaiheessa 

lapsi saattaa sujuvasti lukea käänteisessä järjestyksessä esim. sanan was sanaksi 

saw.  

Alfabeettiseen (tai täysin alfabeettiseeen, full-alphabetic) vaiheeseen siirty-

minen on ratkaiseva askel lapsen lukutaidon kehityksessä. Tämä vaihe poikkeaa 

edeltävistä esi- ja osittaisalfabeettisista vaiheista siten, että lapsella on nyt koko 

kirjain-äännepaletti hallussaan, hän pystyy dekoodaamaan myös itselleen vierai-

ta sanoja ja käyttämään analogiastrategiaa. Aluksi dekoodaus on hidasta, mutta 

kasvaa lukuharjoittelun myötä. Samalla myös silmäyksellä luettavien sanojen 

määrä kohoaa. Säännöllisissä kielissä kuten suomi siirtyminen täysin alfabeetti-

seen vaiheeseen on usein nopea ensimmäisten kirjain-äänneyhteyksien avaudut-

tua. Sen sijaan hyvin epäsäännöllisissä kielissä kuten englanti lapsi saattaa pysyä 

täysin alfabeettista vaihetta edeltävissä vaiheissa pitkään.  

Alfabeettista vaihetta seuraa alfabeettisen vahvistumisen vaihe. Tälle vai-

heelle luonteenomaista ovat suurempien, toistuvien grafeemi-foneemiyksikköjen 

vahvistuminen. Vahvistumisen vaihetta on kutsuttu myös ortografiseksi vai-

heeksi (Ehri & McCormick 1998; Frith 1985) korostaen lukustrategian muuttu-

mista. Kirjainkimpaleet, letter chunks, ovat havainnon kohteena lisäten lukemi-

sen nopeutta ja tarkkuutta aiempaan kirjain-äännemenetelmään verrattuna sel-

västi. Ensimmäisiä opittuja kirjainkimpaleita ovat yleensä morfeemiset affiksit, 

kuten -ed, -ing, -er ja -est (Bryant, Nunes & Bindman 1997). Tässä vaiheessa 

dekoodaus laajenee hierarkkiseksi aiemman sekventiaalisen tavan lisäksi. Hie-

rarkkisuus tarkoittaa sanan myöhempien kirjainten hyväksikäyttöä sanan alun 

lukemisessa, esim. loppu-e:n vaikutus edeltävään vokaaliin (vrt. fine ja fin) tai 

kaksoiskonsonantin vaikutus edeltävään vokaaliin (vrt. cutter ja cuter). Suomen 

läpinäkyvällä kielellä lukemaan opetteleva lapsi ei tätä vaihetta joudu käymään 

läpi, vaikka sanan lopun tunnistus toki auttaakin alkuosan lukemisessa. Ehrin ja 

McCormickin (1998) viimeinen vaihe, automatisoitunut alfabeettinen vaihe, on 

sujuvaa lukemista, jolloin suurin osa sanoista luetaan silmäyksellä. Lukijan koh-

datessa vieraan sanan, muut lukemisstrategiat aktivoituvat. Tosin mm. Perfettin 

(1985) mukaan on näyttöä siitä, että tiedostamattomasti nämä muutkin strategiat, 
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fonologinen dekoodaava ja analoginen, olisivat käytössä silmäyksellä, ortografi-

sesti luettaessa vahvistaen sanojen identiteettiä. 

Bakker (1979, 1990) yhdistää lukemisen opettelun vaiheet eri aivoalueiden 

aktivoitumiseen. Kuuluisan ja paljon kritiikkiäkin saaneen tasapainomallin (Ba-

lance Model) mukaan lukeminen perustuu eri aivopuoliskojen käyttöön luke-

misprosessin eri vaiheissa. Lukemisen opettelun alkuvaiheessa, jolloin lapsi tu-

tustuu kirjainten ja tavujen koodijärjestelmään, oikea aivopuolisko on aktiivinen 

visuospatiaalisten yksityiskohtien havaitsemisessa. Tällöin lukeminen on vielä 

hidasta ja takeltelevaa, kirjain kirjaimelta etenevää. Lukutaidon automatisoidut-

tua neurologinen käsittely siirtyy vasempaan aivopuoliskoon, jolloin mahdollis-

tuu tekstin semanttisten ja syntaktisten piirteiden käsittely, ja painopiste siirtyy 

siten ymmärtävään lukemiseen. Bakker vertaa aivopuoliskojen toimintaa ratsas-

tuksen aloittamiseen. Aloittelijan on viisainta ratsastaa rauhallisella ja luotetta-

valla hevosella eli oikean aivopuoliskon strategialla. Taitojen kartuttua ratsastaja 

voi siirtyä nopeamman hevosen selkään eli käyttää vasemman aivopuoliskon 

strategiaa. Jos ratsastaja jää junnaamaan hitaalla hevosella eli pysyttelee tekstin 

visuaalisten pikku piirteiden strategiassa, Bakker nimittää häntä P-tyypin (per-

ceptual) dyslektikoksi. Jos taas siirtyminen tapahtuu liian aikaisin, seurauksena 

on hosuvaa lukemista, jossa lukija pyrkii pienten vihjeiden perusteella arvaile-

maan sanojen merkityksen. Tätä dysleksiamuotoa Bakker nimittää L-tyypiksi 

(linguistic) (Bakker 1990).  

 

 

2.7 Kirjoittamaan oppiminen 
 

Luku- ja kirjoitustaito kehittyvät toisistaan riippuen, ja kirjoitustaidon kehitty-

miseen vaikuttavat pääosin samat seikat kuin lukemisen kehittymiseen. Myös 

kirjoittaminen kehittyy vaiheittain, tasolta toiselle etenevänä prosessina (mm. 

Ehri 1989; Frith 1985). Frithin (1985) mukaan lapsi voi olla eri tasoilla kirjoi-

tuksen ja lukemisen kehityksessä, ja usein kirjoittaminen edeltää lukemista. 

Hagtvetin ja Palsdottirin (1992) mukaan lapset saattavat omin neuvoin kirjoittaa 

pitkiäkin merkityksellisiä tarinoita osaamatta kuitenkaan jälkeenpäin lukea niitä 

itse. Leikkikirjoittaminen on kirjoittamisen ensimmäinen vaihe. Lapset kirjoitta-

vat omia kauppalistojaan ja viestejään aaltomaisilla viivoilla, jotka jäljittelevät 

kirjaimia. Mekaaniseen kirjoitussuoritukseen, oikeiden kirjainten jäljentämiseen, 

pystyy jo 3-vuotias, jolla ei vielä ole mitään tietoa kirjainmerkkien ja äänteiden 

yhteydestä. Puhutun sanan kirjoittaminen vaatii paljon kehittyneempiä kognitii-

visia toimintoja, kuten sanan tallentamista auditiiviseen työmuistiin, sen fonolo-

gisen identiteetin hakua säilömuistista ja sanan purkamista muistista jälleen pa-

perille, missä taas tarvitaan kirjainhahmoja vastaavien näköskeemojen aktivoi-

tumista. Motoriikan on vielä oltava riittävä tuottamaan sopivat kirjainmerkit pa-

perille (Hayes 1996). 

Lerkkasen ym. tutkimuksessa (2004a) havaittiin luku- ja kirjoitustaidon kyt-

keytyvän toisiinsa tiiviisti etenkin koulunkäynnin alkuvuosina. Lukutaito ja sa-
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nojen oikeinkirjoitus tukivat toistensa kehitystä vastavuoroisesti ensimmäisen 

luokan syksyllä lukutaidon kehittyessä kuitenkin yleensä oikeinkirjoitusta nope-

ammin. Ensimmäisen luokan alussa oppilaat olivat kirjoitustaidossa selvästi lä-

hempänä toisiaan kuin lukutaidossa, ja ensimmäisen luokan joulun jälkeen luku-

taito alkoi ennustaa sanojen oikeinkirjoituksen kehitystä. 

Kuten lukiessa myös kirjoittaessa käytössä on kaksi vaihtoehtoista kanavaa, 

ortografinen ja fonologinen (Høien & Lundberg 1990). Ortografista väylää käy-

tetään, kun sana on tuttu tai kun sanan kirjoitusmuoto poikkeaa sen puhutusta 

muodosta. Fonologinen väylä on käytössä, kun kirjoitetaan vieraita tai pitkiä ja 

vaikeita sanoja. Fonologisessa tunnistuksessa sana pilkotaan pienemmiksi osiksi 

eli segmentoidaan. Aloittelevalle kirjoittajalle myös sanojen väliset rajat ovat 

epäselviä. Sanojen virta on purettava ensin yksittäisiksi sanoiksi, nämä edelleen 

tavuiksi ja kirjaimiksi (Lerkkanen 2006, 29).  

Ferreiro on jakanut kirjoittamisen alkutaipaleen kolmeen vaiheeseen (1990, 

15–22). Aluksi lapsen kirjoittaminen muistuttaa piirtämistä. ”Teksti” sisältää 

piirrosmaisia kuvioita, suoria ja kaaria. Seuraavaksi sanojen sisältämien kirjain-

ten määrä, mutta ei vielä muoto, alkaa kiinnostaa lasta. Hän alkaa kopioida ha-

vaitsemiaan merkkejä omiksi kirjaimikseen jäljitelleen havaitsemiensa sanojen 

pituutta. Lapsella on myös jo tietoa siitä, että erilaisia merkkejä tarvitaan erilai-

siin sanoihin. Kolmannessa vaiheessa kirjaimet alkavat kiinnostaa äännetasolla. 

Ferreiron, kuten myös Tragetonin (2007) mukaan, alkava lukija kehittää enem-

män taitojaan kirjoittamisen kuin lukemisen kautta. Monille lapsille on helpom-

paa analysoida kuulemansa sanan sisältö foneemeiksi ja grafeemeiksi kuin 

muuntaa kirjoitetun sanan grafeemit foneemeiksi ja sanan kokonaisuudeksi. 

Berningerin (2000; Berninger ym. 2002) luomassa kirjoittamisen yksinker-

taisessa mallissa, The Simple View of Writing, kirjoittamisen kehitys esitetään 

kolmiona, jossa transkriptio eli kirjainmerkkien tuottaminen ja oikeinkirjoitus 

muodostavat kolmion pohjan toisen kärkipisteen ja itsesäätelytaidot pohjan toi-

sen kärkipisteen. Kolmion huipulla on tekstin muodostaminen, ja koko kolmion 

ympäristönä toimii työmuisti. Hayesin ja Flowerin (1980) mukaan kirjoitelman 

teossa kirjoittaja tarvitsee strategian, jolla poimia tarvittava tieto- ja koke-

musaines säilömuistista. Työmuisti käsittelee säilömuistista haetut tiedot ja 

muokkaa niitä ennen tekstin tuottamista. Säilömuistista haku ja käsittely työ-

muistissa tapahtuu monta kertaa kirjoittamisen aikana Aloittelevalle kirjoittajalle 

muistitiedon hakeminen ja jäsentäminen on vaikeaa, koska soveltuva strategia 

puuttuu. Kirjoittaminen onkin vaativimmillaan luovassa kognitiivisessa kirjoi-

tusprosessissa, jossa strategian on oltava joustava mahdollistaen uusien ajatus-

kulkujen luomisen ja maailmankuvan laajentamisen (mm. Vähäpassi 1982). 
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3 Lukemisen opetus  

 

3.1 Suomalaisen lukemaan opetuksen historiaa 
 

Suomalaiskoululaisten menestys kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa (Prog-

ramme for International School Assesment) on herättänyt laajaa kiinnostusta. 

Mistä suomalaisten hyvät oppimistulokset niin äidinkielessä kuin muissakin op-

piaineissa johtuvat? Selityksiä on haettu mm. peruskoulujärjestelmästä, opetta-

jankoulutuksesta ja historiasta (Arinen ym. 2008; Hämäläinen, Lindström & Pu-

hakka 2005; Simola 2005). Varmaa on, että Suomessa lukutaitoa on arvostettu ja 

sen osaamista on vaadittu 1600-luvulta alkaen (mm. Halila 1949). 

Kirjoitetun suomen kielen juuret juontavat Turun piispa Mikael Agricolaan 

(n. 1510–1557), jonka vuonna 1542 kirjoittama Abckirja oli ensimmäinen suo-

menkielinen aapinen. Agricola haki suomen kielen kirjoitusasulle mallia ruotsis-

ta, saksasta ja latinasta, mikä näkyy hänen tekstiensä vierasperäisissä lausera-

kenteissa ja kirjaimissa. Agricola joutui myös kehittämään uudissanoja suomen 

kieleen (esim. esimerkki on hänen luomansa sana). Kieli on Agricolan ajoista 

muuttunut, ja mm. kirjain-äännevastaavuus on kasvanut, mutta Agricolan kehit-

tämä kielen kirjoitettu muoto on edelleen kirjoitetun suomen kielen pohjana. 

(Tarkiainen & Tarkiainen 1985) 

Vuonna 1666 piispa Johannes Gezelius vanhempi lähetti papistolle kiertokir-

jeen, jossa hän korosti lukutaidon merkitystä. Gezelius kehotti rovasteja hank-

kimaan jokaiseen seurakuntaan ainakin yhden henkilön, joka maksua vastaan 

viipyisi kylässä opettamassa kansaa lukemaan kirjaa. Tämä alkuopetuksemme 

Magna chartaksi sanottu kirje oli ensimmäinen suunnitelma myöhemmälle kier-

tokoululle. Kylissä tapahtuvaan opetusta varten Gezelius julkaisi oppikirjan Yxi 
paras Lasten tavara, joka pysyi puolitoista vuosisataa yhtenä merkittävimpänä 

kansankirjasena (Halila 1949, 21). Gezeliuksen vaatimuksesta kansan oli jo en-

nen ensimmäiselle ehtoolliselle tuloa saavuttava papin luo kristinopintaidoissa 

kuulusteltavaksi. Näin rippikoulut saivat alkunsa. Papit ja lukkarit valvoivat lu-

ku- ja kristinopintaitoa kinkereillä, joihin kaikkien oli sakon tai jalkapuurangais-

tuksen uhalla tultava. Pappien oli pidettävä rippikirjaa, johon kunkin seurakunta-

laisen kohdalle merkittiin rasti tai puolirasti tämän lukutaidon mukaan (Halila 

1949, 24–25).  

Hallitsija Kaarle XI oli myötämielinen Gezeliuksen kansansivistystyölle, ja 

vaatimus katekismuksen tuntemisesta kirjattiin vuoden 1686 kirkkolakiin (Halila 

1949, 25). Laissa mm. sanottiin: "Ja ei pidä ketän kihlattaman, joka ei taida Lut-

heruxen Catechismusta eikä ole ollut Herran ehtoollisella" (KL 1686)��Naimalu-

pa oli siten riippuvainen Katekismuksen osaamisesta ja tämä taas lukutaidosta, 

joten motivaatio ainakin auttavalle lukemaan oppimiselle oli ilmeinen (myös 

Takala 2006a, 14). Suuremmat kunnat palkkasivat lukkarin avuksi koulumesta-

reita. Heidän tehtävänään oli opettaa lukemista niille, jotka papisto rippikoulusta 
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heidän oppiinsa lähetti. Koulumestarit toimivat usein kiertokouluissa, jotka mo-

nissa kunnissa korvasivat pysyvän kansakoulun vielä pitkään 1900-luvun puolel-

la (Lehmuskallio 1983, 41). Uno Cygnaeuksen ajatusten pohjalta laadittu en-

simmäinen kansakouluasetus vuonna 1866 päätti virallisesti kirkon tehtävän 

opetuksen pääasiallisena antajana. Maalais- ja kaupunkikuntia asetus velvoitti 

eri tavoin (Halila 1949, 367). Maalaiskunnissa lukemisen alkeisopetus jätettiin 

edelleen kotien ja seurakunnan vastuulle, mutta kaupunkeihin oli perustettava 

kansakoulut kaikkia niitä 8–12-vuotiaita tyttöjä ja poikia varten, jotka eivät ko-

dissaan tai muissa oppilaitoksissa saaneet vastaavaa opetusta (Halila 1949, 368–

370). Vasta oppivelvollisuuslaki vuonna 1921 vakiinnutti jokaisen lapsen oikeu-

den saada kansakouluopetusta 7-vuotiaasta alkaen (Lehmuskallio 1983, 43). 

Suomalaisista evankelis-luterilaisista kokonaan lukutaidottomia oli vuonna 

1900 0,8 %, mutta sekä luku- että kirjoitustaitoisia oli ain 38,6 %. Myöhempi 

luku kasvoi kansakoulujen lisäännyttyä vuoteen 1930 mennessä 84,1 %:iin (Vä-

estötilasto 1900, ks. Lehmuskallio 1983, 44). Jonkinlainen lukutaito voidaan si-

ten sanoa liki kaikilla suomalaisilla olleen jo yli sata vuotta. Kansakoulun histo-

ria päättyi peruskoulun saapumiseen 1970-luvulla. Opetusmenetelmät ja -

materiaalit, oppisisällöt ja arviointi muuttuivat radikaalisti. Opetuksen tasoryh-

mät poistuivat ja erityisopetuksen määrä kääntyi kasvuun (mm. Hautamäki, Lah-

tinen, Moberg & Tuunainen 2002, 29–48). Lukemaan opeteltiin edelleen pääasi-

allisesti tavuttamalla ja kirjainnimet lausumalla (tee aa ta > äl oo lo> talo), 

mutta panostus puhe- ja luki-opetukseen laaja-alaisen erityisopetuksen muotona 

toi mukanaan myös uusia menetelmiä, ja lukemaan opettaminen kirjainäänteitä 

(/t/ /a/ > ta /l/ /o/> lo, talo) käyttämällä yleistyi 1980-luvulla (ks luku 3.4). 

 

 

3.2 Lukemaan oppiminen suomen kielellä 
 

Suomen kielessä kirjoituksen ja puheen suhde on säännöllinen, ja suomen kielen 

sanotaan siten olevan läpinäkyvä. Foneemit (ääntymätavat) ja grafeemit (kir-

jainmerkit) vastaavat lähes täydellisesti toisiaan, jokainen foneemi esitetään (toi-

sin kuin esim. hepreassa tai arabiassa, joissa vokaaleja ei yleensä merkitä) ja jo-

kainen grafeemi äännetään (toisin kuin esim. ranskassa, jossa esiintyy paljon 

mykkiä kirjaimia). Suomen kielessä on 21 foneemia: 8 vokaalifoneemia (kir-

jainmerkit a, e, i, o, u, y, ä, ö) ja 13 konsonanttifoneemia (d, h, j, k, l, m, n, äng-

äänne, p, r, s, t, v). Äng-äänteellä ei ole omaa grafeemia, vaan se sopimuksenva-

raisesti kirjoitetaan k:n edessä grafeemilla n ja geminaatassa kahden kirjaimen 

grafeemilla ng (Pääkkönen 1991). G-kirjain esiintyy siten ainoana vierasperäi-

senä aakkosena myös suomalaisissa sanoissa. Muut vierasperäiset suomen kie-

len lainasanoissa esiintyvät aakkoset ovat b, f, c, w, z, x, å. Äng-äänteen lisäksi 

suomen kielen ääntämisen säännöllisyydessä poikkeuksen tekevät mm. loppu-

kahdennukset (tulepa) ja konsonantin assimilaatio seuraavaan konsonanttiin 

(kunpa) (Karlsson 2004). 
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Lukemisen tutkimus on tehty pääosin englanninkielisessä ympäristössä. 

Kielten ja kirjoitusjärjestelmien yhteys lukemaan oppimiseen ja lukemisvaike-

uksiin ei ole siten perinteisesti ollut tutkimuksen kohteena, vaikka esim. englan-

nin kielen haasteet aloittavalle lukijalle on tiedostettu jo kauan (ks. mm. Ellis 

1993). Englannin kieleen pohjautuvat havainnot on myös helposti yleistetty kos-

kemaan muitakin aakkosellisia kirjoitusjärjestelmiä (Aro 2006, 107–108). Kie-

len vaikutusta lukutaidon kehittymiseen on eniten tutkittu vertaamalla englantia 

johonkin säännöllisempään kieleen. Turkkilaisten ja amerikkalaisten lasten luku-

taitovertailussa turkkilaislapset olivat vielä kolmannella luokalla amerikkalais-

lapsia edellä (Öney & Goldman 1984). Saksankielisten (mm. Landerl 2000; 

Wimmer & Goswami 1994) ja kreikankielisten (Goswami, Porpodas & 

Wheelwright 1997) lasten on niin ikään todettu kehittyvän lukemisessa englan-

ninkielisiä lapsia nopeammin. Thorstadin (1991) tutkimuksessa verrattiin italian, 

englannin ja englannin säännönmukaistetulla kirjoitusjärjestelmällä, initial 

teaching alphabet (i.t.a.), lukemaan opettelua. Italiaa ja i.t.a.-menetelmää käyttä-

en englantia lukemaan opettelevat edistyivät perinteistä englannin lukemaan 

opettelutapaa käyttäviä paremmin.  

Seymour, Aro ja Erskine (2003) vertasivat 13 eurooppalaisessa kielessä kir-

jain-äännevastaavuuden hallintaa, tuttujen sanojen tunnistamisen sekä merkityk-

settömien sanojen kokoamisen taitoja ensimmäisellä luokalla. Kirjain-

äännevastaavuudessa ei ollut suuria eroja kielten välillä, mutta sekä merkityksel-

listen että merkityksettömien sanojen tunnistamisessa englanninkieliset lapset 

olivat heikoimpia eivätkä saavuttaneet toisia vielä toisenkaan luokan aikana. 

Enin osa koululaisista näytti oppivan lukemaan ensimmäisen luokan aikana, 

mutta poikkeuksen tekivät englantilaiset ja tanskalaiset lapset. Englantia puhu-

vat lapset omaksuivat lukutaidon peräti kaksi kertaa muita hitaammin. Seymour 

ym. (2003) tulkitsivat kielen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyden sekä vä-

häisemmässä määrin tavurakenteen kompleksisuuden olevan yhteydessä hi-

taampaan lukutaidon tarkkuuden kehittymiseen. He asettivat tutkimuksessa mu-

kana olleet 13 maata kirjoitusjärjestelmän säännönmukaisuuden jatkumolle. 

Suomi sijoittui tämän jatkumon toiseen ja englanti toiseen ääripäähän. 

 

säännöllinen      epäsäännöllinen 

 suomi kreikka portugali ranska englanti  

  italia hollanti tanska   

  espanja ruotsi    

  saksa     

  norja     

  islanti     

 

Kuvio 3. Kolmentoista eurooppalaisen kielen oletettu järjestys kirjoitusjärjestelmän sään-

nönmukaisuuden jatkumolla (Seymourin ym. 2003 mukaan) 
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PISA-vertailuissa 2000, 2003 ja 2006 suomalaislapset ovat osoittaneet lukevan-

sa vielä 15-vuotiainakin eurooppalaisia ikätovereitaan paremmin (Arinen ym. 

2008; Arinen & Karjalainen 2007), vaikka PISA-tutkimuksessa vertailun koh-

teena ei enää ole tekninen lukutaito vaan kyky ymmärtää kirjoitettuja tekstejä ja 

käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Varhainen teknisen lukutaidon saavuttami-

nen voi nopeuttaa ymmärtävän lukemisen syntyä, vaikka tekstinymmärtämiseen 

vaikuttavat myös muut seikat (ks. luku 2.5.3) 

Suomalaislapset lukevat myös paremmin kuin muut pohjoismaalaiset, vaik-

ka kansainvälisesti tarkasteltuna koulutusjärjestelmämme ja kulttuuriperimäm-

me ovat samankaltaisia (Silvén 2006, 51). Suomalaiset tutkimukset alkavasta 

lukutaidosta osoittavatkin suomalaislasten lukutaidon kehittyvän erityisen nope-

asti. Silvénin ym. (2004) tutkimuksessa 69:stä eteläsuomalaisesta lapsesta kaksi 

kolmannesta osoitti alkavaa tai sujuvaa kielitaitoa jo ennen koulun alkua. Aron 

(2004) tutkimuksessa suomalaiset lapset olivat jo koulua aloittaessaan keskimää-

rin tarkempia lukijoita kuin englanninkieliset lapset ensimmäisen kouluvuoden 

jälkeen. Noin kolmasosa suomalaisista osasi dekoodata sanoja jo koulun alkaes-

sa. Kymmenen kouluviikon jälkeen suomalaisten lukutaito oli samalla tasolla 

kuin englantilaisten kahden kouluvuoden jälkeen. Suomalaislapset näyttävät op-

pivan lukemisen oivalluksenomaisena harppauksena, mihin viittaavat myös Ho-

lopaisen (2002) ja Lerkkasen tutkimukset (2003). Eri maiden välisiä vertailuja 

hankaloittavat vaihteleva koulunaloitusikä ja muut koulujärjestelmän ja kulttuu-

rin erot. Esim. Englannissa koulunkäynti aloitetaan jo 5-vuotiaana, Suomessa 7-

vuotiaana ja monessa muussa maassa 6-vuotiaana tai vaihdellen. Tulokset suo-

malaislasten nopeammasta lukemaan oppimisesta eivät kuitenkaan näytä perus-

tuvan suurempaan, iän mukanaan tuomaan kypsyyteen. Seymourin ym. (2003) 

tutkimuksessa koulunaloitusikä ei ollut yhteydessä taitoeroihin. Spencerin ja 

Hanleyn (2003) Walesissa suorittamassa tutkimuksessa Walesin omaa, kymrin 

kieltä puhuvat lapset oppivat nopeammin lukemaan kuin englannin kieltä puhu-

vat lapset, vaikka koulun aloitusikä ja muut kouluolot olivat samat. Kielen epä-

säännöllisyys näyttää siten aidosti hidastavan lukemaan oppimista. 

Aron (2006, 114–116) mukaan epäsäännöllisen kirjoitusjärjestelmän oppi-

misen hitauteen on kaksi syytä. Ensiksikin äänteellisen, kokoavan lukemisen 

periaatteiden oppiminen on vaikeaa, jos kirjain-äännevastaavuuden säännöt ovat 

monimutkaiset ja poikkeuksia sääntöihin on paljon. Toiseksi, koska kokoava 

lukutapa on epäluotettava, alkava lukija joutuu käyttämään myös sanaspesifiin 

tunnistamiseen perustuvaa strategiaa. Kahden strategian käyttö näyttää hidasta-

van lukemaan oppimista. Goswami (2002) kuvaa lukemisen eri strategioita jyvi-

en karkeusasteilla. Englanninkielinen alkava lukija joutuu operoimaan vaihtele-

vasti eri karkeusasteilla, kokosanamenetelmällä, analogiaperiaatteella eli vertai-

lemalla sanoissa esiintyviä tuttuja rakenteita ja foneemitasolla, kun taas esim. 

suomenkielinen lukija selviytyy käyttämällä ainoastaan hienoja jyviä eli fonee-

meja. Lukemisen pienimpien yksikköjen, hienojen jyvien, käyttö näyttää syste-

maattisesti johtavan nopeampaan ja tarkempaan tekniseen lukutaitoon (mm. 

Seymour ym. 2003). 
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3.3 Minkä ikäisenä lukemaan? 
 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 kieli ja vuorovaikutus maini-

taan ensimmäisenä kokonaisuutena keskeisissä sisältöalueissa. Kokonaisuuden 

mukaan esiopetuksessa luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle, jon-

ka perustana on, että lapsi on kuullut ja kuunnellut, hän on itse tullut kuulluksi, 

hän on puhunut ja hänelle on puhuttu, hänen kanssaan on keskusteltu, hän on 

kysellyt ja hänelle on vastattu. Lapsi kehittää tällaisessa ympäristössä ikään kuin 

huomaamattaan sanavarastoaan sekä luku- ja kirjoitustaitoaan (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2000, 11). 

Lukemaan opettamisen lähtökohtana onkin aina puhuttu (tai viitottu) kieli, ja 

opettaminen etenee kielen kehityksen vaiheiden kanssa yhtenevästi (ks. luku 

2.1). Lukemaan opettamiselle otollisesta iästä on keskusteltu kauan, ja perintei-

sesti vasta koulu on saanut ”opettaa” lukemaan. Lasten kielellisen kehityksen 

erot ovat kuitenkin suuret, ja monella 5-vuotiaalla – tai nuoremmallakin – on 

paitsi kyky myös suuri halu ratkaista kirjainten koodi. Esiopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2000 kehottaa ottamaan huomioon jo ennen esiopetusta mah-

dollisesti opittu luku- ja kirjoitustaito järjestämällä avoin oppimisympäristö, jos-

sa kukin lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaisesti 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 11). Varsinaiseen lukemaan 

opettamiseen ei kuitenkaan kehoteta. Osa tutkijoista pitääkin lukemaan opetta-

misen aloittamista vasta koulussa ajan hukkaamisena. Mm. Julkunen (1994, 69, 

ks. myös luku 1) puoltaa lukemaan opettamisen mahdollisimman aikaista aloit-

tamista. Hänen tutkimuksessaan ennen koulun alkua lukemaan oppineet menes-

tyivät koko peruskoulun ajan luetun ymmärtämisen ja teoreettisten aineiden teh-

tävissä merkitsevästi paremmin kuin vasta koulussa lukemaan oppineet toverin-

sa. Lisäksi Julkunen suosittelee tekstinymmärrystaitojen opettamista heti luke-

maan opettamisen alussa, jotta oppilaat saavat oikean kuvan lukemisen tarkoi-

tuksesta (Julkunen 1994, 68).  

Suomessa virallinen lukemaan opetus aloitetaan myöhään, suurimman osan 

lapsista jo täytettyä 7 vuotta. Tiettävästi missään päin maailmaa lukemista ei 

aloiteta tätä myöhemmin (mm. Aro 2004). Yli kolmasosa suomalaislapsista lu-

keekin jo kouluun tullessaan (Lyytinen & Lyytinen 2006, 87), ja ilmeisesti suu-

rin osa lapsista oppisi lukemaan, vaikkei koskaan kouluun menisikään (Nurmi 

2007). Teknisen peruslukutaidon saavuttaminen näyttää siis olevan suurimmalle 

osalle suomalaislapsista vaivatonta. Sen sijaan sujuvan lukemisen (mm. Mäki-

nen 2005) ja tekstinymmärtämisen taidot eivät ole yhtä helposti tavoitettavissa 

(Lehto 2006, 135–139). 

 

 

3.4 Lukemaan opettamisen menetelmiä 
 

Lukemaan opettamisen menetelmät vaihtelevat riippuen pääasiallisesti siitä, on-

ko kyseessä säännöllinen vai epäsäännöllinen kieli. Menetelmiä on kahta pää-
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tyyppiä, synteettisiä ja analyyttisiä (mm. Lerkkanen 2006, 59; Takala 2006, 23). 

Jako vertautuu Høienin ja Lundbergin (1999) kaksikanavaiseen malliin (ks. luku 

2.6) siten, että synteettinen menetelmä vastaa fonologista ja analyyttinen orto-

grafista väylää (mm. Thuneberg 2006, 178). Englanninkielinen kirjallisuus ku-

vaa fonologisen menetelmän usein myös alfabeettisenä tai kokoavana (”pho-

nics”) ja ortografisen menetelmän logografisena tai tunnistavana (”whole langu-

age”) (Aro 2006, 109). Usein puhutaan myös bottom-up- (synteettinen) ja top-

down-menetelmistä (analyyttinen) kuvaten lukemaan opetuksen ja oppimisen 

suuntaa.  

Synteettisillä menetelmillä on suomen kielessä pitkä historia. Niissä lukemi-

sen opetus lähtee pienistä yksiköistä, äänteistä, kirjaimista ja tavuista, kohti sa-

nakokonaisuuksia (bottom-up). Suomen kielen lähes täydellinen kirjain-äänne-

vastaavuus puoltaa synteettisen menetelmän käyttöä. Analyyttiset menetelmät 

ovat uudempia ja peräisin yleensä epäsäännöllisistä kielistä. Niissä lähtökohtana 

on kokonainen sana tai lause, josta edetään pienempiin yksikköihin päin (top-

down) (Lerkkanen 2006, 66; Siiskonen, Aro & Holopainen 2001, 73; Takala 

2006a, 23). Käytössä on lisäksi näitä kahta päätyyppiä yhdistäviä sekamenetel-

miä. Analogiamenetelmä, joka yleensä on kiinteä osa englanninkielistä luke-

maan opettamista, perustuu sanan tai sanan osan tunnistamiseen aikaisemmin 

opitun sanan perusteella (ks. luku 2.5.1). Lukemaan opettamisen metodinen kes-

kustelu on Suomessa jatkunut yli sata vuotta, ainakin Aleksis Kiven Seitsemän 

veljeksen ilmestymisestä 1870 ensimmäiseen peruskoulun opetussuunnitelmaan 

1970, joka mm. kehotti ”lukemaan liukumalla” ja ”teettämään tavurytmiä kehit-

täviä tavuttamisharjoituksia” (Korkeamäki 2007, 11–12; POPS-70). 

Lukemaan voi oppia myös kirjoittamisen kautta. Kirjoitustaito kehittyy usein 

ennen lukemista, ja lasten leikkikirjoitusta voi hyödyntää lukemisen opetuksessa 

(Hagtvet & Palsdottir 1992, ks. luku 2.7). Suomessa lukemaan opetus ei syste-

maattisesti ole hyödyntänyt kirjoittamista lähtökohtana, mutta esim. Yhdysval-

loissa Writing to Read -ohjelma on ollut miljoonien lasten lukemaan opetuksen 

menetelmä (Martin & Friedberg 1986; Trageton 2007, 212–213). Tragetonin 

(2007) Lukemaan oppiminen kirjoittamalla -menetelmä ehdottaa tietokoneella 

tapahtuvaa kirjoittamista lukemaan oppimisen perustaksi. Koneella kirjoittamal-

la vältytään hienomotoriikan kirjoittamiselle mahdollisesti asettamista esteistä 

kaikkein nuorimmilla oppijoilla. Tietokoneella kirjoittaminen olisi Tragetonin 

(2007, 200–201) mukaan myös luonteva sukeutuvan, ympäristön kielivirikkeistä 

kumpuavan luku- ja kirjoitustaidon tuki. 

Lerkkasen haastattelumateriaalin perusteella näyttää siltä, että suomalainen 

opettaja suosii sekamenetelmiä, joissa on mukana ”hyväksi havaittuja” koke-

muksia lukutaidon opetuksesta (Lerkkanen 2003, ks. Lerkkanen 2006, 59). Ko-

konaisia koululuokkia koskevissa lukemaan oppimisen tutkimuksissa ei ole ha-

vaittu tilastollisesti merkitseviä eroja eri menetelmien käytön ja lukusuoritusten 

välillä (Julkunen 1994, 60; Linnakylä 1993). Kuitenkin on selvää, että yksittäi-

selle oppilaalle käytetyllä menetelmällä on suuri merkitys. Lyytisen ym. tutki-

muksissa lukemisvaikeuteen johtavia erillisiä polkuja havaittiin jo varhaisessa 
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kehitysvaiheessa (Lyytinen ym. 2006). Osalla lapsista oli ainoastaan fonologisia, 

osalla nimeämisen ja osalla kirjainten oppimisen vaikeuksia, osalla ongelmat 

yhdistyivät. Kunkin oppilaan yksilöllinen arviointi (mm. Thuneberg 2006, 179–

182) lukemisen opetustapaa valittaessa on oleellista varsinkin, jos lukeminen ei 

ole käynnistynyt odotetusti. 

 

Taulukko 1. Lukemaan opettamisen eri menetelmiä Lerkkasta (2006, 60) mukaillen 

 

Synteettinen, menetelmä (bottom-up, fonologinen 

menetelmä)  

Analyyttinen menetelmä (top-down, ortografinen 

menetelmä) 

Kirjainnimimenetelmä (kirjaintavausmenetelmä) KPL-kokosanamenetelmä 

(Kuuntelen-Puhun-Luen) 

Kirjainäännemenetelmä 

(äännetavausmenetelmä) 

LPP (Lukemaan Puheen Perusteella) 

PL (Puheesta Lukemaan)  

LVP (Lukemaan Viittomisen Perusteella) 

Tavuttain liukuminen Domanin menetelmä 

Oivallusmenetelmä Fernald-menetelmä 

KÄTS-menetelmä (Kirjain-Äänne-Tavu-Sana)  

CID-assosiaatiomenetelmä  

Lukemisen valmiuksia harjaannuttavia menetelmiä 

PREP (Pass Reading Enhancement Program) 

Bright Start 

Logorytmiikka 

 

3.4.1 Synteettisiä menetelmiä 

Kirjainnimimenetelmä. Kirjainnimillä lukeminen eli sitkeästi suomalaisessa 

kouluperinteessä (ks. myös luku 3.1), ja sitä käytti vielä 1980-luvulla 80 pro-

senttia opettajista (Karppi 1983, 80). Järjestelmällisen opettajakoulutuksen ansi-

osta 1990-luvulla kirjainnimimenetelmää käytti enää pari prosenttia (Lerkkanen 

1994, ks. Lerkkanen 2006, 61). Kirjainnimimenetelmän heikkoutena on yksittäi-

sen kirjaimen ääntöhavainnon erilaisuus verrattuna tavutason ääntöhavaintoon. 

Erityisen helposti tavuihin tulee vokaalifoneemi konsonantin nimen mukana. 

Esim. kirja-sanan lukeminen kirjainnimimenetelmällä johtaa aloittelevalla luki-

jalla helposti sanaan koiria, ”koo ii är koir jii aa jia, koiria”. Katkot ja toistot sa-

nojen kokoamisessa kuormittavat työmuistia niin, että sanan loppuun päästes-

sään lukija on helposti unohtanut alkuosan ja saattaa arvata koko sanan pelkän 

lopputavun perusteella (Siiskonen ym. 2001, 73–74). 

Kirjainäännemenetelmä. Tässä menetelmässä kirjaimet lausutaan äänteiden 

mukaisesti ja äänteistä kootaan tavuja (/r/ /a/ ra /t/ /a/ ta, rata) . Menetelmä on 

yksinkertaisempi kuin kirjainnimillä tavaaminen, mutta etenkin soinnittomien 

konsonanttien äänteet tuottavat aloittelijalle helposti ongelmia. Yhdistämisvai-

heessa äänteet saattavat myös vaihtaa paikkaa etenkin vieraita sanoja luettaessa 

(Karppi 1983, 82–84). 
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Tavuittain liukuminen. Liukumismenetelmässä opetuksen lähtökohtana on 

tavu, jonka sisältämiä äänteitä venytetään. Lukemisen kohteena on siis suoraan 

tavu, joka onkin suomen kielen luonnollinen rytminen puheyksikkö. Tavun si-

sältämien äänteiden konkretisoimiseksi niiden kestoa pidennetään ja eri ääntei-

den välillä pidetään tauko, esim. t-uu >l-i> tuuli. Englanninkielinen lukemaan 

opetus käyttää näitä tavun sisäisiä aluke- ja riimielementtejä runsaasti hyödyksi 

(Goswami 2002). Suomen kielen tavurakenne on yksinkertainen, mutta tavujen 

osien korostamisesta on hyötyä esim. vierasperäisten, konsonanttiyhdistelmiä 

sisältävien sanojen lukemisessa. Menetelmä palvelee myös konsonanttien keston 

havaitsemisessa, koska tavurajoilla pysähtyminen havainnollistaa selkeästi tavun 

loppu- ja alkukonsonantin (Karppi 1983, 84–86). 

Oivallusmenetelmä. Linda Heiskasen 1970-luvulla kehittämä menetelmä, 

”oivaltaminen”, ”raksahdus” tai ”lindismi” perustuu äänne-kirjainyhteyden oi-

valtamiseen (mm. Heiskanen ja työryhmä 2007). Lähtökohtana on puhe, josta 

pyritään erottamaan yksittäisiä äänteitä. Äänteet kootaan tavuiksi, nämä taas sa-

noiksi ja sanat lauseiksi. Äänteiden erottelussa ei käytetä kirjainnimiä vaan ään-

teet pyritään erottamaan kuullun perusteella, minkä jälkeen tutkitaan äänteen 

synnyttämiseen vaadittavaa artikulaatiota ja sen jälkeen vasta äänteen kirjoitet-

tua muotoa. Kun äänteistä on koottu tavuja, alkaa vuorotteleva tavujen lukemi-

nen ja niiden kirjoittaminen. Heiskanen painottaa rytmiikkaa oikeinkirjoituksen 

perustana. Kun tavujen rytmisyys on löydetty, ei hänen mukaansa konsonanttien 

keston opettelua erikseen tarvita. Heiskasen menetelmää on kritisoitu runsaasta 

merkityksettömien tavujen lukemisesta, joka ei valmenna luetun ymmärtämiseen 

(ks. Lerkkanen 2006, 63). 

KÄTS-menetelmä. KÄTS-menetelmä (Kirjain Äänne Tavu Sana) kehitettiin 

lukivaikeuksien korjaamiseen (Karppi 1983), mutta sen käyttö yleistyi 1980-

luvulla nopeasti lukemisen perusopetukseen. KÄTS-menetelmä elää edelleen 

Suomessa käytössä olevien aapisten lukemaan opettamismenetelmän runkona 

(mm. Krokfors & Marttinen 2003; Wäre, Töllinen, Huovi & Louhi 2003). 

KÄTS-menetelmässä tekninen lukutaito jaetaan osaprosesseihin. Näitä ovat kir-

jaimen muuttaminen äänteeksi (K), äänteiden yhdistäminen (Ä), tavun hahmot-

taminen (T) ja sanan hahmottaminen (S). Äänteiden opettelu tapahtuu kirjaimen 

nimien avulla havainnoimalla kielen asento, ääntöliike ja ilmavirta. Äänteen no-

peaa yhdistämistä kirjaimeen painotetaan, koska sujuva lukeminen edellyttää 

perusyksiköiden varmaa hallintaa. Tavujen perusrakenteet, tavurajan määräyty-

minen ja sen säännönmukaisuus opetetaan, jotta tavurajat hahmottuisivat tavu-

viivojen poistamisen jälkeenkin. Tavuittain luetaan niin kauan kuin oikeinkirjoi-

tus on epävarmaa. Sen jälkeen siirrytään sanahahmottain lukemiseen. Tavutta-

miseen palataan yhä pitkien ja outojen sanojen kohdalla.  

KÄTS-menetelmän alkuharjoitukset ovat rinnastettavissa kielellisen tietoi-

suuden harjoituksiin, joissa analysoidaan puhuttuja tavuja ja sanoja. Sanojen ta-

vuerottelun pohjana on rytmi, jota korostetaan taputtamalla, tömistämällä, soit-

timin, laulamalla, loruttelemalla ym. Keskeistä tavurytmin lisäksi on tavun tark-
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ka ääntäminen, tavun visualisointi taululle ja sanan paljastaminen tavu kerral-

laan. (Karppi 1983) 

CID-assosiaatiomenetelmä. Lukemiseen erityisopetukseen soveltuva CID-

assosiaatiomenetelmä (Central Institute for the Deaf) on saanut nimensä amerik-

kalaisen laitoksen perusteella, jossa sen käyttö aloitettiin vuonna 1963. Assosi-

aatiomenetelmän (Puhumaan lukien – lukemaan puhuen) perustuu ajatukseen 

lukutaidon rakentumisesta kielen kehityksen myötä syntyneiden taitojen pohjalle 

ja toisaalta puheen kehityksen mahdollisuuteen kirjoitetun kielen kautta. CID-

menetelmä jakaantuu valmiusharjoituksiin ja varsinaiseen kielenopetukseen. 

Valmiusharjoituksissa korostetaan ohjeiden vastaanottokykyä ja kaikkien aistien 

käyttöä. Kielenopetuksessa vuorottelevat kirjainten, tavujen ja sanojen opettelu-

vaiheet. Menetelmä perustuu systemaattisuuteen, tarkkaan struktuuriin, työsken-

telyrutiinien oppimiseen, opeteltavien asioiden runsaaseen toistoon, eri aistien 

hyväksikäyttöön ja muistin harjoittamiseen. CID soveltuu lapsille, joilla on laa-

ja-alaisia kielellisiä vaikeuksia sekä tarkkaavuuden ja motoriikan ongelmia. Me-

netelmä kehittää fonologista tietoisuutta tukemalla erityisesti äänteiden ja tavu-

jen havaitsemista. (Kontu 2006; Siiskonen & Vuorinen 2004, 39–43) 

 

3.4.2 Analyyttisiä menetelmiä 

KPL-kokosanamenetelmä. KPL (Kuuntelen- Puhun-Luen) on 1970-luvulta asti 

kehitetty menetelmä (Vuorinen, Siiskonen, Huttunen & Syyrakki 2002), joka 

perustuu yksittäisten sanojen lukemaan oppimiseen kuvakortteja hyväksi käyttä-

en. Menetelmässä on 250 sanan perussanasto, joka opetellaan monipuolisen op-

pimateriaalin kanssa tunnistamaan käsitteinä, tuottamaan puhuen ja/tai viitttoen, 

tunnistamaan kokonaisina sanahahmoina ja kirjoittamaan. Menetelmässä on 

useita erilaisia harjoitusvaihtoehtoja, kuten mm. motivointitarinat, nimeämishar-

joitukset, käsitteiden laajentaminen jne. Korttien avulla edetään nopeasti myös 

lausetasolle. KPL sopii käytettäväksi jonkin synteettisen lukemaan opetuksen 

rinnalle, esim. CID-assosiaatiomenetelmän kanssa. Kun varsinainen luku- ja kir-

joitustaito opitaan yleensä synteettisten menetelmien kautta, kokosanamenetel-

mällä rikastutetaan lapsen käsite- ja sanavarastoa sekä tutustutetaan häntä kirjoi-

tettuun kieleen. Lapsen sanavarasto kasvaa, ja hän saa kokemuksia siitä, että voi 

tunnistaa kirjoitettuja sanoja. Kun KPL-menetelmän rinnalla käytetään jotain 

synteettistä menetelmää, lapsi saattaa alkaa lukea KPL-sanojakin äänne äänteel-

tä. Tällä tavoin synteettiset ja analyyttiset menetelmät parhaimmillaan kohtaa-

vat. (Siiskonen & Vuorinen 2004) 

LPP (Lukemaan Puheen Perusteella). LPP:n lähtökohtana on lasten tuotta-

ma puhekieli, jota muutetaan kirjoitetuksi kieleksi (Leimar 1974). Lapsilähtöi-

syys on LPP:n keskeinen ajatus, ja menetelmässä korostuvat toiminnallisuus ja 

yksilöllisyys. Lukemisprosessissa painotetaan lukutaidon riippuvuutta taidosta 

puhua ja kuunnella. Menetelmässä on viisi vaihetta. Keskusteluvaiheessa hae-

taan yhteinen, lapsia kiinnostava aihe, josta jutellaan. Saneluvaiheessa opettaja 

kirjoittaa lasten sanelun perusteella lauseita keskustellusta aiheesta taululle. La-
borointivaiheessa saneltua tekstiä analysoidaan tarkastelemalla yksittäisiä sano-
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ja, tavuja ja äänteitä. Uudelleenlukuvaiheessa jokainen oppilas lukee uudelleen 

opettajan kanssa sanellun tekstin sanoja tai lauseita. Jälkikäsittelyvaiheessa lap-

set työskentelevät valitsemiensa sanojen kanssa, jotka on kirjoitettu erillisille 

lapuille. (Järvinen 1993) 

LPP-menetelmästä on kehitetty edelleen PL-menetelmä (Puheesta Luke-

maan), joka poikkeaa edellisestä lähinnä siinä, että opettaja tietoisesti luo tilan-

teita, joissa lapsi eri aistein pääsee vertailemaan, kuvailemaan, luokittelemaan, 

muodostamaan käsitteitä ja tekemään päätelmiä ympäristöstään. Myös kielelli-

sen tietoisuuden harjoitukset sekä luokittelu- ja lajittelutehtävät ovat erilaisia 

kuin LPP:ssä. (Lehtonen 1998, ks. Lerkkanen 2006, 73). 

LVP (Lukemaan Viittomien Perusteella) on sekin LPP-menetelmästä kehi-

tetty. Oulun kuulovammaisten koulussa vuonna 1994 syntynyt menetelmä lähtee 

viitotun suomen kielen hyvästä osaamisesta. LVP sisältää valmiin materiaalin 

toisin kuin perinteinen LPP. Opetusmateriaali koostuu kuvatauluista, niihin liit-

tyvistä kysymysmonisteista ja tietokonepohjaisesta opetusohjelmasta. Kaikki 

materiaali on suunniteltu lasten kokemusmaailmaan sopivaksi ja kuurojen kult-

tuuria kuvaavaksi. LVP sopii käytettäväksi muiden menetelmien rinnalla ja 

myös suomi vieraana kielenä -opetuksessa. (Ääri-Vähäkylä 2002, 145–152). 

Domanin menetelmä. Domanin menetelmä on suunnattu hyvin nuorille, jopa 

1-vuotiaille lapsille. Siinä lapsi tutustutetaan kirjoitettuun kieleen esittelemällä 

hänelle tuttuihin ilmiöihin liittyviä sanoja leikin yhteydessä. Tärkeää on lapsen 

kiinnostuksen säilyminen ja lukemaan opettelun leikinomaisuus. Opeteltavat 

sanat on kirjoitettu suurille korteille, joita esitellään lapselle säännöllisesti. Me-

netelmässä on seitsemän porrasta: 1. 15 perussanan sanasto (äiti, isä, lapsen nimi 

jne.), 2. 20 lapseen itseensä liittyvää sanaa (käsi, pää, jalka jne.), 3. lapsen ko-

tisanat (esineet ja tekeminen), 4. valitusta lastenkirjasta poimitut lauseenraken-

nussanat, 5. lastenkirjaan liittyvät lausekortit, 6. helpon kirjan lukeminen ja 7. 

aakkoset. (Doman 1991) 

Fernald-menetelmä. Fernald-menetelmän kehitti Grace Fernald 1920-

luvulla. Menetelmä perustuu multisensoriseen lähestymistapaan ja runsaaseen 

toistoon. Menetelmä sopii lapsille, jotka eivät hyödy synteettisistä menetelmistä 

heikkojen fonologisten taitojensa vuoksi. Fernald-menetelmässä on neljä vaihet-

ta: kosketus-kirjoitusvaihe, kirjoitusvaihe, tekstivaihe ja lukemisvaihe. Lapsi ete-

nee omaa tahtiaan vaiheesta toiseen. Aluksi opettaja kirjoittaa sanan näkyville ja 

sanoo sen. Tämän jälkeen lapsi seuraa sormellaan sanahahmoa ja sanoo sen. Tä-

tä vaihetta toistetaan kunnes lapsi osaa kirjoittaa sanan muistista ilman mallia. 

Opittuja sanoja luetaan monta kertaa, ja niistä voidaan koota lauseita. Kirjoitus-

vaiheessa sanan koskettaminen jätetään pois. Lapsi katsoo ja lukee sanan lapulta 

ja kirjoittaa sen sitten itse. Vaihetta toistetaan jälleen monta kertaa. Tekstivai-

heessa luetaan lyhyitä tarinoita, joissa voi olla myös vieraita sanoja. Ne poimi-

taan erikseen, kirjoitetaan ja luetaan. Taitojen karttuessa kirjoitusvaihe voidaan 

jättää pois. Tavoitteena on saada lapselle 200–300 sanan varasto (sight words), 

joita voi käyttää uusien sanojen opetteluun analogiastrategialla. (Ahvenainen & 

Holopainen 2005, 119; Fernald 1988; Silver & Hagin 2002, 226).  
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3.4.3 Lukemisen valmiuksia harjaannuttavia menetelmiä 

PREP (Pass Reading Enhancement Program). PREP on lukemisvalmiuksien 

harjaannuttamisohjelma, jonka avulla kehitetään lukemisessa tarvittavia tiedon-

käsittelyn taitoja sekä tarkkaavaisuutta ja suunnittelua. Teoreettisena perustana 

ohjelmassa on Lurian malli aivojen kolmesta rakenteellis-toiminnallisesta osas-

ta, suunnittelun, tarkkaavaisuuden sekä rinnakkaisen ja peräkkäisen prosessoin-

nin yksiköstä (Pass = planning, attention, simultaneous and successive proces-

sing) (mm. Parrila & Das 1999). Jokaisella kolmesta yksiköstä on osuutensa 

kognitiivisten toimintojen säätelystä. Ohjelmaan kuuluu materiaalisalku, jossa 

on kahdeksan tehtävää. Näiden avulla opetetaan strategioita kuten toistoa, luo-

kittelua, ennakointia, kirjainten ääntämistä ja yhdistelyä. Jokaiseen tehtävään 

kuluu perusosa ja siltaosa. Perusosassa ei vielä lueta vaan lukemisvalmiuksien 

harjoittelu tapahtuu kuvien avulla. Kaikissa tehtävissä on kolme vaikeustasoa. 

Ohjelmassa olennainen on siltausvaihe, jolloin perustehtävillä opittu asia siirre-

tään uuteen tilanteeseen. PREP:llä on saatu hyviä tuloksia mm. dysfaattisten las-

ten opetuksessa (Salminen & Tammisalo 2001). 

Bright Start. Bright Start on amerikkalaisen H. Carl Haywoodin kehittämä 

kognitiivinen ryhmäkuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu 3–8 -vuotiaille lap-

sille (mm. Haywood, Brooks & Burns 1992). Bright Startin ajatus perustuu Pia-

get’n teorialle kognitiivisista kehitysvaiheista, mutta se painottaa kuitenkin op-

pimisen sosiaalista kontekstia ja lähivyöhykkeen kehitysmahdollisuuksia Vy-

gotskya mukaillen. Taustalla on myös Feuersteinin teoria rakenteellisesta kogni-

tiivisesta muunneltavuudesta. Haywood painottaa ohjattua oppimiskokemusta; 

aikuinen on lapsen ja opittavan taidon välittäjänä. Motivaatio, tunteet ja asenteet 

ovat oppimistilanteessa ratkaisevia. Bright Startissa on seitsemän osaa, joista 

kussakin on 20–30 oppituntia. Osat ovat itsesäätely, numeeriset käsitteet, vertai-

lu, roolin ottaminen, luokittelu, järjestely ja mallit sekä käsitteet. Lisäksi siltana 

ensimmäiselle luokalle opetellaan kirjainmuodot. Osista itsesäätely ja roolin ot-

taminen kehittävät oppimisessa tarvittavia sosiaalisia taitoja ja muut suoremmin 

kognitiivisia taitoja. Yksittäisillä tunneilla on aina sama rakenne. Aluksi esitel-

lään uusi kognitiivinen taito, sen jälkeen taitoa harjoitellaan leikissä tai muunlai-

sessa opetustilanteessa. Tunnin lopuksi taitoa yleistetään (sillataan) lapsen joka-

päiväisessä elämässään kohtaamiin tilanteisiin. Kullekin oppitunnille annetaan 

lisäksi kognitiivisen hallinnan kriteeri, jonka perusteella voidaan päätellä, ovat-

ko lapset omaksuneet oppitunnin tavoitteet. Bright Start -menetelmästä ovat 

Suomessa tehneet tutkimusta mm. Virmajoki-Tyrväinen (2005) ja Kyrö-

Ämmälä (2007). 

Logorytmiikka. Logorytmiikka on alun perin itäeurooppalainen, erityisesti 

Puolassa ja Venäjällä käytössä ollut puhe- ja musiikkiterapiamuoto, jota on käy-

tetty mm. änkytyksen hoitoon (Fibiger, Peters, Euler & Neumann 2008). Logo-

rytmisessä kuntoutuksessa puheharjoituksia, laulua ja voimistelua yhdistetään 

puheen sujuvuuden parantamiseksi (Ahonen 1993). Lukivaikeuden kuntoutuk-

sessa logorytmisiä harjoitteita voidaan hyödyntää tavujen keston havainnollis-

tamiseen siten, että tavuja voidaan laulaa tai lausua ja samalla tehdä tavun kes-
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toa vastaava liike (Kontu 2006, 44–45). Käsillä olevassa tutkimuksessa kokeil-

lusta uudesta lukemisen kuntoutusmenetelmästä, tavurytmiikasta, käytettiin 

aluksi nimeä logorytmiikka (Uusitalo-Malmivaara 2007). Tavurytmiikkaohjel-

maan otettiin logorytmiikan harjoitteita tavujen rytmisyyden korostamiseksi, 

mutta kuntoutusmuodot ovat erilaiset ja logorytmiikka-nimi osittain harhaanjoh-

tava, mistä syystä siitä luovuttiin. 
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4 Lukemisen vaikeus 

 

4.1 Lukemisen vaikeuden eri tyyppejä 
 

Kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa oppimishäiriöt kuuluvat kategoriaan 

psyykkisen kehityksen häiriöt (F80–89). Kohta F81 kattaa koulutaidot, ja näistä 

ensimmäisenä diagnoosinimikkeenä F81.0. on lukemiskyvyn häiriö. Se määritel-

lään teknisen lukemisen tarkkuuden, luetun ymmärtämisen ja/tai oikeinkirjoituk-

sen ongelmaksi. Kriteerinä on kahden keskihajonnan poikkeama iän ja muiden 

kykyjen mukaisesta odotustasosta (Stakes 1999). 

Edellä esitettyyn lukemisvaikeuden kliinisen määrittelyn tarkkuuteen ei käy-

tännön työssä useinkaan päästä. Pedagogille ratkaisevana kriteerinä on oppimis-

tavoitteiden jääminen saavuttamatta lukemisen opettelun kangerrellessa. Vellu-

tino ym. (2004) arvioivat 10–15 % ensimmäisen luokan aloittavista koululaisista 

kärsivän odottamattomasta, yleisestä älykkyydestä, opetuksen puutteesta, sosio-

kulttuurisista tekijöistä tms. riippumattomasta lukemisen vaikeudesta. Määrä on 

samansuuntainen kielestä riippumatta, mm. Korhosen (2005, 127) mukaan spe-

sifejä lukemis- ja kirjoitusvaikeuksia esiintyy 3–10 %:lla Suomen kouluikäisistä 

lapsista. Yksilöllistä lukemisen opetusta tarvitsevien määrä laskee kouluvuosien 

myötä opetuksen ja kypsymisen ansiosta. Teknisen lukemisen vaikeutta on 2.–4. 

luokalla 5–10 %:lla ja 5.–9. luokalla noin 5 %:lla oppilaista. Ammattikouluissa 

vaikeuksia on 10–25 %:lla ja lukioissa 2–3 %:lla (Ahvenainen & Holopainen 

2005, 73). Opintiellä pysyminen -tutkimushankkeen tulokset tosin osoittivat lu-

kion olevan yllättävän monen dyslektikonkin toisen asteen valinta; lähes 40 % 9. 

luokalla dyslektikoiksi luokitelluista päätyi lukioon (Holopainen & Savolainen 

2006), ja kaikista lukion aloittaneista noin 7 %:lla oli joko teknisen lukemisen, 

tekstinymmärtämisen tai molempien vaikeutta. Lyytisen mukaan keski-ikäisillä 

tai sitä nuoremmilla aikuisilla on lähes 6 %:lla vielä havaittavissa merkkejä lu-

kemisen vaikeuksista, jotka ovat selvästi hankaloittaneet asianomaisen koulun-

käyntiä (Lyytinen 1995, 231). Tarkan arvion tekeminen lukemisen erilaisista 

vaikeuksista kärsivien määristä on vaikeaa, koska objektiivisia arviointikriteere-

jä ei ole, ja kukin tutkija luo omat perusteensa (mm. Korhonen 2005, 127; Lyon 

ym. 2003; Svensson & Jacobson 2006). 

Dysleksian perusongelmana ovat fonologisen prosessoinnin vaikeudet eli 

dysleksia on kielellinen ongelma, jolla on neurobiologinen tausta (Høien & 

Lundberg 1999; Lyon ym. 2003; Snowling 2001; Stanovich 1988; Vellutino ym. 

2004). Puhutun kielen piirteiden tunnistaminen, tallentaminen, mieleen palaut-

taminen ja kielellinen muistitoiminta ovat häiriintyneet. Kirjaimen ja äänteen 

välistä yhteyttä on vaikea oppia, sanan tunnistamisen taito ja oikeinkirjoitus on 

heikkoa. Suomen kaltaisissa säännönmukaisissa kielissä lukemisvaikeuksiin 

näyttää liittyvän erityisesti lukemisen hitaus ja sujumattomuus (Aro, Siiskonen, 

Peltonen & Pirinen 2007, 123). Sujuvuuden ongelmat ovat mukana myös dys-
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leksian uusimmissa englanninkielisissä määrittelyissä erityisesti diagnosoitaessa 

nuoria ja aikuisia (Lyon ym. 2003). Dysleksia voi olla osa laajempaa kielenkehi-

tyksen häiriötä tai erityisvaikeus, johon liittyy vain vähän muita kielellisiä on-

gelmia (Lyon 1995; Lyon ym. 2003).  

Dysleksiaa on jaoteltu alatyyppeihin teknisen lukutaidon osa-alueiden perus-

teella. Aivovaurioiden johdosta syntyvien aleksioiden perusteella on puhuttu 

mm. pintadysleksiasta (surface dyslexia) ja syvädysleksiasta (deep dyslexia) 

(Lyytinen 1995, 233). Pintadysleksialla tarkoitetaan heikkoutta tunnistaa epä-

säännönmukaisia, vaikkakin usein esiintyviä sanoja, joiden ääntämystä ei voi 

koota kirjain-äännevastaavuuksia hyväksikäyttäen. Syvädysleksiasta taas on ky-

se, kun sanojen ja erityisesti epäsanojen kokoaminen äänteistään tuottaa vaike-

uksia (Aro 2006, 109). Syvädysleksiaa kutsutaan joskus myös fonologiseksi tai 

dysfoneettiseksi (ennen auditiivinen dysleksia) ja pintadysleksiaa ortografiseksi 

dysleksiaksi (ennen visuaalinen dysleksia) (Ellis 1993, 100–103). Baron ja 

Strawson (1976) kutsuivat dyslektikkotyyppejä vastaavasti kiinalaisiksi ja foini-

kialaisiksi lukijoiksi; ”kiinalaiset” lukevat kokonaisia sanoja, mutta eivät osaa 

koota sanaa äänteistä, ”foinikialaisilla” tilanne on päinvastainen. 

Teknisen lukutaidon saavuttamisen ohella dyslektikkojen perusongelmana 

on usein nimeämisen hitaus, joka estää lukemisen sujuvoitumisen. Joidenkin 

tutkijoiden mielestä nimeämisen hitaus on erillinen ongelma, joka ei selity pel-

killä fonologisilla puutteilla. Tämän teorian mukaan fonologisten ja visuaalisten 

vastinparien täsmällinen ajallinen kohtaaminen on häiriintynyt siten, ettei lukija 

pysty tunnistamaan riittävällä nopeudella ortografisia kuvioita (Bowers & Wolf 

1993; Wolf & Bowers 1999; Wolf, Bowers & Biddle 2000). Wolf & Bowers 

ovat halunneet korostaa puutteiden erilaista luonnetta jakamalla dyslektikot 

kolmeen eri ryhmään nimeämisen taitojen perusteella. Ensimmäisellä ryhmällä 

on fonologisen teorian mukaisia puutteita fonologisessa tietoisuudessa ja kirjain-

äänneyhteyden oppimisessa. Toisella ryhmällä hidas nimeäminen heikentää or-

tografista prosessointia ja lukemisen sujuvuutta. Kolmannella ryhmällä vaikeutta 

on sekä fonologisissa taidoissa että nimeämisessä. Tällä kaksoispuuteryhmällä 

lukemisen ongelmat ovat erityisen vakavia (Wolf & Bowers 1999; Wolf ym. 

2000).  

Hyperleksia on tekstinymmärtämisen vaikeutta, joka ilmenee toimivasta 

teknisestä lukutaidosta huolimatta. Hyperlektikko ei muista tai tajua lukemansa 

keskeistä sisältöä eikä tee päätelmiä tai yhdistele tietoa lukemisen aikana. Hy-

perleksian määrittely on lähtenyt kahdelta suunnalta; toisaalta hyperleksiaa on 

pidetty primaariongelmana, jossa on kolme tunnuspiirrettä: heikentynyt ymmär-

tämisen taso, epätavallinen sanantunnistuskyky ja spontaani lukemaan oppimi-

nen alle 5-vuotiaana (mm. Aaron 1989; Healy 1982). Toisaalta hyperleksiaa pi-

detään lukemisprofiilin tyyppinä, jossa sanantunnistuskyky on huomattavasti 

ymmärtämistä ja muita kognitiivisia taitoja edellä (mm. Graziani, Brodsky, Ma-

son & Zager 1983). Alun perin Silberbergin ja Silberbergin (1967) esittelemällä 

hyperleksia-käsitteellä viitattiin henkilöihin, joilla huolimatta kielelliskognitiivi-
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sista heikkouksista oli poikkeuksellisen hyvin kehittynyt sanantunnistustaito 

(Nation 1999). 

Lindemanin (1998) tutkimuksessa suomalaisista 2.–6.-luokkalaisista keski-

määrin 6,8 prosentilla oli sekä dysleksia että tekstinymmärtämisen vaikeus. Pel-

kästään tekstinymmärryksen vaikeudesta eli hyperleksiasta kärsi Lindemanin 

aineistossa 15,7 prosenttia. Yhteensä kaikkien tekstinymmärtämisen vaikeudesta 

kärsivien määräksi tuli siten 22,5 prosenttia. Yhteys teknisen lukutaidon ja teks-

tinymmärtämisen välillä oli kolmannella luokalla vielä havaittavissa, mutta hä-

visi tämän jälkeen. Kairavuori (2002) totesi 9.-luokkalaisilla noin neljänneksellä 

olevan puutteita tekstinymmärrystaidoissaan, ja Lehtonen (1993) havaitsi 15 

prosentilla 9.-luokkalaisista olevan jatko-opintoja haittaavia tekstinymmärtämi-

sen ongelmia. Holopaisen (2003) mukaan tekstinymmärryksen vaikeudet ovat 

huomattavasti dysleksiaa yleisempiä, ja niistä kärsii joka viides 3.- ja 9.-

luokkalainen. Mäkihongon tutkimuksessa (2006) ensiluokkalaisten tekstinym-

märtämisen taso oli toistavaa strategiaa (lapsi osaa esim. piirtää ohjeen mukaan) 

mitattaessa tyydyttävä tai hyvä noin 90 prosentilla ja päättelevää strategiaa (lapsi 

ymmärtää tekstin epäsuoria merkityksiä) mitattaessa noin 80 prosentilla. Luvut 

kuitenkin pienenivät huomattavasti toisen luokan aikana etenkin päättelevän 

strategian osalta 84 prosentin ollessa heikoimmalla tasolla. Lerkkasen ym. tut-

kimuksen mukaan luetun ymmärtämisen taidot vaihtelivat suuresti toisen luokan 

lopussa ollen pienellä osalla oppilaista olemattomat (Lerkkanen, Rasku-

Puttonen, Aunola & Nurmi 2004b).  

Tekstinymmärtämisen puutteet näkyvät myös kansainvälisissä vertailuissa 

muuten erinomaisesti lukevien 15-vuotiaiden suomalaisnuorten heikkoutena 

(PISA 2000, Linnakylä, Kupari, Reinikainen 2002; PISA 2006, Arinen & Karja-

lainen 2007). Linnakylän ja Sulkusen (2002) mukaan 20 prosentilla lukutaito ei 

riitä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Mm. Holopainen (2003), Lehtonen (1993) 

ja Kairavuori (1996) ovat kantaneet huolta juuri soveltavan, kriittisen ja arvioi-

van lukutaidon heikkoudesta (ks. Lehto 2006, 141). 

Kaikki lukemisen vaikeus ei kuitenkaan ole dysleksiaa tai hyperleksiaa, vaan 

suuremman osan ongelmakentästä muodostavat laaja-alaisemmat lukemiseen 

liittyvät pulmat. Tässä garden variety -tyypiksi (heikot lukijat, Lindeman 1998) 

kutsutussa lukemisen vaikeudessa ongelmia on sekä teknisessä lukutaidossa että 

tekstin ymmärtämisessä. Kielellinen kehitys saattaa olla viivästynyttä, ja useiden 

kognitiivisten taitojen alueella on pulmia (Gough & Tunmer 1986; Stanovich 

1988).  

Vaikeudet sijoittuvat näin Goughin ja Tunmerin lukemisen yksinkertaisen 
mallin mukaisiin osa-alueisiin, tekniseen lukutaitoon ja tekstin ymmärtämiseen 

(kuvio 4, ks. myös luku 2.5) (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). 
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 TEKSTINYMMÄRRYS 

 + – 

Normaali 
Hyperleksia (poikkeava sa-

nantunnistuskyky) 

TEKNINEN LUKUTAITO  
+ 

 – Dysleksia Garden variety  

 

Kuvio 4. Lukemisvaikeuden eri tyypit Goughin ja Tunmerin mallia (1986) mukaillen 

 

 

4.2 Lukemisen vaikeus eri kielissä 
 

Koska lukemaan oppiminen on erilaista kielestä ja kirjoitusjärjestelmän sään-

nönmukaisuudesta riippuen, myös lukemisen vaikeus voidaan ajatella näistä 

riippuvaiseksi. Lukemisen vaikeuden ydinongelma, teknisen sanatasoisen luke-

misen ongelma, on sama kielestä riippumatta. Diagnostiset käytännöt sen sijaan 

vaihtelevat maasta toiseen. Englanninkielisissä maissa lukemisen taitomittarina 

pidetään lähes yksinomaan lukemisen virheettömyyttä, uudemmissa määritte-

lyissä myös sujuvuutta (mm. Lyon ym. 2003). Säännönmukaisemmissa kielissä 

sen sijaan arvioidaan lähes aina myös lukemisen nopeutta (Aro 2006, 116).  

Foneeminen tietoisuus eli tietoisuus äänteistä kehittyy nopeammin säännölli-

sellä kuin epäsäännöllisellä kielellä lukemaan opettelevilla lapsilla. Esimerkiksi 

riimittelytaito on käypä lukutaidon ennustaja englannin kielessä, mutta ei sään-

nöllisemmissä saksan (Wimmer & Goswami 1994) ja hollannin kielissä (de Jong 

& van der Leij 1999). Dysleksian taustalla olevat fonologiset vaikeudet saattavat 

siten pysyä piilossa lapsen opetellessa lukemaan säännöllisellä kielellä. Nämä 

vaikeudet näkyvät tehtävissä, joissa tarvitaan implisiittistä fonologista proses-

sointia kuten kielellistä lyhytkestoista muistia ja nopeaa nimeämistä (Wimmer 

ym. 1998), mutta eivät tule ilmi eksplisiittistä fonologista prosessointia vaativis-

sa tehtävissä kuten kirjain-äänneyhteyden hallinnassa (Vellutino ym. 2004). 

Lukemisen erilaiset ongelmat eri kielissä näkyvät myös pitkien vieraiden sa-

nojen tai epäsanojen lukemisessa. Wimmerin tutkimusryhmän tulosten mukaan 

saksankieliset dyslektiset lapset lukivat vieraat sanat yhtä oikein mutta hitaam-

min kuin normaalisti lukevat verrokkinsa, ja joskus ymmärtäminen saattoi olla 

vaillinaista. Englanninkielisille dyslektisille lapsille taas oli tyypillistä täydelli-

nen kyvyttömyys lukea vierasta sanaa. Kun saksankieliset lapset lähtivät avaa-

maan epäsanaakin äänne äänteeltä, englanninkieliset lapset luopuivat tehtävästä 

todettuaan sanan vieraaksi. Kun sanaa ei tunnistettu ja kyky käyttää fonologista 

strategiaa oli heikko, tehtävä todettiin ilmeisesti mahdottomaksi. (Wimmer ym. 

1998) 

Suomen kaltaisella säännöllisellä kielellä teknisen lukutaidon hankkinut lap-

si saattaa kohdata vaikeuksia vieraan kielen opiskelun yhteydessä ja alkaa tehdä 

englanninkieliselle tyypillisiä lukemisvirheitä (Holopainen & Savolainen 2006, 

210; Takala 2006, 79). Vellutino ym. (2004) kuvaavatkin dysleksiaa voimak-

kaasti neurobiologian ja kulttuurin välisen vuoropuhelun tulokseksi, jota ei voi-
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da diagnosoida joko-tai-periaatteella. Lapsi, joka englantia puhuvassa maassa 

diagnosoitaisiin dyslektiseksi, saattaisi säännönmukaisemmassa kieliympäristös-

sä lukemisen virheettömyyden osalta kuulua vielä normaalilukijoihin. 

Kokonaisia sanoja kuvaaviin merkkeihin, tavuihin ja morfeemeihin perustu-

vissa kirjoitusjärjestelmissä kuten kiinassa ja japanissa lukemisen vaikeuden 

taustalla on osittain erilaisia tekijöitä kuin aakkosellisissa kirjoitusjärjestelmissä. 

Visuaaliset kyvyt ennustavat lukutaitoa kiinan kielellä enemmän kuin aakkosel-

lisissa kielissä, mutta myös fonologisilla taidoilla ja erityisesti nopealla nimeä-

misellä on merkitystä. Näyttää siltä, että kiinan kielessä dyslektikon pulmat syn-

tyvät useamman taustatekijän vaikutuksesta ennemmin kuin yhden ydinongel-

man aiheuttamana (Ho, Chan, Tsang, & Lee 2002). Wydell ja Butterworth 

(1999) raportoivat kaksikielisestä pojasta, joka pystyi lukemaan normaalisti ja-

pania mutta osoitti tyypillisiä dyslektikon piirteitä englannin kielellä lukiessaan.  

 

 

4.3 Lukemisen vaikeus ja tarkkaavuuden ongelmat 
 

Oppimiseen tarvitaan kykyä säilyttää tarkkaavuus halutussa kohteessa tarpeeksi 

kauan. Lapset joilla tämä kyky on alentunut, kärsivät usein oppimisen vaikeuk-

sista monilla alueilla. Tarkkaavaisuushäiriö voi ilmetä keskittymisen vaikeutena, 

ylivilkkautena ja/tai impulsiivisuutena tai näiden yhdistelmänä (Aro, Närhi & 

Räsänen 2001, 151). Tarkkaavaisuushäiriön diagnosoinnista on keskusteltu kau-

an (mm. Barkley 1990; Michelsson, Saresma & Valkama 2000), ja Yhdysval-

loissa polemisointi on saanut poliittistakin väriä (Sciutto & Eisenberg 2007). 

Erityisen haastavaksi on osoittautunut tarkkaavaisuushäiriön ja muiden käyttäy-

tymisen tai oppimisen vaikeuksien yhteisesiintymisen, komorbiditeetin, erittely 

(mm. Gallagher 1999; Gillberg ym. 2004; Fletcher ym. 1999; Pauc 2005). Gill-

berg ym. (2004) kritisoivat komorbiditeetti-termin käyttöä sen vakiintumatto-

man merkityssisällön vuoksi. Osalle komorbiditeetti merkitsee kahden tai use-

amman häiriön yhteisesiintymistä yhteisen etiologian vuoksi, osalle taas yhden 

häiriön johtumista toisesta ja osalle tilaa, jossa häiriöillä ei lainkaan ole yhteistä 

etiologiaa, vaan ne vain esiintyvät samanaikaisesti. Gillberg ym. (2004) arvoste-

levat lisäksi itse termiä, joka morbidi (sairaalloinen)-osallaan suuntaa huomion 

sairauksiin, vaikka suurimmassa osassa ”komorbideja” tapauksia kyseessä on 

vain tiettyjen toiminnallisten puutteiden tai oireiden yhdistyminen. He kehotta-

vatkin komorbiditeetti-sanan korvaamiseen termillä yhteisesiintyminen (co-

existence). 

Kielelliset ongelmat esiintyvät yleisesti tarkkaavaisuushäiriön kanssa (Gal-

lagher 1999; Hinshaw 1992b). Gallagherin (1999) eri tutkimuksista yhdistämien 

lukujen mukaan käyttäytymisen tai emotionaalisista ongelmista kärsivillä lapsil-

la 62–95 %:lla on keskivaikeita tai vaikeita kielellisiä pulmia. Riski käyttäyty-

misen ongelmiin kasvaa kielellisten pulmien myötä, ja kielelliset pulmat lisään-

tyvät käyttäytymisen ongelmallisuuden myötä. Gillbergin ym. (2004) selvityk-

sen mukaan kaikista ADHD-tapauksista 25–40 %:lla on lukemisen vaikeutta, ja 
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kun ADHD-oireyhtymään liittyy motorisia ja havaintotoiminnallisia ongelmia 

(DCD, developmental coordination disorder, noin puolella ADHD-lapsista) 

määrä nousee 50–80 %:iin.  

Tarkkaavuuden ja lukemisen ongelmien yhteisesiintymisestä on esitetty eri-

laisia arveluita. Hylättyjä näistä ovat ristivalintahypoteesi, jonka mukaan tark-

kaavuuden ongelmista kärsivät ja dyslektikot saisivat keskenään jälkeläisiä sat-

tumaa suuremmalla todennäköisyydellä (Faraone ym. 1993), fenokopiohypoteesi 
(Pennington, Groisser & Welsh 1993), jonka mukaan dyslektikkojen ilmiasussa 

alkaisi esim. turhauman seurauksena esiintyä ADHD-piirteitä ilman yhteistä 

etiologiaa sekä kognitiivisen alatyypin hypoteesi (Rucklidge & Tannock 2002), 

joka olettaa ADHD-dysleksian olevan oma häiriönsä sisältäen muitakin piirteitä 

kuin additiivisen oireiston puhtaasta ADHD- tai dysleksia-alatyypistä. Sen si-

jaan vahvistusta jo lukuisista tutkimuksista on saanut hypoteesi yhteisestä ge-

neettisestä taustasta (mm. Bakker ym. 2003; Light, Pennington, Gilger & DeF-

ries 1995; Willcut ym. 2002). Kaksostutkimusten perusteella ADHD ja dyslek-

sia tiedetään periytyviksi ja polygeenisiksi (mm. DeFries & Alacron 1996). 

Toistaiseksi ainakin kromosomin 15 pitkästä käsivarresta alueella, jossa DYX-1-

dysleksiageeni sijaitsee, on löydetty yhteys alttiuteen saada ADHD (Bakker ym. 

2003; Schumacher, Hoffmann, Schmäl, Schulte-Körne & Nöthen 2007). Samaan 

alueeseen on yhdistetty myös autismiin liittyviä geenejä (Shao ym. 2003). Gala-

burda ym. (2006) arvelevat kaikkien toistaiseksi löydettyjen dysleksiaan yhtey-

dessä olevien geenien koodaavan proteiineja, joiden tehtävät liittyvät oppimisel-

le kriittisten yleisempien prosessien ohjaamiseen. Tiffin-Richards ym. ehdotta-

vat ADHD:n ja dysleksian yhteiseksi neuropsykologiseksi taustaksi fonologisen 

lyhytkestoisen muistin ja muistin keskusyksikön (Baddeley 2003) toiminnan 

häiriöitä (Tiffin-Richards, Hasselhorn, Woerner, Rothenberger & Banaschewski 

2008). 

 

 

4.4 Lukemisen vaikeus ja sukupuoli 
 

Poikien koulumenestys todistusarvosanojen perusteella on Suomessa kaikissa 

oppiaineissa tyttöjä heikompaa. Esim. keskiarvoero äidinkielen arvosanoissa 

yläasteen lopussa on lähes numeron (Keltikangas-Järvinen 2007, 25–26). Myös 

oppimisvaikeuksia tiedetään jo kauan tavatun selvästi enemmän pojilla kuin ty-

töillä (mm. Kivirauma 1989), ja tilanne on kansainvälisesti samankaltainen 

(OECD 2005). Shaywitz ym. (2008) esittävät poikien yliedustuksen osittain joh-

tuvan koulussa tapahtuvasta diagnosoinnista, jolla helpommin havaitaan poikien 

impulsiivisuus hiljaisempien tyttöjen jäädessä pulmineen tunnistamatta. Uuden 

turkulaistutkimuksen (Forsman, Rinne, Poskiparta, Nurmi & Niemi 2008) perus-

teella näyttää siltä, ettei Suomessa vielä esikoululaisten lukemisen alkutaidoissa 

sukupuolten välillä ole eroja. Yli 1800 lapsen aineistossa kahdeksassa testatussa 

lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvässä tehtävässä yhdessäkään ei ollut suku-

puolten välisiä merkitseviä eroja, neljässä tehtävässä eroja ei havaittu lainkaan. 
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Näyttää siten siltä, että poikien ongelmat diagnosoituvat vasta opetuksen 

alettua. Suomessa osa-aikaiseen erityisopetukseen lukuvuonna 2005–2006 osal-

listuneesta runsaasta 128 000 peruskoululaisesta noin 61 % oli poikia (Tilasto-

keskus 2007). Kaikesta annettavasta osa-aikaisesta erityisopetuksesta ensisijai-

sena syynä olivat luku- ja kirjoitusvaikeudet 55 000 oppilaalla, ja heistä yli 65 % 

oli poikia. Lukemisvaikeudet ovat siten korostuneesti poikien pulma. Tämän 

osoittavat myös koulukontekstista riippumattomat tutkimukset. Mm. Lyytisen 

ym. pitkittäistutkimuksessa poikien osuus keskimääräistä heikommin lukemaan 

oppivien 7–9-vuotiaiden joukossa oli ylivoimaisesti tyttöjä suurempi (esim. 

Lyytinen 2004, 25; Lyytinen ym. 2006). Holopaisen ja Savolaisen (2005) Opin-

tiellä pysyminen -tutkimushankkeessa heikon lukutaidon perusteella seulotuista 

585 9.-luokkalaisista melkein kolme neljännestä oli poikia. Näin koulun alku-

vuosina havaittu lukemisen vaikeus näyttäisi pysyvän peruskoulun loppuun asti. 

Savolaisen ym. (2008) tutkimukset toisen asteen koulutusuran valinnasta osoit-

tavat myös eron sukupuolten välillä; 9.-luokkalaisilla pojilla oli tyttöjä enemmän 

vaikeuksia teknisessä lukutaidossa, luetun ymmärtämisessä ja oikeinkirjoituk-

sessa, ja lisäksi näillä vaikeuksilla oli voimakkaampi kielteinen vaikutus tulevan 

koulutusuran valintaan pojilla kuin tytöillä (Savolainen, Ahonen, Aro, Tolvanen 

& Holopainen 2008). 

Suomessa ero tyttöjen ja poikien lukutaidon välillä on kansainvälisesti kat-

sottuna erityisen suuri. PISA-oppimistulosvertailussa vuonna 2000 missään 

muussa Euroopan maassa ero sukupuolten välillä ei ollut yhtä suuri (Linnakylä 

ym. 2002). Ero kaventui hieman vuoden 2003 PISA-tuloksissa, mutta nousi jäl-

leen vuonna 2006, jolloin Suomea suurempi ero sukupuolten välisessä lukutai-

dossa OECD-maissa oli vain Kreikassa (Arinen & Karjalainen 2007, 44). Kai-

kissa PISA 2006-tutkimukseen osallistuneissa 57 maassa tyttöjen lukutaito oli 

parempaa kuin poikien. PISA 2000 -tutkimuksen heikoimpien suomalaisten ja 

ruotsalaisten lukijoiden analyysissä Linnakylä, Malin ja Taube (2004) nimesivät 

lukemisen suurimmaksi riskitekijäksi sukupuolen. Muita, pienempiä riskejä oli-

vat sosiokulttuuriset tekijät kuten maahanmuuttajatausta ja alhainen sosioeko-

nominen asema, suuri sisarusmäärä, alhainen akateeminen minäkuva, kovat suo-

rituspaineet, lukemisen vähyys ja liiallinen tietokoneen käyttö. Linnakylä ym. 

(2004) epäilevät lukuharrastusta pidettävän Pohjoismaissa feminiinisen kulttuu-

rin piirteenä ja kehottavat pedagogeja panostamaan poikien lukumotivaation 

kasvattamiseen. Myös Arinen ja Karjalainen (2007, 70) toteavat suomalaisten 

poikien lukutason olevan kansainvälisesti korkealla tasolla, mutta vaativan eh-

dottomasti jatkotarkasteluja sukupuolten välisen suuren eron vuoksi. 

Kykyerojen jakaumia tarkasteltaessa pojat tyttöjä useammin sijoittuvat ja-

kauman laidoille eli parhaimmistoon tai heikoimpiin (Lyytinen 2004, 22). Kie-

lellisesti tyttöjen on havaittu jo yksivuotiaina olevan keskimäärin etevämpiä 

kuin pojat. Eroja on mm. puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä symbo-

lisessa leikissä. Myöhemmin eroja ilmenee mm. ohjeiden ymmärtämisessä, ni-

mien muistamisessa ja lukemaan oppimisessa. Selitykseksi on tarjottu mm. pu-

heäänteiden prosessoitumista useammilla tytöillä molemmissa aivopuoliskoissa, 
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kun pojilla useammin aktivaatiota tapahtuu ainoastaan vasemmassa puoliskossa 

(Shaywitz ym. 1995). Kielelliselle kehitykselle olennainen puheelle altistuminen 

alkaa jo sikiökaudella ja jatkuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Jo 

noin kolmen kuukauden ikäisenä lapsi on herkistynyt omalle äidinkielelleen. 

Ilmeisesti mitä aikaisemmin ja mitä selvemmälle puheelle lapsi altistuu, sen pa-

remmin hänen hermostonsa voi järjestyä ja kielellinen valmius muodostua. 

(Lyytinen 2004, 24) 

Behavioraalisen genetiikan lukuisat tutkimukset osoittavat vanhempien af-

fektiiviseen käyttäytymiseen vaikuttavan sekä vanhempien että lasten geneettiset 

ominaisuudet (Plomin 1994). Todennäköisesti vanhemmat käyttäytyvät eri ta-

valla tyttö- ja poikalastensa kanssa ja vaikuttavat siten eri tavoin lasten kielelli-

seen kehityskulkuun. Toisaalta geenit ohjaavat lasta havainnoimaan ympäristöä 

eri tavalla. Ilmiötä kutsutaan geeni-ympäristökorrelaatioksi (mm. Plomin 1994; 

Plomin & Rutter 1998; Rutter, Caspi & Moffit 2003). Eräänä konkreettisena se-

lityksenä tyttöjen nopeammalle kielelliselle kehitykselle on myös tarjottu tyttö-

jen pysymistä vauvaikäisinä hieman lähempänä äitejään kuin vilkkaammin ryö-

mivien poikien (Lyytinen 2004, 24). Tässä tapauksessa geneettinen taipumus 

ohjaisi ympäristöön, jossa kielellistä altistusta on vähemmän. 

 

 

4.5 Dysleksiageenit 
 

Geenit vaikuttavat kielelliseen kehitykseen paitsi epäsuorasti ohjaten lapsen 

kiinnostuksenkohteita ja hänelle tarjottuja virikkeitä, myös suoraan siihen ta-

paan, jolla lapsi pystyy kielellisestä ympäristöstään hyötymään. Varsinkin vai-

kean dysleksian taustalla näyttää olevan lukemisen ongelmille altistava perimä. 

Suomalaiset tutkijat (Taipale ym. 2003) ensimmäisinä maailmassa paikansivat 

geenin, DYX1C1, jonka mutatoitunut muoto on rikastunut dysleksiasuvussa. 

Dysleksiaan yhteydessä olevia geenejä on sittemmin löydetty kolme lisää, KI-

AA0319, DCDC2 ja ROBO1 (Cope ym. 2005; Hannula-Jouppi ym. 2005; Meng 

ym. 2005), eikä määrä todennäköisesti rajoitu tähän. Kaikki toistaiseksi löydetyt 

geenit koodaavat proteiineja, joiden tehtävät liittyvät hermosolujen liikkumiseen 

tai aksonien kasvuun. Reitti viallisesta geenistä epänormaaliin hermosolumi-

graatioon, poikkeavaan aivokuoren sisäiseen ja aivokuoren ja talamuksen väli-

seen liikennöintiin ja sitä kautta heikentyneisiin sensomotorisiin ja kognitiivisiin 

taitoihin on valottumassa. Lukemisen vaikeuden taustasta on siten tulossa en-

simmäisiä molekyylitasolla selvitettyjä geenin ja käyttäytymispiirteen välisiä 

yhteyksiä (mm. Galaburda ym. 2006).  

Arveluita dysleksiageenien toiminnasta tukevat anatomiset havainnot. Jo 

1980-luvulla Galaburda ym. (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz & Geschwind 

1985) osoittivat post mortem -tutkimuksissa dyslektikkojen aivojen rakenteen 

poikkeavan normaalista. Neljän dyslektikon aivoista havaittiin odottamatonta 

symmetriaa aivopuoliskojen välillä. Erityisesti planum temporale -alue, joka 

normaalisti lukevilla aikuisilla on todettu vasemmalla puolella suuremmaksi 
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kuin oikealla, osoittautui yhtä suureksi molemmissa puoliskoissa. Lisäksi kielel-

lisestä käsittelystä vastaavalla vasemmalla perisylvaanisella alueella löydettiin 

poikkeavasta neuroniliikkeestä kertovia pesäkkeitä. Myös talamuksessa ja pik-

kuaivoissa oli muutoksia, joiden oletettiin selittävän dyslektikoilla joskus havait-

tavia visuaalisia ja motorisia ongelmia.  

Aivojen kuvantamismenetelmillä kuten funktionaalisella magneettiresonans-

sikuvauksella (fMRI) ja positroniemissiotomografialla (PET) on saatu vahvis-

tusta dyslektikkojen vasemman puolen perisylvaanisen alueen poikkeavasta ak-

tivaatiosta (mm. Démonet, Taylor & Chaix 2004). Simos ym. (2006) raportoivat 

muutoksista kahdeksan vaikeasta dysleksiasta kärsivän lapsen magneettikuvissa 

intensiivisen kahdeksan viikon fonologisen kuntoutuksen jälkeen. Lapsilla oli 

ennen kuntoutusta vasemman puolen temporaali-parietaalialueella vain vähän 

aktivaatiota oikeaan puoleen verrattuna. Kuntoutuksen jälkeen vasemman puo-

len aktivaatio parani merkittävästi muistuttaen kontrolleina toimineiden normaa-

lilukijoiden aktivaatiokuvaa. Goswamin (2008) mukaan tulevaisuudessa on 

mahdollista tutkia myös interventioiden vaikuttavuutta tarkistamalla fMRI-

kuvilla, onko interventio tehonnut lukemisen neuraalisiin ydinalueisiin vai onko 

vaikutus välittynyt erilaisten mekanismien, kuten esim. motivationaalisten teki-

jöiden kautta. 

Geneettiset tutkimukset vahvistavat neuraalimigraation häiriintymisen dys-

leksian taustalla vaikuttavaksi biologiseksi mekanismiksi (Galaburda 2005). 

Kaikki neljä toistaiseksi paikannettua dysleksiaan liittyvää geeniä koodaavat 

neuronien liikkumiseen vaikuttavia proteiineja, joiden epänormaalit variantit 

tuottavat koe-eläinten aivoihin samantyyppiset muutokset, jotka Galaburda ym. 

(1985) havaitsivat ihmisaivoissa (mm. Bai ym. 2003). Inaktivoimalla ja uudel-

leen aktivoimalla rottien DYX1C1-geeni todettiin sen koodaaman proteiinin 

toiminta välttämättömäksi ja riittäväksi normaalille neuronien liikkeelle (Wang 

ym. 2006). Kyseisestä proteiinista osa on typistynyt suomalaisessa dysleksiasu-

vussa (Taipale ym. 2003). 

Koska dysleksiaan liittyviä geenejä on todennäköisesti huomattavasti enem-

män kuin neljä, eri geenien mutatoitumisen tuloksena voi syntyä erilaisia dys-

leksian alatyyppejä tai geenit voivat ilmetä toistensa vaikutusta lisäävästi. 

Vaikka löydetyt geenit näyttävät selvästi olevan yhteydessä perinnölliseen dys-

leksiaan, ei kyseessä kuitenkaan ole lukemistapahtumaan erikoistuneiden geeni-

en tai edes kielellisiin toimintoihin suuntautuneiden geenien joukko. Samat gee-

nit hieman eri variantteina löytyvät lukuisilta muilta eliöiltä, niitä ilmennetään 

monissa muissakin kudoksissa kuin aivoissa, ja ne palvelevat lukuisia muita teh-

täviä solumigraation ohella. Miksi sitten nyt löydetyt geenit koodaavat proteiine-

ja, joiden vaikutuksesta solujen liike häiriintyy juuri aivoissa ja erityisesti kielel-

listen toimintojen alueella? Kenties jo löydettyjen dysleksiaan liittyvien geenien 

toimintaa ohjaa muiden, paikkaspesifimpien geenien vaikutus. Nämä geenit 

saattavat olla tasaisesti populaatioon jakautuneita tehden niiden löytämisen vai-

keaksi. (Ramus 2006) 
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4.6 Dysleksian selitysteoriat 
 

Dyslektikkojen vaikeuksien vaihteleva painottuminen ja liitännäisoireiden kirjo 

kertovat taustalla vaikuttavien neurobiologisten tekijöiden moninaisuudesta. 

Määritelmän mukaan dysleksia ei johdu yleisestä älykkyydestä, ympäristön ai-

heuttamista tekijöistä kuten varhaisen vuorovaikutuksen häiriöistä tai kielellises-

tä virikkeettömyydestä (mm. Vellutino ym. 2004). Geenilöydöksistä huolimatta 

dysleksian diagnoosi perustuu toistaiseksi puhtaasti käyttäytymiseen. Mikä aivo-

jen tasolla aiheuttaa käyttäytymisen, lukemisvaikeuden, on kauan kiistelty aihe. 

Kaikkien pulmat eivät johdu saman valmiuden puutteesta, vaan erilaiset rajoitta-

vat tekijät tuottavat yksilölliset piirteet lukemisen ongelmallisuuteen. Käytän-

nössä vaikeus useimmiten kuitenkin näkyy fonologisena ydinongelmana kääntää 

visuaalinen kirjainmerkki äänteeksi (Lyytinen & Lyytinen 2006, 88). Ramus 

ym. (2003) jakavat dysleksian selitysteoriat kolmeen tyyppiin: fonologiseen se-

kä fonologista teoriaa täydentäviin pikkuaivo- ja magnosoluteoriaan. 

 

4.6.1 Fonologinen teoria 

Fonologinen teoria on laajasti hyväksytty dysleksian selitykseksi. Sen mukaan 

dyslektikoilla on spesifinen heikkous äänteiden erottelukyvyssä, varastoinnissa 

ja varastosta palauttamisessa, mikä voi näkyä fonologisen tietoisuuden puuttei-

na, verbaalisen lyhytkestoisen muistin ja nopean automaattisen nimeämisen vai-

keuksina. Alun perin Stanovich (1988) esitti fonologisen ydinpuutteen teorian, 

jonka mukaan dyslektikkojen on vaikea muodostaa mentaaliedustumia sanojen 

sisältämistä äänistä. Koska aakkosiin perustuva kirjoitusjärjestelmä vaatii ään-

teen ja kirjaimen välisen yhteyden oppimista, heikkous äänteiden käsittelyssä 

johtaa vääjäämättä lukemisen oppimisen vaikeuksiin (mm. Bradley & Bryant 

1978; Snowling 2000). Fonologinen teoria esittää siten suoran yhteyden kogni-

tiivisen puutteen ja käyttäytymisessä näkyvän piirteen välillä.  

Muiden teorioiden kannattajat eivät kiellä fonologisten vaikeuksien olemas-

saoloa vaan näkevät ne osana laajempaa kognitiivista vaikeutta, jolla on juuren-

sa yleisissä sensorisissa, motorisissa tai oppimisen prosesseissa (White ym. 

2006). Nopean auditorisen prosessoinnin teorian mukaan fonologiset ongelmat 

johtuvat yleisemmästä kuulojärjestelmän heikkoudesta. Dyslektikkojen ongel-

mat havaita lyhyitä nopeasti vaihtuvia ääniä ovat syynä äänne-erottelun epäon-

nistumiseen. Tätä teoriaa tukevat lukuisat huomiot dyslektikkojen heikkoudesta 

auditiivisissa tehtävissä (Tallal 1980; Tallal, Miller & Fitch 1993). Visuaalisen 

teorian mukaan näköjärjestelmän heikkous käsitellä kirjaimia ja sanoja johtaa 

lukemisen vaikeuksiin. Näköjärjestelmä, kuten myös kuulojärjestelmä, jakautuu 

parvosellulaariseen ja magnosellulaariseen reittiin, joista jälkimmäisen häiriöt 

heikentävät visuaalista prosessointia ja johtavat epänormaaliin binokulaarikont-

rolliin. Teoria on saanut tukea anatomisista tutkimuksista, joissa dyslektikkojen 

magnosolut on havaittu normaalia pienemmiksi (Livingstone, Rosen, Drislane & 

Galaburda 1991).  
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4.6.2 Pikkuaivoteoria 

Pikkuaivoteorian mukaan dyslektikkojen pikkuaivoissa on lievää poikkeamaa, 

mikä saattaa johtaa moniin kognitiivisiin vaikeuksiin (Nicolson & Fawcett 

1990). Motorisen kontrollin keskuksena pikkuaivojen toimintahäiriö voi aiheut-

taa artikulaatio-ongelmia, ja nämä taas voivat johtaa puutteelliseen fonologisten 

edustumien muodostumiseen. Pikkuaivot myös ohjaavat toimintojen automati-

soitumista, joten kyky automatisoida esim. kirjain-äänneyhteys on pikkuaivojen 

toimintahäiriön myötä heikentynyt. Todisteita pikkuaivoteorialle on tullut mm. 

useilla dyslektikoilla havaittavista motorisista vaikeuksista sekä aivokuvatutki-

muksista, joissa on havaittu anatomisia, metabolisia ja aktivaation eroja (Brown 

ym. 2001). 

 

4.6.3 Magnosoluteoria 

Magnosoluteoria yrittää yhdistää kaikki edellä mainitut teoriat. Teoria perustuu 

dyslektikoilla yhdessä havaittaviin visuaalisiin ja auditiivisiin ongelmiin, joiden 

taustalla arvellaan olevan puutteita nopeaan temporaaliseen prosessointiin eri-

koistuneissa suurissa neuroneissa, magnosoluissa (Stein & Walsh 1997). Mag-

nosoluteorian mukaan ei vain visuaalinen reitti vaan myös auditiivisen sekä tak-

tiilinen järjestelmä ovat vaurioituneet poikkeavien magnosolujen myötä. Koska 

pikkuaivot saavat tietoa magnosolujen välittämiä reittejä pitkin, myös pikkuai-

vojen pulmat selittyvät magnosolujen häiriöillä. Tukea magnosoluteoria on saa-

nut dyslektikoilla havaituista sekä poikkeavista magnosoluista että taktiilisista 

ongelmista. 

Ramus ym. (2003) sekä White ym. (2006) esittävät kriittisiä kommentteja 

em. teorioihin. Heidän mukaansa fonologisen teorian ongelma on sen riittämät-

tömyys selittää sensorisia ja motorisia pulmia, joita monella dyslektikolla on. 

Myös pikkuaivoteorian puutteena on sensoristen oireiden huomioimattomuus, 

samoin kuin jo vanhentunut käsitys artikulaatiopulmien vaikutuksesta fonologis-

ten edustumien muodostumiseen. Lisäksi kaikilla dyslektikoilla ei tavata motori-

sia ongelmia (Kronbichler, Hutzler & Wimmer 2002). Denckla, Rudel, Chap-

man ja Krieger (1985) ovat ehdottaneet motorisia pulmia ilmenevän ainoastaan 

niillä dyslektikoilla, joilla on myös ADHD. Magnosoluteoria on kohdannut kri-

tiikkiä mm. siksi, ettei kaikilla dyslektikoilla ole auditiivisen prosessoinnin on-

gelmia tai ongelmia ei ole nopean auditiivisen prosessoinnin systeemissä, josta 

magnosolut vastaavat. Lisäksi on esitetty, etteivät auditiiviset puutteet ennusta 

fonologisia vaikeuksia (Bishop, Carolyon, Deeks & Bishop 1999). Mm. Heath, 

Hogben ja Clark (1999) ehdottivat auditiivisia pulmia esiintyvän vain niillä dys-

lektikoilla, joilla on myös muita kielellisiä häiriöitä. Myöskään visuaalisen puo-

len ongelmia ei ole tavattu kaikilla dyslektikoilla, ja monilla tavatuista ongelma 

on kattanut laajemman kuin vain magnosellulaarisen systeemin (Farrag, Khedr 

& Abel-Naser 2002). 

Ramus ym. (2003) esittävät mahdollisuutena kaikkien kolmen teorian oi-

keellisuuden eri yksilöiden kohdalla. Dysleksiasta saattaisi esim. olla olemassa 
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kolme osittain päällekkäistä alatyyppiä. Toisena vaihtoehtona he ehdottavat, että 

vain yksi teoria olisi oikea muiden havaittujen oireiden toimiessa markkereina 

ilman vaikutusta itse dysleksiaan. Lukuisten dysleksiageenien olemassaolo antaa 

mahdollisuuden moniin eri fenotyyppeihin (Galaburda ym. 2006). Oikean taus-

tateorian löytämisen vaikeutta lisää dysleksian huomattava yhteisesiintyminen 

muiden kehityksellisten häiriöiden kanssa. Ongelmat kasautuvat ja ns. puhtaita 

dyslektikkoja on melko vähän (mm. Korhonen 2005, 160; Takala 2006b, 73). 

 

4.6.4 Rytmin havaitsemisen puute fonologisen häiriön takana? 

Goswamin tutkimusryhmän (Goswami 2002; Goswami ym. 2002; Thomson, 

Fryer, Maltby & Goswami 2006) mukaan auditorisella ja motorisella kehityksel-

lä on synergistinen rooli pikkulasten fonologisten edustumien muodostamisessa. 

He eivät allekirjoita pikkuaivoteoriaa (Nicolson & Fawcett 1990), jonka mukaan 

toimintojen automatisaation puute johtaa suoraan lukemisen ja kirjoittamisen 

ongelmiin, vaan esittävät lievien motoristen ongelmien ja lukemisvaikeuksien 

väliseksi yhteydeksi rytmin tajua. Teoria perustuu havaintoihin dyslektikkojen 

vaikeuksista hahmottaa rytmi. 

Goswamin (2002) mukaan fonologisen tietoisuuden kehittymisessä on uni-

versaali, kielestä riippumaton järjestys siten, että riimittelyn kyky sekä ymmär-

rys tavuista ja niiden sisäisistä rakenteista kehittyvät ennen lukutaitoa. Tavujen 

sisäisellä rakenteella tarkoitetaan aluke- (onset) ja riimi- (rime) osia, joista aluke 

on tavun alun konsonanttiaines ja riimi sitä seuraava vokaalialkuinen aines, 

esim. sanassa str-eet str on aluke ja eet on riimi. Riimiosa voidaan vielä jakaa 

ytimeen, joka sisältää vokaalit (ee) ja koodaan, jossa on konsonantit (t). Suomen 

kielessä aluke ja riimi-rakenteista harvoin puhutaan yksinkertaisemman tavura-

kenteemme takia. Tavujen jakaminen osikseen on mielekästä vain konsonant-

tiyhtymään päättyvissä tavuissa, esim. sana kurkku olisi onset-rime-rakenteel-

taan k-urk-k-u (Mäkinen 2002, 67). 

Goswamin teorian ytimenä on tavun alukkeen ja riimin välisen keskuksen 

(perceptual centre, P-centre tai stress beat) havaitseminen. P-keskusteoria (Gos-

wami ym. 2002; Goswami 2006) on yksi tarkennusyritys Tallalin (1980) havain-

toihin fonologisten vaikeuksien taustalla piilevistä puheen nopean temporaalisen 

prosessoinnin puutteista. P-keskusteorian mukaan dyslektikkojen puheen rytmi-

syyden taju on puutteellinen, koska he eivät havaitse tavun sisäistä P-keskusta. 

Tavujen rytmisyyden havaitseminen ei perustu tavun alkuun, alukkeeseen, vaan 

sitä seuraavaan havainnon hetkeen, P-keskukseen. Aikuiset kuulevat esim. vuo-

rottelevat ba- ja la-tavut ajoituksellisesti epärytmisinä, vaikka niiden onset-osat 

olisivat isokronisia. P-keskuksen määrää amplitudin nousuaika tavun vokaa-

liaineksen alkaessa. Jos P-keskusta ei havaitse, on tavun sisäisten aluke- ja rii-

miosien erottaminen vaikeaa. Goswami ym. tutkivat dyslektisten 11-vuotiaiden 

lasten P-keskuksen havaitsemiskykyä testillä, jossa äänisignaalin amplitudin 

nousuaikaa muutettiin siten, että ääni välillä kuulosti jatkuvalta, välillä taas ryt-

miseltä. Koejärjestelyssä jatkuvan äänen sanottiin kuuluvan Nalle Puhille liu-

kumäessä ja rytmisen äänen Tiikerille ja Ihaalle edestakaisin liikkuvassa keinus-
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sa. Lasten tuli kertoa, kumman tapahtuman he kuulivat. Dyslektisten lasten oli 

merkitsevästi vaikeampaa erottaa äänen muuttuminen jatkuvasta rytmiseksi kuin 

normaalisti lukevien kontrolliensa. Vastaavasti poikkeuksellisen varhain luke-

maan oppineet lapset pystyivät erottamaan äänen muuttumisen merkitsevästi 

kontrolleja paremmin. Äänen muuttumisen havaitsemisen todettiin selittävän 25 

% lukemisen ja oikeinkirjoituksen varianssista, kun ikä, nonverbaali älykkyys ja 

sanasto oli kontrolloitu (Goswami ym. 2002). Em. tutkimukset on sittemmin 

toistettu sekä englannin- että ranskankielisessä ympäristössä (Muneaux, Ziegler, 

Truc, Thomson & Goswami 2004; Richardson, Thomson, Scott & Goswami 

2004). P-keskusteoria saattaa myös selittää Wolffin ym. (Wolff, Michel & Ovrut 

1990; Wolff 2002) tulokset dyslektisten lasten kyvyttömyydestä tuottaa puhetta 

metronomin tai itse luodun rytmin tahdissa.  

Suomessa Hämäläinen (2007) on väitöskirjassaan tutkinut äänten nousuaiko-

jen havaitsemista dyslektisillä aikuisilla ja lapsilla. Hänen tutkimuksissaan kävi 

ilmi, että dyslektiset aikuiset havaitsivat vähemmän muutoksia ääniparin jäl-

kimmäisen äänen nousuajoissa kuin verrokkinsa, kun äänten välillä oli 400 ms 

hiljaisuus. Hämäläisen tutkimat dyslektiset lapset prosessoivat muutoksia nou-

suajoissa eri tavoin kuin kontrollinsa, heillä poikkeavuusnegatiivisuuskompo-

nentti oli suurempi ja myöhempi erotteluvaste pienempi, kun ääniparin äänten 

välillä oli 255 ms hiljaisuus. Tutkimukset siten osoittavat suomea äidinkielenään 

puhuvilla esiintyvän ongelmia nousuaikojen havaitsemisessa, vaikkakaan ää-

niärsykkeiden välin lyhentäminen ei näyttänyt haittaavan suomalaisten dyslek-

tikkojen havaitsemiskykyä vastaavasti kuin englannin- ja ranskankieleisillä dys-

lektikoilla. 

Auditorisen havaitsemisen ymmärtää implisiittisesti tärkeäksi fonologisten 

edustumien muodostumiselle. Puhe kuitenkin havaitaan intermodaalisesti, myös 

muita aistikanavia kuin kuuloa käyttäen. Viseemit, huulilta luetut foneemit, ovat 

tästä tunnetuin esimerkki (Kuhl & Meltzoff 1988), ja ne ovat myös vastasynty-

neiden väylä havaita kieltä (Aldridge, Braga, Walton & Bower 1999). Fowlerin 

(mm. Fowler & Dekle 1991) mukaan puheen havainto on artikuloijien visuaalis-

ten, auditoristen ja taktiilisten ilmaisujen havainnointia. Tukea rytmiikan osuu-

delle tässä havainnoinnissa on saatu mm. Petitton tutkimuksista (Petitto, Holow-

ka, Sergio, Levy & Ostry 2004), joissa kuuroille vanhemmille syntyneiden kuu-

levien vauvojen todettiin käyttävän käsiään paitsi kuten kuuleville vanhemmille 

syntyneiden vauvojen, myös toisella, hitaammalla ja aikuisten viittomia muistut-

tavalla rytmillä. Viittomia muistuttavassa käsien käytössä oli hiljaisen jokeltelun 

(silent babbling) tunnusmerkit. Petitto ym. (2004; Petitto, Katerelos, Levy & 

Gauna 2001) päättelivät vauvojen olevan synnynnäisesti herkkiä kielen sisältä-

mälle rytmille ja tämän herkkyyden olevan kielellisen kehityksen avain. 

Pikkulapsille puhuttu kieli poikkeaa prosodialtaan aikuisten keskinäisestä 

kielestä. Äidit puhuvat jo vastasyntyneilleen keskimäärin korkeammalla äänellä, 

käyttävät laajempaa sävelalaa, pitempiä taukoja, lyhyempiä sanontoja ja enem-

män prosodista toistoa (Fernald 1989). Useissa kielissä tavattu liioitteleva pro-
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sodia (Fernald ym. 1989) korostaa puheen rytmiä ja helpottaa fonologisten edus-

tumien muodostamista (Kuhl 2004). 

Tavurytmin korostaminen on perinteisesti liittynyt suomalaiseen lukemaan 

opettamiseen, ja jo 1860-luvun aapiset sisälsivät jäsenneltyjä tavausharjoituksia 

(Lehmuskallio 1983, 37). Suomen kieli on perusrytmiltään trokeinen, suurin osa 

sanoista on kaksitavuisia, ja paino on ensimmäisellä tavulla. Lasten on ilmeisen 

helppo omaksua trokeisen tahdin sanoja, mutta muunlaiset sanat voivat tuottaa 

ongelmia. Helppoja sanoja ovat siten esim. ta-lo ja kat-to, vaikeita sanat a-vain 

ja au-rin-ko. Vaikka suomen kielen tavut ovat korkeintaan nelikirjaimisia, toisi-

aan seuraavien tavujen pituuden vaihtelu aiheuttaa tavurytmin rikkoutumista. 

Lisäksi sanojen piteneminen taivutettaessa vaikeuttaa lukemista ja oikeinkirjoi-

tusta (Leiwo 1986). Tavuttaminen on järkevä tapa pilkkoa pitkä sana osiin, eikä 

tavurytmin harjoittelua tulisi lopettaa liian aikaisin (Thuneberg 2006, 185). 

Myös Goswami (2002) painottaa koulua ennen tapahtuvien rytmitaputusharjoit-

teiden merkitystä myöhemmän lukemaan opettelun kannalta. 
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5 Lukemisen vaikeudessa auttaminen 

 

5.1 Lukemisen erityisopetus 
 

Lukemisen vaikeudesta ja sen auttamisyrityksistä on kuvattu ainakin Jukolan 

veljeksistä alkaen. Veljeksiä opetettiin eriytetysti ja mukana oli jopa koulun-

käyntiavustaja, lukkarin tytär (Kivi 1870, ks. Lehmuskallio 1983, 9). Lukemisen 

vaikeuden virallinen kuntoutus alkoi Suomen suurimmissa kaupungeissa 1940-

50-luvulla. Opetus tapahtui kasvatusneuvoloissa ja kansakouluissa, ja mm. Hel-

singissä toimi erillisiä lukiluokkia, jotka opiskelivat oman opetussuunnitelman 

mukaan (Kivirauma 2001, 30). Opetus muuttui kuitenkin osa-aikaiseksi ja laaje-

ni voimakkaasti peruskoulu-uudistuksen myötä 1970-luvulla. Erityisopetuksen 

määrä kasvoi, ja suurimmaksi erityisopettajien työllistäjäksi tulivat etenkin ala-

asteella lukivaikeudet (mm. Ihatsu & Ruoho 2001, 104). Lukiopetuksessa käyte-

tyt menetelmät ja välineet kokivat renessanssin resursoinnin lisäännyttyä, mutta 

materiaalin käyttö saattoi olla teoriaan perustumatonta ja opetus alkuvaiheessa 

sattumanvaraista ja pintapuolista (Ahvenainen & Holopainen 2005, 99). 

Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta lu-

kuvuonna 2005–2006 osa-aikaisen erityisopetuksen oppilaiden määrä oli laske-

nut edellisestä vuodesta (Tilastokeskus 2007). Liki 130 000 osa-aikaisen erityis-

oppilaan määrä oli pudonnut noin prosentin, 128 000:een. Tämä oli lukuvuoden 

2005–2006 kaikista peruskoululaisista noin 22 %. Lukuvuonna 2006–2007 osa-

aikaisen erityisopetuksen oppilaiden määrä oli jälleen kasvanut 22,2 %:iin (Ti-

lastokeskus 2008). Lukuihin on syytä suhtautua varauksella mm. koska tilastoin-

ti perustuu erityisopetuksen tarjontaan eikä välttämättä vastaa tuen tarvitsijoiden 

määrää (Jahnukainen 2006, 121–122). Mm. Kuusela (2006, 135) kehottaa kriit-

tiseen erityisopetuksen resurssien käytön tarkasteluun erityisoppilaiden jatkuvan 

kasvun vuoksi. 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ovat edelleen ylivoimaisesti yleisin 

syy osa-aikaisen erityisopetuksen antamiseen ala-asteella. Tilastokeskuksen 

(2008) raportin mukaan lukuvuonna 2006–2007 noin 94 500 ala-asteen oppilasta 

sai osa-aikaista erityisopetusta, ja heistä lähes 55 000:lla ensisijaisena syynä oli 

luku- ja kirjoitusvaikeus. (Seuraavana ensisijaisena syynä oli puhehäiriö, joka 

oli yli 18 700 lapsella.) Luku- ja kirjoitusvaikeuksien osuus ei kuitenkaan ole 

prosentuaalisesti kasvanut, vaan pikemminkin osa aiemmista tapauksista on nyt-

temmin, mm. dysfasiadiagnosoinnin lisäännyttyä, saatettu diagnosoida puhehäi-

riöiden tai muiden syiden joukkoon (Jahnukainen 2006, 124).  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) mukaan 

oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee 

muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantami-

seksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Suomen erityisopetusjärjestelmä 

on kattava – tavalla tai toisella jokainen peruskoululainen on palvelun piirissä 
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vähintään kiertävän laaja-alaisen erityisopettajan kautta. Opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanai-

kaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti nivel-

tää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Ihatsu, Ruoho ja Happonen (1997) 

ovat jäsentänet erityisopettajan työtä nelikentässä, jonka akseleina ovat preven-

tiivisyys-korjaavuus ja yhteisöön-yksilöön suuntautuneisuus. Erilaisia erityis-

opettajan rooleja tässä nelikentässä voivat olla määrätietoinen yksilöön vaikutta-

ja eli perinteinen klinikkaopettaja, äitihahmoinen oppilaiden terapeutti, neuvot-

telija kouluyhteisössä, kriisipäivystäjä tai konsultoiva ennaltaehkäisijä. Ström 

(1996) on tutkimuksessaan jakanut erityisopettajan työn opettajan, oppilashuol-

tajan, ohjaajan, nuorallatanssijan, puolustusasianajajan, kasvattajan ja resurssi-

henkilön rooleihin.  

Perinteisin osa-aikaisen erityisopetuksen muoto on pienryhmäopetus, jota 

oppilaat saavat erillisessä klinikassa oppituntien aikana. Tämän erityisopetuksen 

sisällöstä on melko vähän tietoa, esim. Poskiparta ym. (1999) mainitsevat sen 

olevan pääosin samaa kuin luokkahuoneessa tapahtuva opetus suurimman eron 

ollessa opetusryhmän koko. Menetelmistä joilla esimerkiksi lukemisen vaikeuk-

sia klinikalla kuntoutetaan, on melko vähän tietoa. Takalan, Pirttimaan ja Tör-

mäsen (tekeillä oleva artikkeli) tutkimuksessa kartoitettiin 133 pääkaupunkiseu-

dun laaja-alaisen erityisopettajan työtä. Heistä 63 mainitsi käyttävänsä lukivai-

keuksien kuntoutuksesa erilaisia yksilöllisiä harjoitteita ja materiaaleja, 27 kertoi 

teettävänsä fonologista tietoisuutta lisääviä harjoitteita, 25 käytti tietokonepoh-

jaista kuntoutusta, 21 mainitsi luetuttavansa erilaisia tekstejä, 20 teetti kuuntelu-

tehtäviä, 17 kirjoitutti paljon erilaisia tehtäviä ja 8 kertoi teettävänsä kinesteetti-

siä ja taktuaalisia harjoitteita. Vähän tiedetään täsmällisistä erityisopetukseen 

valikoitumisperusteista, oppilaan saamasta erityisopetuksen määrästä ja kaikkein 

vähiten erityisopetuksen tehosta (Kuusela 2006, 135). Vaikuttaa siltä, ettei lain 

suoma oikeus saada erityisopetusta toteudu tasa-arvoisesti eri kouluissa. Tähän 

viittaavat sekä oppilasta kohti käytetyt erilaiset tuntimäärät, epäpätevien erityis-

opettajien suuri määrä, koulusta toiseen vaihteleva työnkuva että moninaiset ar-

viointi- ja opetusmuodot (Kuusela 2006, 118–131; Takala, Pirttimaa & Törmä-

nen, tekeillä oleva artikkeli). Kuitenkin esim. kansainvälisten IEA- ja PISA-

tulosten valossa suomalaisten peruskoulun päättävien nuorten lukutaito on erin-

omainen. Tähän ilmeisesti ovat osaltaan vaikuttaneet laajat erityisopetuksen pal-

velut (mm. Linnakylä 1995, 132). 

 

 

5.2 Lukeminen ja motivaatio  
 

Motivaatio on käytöstä ohjaava monimuotoinen tavoitteiden, arvojen ja usko-

musten kimppu, jossa pohjimmiltaan on kyse siitä, mikä saa ihmisen toimimaan 

(Eccles, Wigfield & Schiefele 1998). Sekä lukemaan oppiminen että lukeminen 

vaativat motivaatiota, ja erityisesti motivaatiota tarvitaan, kun lukemaan oppi-

minen kangertelee. Motivaation säilyttäminen on siten lukemaan opettamisen 



Lukemisen vaikeudessa auttaminen 49 

 

peruspilari ja kaiken kuntoutuksen lähtökohta (mm. Lyytinen & Lyytinen 2006, 

96). Wigfieldin mukaan (1997) lukemisen motivaatioon liittyy kaksi pääkysy-

mystä: voiko olla hyvä lukija sekä haluaako olla hyvä lukija ja miksi. Uskomuk-

set kyvyistä, odotukset menestyksestä ja minäkuva ovat ensimmäiseen kysy-

mykseen liittyviä motivaation osatekijöitä. Toinen kysymys liittyy subjektiivi-

seen tehtäväarvoon (mm. mieltymykset) sekä sisäiseen ja ulkoiseen motivaati-

oon. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan toimintaan ryhtymistä toiminnan itsen-

sä vuoksi. Ulkoisessa motivaatiossa kyse on päämäärän saavuttamisen vuoksi 

suoritettavasta toiminnasta (Deci & Ryan 1985; Harter 1981). Miksi haluaa olla 
hyvä lukija -kysymykseen vastaa edelleen subjektiivinen tehtäväarvo sekä suori-

tustavoite, jonka kahdeksi pääorientaatioksi ovat nousseet halu oppia toiminta ja 

halu voittaa muut (Ames 1992).  

Suurimmalla osalla koulutaipalettaan aloittavista ensiluokkalaisista motiva-

tionaaliset tekijät lukemaan oppimiselle ovat riittävät. Motivaation suuruuteen ei 

näytä vaikuttavan lukemisen taso koulun alkaessa (Poskiparta ym. 2003). Tilan-

ne kuitenkin muuttuu jo ensimmäisen kouluvuoden aikana. Poskiparran ym. tut-

kimuksessa (2003) ensimmäisen luokan keväällä heikkojen lukijoiden tehtävään 

suuntautunut toiminta oli vähentynyt ja egodefensiivisyys oli kasvanut myös 

leikkitilanteissa, jotka eivät liittyneet lukemiseen. Hyvillä lukijoilla tehtävä-

orientaatio taas säilyi vastaavissa tilanteissa. Heleniuksen tutkimuksessa ensi-

luokkalaisten motivaatio harjoitella väheni ja tehtäviä välttävä käyttäytyminen 

alkoi jouluna, mikäli lukemaan opettelu ei ollut sujunut odotetusti (Helenius 

2004, ks. Lerkkanen 2006, 42). Amerikkalaisilla lapsilla tosin havaittiin laskenut 

luottamus omiin kykyihin, alentunut lukemisen arvostus ja motivaatio koulun 

edetessä riippumatta lukutaidon edistymisestä (Eccles, Wigfield, Harold & 

Blumenfield 1993). Wigfield, Eccles ja Pintrich (1996) arvioivat motivaation 

laskun johtuvan luokkahuoneen ilmapiiristä, jossa tasoryhmät, opettajajohtoi-

suus, oppilaiden päätöksenteon ja valinnanmahdollisuuksien vähäisyys heiken-

sivät oppimismotivaatiota. Varmaa on, ettei lukemisen kangertelu lisää koulun-

käynnin mielekkyyttä. Stanovich esitti jo vuonna 1986 hitaalla lukemaan oppi-

misella olevan kognitiivisia, käytökseen liittyviä ja motivationaalisia seurauksia, 

jotka hidastavat muiden taitojen kehittymistä, ”lukeminen vaikuttaa kaikkeen 

tekemiseen” (Stanovich 1986). 

Wigfieldin (1997) tutkimuksessa havaittiin kykyuskomusten ja eri oppiai-

neiden arvostuksen vähenevän ylemmille luokille siirryttäessä siten, että ensi-

luokkalaisten korkeat arviot omista kyvyistä laskivat ja kykyuskomukset ja ar-

vostukset stabiloituivat toisen luokan loppuun mennessä pysyen sen jälkeen 

kohtuullisen vakaina. Wigfield piti tätä kykyuskomusten vakiintumista haitalli-

sena uskonpuutteen myöhemmän korjaamisen vaikeuden vuoksi. Kykyusko-

muksilla ja arvostuksilla oli positiivinen korrelaatio; niitä aineita arvostettiin, 

joissa myös uskottiin menestystä tulevan. Ensimmäisestä luokasta lähtien pojat 

uskoivat enemmän kykyihinsä matematiikassa ja tytöt äidinkielessä, eikä tässä 

sukupuolten välisessä uskomuserossa tapahtunut muutosta kuudenteen luokkaan 
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mennessä. Tytöt myös arvostivat lukemista poikia enemmän, mutta sen sijaan 

matematiikan arvostuksessa ei ollut eroa sukupuolten välillä.  

Opettajien ja vanhempien uskomukset lasten kyvyistä vaikuttavat lasten 

omiin kykyuskomuksiin (mm. Eccles ym. 1983). Wigfieldin (1997) tutkimuk-

sessa tämä näkyi siten, että ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana oppilaat 

yhdistivät aikuisilta saamaansa palautetta omiin uskomuksiinsa, ja lasten ja ai-

kuisten uskomukset lasten kyvyistä alkoivat yhä enemmän vastata toisiaan. Ai-

kuisten uskomuksiin myös vaikutti lasten suoriutuminen ensimmäisinä koulu-

vuosina. Kouluvuosien myötä aikuisten usko lasten kykyihin ei kuitenkaan las-

kenut samalla tavalla kuin lasten oma usko kykyihinsä. Suomessa Aunola ym. 

ovat saaneet vastaavia tuloksia ensiluokkalaisten tehtäväsuuntautuneisuutta, lu-

kemisen edistymistä ja vanhempien uskomuksia koskeneessa tutkimuksessaan 

(Aunola, Nurmi, Niemi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen 2002). Vanhempien usko 

lapsen kykyihin ennusti lapsen tehtäväsuuntautuneisuutta, mikä taas ennusti lu-

kemaan opettelun onnistumista. Lisäksi lasten tehtäväsuuntautuneisuus lisäsi 

vanhempien uskomusta lapsen yleiseen kyvykkyyteen, ja lasten lukukyky taas 

heijastui vanhempien taitospesifeihin uskomuksiin.  

Wigfieldin (1997) tulosten kanssa ovat yhteneviä myös Onatsu-Arvilommin 

ja Nurmen (2000) havainnot Suomessa. Onatsu-Arvilommi ja Nurmi huomasi-

vat ensimmäisellä koululuokalla epätarkoituksenmukaisten suoritusstrategioiden 

ja lukutaidon välillä kumulatiivisen kehityksen. Vähäinen tehtäväsuuntautunei-

suus johti huonompaan lukutaitoon, mikä taas vähensi edelleen tehtäväsuuntau-

tuneisuutta. Vastaavasti hyvä tehtäväsuuntautuneisuus johti hyvään lukutaitoon 

ja edelleen parantuneeseen tehtäväsuuntautuneisuuteen. Huono tehtäväsuuntau-

tuneisuus oli yhteydessä heikkoon lukutaitoon ensimmäisen luokan lopussa al-

kulukutaidon, yleisen kognitiivisen kompetenssin ja lukemiselle spesifien taito-

jen kontrolloinnin jälkeenkin. Huono tehtäväsuuntautuneisuus, toisin kuin hyvä 

tehtäväsuuntautuneisuus, havaittiin myös hyvin pysyväksi ominaisuudeksi en-

simmäisellä luokalla. Matematiikan osaamisen ja tehtäväsuuntautuneisuuden 

välillä oli myös yhteys siten, että heikot matematiikan taidot vähensivät tehtä-

väsuuntautuneisuutta, mutta heikko tehtäväsuuntautuneisuus – toisin kun luke-

misessa – ei heikentänyt matematiikan taitoja. Heikko osaaminen sekä lukemi-

sessa että matematiikassa lisäsi epätarkoituksenmukaisten suoritusstrategioiden 

käyttöä ensimmäisen koululuokan loka-tammikuussa, mutta ei enää myöhemmin 

viitaten koulunaloituskuukausien ratkaisevuuteen suoritusstrategioiden muodos-

tumisessa. Onatsu-Arvilommi ja Nurmi (2000) kehottavat varhaisiin toimenpi-

teisiin ensimmäisellä luokalla tai jo esikoulussa negatiivisen kierteen ehkäisemi-

seksi. 

 
 

5.3 Lukemisen interventioita 
 

Lukemisen kuntoutukseen on kehitetty valtava määrä menetelmiä ja välineitä. 

Näistä osa on tieteellisesti tutkittuja, osa pelkän uskomuksen tuotteita (ks. myös 
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luku 1). Tieteellisesti koetellut menetelmät ovat seuloutuneet usein interven-

tiotutkimusten kautta käyttöön. Interventio merkitsee käyttäytymistieteissä tar-

koitushakuista puuttumista henkilön tai henkilöiden havaittuihin ongelmiin 

päämääränään auttaminen näissä ongelmissa (Brown & Percy 2007, 341; Hau-

tamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2002, 115). Käytännössä kaikki inter-

ventiot eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä, ja osa niistä saattaa olla jopa haitallisia. 

Intervention kohteeksi saattaa esim. valikoitua vääriä henkilöitä (false positives), 

interventio voi vaikuttaa itsetuntoa laskevasti, keskittyä oppimisen kannalta vää-

riin elementteihin tai kuormittaa liikaa. Ei myöskään ole epätavallista, että inter-

vention vaikutus jää tuntemattomaksi, tai interventiossa vaikuttavina tekijöinä 

ovat jotkin muut seikat kuin itse kuntoutus. 

Tieteellisissä tarkoituksissa tehty interventio toteutetaan yleensä tutkimus-

asetelmassa, jossa koe- ja kontrolliryhmiä verrataan toisiinsa alku- ja loppumit-

tauksissa. Interventio suoritetaan koeryhmälle, minkä jälkeen molemmissa ryh-

missä mitataan ominaisuus, johon interventiolla oli haluttu vaikuttaa. Interventi-

on vaikuttavuutta voidaan tutkia vaikutuskokomuuttujan avulla (effect size), jo-

ka on mittausten keskihajonnalla standardoitu loppu- ja alkumittauksen erotus. 

Vaikutuskokomuuttujien avulla voidaan myös vertailla erilaisten interventioiden 

tehoja (Hautamäki ym. 2002, 116–117). Interventioiden tehon tutkiminen tällä 

tavoin on kuitenkin yksipuolista, sillä ryhmämittauksilla ei saada esiin kaikkia 

yksilöllisiä muutoksia, joita kuntoutuksella on kenties saavutettu. Lapsen on-

gelmien ainutkertaisuus, koko elämäntilanne, vuorovaikutus kuntouttajan ja lap-

sen välillä sekä ryhmäkuntoutuksessa lasten keskinäiset suhteet vaikuttavat pro-

sessiin, jonka monivivahteisuutta tutkimuksellisin keinoin on vaikea tavoittaa 

(Aro & Ahonen 2003, 368; Lamminmäki ym. 1997). Aro ja Ahonen (2003, 368) 

korostavat kuntoutusprosessissa tehtävää jatkuvaa arviointia alku- ja loppumit-

tausten ohella. Lapsen elämä kokonaisuudessaan tulisi ottaa huomioon, jotta 

kuntoutusolosuhteiden vaikutus lopputulokseen voitaisiin arvioida. Kun lasta 

kuntoutetaan, myös vanhempien mukaanotto on välttämätöntä, sillä heidän osal-

listumisensa ja tukensa vaikuttaa lapsen kokemukseen oppimisen ongelmasta ja 

kuntoutuksesta ja siten kuntoutuksen tuloksellisuuteen. Aron ja Ahosen mukaan 

yksittäinen, hyvinkään kontrolloitu tutkimus ei pysty yleistettävästi selvittämään 

jonkin menetelmän toimivuutta. Koko intervention arvioiminen vuorovaikutus-

prosessina onkin työlästä ja vaatii useiden asetelmien käyttöä, myös yksittäista-

pauksien tutkimista ryhmäarviointien lisäksi. 

Lukemisen eri kuntoutusohjelmia verrattaessa on osittain kiinnitetty huomio-

ta vuorovaikutuksen merkitykseen menetelmän lisäksi. Mm. Tivnanin ja 

Hemphillin (2004) tutkimuksessa selvitettiin neljän eri lukemisopetusmenetel-

män tehokkuutta 34 ensimmäisellä luokalla sosioekonomisesti heikolla alueella. 

Menetelmien vaikuttavuuksissa ei havaittu eroja; suurin osa lapsista jäi alle ikä-

tasoisten suoritusten. Erot opetuksen laadussa olivat kuitenkin suuret. Käytetystä 

opetusohjelmasta riippumatta ne luokat, joiden opettajat eriyttivät opetustaan, 

tukivat itsenäistä lukemista, kannustivat keskustelemaan luetuista teksteistä, 

asettivat tavoitteet näkyviin ja tarpeeksi korkealle, suosivat pienryhmäopetusta 
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ja pitivät aktiivisesti yhteyttä koteihin, menestyivät parhaiten ja osa ikätasoisesti. 

Toimintamuodot olivat juuri niitä, joita mm. Taylor, Pearson, Clark ja Walpole 

(2000) löysivät hyvän lukemisen opetuksen tunnusmerkeiksi omassa tutkimuk-

sessaan. Myös Snow ja Juel (2007, 515) kirjoittavat lukemismenetelmien tehok-

kuuden arvioinnin olevan vaikeaa jopa tarkoin ohjelmoiduissa vertailuissa luok-

kahuonetapahtumien vaikuttaessa annetun opetuksen laatuun. Ohjelmien vaikut-

tavuudesta keskimääräiseen luokan suoriutumiseen voidaan saada tietoa, mutta 

keskiarvoihin perustuva vertailu saattaa vääristää kuvaa siitä, miten opetus jo-

honkin tiettyyn lapseen tai lapsiryhmään vaikuttaa. Snown ja Juelin (2007, 515) 

mukaan hyvin harvoissa kuntoutustutkimuksissa on riittävällä tarkkuudella sel-

vitetty esimerkiksi, millaista opetus on ollut, paljonko foneemista tietoisuutta on 

opetettu, millaisia tekstejä on luettu, kauanko kirjoittamiseen on käytetty aikaa 

jne. Opetustapahtuman kuvailun tulisi olla muutakin kuin yksittäisen menetel-

män selvitystä ja ylittää taso ”opettaako äännepohjaisesti vai ei” (”phonics or 

not”). 

Interventiomenetelmän valinnassa huomiota tulisi kiinnittää käytetyn mene-

telmän vahvuuteen, johdonmukaisuuteen ja tehokkuuteen (Yeaton & Sechrest 

1981). Menetelmän vahvuudella tarkoitetaan todennäköisyyttä saavuttaa toivot-

tuja tuloksia. Kuntoutusmenetelmän kesto ja intensiteetti sekä erityisesti teo-

riapohja ovat tällöin avainasemassa. Teorian tulee sitoa käytetyt toimenpiteet 

ongelmien syihin ja toivottuun lopputulokseen (ks. myös Aro & Ahonen 2003, 

365). Johdonmukaisuudella tarkoitetaan menetelmän läpivientiä suunnitelman 

mukaisesti. Johdonmukaisuudelle uhkia ovat kuntoutusohjelman monimutkai-

suus, kuntoutettavien henkilöiden moniongelmaisuus ja esim. käyttäytymisen 

häiriöt. Mikäli hyvin eri tavoin koulutetut henkilöt voivat läpiviedä kuntoutusoh-

jelman samankaltaisin tuloksin, ohjelma on todennäköisesti helposti toteutettava 

ja sen johdonmukaisuus säilytettävissä. Menetelmän vahvuus ja johdonmukai-

suus määräävät menetelmän tehokkuuden. Tätä tehokkuutta voidaan mitata tä-

män luvun alussa mainituilla vaikutuskokomuuttujilla koe- ja kontrolliryhmä-

asetelmissa, mutta sitä tulisi myös voida mitata kvalitatiivisesti koko kuntoutus-

prosessi huomioiden.  

Kazdin (1997) on kirjannut seitsemän kysymystä, joihin kuntouttajan tulisi 

voida vastata ennen kuntoutuksen aloittamista: Mikä on kuntoutuksen vaikutus 

verrattuna siihen, että kuntoutusta ei annettaisi? Mitkä tekijät vaikuttavat muu-

toksen syntyyn? Mitä tekijöitä muuttamalla voidaan vaikuttaa lopputulokseen? 

Miten tehokas kuntoutus on verrattuna muihin mahdollisiin kuntoutusmenetel-

miin? Mitä kuntoutusmenetelmiä voidaan käyttää lisäksi optimaalisen tuloksen 

saavuttamiseksi? Mitkä prosessit kuntoutuksen aikana vaikuttavat lopputulok-

seen? Mitkä lapseen, perheeseen tai olosuhteisiin liittyvät seikat vaikuttavat lop-

putulokseen? Aron ja Ahosen (2003, 369) mukaan nämä Kazdinin alun perin 

psykoterapiakuntoutukselle tekemät kriteerit ovat sovellettavissa myös oppimis-

vaikeuksien kuntoutukseen. Kuntoutuksen jälkeen onnistumista tulisi Kazdinin 

(1997) mukaan voida arvioida kolmelta kannalta, lapsen osalta, koko perheen 

osalta ja sosiaaliselta vaikuttavuudelta. Arviointi lapsen osalta tarkoittaa esim. 
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oireiden seurantaa tai oppimistulosten mittaamista, perheen osalta sopeutumisen 

ja elämänlaadun paranemisen seurantaa. Arviointi kuntoutuksen sosiaalisesta 

vaikuttavuudesta voi olla koulukäyttäytymisen ja tarvittavien esim. erityispeda-

gogisten palvelujen käytön seurantaa. 

Suurin osa lukemisen kuntoutukseen käytetyistä menetelmistä ja tehdyistä 

interventioista on keskittynyt lapsiryhmien vertailuun. Tarkastelun kohteina ovat 

useimmiten olleet lukemisvalmiuksiltaan heikot lapset tai valikoitumattomat ko-

konaiset opetusryhmät. Koe- ja kontrolliasetelmissa lasten taustatekijät ja taidot 

lukemisen eri osa-alueilta on yleensä pyritty huolellisesti kontrolloimaan, jotta 

menetelmien vaikuttavuus olisi saatu näkyviin. Harvoissa tutkimuksissa huo-

miota on voitu erikseen kiinnittää opettajan merkitykseen, luokan kontekstiin, 

lapsen kokonaistilanteeseen tai vanhempien vaikutukseen intervention aikana. 

Teoriataustaltaan pitäviä interventioita on raportoitu lukuisia eri puolilta maail-

maa (yhteenvedot mm. Ehri ym. 2001; Elbro & Scarborough 2004). Fonologisen 

tietoisuuden ja lukutaidon yhteyden osoittavat uraauurtavat tutkimukset julkais-

tiin 1980-luvulla (mm. Ball & Blachman 1988; Bradley & Bryant 1983; Byrne 

& Fielding-Barnsley 1989; Lundberg ym. 1988; Vellutino & Scanlon 1987). 

Tutkimukset on sittemmin lukuisia kertoja toistettu, eikä fonologisen tietoisuu-

den merkitystä lukutaidon hankkimisessa enää ohiteta. Uudemmissa interven-

tiotutkimuksissa fonologisen tietoisuuden kuntoutus on usein yhdistetty kirjain-

äänneyhteyden opettamiseen (mm. Elbro & Petersen 2004; Schneider ym. 

2000). Seuraavassa on esitelty merkittäviä kansainvälisiä ja suomalaisia varhai-

sen teknisen lukutaidon kehittämiseen tähdänneitä interventiotutkimuksia. 

Lundbergin ym. vuonna 1988 julkaisemassa tutkimuksessa 235 lukemisval-

miuksiltaan testaamattomalle tanskalaiselle esikoululaiselle teetettiin päivittäin 

fonologista tietoisuutta kehittäviä tehtäviä kahdeksan kuukauden ajan. Lukemis-

ta lapsille ei kyseisenä aikana opetettu. Verrokkiryhmään nähden kuntoutusryh-

mä menestyi erityisen hyvin äänteiden erottelutaitoa vaativissa tehtävissä osoit-

taen foneemisen tietoisuuden kehittämisen mahdolliseksi ilman aakkosten opet-

tamista. Kuntoutusryhmän luku- ja oikeinkirjoitustaito säilyivät verrokkiryhmää 

paremmalla tasolla toisen luokan loppuun asti. Vähiten kuntoutuksesta hyötyi 

interventioryhmän heikoin neljännes. 

Suomessa Poskiparta ym. (1999) tekivät fonologisen tietoisuuden kuntou-

tusohjelman lukemisen riskiryhmään kuuluville ensiluokkalaisille. Kaikkiaan 26 

oppilasta sai pienryhmäkuntoutusta 3–4 kertaa viikossa 20 minuuttia kerralla 

yhteensä 47 kertaa. Lapsille teetettiin mm. riimi-, loru-, sana-, tavu-, ja foneemi-

tietoisuustehtäviä. Kontrolleihinsa verrattuna interventiolapset menestyivät pa-

remmin lopputestien foneemierottelutehtävissä, sanantunnistuksessa, oikeinkir-

joituksessa ja kuullun ymmärtämisessä. Erityisesti interventioryhmän kognitiivi-

sesti heikompi alaryhmä näytti hyötyvän kuntoutuksesta. Jatkotutkimuksessa 

(Niemi, Poskiparta & Vauras 2001), jossa seurattiin interventiossa mukana ol-

leiden lasten kehittymistä kolmannelle luokalle asti, havaittiin kuitenkin sanan-

tunnistuksen ja ääneenlukutaidon laskeneen samalle tasolle kontrollilasten kans-

sa kolmannen luokan loppuun mennessä.  
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Mäkinen (2002) selvitti esikoululaisten fonologisen tietoisuuden kehittymis-

tä vuoden kestävällä kuntoutusohjelmalla. Hänen tutkimuksessaan 16 valikoima-

tonta esikoululaista osallistui päivittäisiin fonologisen tietoisuuden harjoitteisiin. 

Lapset suoriutuivat fonologisen tietoisuuden tehtävistä verrokkejaan paremmin 

ensimmäisen luokan alussa ja osoittivat parempaa lukutaitoa ensimmäisen luo-

kan tammikuussa. Erityisesti heikoimmat lapset hyötyivät kuntoutuksesta. 

Korkmanin ja Peltomaan tutkimuksessa (1993) 26 kielihäiriöiselle pojalle 

opetettiin foneemista tietoisuutta ja kirjain-äänneyhteyttä esikouluvuoden ajan 

45 minuuttia viikossa. Verrokkiryhmänä toimi 20 kuntoutukseen osallistumaton-

ta kielihäiriöistä poikaa. Lasten luku- ja oikeinkirjoitustaito arvioitiin ensimmäi-

sen kouluvuoden jälkeen. Kuntoutusta saaneiden lasten ryhmä oli verrokkeja 

merkitsevästi parempi kaikilla mitatuilla osa-alueilla mekaanista lukutaitoa lu-

kuun ottamatta, jossa siinäkin koeryhmän menestys ylitti kontrolliryhmän. 

Ehrin ym. (2001) tekemässä foneemisen tietoisuuden interventioita koske-

vassa meta-analyysissä arvioitiin 52 kuntoutustutkimuksen tehokkuus. Analyy-

siin valikoitiin vain ne tutkimukset, joissa oli mukana kontrolliryhmä, ja mukana 

oli myös englantia säännönmukaisempia kieliä. Foneemisen tietoisuuden harjoit-

tamisesta havaittiin hyötyä lukutaidolle, oikeinkirjoitukselle sekä myös luetun 

ymmärtämiselle. Suurin hyöty foneemisen tietoisuuden harjoittamisesta oli en-

nen kouluikää annettuna ja siten, että kerralla harjoitettiin vain yhtä tai kahta 

foneemista taitoa ja pienelle ryhmälle ennemmin kuin luokalle. Foneemisen tie-

toisuuden harjoitteluun käytetystä ajasta tehtiin myös mielenkiintoinen havainto: 

interventioiden efektikoon huomattiin laskevan, mikäli opetusta oli vähemmän 

kuin 5 tuntia tai enemmän kuin 18 tuntia. Opetuskerran suositeltavaksi maksi-

mipituudeksi arvioitiin 30 minuuttia. Foneemisen tietoisuuden harjoittamisella 

oli pienempi vaikutus lukutaidon ja oikeinkirjoituksen kehittymiseen englantia 

säännönmukaisemmissa kielissä. Ehrin ym. meta-analyysin mukaan foneemisten 

taitojen opettaminen helpotti lukutaidon saavuttamista, vaikka havaintoja fo-

neemisten taitojen paranemisesta lukutaidon opettelun myötä on myös olemassa 

(mm. Ehri 1989; Ehri ym. 2001) 

Aakkosten irrallinen opettaminen on todettu tehottomaksi lukemaan opetta-

misen menetelmäksi (mm. Adams 1990). Elbro ja Scarborough (2004, 366) ver-

taavat sitä polkupyörän osien tuntemiseen ilman ajotaitoa. Sen sijaan aakkosten 

opettaminen yhdessä fonologista tietoisuutta lisäävien harjoitteiden kanssa on 

useissa interventioissa havaittu tuloksekkaaksi. Jo Bradleyn ja Bryantin tutki-

muksessa vuodelta 1983 interventioryhmä, jonka fonologisiin harjoitteisiin yh-

distettiin kirjain-äänneyhteyden opetus, menestyi parhaiten. Samoin Hatcher, 

Hulme ja Ellis (1994) yhdistivät interventiossaan fonologisen tietoisuuden har-

joittamisen lukemisen ja erityisesti kirjain-äänneyhteyden harjoittamiseen ja sai-

vat tällä parempia tuloksia kuin pelkän fonologisen tietoisuuden harjoittamisella. 

Schneiderin ym. (2000) tutkimuksessa vertailtiin kolmen esikouluryhmän luku- 

ja oikeinkirjoitustaitojen kehittymistä fonologisen tietoisuuden, kirjain-

äännetietoisuuden ja nämä yhdistävän intervention avulla. Yhdistävällä interven-

tiolla saatiin parhaat tulokset myöhempään luku- ja kirjoitustaitoon.  
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Elbron ja Petersenin (2004) interventiotutkimuksessa foneemitietoisuutta ja 

kirjain-äänneyhteyttä harjoittamalla saatiin esikoulusta seitsemänteen luokkaan 

asti ulottuva vaikutus. Tässä tutkimuksessa 35 tanskalaista lukemisen riskilasta 

osallistui esikouluissaan 17 viikon ohjelmaan, jossa puoli tuntia päivässä harjoi-

tettiin äänteitä. Interventiolapset selviytyivät verrokkejaan, kuntoutusta saamat-

tomia lukemisen riskilapsia, paremmin toisella ja kolmannella luokalla sanojen 

ääneen ja ääneti lukemisessa sekä fonologisessa koodaamisessa. Seitsemännellä 

luokalla interventiolapset selviytyivät vielä merkitsevästi verrokkejaan parem-

min sanojen ja epäsanojen lukemisessa sekä fonologisessa koodaamisessa. Ero 

riskittömiin ikätovereihin kuitenkin kasvoi koko tutkimuksen ajan. 

Suuri osa varhaisen lukutaidon kuntouttamisen tehdyistä ohjelmista on 

suunnattu esikouluikäisille, mikä englanninkielisessä kirjallisuudessa tarkoittaa 

4–5-vuotiaita, tai ensiluokkalaisille, joiden ikä vaihtelee 5–7-vuoden välillä. On 

runsaasti näyttöä varhaisten interventioiden puolesta. Mm. Elbro & Scarborough 

(2004, 361) varoittavat odottamasta lapsen ”kehittyvän ulos ongelmistaan”, kun 

tietoa aikaisen auttamisen hyödyllisyydestä on jo runsaasti. Myös moni kalliimpi 

erityisopetusratkaisu voitaisiin heidän mukaansa välttää, mikäli lapsen vaikeu-

teen tartuttaisiin ajoissa. Vuoden 2000 taloustieteen Nobel-palkinnon saajan 

James J. Heckmanin pääajatuksia on mahdollisimman varhainen heikoimmista 

lähtökohdista ponnistavien lasten auttaminen. Pelkillä taloudellisilla näkökul-

milla perusteltuna nuorimpien auttaminen olisi kannattavaa, sillä he ehtisivät 

elämänsä aikana tuottaa takaisin itseensä tehdyt investoinnit. Lisäksi oppimisen 

dynaaminen luonne puoltaa aikaista tuen antoa; oppiminen hyödyttää oppimista 

ja varhain hankitut taidot tekevät myöhemmän oppimisen helpommaksi. Var-

haislapsuuden korkeatasoisilla interventioilla olisi siten kestävät vaikutukset op-

pimiseen ja motivaatioon. (Heckman 2000) 

 

 

5.4 Ääneen lukeminen 
 

Sukeutuvan lukutaidon teorian mukaan (Clay 1979; Korkeamäki 1996; Sulzby 

1989; Teale & Sulzby 1986) lapsen lukutaito ei kehity hyppäyksenä muodollisen 

lukemaan opettamisen myötä vaan jatkumona yhdessä muiden kielellisten taito-

jen kanssa. Muodollisen luku- ja kirjoitustaidon taustalla olevat tiedot, taidot, 

asenteet ja ympäristö tukevat alkavan lukemisen kehitystä. Tärkeä ympäristö on 

jaettu lukukokemus, jossa aikuinen lukee ääneen ja lapsi kuulee, miten painettu 

teksti muuttuu puheeksi (Reese & Cox 1999; Whitehurst & Lonigan 1998). 

Sosiokulttuurinen teoria, jonka yksi kantaisistä mm. Vygotsky (mm. 1978) 

on, korostaa oppimisen yhteisöllistä luonnetta. Lukemisen sosiokulttuurisessa 

näkemyksessä vanhempien osallisuus lasten liittämisessä osaksi lukemiskulttuu-

ria ja lukevaa yhteisöä on oleellinen (Barratt-Pugh & Rohl 2000). Vanhemmat 

paitsi avaavat kirjojen maailman lukemalla ääneen, myös antavat omat lukutot-

tumuksensa ja tiedonhankintatapansa kirjallisena kulttuuripääomana lapsilleen. 
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Australialaistutkija Cairney (2000) korostaa kodin ja koulun välistä yhteis-

työtä etenkin, jos näiden välittämässä kirjallisessa kulttuurissa on suuri ero. 

Koulujen tulisi kyetä vastaamaan alueensa sosiaaliseen ja kulttuuriseen moni-

muotoisuuteen antamalla vaihtoehtoja opetussuunnitelmiinsa ja korostamalla 

opettajien ja vanhempien yhteisymmärryksessä tapahtuvaa kumppaniutta kasva-

tustyössä. Suomessa vanhemmat ovat keskimäärin hyvin kiinnostuneita lastensa 

lukutaidosta, eikä suuria eroja lasten lukutottumusten tukemisessa eri sosio-

ekonomisissa ryhmissä ole. Etnisten ryhmien lisääntyminen on tuonut omat 

haasteensa yhteistyölle. Kaikki lapset hyötyvät koulun ja kodin välisestä lukemi-

sen kehittymistä tukevasta yhteistyöstä, mutta eniten siitä hyötyvät heikot lukijat 

(Darling 2005; Linnakylä, Malin & Taube 2004). Koulu voi auttaa vanhempia 

löytämään heille parhaiten sopivat tavat lapsen lukutaidon tukemiseen.  

Suomalaisvanhemmat lukevat paljon lapsilleen (mm. Linnakylä 1993). Ää-

neen lukemisen eduista kertovat jo arkikokemukset; parhaimmillaan teksti kieh-

too sekä kuulijaa että lukijaa, ja lukuhetki lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Tutkimukset osoittavat ääneen lukemisen mm. ruokkivan lasten mielikuvitusta, 

lisäävän sanavarastoa, syntaksin ja tarinan rakenteen tajua ja opettavan painetun 

tekstin peruskäsitteitä (Clay 1979; Ferreiro & Teberosky 1982; Sulzby 1985). 

Varhaiset ääneen lukemista selvittäneet tutkimukset keskittyivät lukemisen 

määrään. Lukemismäärän vaikutuksesta lasten myöhempiin luku- ja kirjoitustai-

toihin tutkijoilla on eri käsityksiä, mutta yksimielisyys vallitsee siitä, että luke-

misen kuuntelun määrällä on yhteys myöhempään reseptiivisen sanaston mää-

rään, verbaaliseen varhaiskypsyyteen ja painetun tekstin tuntemukseen (mm. 

Crain-Thoreson & Dale, 1992; yhteenvedot Bus, van Ijzendoorn & Pellegrini 

1995; Scarborough & Dobrich 1994). Ääneen lukemisen laatua selvittäneet tut-

kimukset osoittavat diskurssin, verbaalisen vuorovaikutuksen aikuisen ja lapsen 

välillä, lukemisen kriittiseksi komponentiksi lapsen kielellisen taitojen kehityk-

sen kannalta (ks. myös luku 2.2, DeTemple 2001; Dickinson, 2001; Dickinson 

& Smith 1994; Silvén ym. 2003; Wasik & Bond 2001). Vuorovaikutusta tapah-

tuu optimaalisella tasolla, kun aikuinen tukee lapsen ymmärtämystä ja tulkintaa 

tekstistä liittämällä tekstin tapahtumat lapsen omaan maailmaan. (Esim. Pate 
näki kuumailmapallon. Oletko sinä nähnyt kuumailmapalloa? Milloin, missä, 
millainen se oli? jne.) Aikuisen ja lapsen esittämät kysymykset ja vastaukset 

lukemisen aikana ohjaavat lukukokemuksen tasolle, joka parhaiten vastaa lapsen 

senhetkistä kehitystä (Doyle & Bramwell 2006). Alun perin Whitehurstin ym. 

(1988) esittelemä dialoginen lukeminen sisältää edellä mainittuja elementtejä. 

Heidän tutkimuksessaan 14 perhettä ohjattiin lukemaan 2-vuotiaille lapsilleen 

kuvakirjoja neljän viikon ajan siten, että vanhemmat esittivät tekstistä avoimia 

kysymyksiä, antoivat lapsen kysymyksiin runsaasti palautetta ja muuttivat prog-

ressiivisesti lukemistapaansa lapsen kehityksen myötä. Verrokkiryhmänä toimi 

perheitä, jotka lukivat lapsilleen tavalliseen tapaan. Koeryhmän lapset olivat 

lopputestauksessa merkitsevästi edellä verrokkejaan sanaston ja ilmaisun laa-

juuden osalta. Myöhemmissä tutkimuksissa (Whitehurst, Arnold ym. 1994; 
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Whitehurst, Epstein ym. 1994) dialogisella ääneenlukutavalla on saatu hyötyä 

myös lasten kirjoitustaitoihin. 

Dialoginen tapa lukea ääneen näyttää erityisesti kasvattavan lasten sanaston 

laajuutta. Toisenlaisilla lukemisen tavoilla tuetaan lukemisen muita komponent-

teja. Heath (1982) on havainnut vaihtelua kolmella ääneen lukemiseen liittyvän 

keskustelun tasolla: Kuvailevat mitä-kysymykset (mitä tarinassa on tapahtunut?) 

näyttävät erityisesti kasvattavan tarinan ymmärtämisen ja muistamisen taitoja. 

Syiden selitykset (miksi näin kävi?) syventävät ymmärtämistä. Affektiivinen 

kommentointi (tarinan arviointi) parantaa lapsen kykyä saada tarinasta esteettistä 

nautintoa. Syiden selitykset ja affektiivinen kommentointi vaativat tekstin tar-

kastelua pintaa syvemmältä, niissä lapsen on pohdittava tapahtumien syitä ja 

arvioitava tapahtumien merkitystä tarinan hahmoille tai lukijalle. Pellegrini, 

Brody ja Sigel (1985) arvioivat mitä-kysymykset matalan vaatimustason ilma-

uksiksi (describer style) ja syiden selitykset sekä affektiivisen kommentoinnin 

korkean vaatimustason ilmauksiksi (comprehender style). 

Hadenin, Reesen & Fivushin tutkimuksessa (1996) lapsilla, joiden äidit käyt-

tivät korkean vaatimustason tarinankäsittelytapaa, havaittiin 2,5 vuotta myö-

hemmin parempi sanavarasto ja tekstinymmärtämisen taso kuin matalan vaati-

mustason tarinankäsittelytapaa käyttäneiden äitien lapsilla. Dickinsonin ja Smit-

hin (1994) tutkimuksessa lastentarhanopettajien ääneen lukemisen tavoista näkyi 

keskeytymättömän tarinan lukemisen (performance-oriented style) etu keskeyt-

tävään tapaan verrattuna. Tekstiin kohdistuvien kysymysten esittäminen ennen 

lukutuokiota tai sen jälkeen tuki paremmin reseptiivisen sanavaraston kehitty-

mistä kuin kysymysten esittäminen kesken lukemista. Näin ääneen lukemiseen 

liittyvää diskurssia voidaan tutkia ainakin kahdella ulottuvuudella: kommen-

toinnin vaatimustason suuruudella ja sijoittumisella joko lukemisen ulkopuolelle 

tai sen lomaan (Reese & Cox 1999). 

Reese & Cox (1999) tutkivat kolmen eri ääneen lukemisen tavan vaikutusta 

4-vuotiaiden kielellisten taitojen kehitykseen. Lapsille luettiin kuuden viikon 

aikana joko keskeyttävällä matalan vaatimustason kommentoinnilla (describer 

style), keskeyttävällä korkean vaatimustason kommentoinnilla (comprehender 

style) tai keskeytymättömällä korkean vaatimustason kommentoinnilla (perfor-

mance-oriented). Keskeyttävällä matalan vaatimustason kommentoinnilla ha-

vaittiin lasten sanavaraston kasvavan parhaiten. Kuitenkin lapset, joiden sanava-

rasto oli alkujaan paras, hyötyivät eniten keskeytymättömästä korkean vaatimus-

tason kommentoinnista. Lasten tietoisuuteen kirjaimista ja sanoista näytti kes-

keyttävä matalan vaikutustason kommentointi tehoavan parhaiten. Tekstinym-

märtämisen kykyihin eri lukemistavoilla ei havaittu olevan vaikutusta. 

Vaikka lukemisen kuuntelu on miellyttävää useimmista lapsista, se ei ole si-

tä kaikista. Kaderavek & Sulzby (1998) tutkivat 10 normaalisti kehittyneen ja 10 

kielellisistä vaikeuksista kärsivän päiväkotilapsen suhtautumista vanhempien 

ääneenlukutuokioihin. Kaikki normaalisti kehittyneet lapset pitivät siitä, että 

heille luettiin, mutta kielellisistä vaikeuksista kärsivistä lapsista vain 6. Scarbo-

rough & Dobrich (1994) nostivat esiin ”parsakaalivaikutuksen” tarkoittaen lap-
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sen epämieluisuuden kokemuksen lujittamista toistamalla altistusta epämiellyt-

tävälle kokemukselle. Kaderavek & Justice (2002) mainitsevat ääneen lukemi-

sen sudenkuopiksi mm. aikuisen kyvyttömyyden tarkkailla lapsen tuntemuksia 

lukemisen aikana, lapsen persoonallisten luonteenpiirteiden ja kielellisen ky-

vykkyyden huomioimattomuuden sekä vuorovaikutuksen puutteen. Etenkin ää-

neen lukemisen interventioissa lukemisen jatkamista on syytä harkita huolella, 

mikäli lapsi toistuvasti suhtautuu kuuntelemiseen kielteisesti. 

Ääneen lukeminen hyödyttää eri tavalla eri-ikäisiä lapsia. Torppa ym. (2007) 

havaitsivat lukemisen riskiryhmään perimänsä perusteella kuuluvien 3–6-

vuotiaiden fonologisten taitojen karttuvan, kun heille luettiin kotona. Riskittö-

mien lasten kehitys sen sijaan näytti etenevän jokseenkin ääneen lukemisesta 

riippumattomasti. Laakson ym. tutkimuksessa sen sijaan alle 3-vuotialle riski-

lapsille kodin kielellisellä tuella ei ollut yhtä suurta merkitystä kuin verrokeille 

(Laakso, Poikkeus, Eklund & Lyytinen 2004). Lyytisen & Lyytisen mukaan 

(2006, 98) tämä vahvistaa käsitystä siitä, että kielellistä toimintaa ylläpitävä 

valmius ja /tai motiivi saattaa perinnöllisesti riskiryhmään kuuluvilla lapsilla 

olla alentunut, ja toisaalta taas 3-vuotiaasta lähtien ympäristön kielellisellä, lu-

kutaitoon valmentavilla toimilla on merkitystä etenkin riskilasten lukemaan op-

pimiselle. 

Rasinski (2003, 2004) painottaa lukemisen kuuntelua lukusujuvuuden edis-

täjänä. Kuullessaan lukemista lapsi saa malleja siitä, miltä sujuva lukeminen 

kuulostaa ja miten sujuvat lukijat tulkitsevat tekstiä äänellään. Erityisesti lu-

kusujuvuuden kolmas komponentti (Schreiber 1980,1991) (ks. luku 2.5.2), lu-

kemisen prosodia, kehittyy lukemista kuunneltaessa. Taitava lukija osaa jäsentää 

tekstin syntaktisesti ja semanttisesti siten, että sanat painottuvat eri tavoin, väli-

merkit huomioidaan ja ilmaisu tukee tekstin sisältöä. 

Rasinskin ja Stevensonin (2005) interventiossa 15 koulutulokasta osallistui 

lukusujuvuuden kuntoutukseen, jossa he lukivat vanhempiensa kanssa Rasinskin 

kehittämän Fast Start -ohjelman mukaisesti 10–15 minuuttia päivittäin. Ohjelma 

perustuu saman tekstin toistolukemiseen siten, että aluksi aikuinen lukee tekstin 

useaan kertaan, sitten aikuinen ja lapsi lukevat tekstin yhdessä useaan kertaan ja 

lopuksi lapsi lukee tekstin vielä itsenäisesti useaan kertaan. Tekstistä myös kes-

kustellaan ja uusia sanoja opetellaan lisäksi erillisiltä lapuilta. 11 viikon inter-

vention seurauksena 15 lapsesta heikompi puolikas luki verrokkiryhmäänsä 

merkitsevästi paremmin. 

 

 

5.5 Tietokone lukivaikeuden kuntouttajana 
 

Tietokoneiden käyttö erityisopetuksen apuvälineenä on kasvanut 1980-luvulta 

lähtien voimakkaasti. Jatkuvasti tietokonetta työssään käyttäviä opettajia oli 

vuonna 1988 vain kuusi prosenttia, mutta 1998 jo 77 prosenttia (Ahvenainen & 

Holopainen 2005, 131). Tänä päivänä tietokone lienee jokaisen erityisopettajan 

työkalu. Sekä kaupallisia että ilmaiseksi ladattavia erilaisten oppimisen vaikeuk-



Lukemisen vaikeudessa auttaminen 59 

 

sien kuntoutukseen tähtääviä ohjelmia on saatavilla runsaasti, ja näistä osan te-

hokkuudesta on tieteellistä näyttöä, mm. Audilex (Kujala ym. 2001; Törmänen, 

Takala & Sajaniemi 2008) ja Ekapeli (Lyytinen 2004; Syrjälä & Lyytinen 2004, 

124, ks. myöhemmin tässä luvussa). Tietokone palvelee hyvin tehtävissä, jotka 

vaativat runsaasti toistoa ja joissa palautteen annon välittömyys ja objektiivisuus 

ovat erityisesti eduksi. Toisaalta mm. Siekkinen (2001) korostaa tietokoneen 

käyttöä yksinkertaisten drill-and-practice-tehtävien lisäksi myös ns. open-ended-

tyyppisissä harjoitteissa, jotka vahvistavat lasten omaehtoista osallistumista ja 

ajatteluprosesseja.  

Palonevan (2006, 275) mukaan tietokoneeseen liittyy varsinkin oppimisvai-

keuksisilla pojilla myönteisiä latauksia, jopa sosiaalista statusta. Tietokone koe-

taan oppimisympäristönä houkuttelevaksi ja vaihtelua tarjoavaksi. Samoin Lyy-

tisen mukaan tietokonepelillä voidaan saavuttaa juuri poikien kiinnostus. Viih-

dyttäviksi ja tehokkaiksi osoitetuilla lukemaan oppimisen peleillä on mahdollista 

kannustaa lukemisen riskiryhmään kuuluvat pojat harjoittamaan taitonsa ikäto-

veriensa tasolle (Lyytinen 2004, 21–29). Pelitarjonta on kuitenkin runsasta. 

Siekkinen (2001) varoittaa ohjelmista, joiden laatijat eivät ole täysin tietoisia 

opetuksellisen perustan vaatimuksista, ja pedagogisen taustan hentous peitetään 

pelin jännittävyyteen tai interaktiiviseen lumoon. Myös Thuneberg (2002) pitää 

opetusohjelmaan liitettyä runsasta yllätyksellisyyttä, voimakkaita ääni- tai vi-

deotehosteita tarpeettomina. Hänen mukaansa oppilasta motivoi paremmin oh-

jelman toistuvuus ja jatkuvuus, jolloin lapsi tietää, mitä hänen pitää tehdä ja pää-

see suoraan kiinni opeteltavaan asiaan.  

Ahvenainen & Holopainen (2005, 131) muistuttavat, etteivät tietokoneet tai 

tietoverkot sellaisenaan tarjoa mitään uutta oppimiselle, vaan ovat tarpeettomia, 

mikäli niitä ei voida sovittaa erilaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Palo-

neva (2006) samoin kuin Thuneberg (2002, 109–120) kehottavat opettajaa huo-

lellisuuteen tietokoneopetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Hänen on tunnet-

tava käyttämänsä ohjelman pedagoginen sisältö, muokattava harjoitusmateriaali 

vastaamaan oppilaan osaamistasoa ja seurattava oppilaan edistymistä. Thune-

berg (2002, 109–120) korostaa koneen asemaa yhtenä kuntoutuksen osana. Hän 

ei pidä sitä kuitenkaan vaihtoehtoisena, sillä koneen käyttö tuo mahdollisuuksia, 

joita muilla keinoin ei voi saavuttaa. Kone voi olla myös sosiaalistava väline. 

Siekkisen (2001) mukaan nimittäin lasten ongelmanratkaisuun tähtäävien keski-

näisten keskustelujen ja toisen auttamisen on todettu olevan tietokoneen ääressä 

yleisempää kuin muiden työskentelytapojen yhteydessä. Sinnemäen (1998) mu-

kaan tietokonepelin avulla lapsi voi sekä osoittaa taitonsa että nauttia pelaami-

sesta pelin itsensä vuoksi. Yhteenveto Suomessa paljon käytetyistä tietokone-

pohjaisista ohjelmista ja oppimisympäristöistä on mm. Palonevalla (2006, 259–

277), Lerkkasella (2006, 152–156) sekä Ahvenaisella ja Holopaisella (2005, 

129–154). 

Ekapeli on professori Heikki Lyytisen kehittämä kirjain-äännevastaavuutta 

harjoittava tietokonepeli (Lyytinen 2004; Syrjälä & Lyytinen 2004, 124), jonka 

voi vapaasti ladata internetistä tutkimuksen esitiedot täytettyään (www.lukimat. 
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fi/ekapeli). Ekapelin ideana on osua hiirellä siihen ruudun yläreunasta putoavaan 

kirjainpalloon, jonka äänne on juuri kuulunut koneesta. Jos pelaaja ei osu oike-

aan palloon, vastustaja nappaa sen. Tämän jälkeen oikea pallo näytetään koros-

tetusti ja äänne toistetaan. Ekapeli sopeutuu pelaajan tasoon lisäämällä tai vä-

hentämällä putoavien pallojen vauhtia tai määrää. Suoritetusta pelin tasosta saa 

palkkioksi kuvaruudulle perhosen, jonka väri määräytyy onnistumisen mukaan. 

Ekapelin kehittelyssä on huomiota erityisesti kiinnitetty harjoittelijan motivaati-

on säilyttämiseen, jota pelin (huomaamaton) adaptaatio pelaajan tasoon ja palk-

kioperhoset tukevat. Peli vaikeutuu yksittäisten kirjainten tunnistamisesta tavu-

jen ja sanojen tunnistamiseen. Ensisijaisesti Ekapeli on suunnattu 5–8-vuotiaille, 

joilla on havaittu ongelmia kirjainäänteiden oppimisessa, mutta siitä hyötyvät 

myös vanhemmat, lukemisen tarkkuuden parantamiseen pyrkivät lapset. Ekape-

lin tuloksista on raportoitu useissa pro gradu -töissä (mm. Björn 2005; Heikkilä 

2008; Lehtonen 2003; Saarikoski & Valkeapää 2005; Taanila 2004) sekä mm. 

Hintikan, Aron ja Lyytisen (2005) artikkelissa. Tulosten saavuttaminen edellyt-

tää vähintään 5–30 minuutin pelaamista mielellään päivittäin usean viikon ajan 

(Lyytinen, suullinen informaatio 15.6.2006).  

Hintikan ym. (2005) tutkimuksessa Ekapelillä kuntoutettiin ensiluokkalaisia, 

joilla opettaja-arvioiden mukaan oli lukivaikeuden riski. 22 lasta pelasi kuuden 

viikon ajan kolmasti viikossa Ekapeliä kontrolliryhmän saadessa koulunsa perin-

teistä erityisopetusta. Ekapeliä pelanneiden lasten kirjaintuntemus kohosi inter-

vention aikana 15 kirjaimesta 20:een kontrolliryhmällä nousun ollessa 16,6:sta 

19,3 kirjaimeen. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, ja kontrolliryhmä 

otti viivästetyssä jälkimittauksessa koeryhmää kiinni. Ennen interventiota fo-

neemiselta tietoisuudeltaan heikoin lapsiryhmä edistyi tavujen ja sanojen luke-

misessa kuitenkin merkitsevästi verrokkejaan paremmin. Lisäksi tarkkaavaisuu-

deltaan heikoille oppilaille pelaamisesta näytti olleen erityisesti hyötyä. Tutkijat 

päättelivät tämän johtuneen tietokonepelin kyvystä vangita levottoman lapsen 

huomio perinteistä pienryhmä- tai yksilöopetusta tehokkaammin.  
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6 Tutkimusongelmat 
 

Lukemisen vaikeuksien kuntouttaminen tulisi aloittaa mahdollisimman varhain. 

Tulevan lukemaan opettelun haasteet voidaan helposti havaita 5–6-vuotiailla, 

usein jo aikaisemminkin. Viimeistään koulun alettua lukemisen vaikeus tulee 

ilmi. Kun lukeminen ei lähde odotetusti liikkeelle, lapselle yleensä aletaan antaa 

tuki- tai erityisopetusta. Näiden lisäopetusmuotojen laajuus ja laatu vaihtelevat 

paitsi oppilaan tarpeen, myös käytettävien resurssien mukaan (Kuusela 2006; 

Takala ym. 2008). Erilaisia lukemisen tukikeinoja tarvitaan paitsi erilaisia oppi-

joita, myös erilaisia oppimisympäristöjä varten. Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena oli selvittää erilaisten kuntoutusmuotojen toimivuutta ensiluokkalaisilla, 

joilla lukemisen alkuseulan perusteella oli lukivaikeuden riski. Tutkimuksessa 

testattiin pienryhmäopetuksena annettavaa uutta menetelmää, tavurytmiikkaa
1
, 

lukemisen perustaitoja harjoittavaa Ekapeli-tietokonepeliä ja kotona tapahtuvaa 

ohjattua vanhempien ääneen lukemista.  

 

Tutkimuskysymykset 

1. Miten tutkimuksessa käytetyt interventiomenetelmät eroavat lukutaidon ke-

hittäjinä kahden ensimmäisen luokan ajan toisistaan ja kontrolliryhmän saa-

masta erityisopetuksesta? 

1.1 Mitä erityispiirteitä on tavurytmiikkakuntoutuksessa? 

1.2 Mitä erityispiirteitä on Ekapeli-kuntoutuksessa? 

1.3 Mitä erityispiirteitä on vanhempien aktivoinnissa ääneen lukemiseen? 

2. Miten sukupuoli ja opettajien määrittelemä tarkkaamattomuus vaikuttavat 

lukutaidon kehityspolkuihin? 

3. Mitkä koulun alkaessa mitatut tekijät ennustavat menestystä teknisessä luku-

taidossa ja tekstinymmärryksessä kahden ensimmäisen luokan ajan? 

 

                                         
1
 Tavurytmiikasta käytettiin tutkimuksen alkuvaiheessa työnimeä logorytmiikka (Uusitalo-Malmivaara 2007), 

sillä ohjelmaan otettiin teemoja logorytmisestä lukemisen kuntoutuksesta (ks. luku 3.4 ja Kontu 2006, 44-

45). Koska logorytmiikka käsitteenä yhdistyy itäeurooppalaisesta perinteestä kumpuavaan lähinnä änkytyk-

sen hoitoon suuntautuvaan puheopetukseen, tästä nimestä luovuttiin. 
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7 Tutkimusmenetelmät 

 

7.1 Tutkimuksen tyyppi ja tutkimusasetelma 
 

Tutkimus on otteeltaan pääosin kvantitatiivinen. Tilastollisena menetelmänä 

käytettiin varianssianalyysin eri sovelluksia ryhmien sisäisen ja ryhmien välisen 

kehittymisen seuraamiseen. Lukutaitoa ennustavat tekijät laskettiin lineaarisella 

regressiolla. Tutkimusaineiston muodostivat oppilaiden lukemisen eri osa-

alueita mittaavista testeistä saamat pisteet ja heiltä kerätyt taustatiedot. Kvalita-

tiivista aineistoa edustivat havainnot opetustilanteista ja opettajien haastattelut. 

Vanhempien haastattelut sisälsivät sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineis-

toa. Tutkimuksen asetelma oli kolmen koeryhmän ja yhden kontrolliryhmän ver-

tailu lukemisen eri osa-alueiden kehittymisessä. Tarkoituksena oli selvittää, mi-

ten 10 viikon interventiona toteutettu tavurytmiikka, Ekapeli ja kotona ääneen 

lukeminen auttoivat lukemisen alkuseulassa huonosti menestyneitä ensiluokka-

laisia. Kolme eri koeryhmää muodostettiin em. menetelmien testaamiseksi, ja 

kontrolliryhmänä toimi lapsiryhmä, joka intervention aikana sai vain koulunsa 

tavanomaista erityisopetusta. Muut ryhmät eivät saaneet intervention eivätkä 

ensimmäisen ja toisen lopputestin välisenä aikana muuta lukemisen erityisope-

tusta. Lähtökohtana oli siten klassinen koeasetelma, jossa tutkimusryhmien sa-

tunnaistamisella pyrittiin objektivistiseen tiedonhankintaan. Koska satunnaista-

mista ei eettisistä syistä, koulujen sijainnista ja lukujärjestyksistä johtuen pystyt-

ty täysin toteuttamaan, asetelma on kvasikokeellinen (Cook & Campbell 1979). 

Tutkimus kesti ensimmäisen luokan elokuusta toisen luokan maaliskuuhun (tau-

lukko 2). 

 

Taulukko 2. Tutkimusasetelma ja tutkimuksen kulku 

 

Elo-syyskuussa 2006 yli 700 espoolaista ensiluokkalaista 14 eri koulusta testattiin lukemisen alkuseulalla 

83 lasta 9 eri koulusta 19 eri luokalta valittiin alkuseulan alhaisen pistemäärän perusteella. Nämä lapset testat-

tiin yksilöllisesti lukemisen eri taustatekijöiden osalta, minkä jälkeen kaksi heistä karsittiin lukutaitoisina. 

Yhden lapsen muutettua otoskooksi tuli 80. Nämä lapset jaettiin neljään mahdollisimman samankaltaiseen 

ryhmään, minkä jälkeen interventiot aloitettiin syyskuun 2006 lopulla. 

Tutkimusryhmä I 

TAVURYTMIIKKA 

22 lasta 

Tutkimusryhmä II, 

EKAPELI 

20 lasta 

Tutkimusryhmä III 

VANHEMPIEN AKTI-

VOINTI ÄÄNEEN LU-

KEMISEEN (KOTIAK-

TIVAATIO) 

20 lasta 

Tutkimusryhmä IV  

KONTROLLIT 

18 lasta 

1. lk: Joulukuussa 2006 1. lopputesti, joka sisälsi sekä ryhmätestin että yksilöllisen osan. 

1. lk: Maaliskuussa 2007 2. lopputesti joulukuun 2006 testin rinnakkaismateriaalilla. 

2. lk: Syyskuussa 2007 3. lopputesti ryhmätestinä 

2. lk: Maaliskuussa 2008 ALLU-testin tekninen lukutaito ja tekstinymmärtäminen (ryhmätesti) 
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7.2 Tutkimusjoukon valinta ja kuvaus 
 

Tutkimukseen valittiin 15 espoolaista alakoulua syksyllä 2006. Valinta perustui 

koulun kokoon ja sijaintiin. Koulut olivat vähintään kaksisarjaisia eteläespoolai-

sia suomenkielisiä alakouluja alueilla, jotka poikkesivat sosioekonomisilta taus-

tatekijöiltään vain vähän toisistaan (Espoon kaupungin tilastollinen vuosikirja 

2006). Koulujen rehtoreille lähetettiin suunnitelma tutkimuksen kulusta ja pyyn-

tö esittää asia eteenpäin koulun laaja-alaisille erityisopettajille. Yhdessä koulus-

sa lukemisen alkuseulaa vastaava koulutulokkaiden testaus oli tehty jo edellise-

nä keväänä esikoulun puolella, eikä erityisopettaja siitä syystä enää halunnut 

osallistua lisää lasten testausta vaativaan tutkimukseen. Muiden 14 koulun eri-

tyisopettajat olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. He lähettivät kaikille 

koulunsa ensiluokkalaisten vanhemmille tutkimuslupapyynnön (liite 1), johon 

oli liitetty taustatietokysely vanhempien koulutuksesta, suvussa mahdollisesti 

esiintyvästä lukivaikeudesta ja kotikielistä. Taustatiedot pisteytettiin siten, että 

vanhempien koulutuksesta saattoi saada 1–5 pistettä asteikolla peruskoulu, am-

mattikoulu, opisto, ammattikorkeakoulu, akateeminen. Jommallakummalla van-

hemmalla esiintyvästä lukivaikeudesta sai pisteen, molemmilla tai molempien 

suvussa esiintyvästä lukivaikeudesta sai kaksi pistettä. Mikäli kotona puhuttiin 

suomen lisäksi muita kieliä, sai pisteen. Taustatietoja käytettiin tutkimusryhmien 

samankaltaistamisessa ja lukemisen kehityksen selittävinä tekijöinä regressio-

analyyseissä.  

 

7.2.1 Testit ennen interventioita 

Oppilaiden valinta interventioihin oli kaksiosainen. Alkuseulalla etsittiin 14 

koulusta lukemisen alkutaidoiltaan heikoimmat oppilaat. Valitut 83 lasta jatko-

testattiin tämän jälkeen ja jaettiin neljään tutkimusryhmään. 
 

Otanta alkuseulalla 

Oppilaiden valinta tutkimukseen tehtiin alkuseulalla, jona toimi fonologisia tai-

toja kartoittavasta osasta (tehtävät 1–5), kirjainten tunnistamisesta (tehtävä 6) ja 

sanojen lukemisesta (tehtävä 7) koostuva 7-kohtainen tehtävistö (liite 2). Kunkin 

koulun laaja-alainen erityisopettaja teetätti alkuseulan yksilöllisesti ensiluokka-

laisilleen omassa työtilassaan koulun alettua elokuussa. Jokaisen ärsykesanan sai 

toistaa kerran. Alkuseulan tekeminen kesti noin 15 minuuttia lasta kohti. 

 

Alkuseulan tehtävät: 

1. Alkuäänteen kuuleminen 

Opettaja sanoi sanan, jonka alkuäänne tai alkukirjain oppilaan oli kerrottava. 

Esim. Millä kirjaimella alkaa sana ”aurinko”? Tehtävässä oli viisi sanaa, joista 

kunkin oikeasta alkuäänteestä tai -kirjaimesta saattoi saada yhden pisteen. 
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2. Alkuäänteen poisto 

Opettaja sanoi sanan ja kehotti tämän jälkeen poistamaan sanasta mainitseman-

sa, ensimmäisen äänteen ja kertomaan sitten jäljelle jäävän sanan. Esim. Mitä 
sanasta ”tukki” jää jäljelle, kun otat sen alusta pois /t/-äänteen? Tehtävässä oli 

viisi sanaa, joista kustakin saattoi saada yhden pisteen.  

3. Tavujen yhdistäminen 

Lapsen piti yhdistää irrallaan toisistaan lausutut tavut sanaksi. Esim. Mitä sanaa 
tarkoitan, kun sanon aa-mu? Tehtävässä oli viisi sanaa, joista kustakin saattoi 

saada yhden pisteen. 

4. Äänteiden yhdistäminen 

Lapsen piti yhdistää irrallaan toisistaan lausutut äänteet sanaksi. Esim. Mitä sa-
naa tarkoitan, kun sanon i-l-t-a? Tehtävässä oli viisi sanaa, joista kustakin saat-

toi saada yhden pisteen. 

5. Tavun poisto sanasta -tavumanipulaatio 

Lapsen piti kertoa, mikä uusi sana muodostuu, kun annetun sanan lopusta pois-

tetaan viimeinen tavu. Esim. Mikä sana jää jäljelle, kun sanasta ”satama” otan 
pois sen viimeisen tavun ma? Tehtävässä oli viisi sanaa, joista kustakin saattoi 

saada yhden pisteen. 

6. Kirjainten osaaminen 

Kirjainten osaaminen testattiin siten, että lapselle osoitettiin koepaperilta yhtä 

kirjainta kerrallaan ja kysyttiin kirjaimen nimeä/äännettä. Kirjaimet olivat suur-

aakkosia, ja ne oli asetettu siihen järjestykseen, jossa ne suomalaisissa aapisissa 

(mm. Krokfors & Marttinen 2003; Wäre ym. 2003) yleisesti esitetään. Tehtäväs-

tä sai yhden pisteen osattua kirjainta kohti, enintään 29 pistettä. 

7. Sanojen lukeminen 

Lapsen piti lukea irrallisia, pienaakkosilla kirjoitettuja sanoja. Sanat eivät liitty-

neet mihinkään tiettyyn aiheeseen, eikä niiden vieressä ollut kuvia. Luettavia 

kohtia oli viisi. Niistä neljä ensimmäistä oli yksittäisiä sanoja, viides oli kahden 

sanan kokonaisuus. Sanat vaikeutuivat tavu- ja kirjainrakenteeltaan loppua koh-

ti. Osittain oikein luetusta sanasta sai yhden pisteen, kokonaan oikein luetusta 

sanasta kaksi pistettä (poikkeuksena viides kohta, jossa saadakseen kaksi pistettä 

oli luettava kaksi sanaa kokonaan oikein). Kokonaispistemäärä oli 10.  

 

Alkuseulan fonologisia taitoja mittaavassa osassa helpot ja vaikeat tehtävät vuo-

rottelivat vaikeimman tavumanipulaatiotehtävän ollessa viimeisenä. Kaikkiaan 

fonologisista tehtävistä saattoi saada 25 pistettä. Kaikkien suomen kielessä esiin-

tyvien kirjainten tuntemisesta saattoi saada 29 pistettä. Sanojen lukemisesta saat-

toi saada 10 pistettä. Pisteytyksessä painottui siten aakkosten osaaminen, jonka 

kyky ennustaa ensiluokkalaisten lukutaitoa on useissa tutkimuksissa todettu hy-

väksi (mm. Adams 1990; Chall 1967; Holopainen ym. 2001; Lerkkanen ym. 
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2004a, 2004b; Lyytinen & Lyytinen 2006, 102). Alkuseulan tehtävien laadin-

nassa käytettiin hyväksi Poskiparran, Niemen ja Lepolan (1994) Diagnostisia 

testejä 1, Mäkisen (2004) KUMMI 3-materiaalia sekä Salaisen aapisen opetta-

janopasta 1a (Wäre ym. 2003).  

Tutkimukseen valittiin lukemisen alkuseulassa luokkansa heikoimmin me-

nestyneet lapset, 1–6 lasta kultakin luokalta. Käytännössä mukaan tulivat lapset, 

joiden kokonaispistemäärä alkuseulassa (maksimi 64) oli 42 pistettä tai vähem-

män. Alun perin 14 koulun 30 ensiluokan runsaasta 700 oppilaasta mukaan tuli 

84 oppilasta 19 eri luokalta 9 eri koulusta. Ehtona tutkimukseen mukaanpääsylle 

oli erityisoppilas- ja maahanmuuttajastatuksen puuttuminen, luokan opetussuun-

nitelman tavanomaisuus (ei kielikylpyä, yhdysluokkia, musiikkipainotusta tms.) 

ja tutkimuslupien saaminen. Lapsen pääkielen tuli olla ainoastaan suomi, vaikka 

perheessä saatettiin puhua lisäksi myös muita kieliä. Luokanopettajilta tiedustel-

tiin ennen oppilasvalintaa, keiden lukemisen kehittymisestä oli herännyt huolta 

koulussa. Opettajat eivät maininneet ketään, jota alkuseula ei olisi poiminut 

(seulaan oli lisäksi jäänyt joitain muitakin oppilaita). Yhden pojan alkupisteet 

(5/64) olivat yli kolmen hajonnanmitan päässä otoksen keskiarvosta, eikä häntä 

siitä syystä otettu mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen tuli siten 83 lasta alun 

perin runsaasta 700 seulaan osallistuneesta eli noin 11 %. 

 

Otoksen jatkotestaus 

Alkuseulalla poimitut 83 lasta testasin vielä yksilöllisesti ennen koe- ja kontrol-

liryhmiin jakamista Raven’s Coloured Matrices -testillä, lyhytkestoisen muistin 

testillä, nopean sarjallisen nimeämisen testillä, rytmin kuulemis- ja tavujen lu-

kemisen tehtävällä (liite 3). Testauksen suoritin koulujen pienryhmätiloissa, ja 

aikaa yhden lapsen testaamiseen kului noin 20 minuuttia. 

 

Jatkotestauksen tehtävät: 

1. Raven’s Coloured Matrices (Raven 1956, 1992) on 5–11-vuotiaille suunnat-

tu ei-kielellisen älykkyyden testi, jossa on kolme 12 tehtävän osaa, maksimipis-

temäärä 36. Jokaisessa tehtävässä lapsen on löydettävä kuuden pienen kuvan 

joukosta isoon kuvaan sopiva osa. Testi on standardoitu useille aineistoille. Yh-

dysvaltojen vuoden 1986 standardoinnissa 7-vuotiaiden (6,09–7,02 vuotta) 50 % 

fraktiili oli 18 pistettä ja 75 % fraktiili 23 pistettä (Raven 1993). 
 

2. Lyhytkestoinen muisti tutkittiin epäsanojen toistotehtävällä (Service 1998, 

ks. myös Horto 2003), jossa kahden tavun mittaisia mitään tarkoittamattomia 

sanoja (12 erilaista, esim. hopa, nöty) lueteltiin lapsille pitenevissä jonoissa. Sa-

nat oli arvottu jonoihin. Aluksi lapset toistivat kunkin epäsanan yksitellen opet-

tajan perässä, ja kaikkien oikeasta toistamisesta sai yhden pisteen. Varsinainen 

tehtävä alkoi kahden sanan jonolla, joka lapsen tuli toistaa opettajan perässä. 

Kahden sanan jonoja oli viisi, ja mikäli lapsi oli toistanut niistä kolme oikein, 

siirryttiin kolmen sanan jonoihin. Näitä oli jälleen viisi, ja kolmesta oikeasta 
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toistosta siirryttiin neljän sanan jonoihin jne. Jos oikeita toistoja oli vähemmän 

kuin kolme, testiä ei jatkettu pitemmälle. Maksimipistemäärä oli 7, jonka saa-

dakseen lapsen piti toistaa kuuden epäsanan jono kolmasti oikein. Testiä ei ole 

standardoitu, ja siitä voidaan käyttää erilaisia pisteytyksiä (mm. Helenius 2008; 

Horto 2003).  
 

3. Nopea sarjallinen nimeäminen testattiin värien nimeämistehtävällä, jossa 

lasten tuli mahdollisimman nopeasti kertoa pahville piirretyn 50 neliön väri 

(Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari 2003). Neliöiden väreissä vaihtelivat musta (9 

kpl), punainen (11 kpl), sininen (10kpl), vihreä (9 kpl) ja keltainen (11 kpl) sa-

tunnaisesti, ja neliöt oli asetettu viidelle kymmenen neliön riville. Lasten annet-

tiin ensin rauhassa nimetä ärsykevärit, jotta varmistuttiin värien tuttuudesta ja 

niistä käytettävistä nimistä. Testitilanteessa lapset ohjattiin pitämään sormeaan 

nimettävän rivin alla. Tavallisin virhetyyppi värien nimeämisessä on väärä sana 

tai väärä sanan alku, 88,9–94,8 %, ja suurin osa näistä virheistä, 87,5–96,7 %, 

tulee itsekorjatuiksi (Ahonen ym. 2003, 26). Tämän tutkimuksen aineistossa 

kaikki virheet olivat tätä tyyppiä ja ne neljää poikkeusta lukuun ottamatta korjat-

tiin. Siksi erillistä virheanalyysiä ei tehty vaan mitattiin ainoastaan nimeämiseen 

kulunut aika, joka toimi testisuureena. Nopean sarjallisen nimeämisen testi pe-

rustuu alun perin Dencklan ja Rudelin 1974 kehittämään RAN-testiin (Rapid 

Automatic Naming), ja se on standardoitu laajalla aineistolla. Suomessa 6,3–7-

vuotiaiden normiaineiston keskiarvo oli 66,1 s ja keskihajonta 17,1 s. 7–8-

vuotiaiden keskiarvo oli 52,5 s ja keskihajonta 12,3 s. 
 

4. Rytmin kuuleminen testattiin toistotaputustehtävillä, jotka oli mukailtu 

Breuer-Weuffenin (Ruoho & Komonen 1990) erottelukokeesta. Testaaja taputti 

käsillään rytmin siten, ettei lapsi nähnyt testaajan käsiä, ja lapsi toisti sen jälkeen 

kuulemansa rytmin (esim. ti ti taa ti, missä taa merkitsee pitempää taukoa tapu-

tusten välillä). Taputusta harjoiteltiin ennen varsinaista tehtävää yhdellä taputus-

sarjalla. Rytmien pituudet vaihtelivat kolmesta seitsemään taputukseen. Tapu-

tustehtäviä oli viisi, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. 
 

5. Tavujen lukemisen testauksessa käytettiin vaikeutuvaa 12 tavun listaa, joka 

oli koottu aapisissa, mm. Krokfors & Marttinen, Kultainen aapinen, Tammi, 

2003; Wäre ym. Salainen aapinen, WSOY, 2003) käytettävää kirjainten ja tavu-

jen opetusjärjestystä mukaillen. Tavujen pituus vaihteli kahdesta neljään kirjai-

meen, helpoin tavu oli ai ja vaikein viik. Jokaisesta oikein luetusta tavusta saat-

toi saada pisteen. 

 

7.2.2 Otoksen jakautuminen tutkimusryhmiin ensimmäisellä luokalla 

Tutkimusluvan yhteydessä vanhemmilta saatujen taustatietojen (taulukko 3), 

alkuseulan (taulukko 4) ja jatkotestauksen (taulukko 5) perusteella lapset jaettiin 

kolmeen interventioryhmään ja yhteen kontrolliryhmään siten, että interven-

tioryhmä I (tavurytmiikka) ja interventioryhmä II (Ekapeli) sekä kontrolliryhmä 
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olivat keskenään mahdollisimman samankaltaisia. Interventioryhmän III (van-

hempien aktivaatio ääneen lukemiseen eli kotiaktivaatio) lapset olivat al-

kuseulan kirjaintuntemuksessa tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin muut 

ryhmät (p<.05). Näin toimittiin, koska kaikkein heikoimmalta lähtötasolta pon-

nistavia lapsia ei haluttu sijoittaa interventioryhmään, jossa vastuu lukemisen 

erityisopetuksesta ensimmäisenä syyslukukautena oli vain vanhemmilla. Lasten 

valikoitumisessa eri interventioryhmiin oli lisäksi otettava huomioon koulujen 

halukkuus ja kyky järjestää opetustilat ja tietokoneet kuntoutusta varten. Kun 

yksi kontrolliryhmän lapsista muutti paikkakuntaa intervention alussa, ryhmän 

koko putosi 18:aan (tavurytmiikkaryhmässä 22, Ekapeli-ryhmässä 20 ja kotiak-

tivaatioryhmässä 20 lasta) ja kaikkien tutkimuksessa mukana olevien lasten 

määrä 80:een (kaksi karsittu lukutaitoisina). Lasten jakautuminen eri tutkimus-

ryhmiin yhdeksässä koulussa ja 19 luokalla on liitteellä 4. 

 

Taulukko 3. Lasten taustatietojen jakautuminen eri tutkimusryhmissä. Ikä on ilmaistu kuu-

kausina, vanhempien koulutus keskiarvoina ja keskihajontoina, muut kohdat lukumäärinä. 

Isän koulutustiedoissa n=70. 

 

lukivaikeutta 
 suvussa 
 (lasten lkm) 

 
 
 
 
sukupuoli (lasten 
lkm) 

 
 
 
äidin koulu-
tus (1–5) 

 
 
 
isän koulu-
tus (1–5) 

 

 
 
 
 
ikä (ka 
kuu-
kau-
sina) 

pojat tytöt yht. ka kh ka kh 

äidin 

tai isän 

suvus-

sa 

mo-

lem-

missa 

kotona 
puhu-
taan 
myös 
vierasta 
kieltä 
(lasten 
lkm) 

tavuryt-

miikka 

86,00 13 9 22 2.64 1.36 3.1 1.26 2 2 5 

Ekapeli 85,35 11 9 20 2.47 1.07 2.6 1.22 3 1 0 

Kotiakti-

vaatio 

87,50 11 9 20 3.25 1.33 2.9 
1.60 7 

1 1 

kontrolli 87,33 9 9 18 2.89 1.23 2.9 1.59 6 3 2 

kaikki 86,56 44 36 80 2.80 1,27 2,9 1,42 18 7 8 

 

Alkuseulan tehtävistä alkuäänteen poisto osoittautui huomattavan vaikeaksi ja 

tavujen yhdistäminen sanaksi hyvin helpoksi tehtäväksi. Hajonta oli suurta eten-

kin kirjainten osaamisessa, jossa tunnistettujen kirjainten määrä vaihteli 2–29 

välillä. Koska pisteet eivät jakautuneet normaalisti kaikissa tehtävissä, merkitse-

vyyserot laskettiin myös yksisuuntaisen varianssianalyysin ei-parametrisellä 

vastineella, Kruskall-Wallis-testillä. Sen tulokset olivat yhteneviä varianssiana-

lyysin kanssa. 
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Taulukko 4. Alkuseulan osatehtävien pistemäärät eri tutkimusryhmissä 

 

tutkimus-
ryhmä 

alkuään-
teen kuu-
leminen, 

max 5 

alkuään-
teen pois-

to, 
max 5 

tavujen 
yhd. 

sanaksi, 
max 5 

ääntei-
den 
yhd. 

sanaksi, 
max 5 

tavun 
poisto 
sanas-

ta, 
max 5 

kirjainten 
osaami-

nen, max 
29* 

sanojen 
lukemi-

nen, max 
10 

yhteen-
sä, max 

64** 
tavuryt-

miikka ka 
3,77 ,50 4,86 1,32 2,14 17,59 ,00 30,23 

kh 1,38 ,856 ,35 1,04 1,55 7,91 ,00 8,19 

Ekapeli 

ka 
4,05 ,60 4,30 1,20 1,40 19,65 ,00 31,35 

kh 1,10 1,00 1,56 1,24 1,534 7,46 ,00 8,64 

kotiakti-

vaatio ka 
4,60 ,90 4,45 1,50 1,85 24,40 ,15 37,80 

kh ,75 1,17 1,23 1,19 1,60 3,46 ,49 4,19 

kontrolli 

ka 
4,06 ,83 4,33 1,72 1,83 19,83 ,06 32,11 

kh 1,43 1,54 1,24 1,57 2,12 6,05 ,24 6,88 

kaikki 

ka 
4,11 ,70 4,50 1,43 1,81 20,31 ,05 32,83 

kh 1,21 1,14 1,17 1,25 1,69 6,87 ,27 7,68 

* tavurytmiikan ja kotiaktivaation välillä tilastollisesti merkitsevä ero (p<.01). ** kotiaktivaation ja muiden 

ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero (p<.05).  

 

Jatkotestauksen tavujen lukemisen tehtävässä (taulukko 5) näkyi suomen kielen 

lukemaan oppimisen hyppäyksellinen kehitys (mm. Aro ym. 2001). Kaksi lasta, 

jotka eivät alkuseulan sanojen lukemistehtävässä olleet lukeneet yhtään tavua, 

sai 11 ja 12 pistettä (12 pistettä oli maksimi) kaksi viikkoa myöhemmin jatkotes-

tauksen tavujen lukemisen tehtävästä. He osoittivat hallitsevansa teknisen luku-

taidon alkeet jo kohtuullisesti, eikä heitä sen takia otettu tutkimukseen mukaan.  

Seulasta valittujen lasten jatkotestaus tapahtui kahden viikon jänteellä, ja 

viimeisimpinä testatut lapset menestyivät tavujen lukemisessa parhaiten. Tämän 

eron otaksuttiin kertovan tavujen lukemisen oppimisen nopeudesta kouluopetuk-

sen alettua, eikä heijastelevan valmiuksien eroa. Kontrolliryhmän tilastollisesti 

merkitsevä (p<.01) paremmuus tavujen lukemisessa tavurytmiikkaryhmään näh-

den selittynee keskimäärin kahta viikkoa myöhemmällä testiajankohdalla.  
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Taulukko 5. Jatkotestauksen tehtävien pistemäärät eri tutkimusryhmissä 

 

 
 
tutkimusryhmä 

Raven’s 
Coloured 
Matrices 
(max 36) 

Lyhytkesto- 
muisti 

(max 7) 

Nopea sarjallinen 
nimeäminen, värit 
(aika sekunteina) 

Rytmi 
(max 5) 

Tavujen 
lukeminen 
(max 12)* 

tavurytmiikka  

ka 

kh 

20,91 

4,35 

2,45 

,86 

63,41 

12,66 

3,23 

1,15 

1,68 
1,91 

Ekapeli 

ka 

kh 

20,10 

8,64 

2,30 

,80 

72,35 

25,98 

3,15 

1,18 

3,10 

1,89 

kotiaktivaatio  

ka 

kh 

22,20 

3,38 

2,25 

1,16 

66,85 

14,54 

2,60 

1,14 

2,55 

1,32 

kontrolli 

ka 

kh 

22,00 

5,24 

2,28 

,83 

73,78 

21,74 

3,39 

1,09 

4,39 

2,28 

kaikki 

ka 

kh 

21,28 

4,30 

2,33 

,91 

68,84 

19,38 

3,09 

1,16 

2,86 

2,08 

*tavurytmiikan ja kontrolliryhmän välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero p<.001 

 

7.2.3 Tarkkaamattomien lasten määrä eri tutkimusryhmissä 

Koska tarkkaavuuden ongelmien tiedetään (mm. Fletcher ym. 1999) yleisesti 

liittyvän lukemisen vaikeuteen, luokanopettajilta tai erityisopettajilta pyydettiin 

syyslukukauden puolivälissä arvio oppilailla esiintyvästä tarkkaamattomuudesta. 

Opettajilta kysyttiin suullisesti, arvelevatko he oppilaalla ilmenevän tarkkaamat-

tomuuden, levottomuuden, keskittymättömyyden tai hyperaktiivisuuden vaikeut-

tavan oppilaan edistymistä. Vastaukset olivat jakaumalla kyllä/ei. Opettaja-

arviot vastasivat täydellisesti omaa arviotani tarkkaavuuden ongelmien esiinty-

misestä niillä lapsilla, joita olin itse opettanut (tavurytmiikka- ja Ekapeli-

ryhmä). Tulokset on koottu taulukkoon 6.  

 

Taulukko 6. Tarkkaamattomien oppilaiden määrä eri interventioryhmissä 

 

tarkkaa- 
mattomat 

 
tutkimusryhmä 
 

 
 

n pojat tytöt 

 
yhteensä 

 

tavurytmiikka 22 7 2 9 

Ekapeli 20 5 2 7 

kotiaktivaatio 20 3 0 3 

kontrolli 18 5 3 8 

kaikki 80 20 7 27 

 

7.2.4 Otoksen jakautuminen tutkimusryhmiin toisella luokalla 

Toisen luokan alkaessa syksyllä 2007 kaikissa interventioryhmissä oli tapahtu-

nut katoa. Tavurytmiikkaryhmästä yksi poika ja kaksi tyttöä oli muuttanut pois, 
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ja kaksi poikaa oli siirtynyt erityisluokalle (EVY). Ekapeli-ryhmästä yksi tyttö 

oli muuttanut pois, ja kotiaktivaatioryhmästä yksi poika oli muuttanut pois. 

Kontrolliryhmästä yksi poika ja kaksi tyttöä oli muuttanut pois. Yksi tavuryt-

miikkaryhmän tyttö, yksi kontrolliryhmän poika ja yksi Ekapeli-ryhmän poika 

jatkoi omassa luokassaan integroituneena erityisoppilaana toisella luokalla. Kato 

ei ollut selektiivistä muuttaneilla lapsilla, mutta erityisluokalle siirretyillä lapsil-

la lukemisen kehittyminen oli ollut hitaampaa kuin muilla tutkimukseen osallis-

tuneilla lapsilla keskimäärin (esim. ensimmäisen luokan maaliskuussa toisen 

lopputestin kokonaispistemäärät erityisluokalle siirretyillä lapsilla olivat 47 ja 68 

keskiarvon ollessa 73,79). Molemmat erityisluokalle siirretyistä pojista kärsivät 

tarkkaavuuden ongelmista. Heidät tavoitettiin toisen luokan syksyn mittauksiin, 

mutta muuttaneista lapsista ei ketään. Taulukossa 7 näkyvät toisen luokan syys-

kuussa tehdyssä kolmannessa loppumittauksessa mukana olleet lapset. 

 

Taulukko 7. Toisen luokan syyskuussa kolmanteen lopputestiin osallistuneet lapset. 

 

tutkimusryhmä poikia tyttöjä yhteensä katoa 1. luokalta 

tavurytmiikka 12 7 19 -3 

Ekapeli 11 8 19 -1 

kotiaktivaatio 10 9 19 -1 

kontrolli 8 7 15 -3 

kaikki 41 31 72 -8 

 

Toisen luokan maaliskuussa 2008 teetettyihin ALLU-testeihin (Ala-asteen Lu-

kutesti, Lindeman 1998a, 1998b) saatiin mukaan 65 lasta. Kato ei ollut selektii-

vistä lasten siihenastisten taitojen osalta, mutta tutkimusryhmittäin kato jakautui 

epätasaisesti siten, että tavurytmiikkaryhmästä lähti neljä, kotiaktivaatioryhmäs-

tä kaksi ja Ekapeli-ryhmästä yksi lapsi, kontrolliryhmästä ei yhtään (taulukko 8).  

 

Taulukko 8. Toisen luokan maaliskuun ALLU-testiin osallistuneet lapset. 

 

tutkimusryhmä poikia tyttöjä yhteensä katoa 1. luokalta 

tavurytmiikka 9 6 15 -7 

Ekapeli 10 8 18 -2 

kotiaktivaatio 9 8 17 -3 

kontrolli 8 7 15 -3 

kaikki 36 29 65 -15 

 

 

7.3 Interventioiden kulku 
 

Ennen interventioiden alkua vastattiin Kazdinin (1997, ks. luku 5.3) kuntoutus-

tutkimukselle esittämiin kysymyksiin seuraavasti: 1) Mikä on kuntoutuksen vai-
kutus verrattuna siihen, että kuntoutusta ei annettaisi? Todennäköisesti kuntou-

tus parantaa mahdollisuuksia oppia lukemaan. Menestys kontrolliryhmään ver-
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rattuna kertoo tästä. Emme kuitenkaan tiedä, mikä lasten lukemisen taso olisi 

täysin ilman erityisopetusta, koska ketään ei voi jättää kokonaan sen ulkopuolel-

le. 2) Mitkä tekijät vaikuttavat muutoksen syntyyn? Kuntoutusmenetelmissä vai-

kuttavina tekijöinä mm. ovat harjoitteiden kohdistuminen lukemaan oppimisen 

kannalta oikeisiin asioihin, lasten motivaation säilyttäminen ja kuntoutuksen riit-

tävä intensiteetti. 3) Mitä tekijöitä muuttamalla voidaan vaikuttaa lopputulok-
seen? Tavurytmiikkakuntoutusta voidaan yksilöllistää ja harjoitteita muokata 

lasten edistymisen mukaan. Ekapeli-kuntoutuksessa pelaamistiheyttä voidaan 

säädellä. Kotiaktivaatiokuntoutuksessa lukemisen määrää, keskustelua luetusta 

ja tehtävien tekemistä voidaan muuttaa. 4) Miten tehokas kuntoutus on verrattu-
na muihin mahdollisiin kuntoutusmenetelmiin? Tavurytmiikkaa testataan en-

simmäistä kertaa, Ekapelin ja kotiaktivaation tuloksellisuudesta on jo jonkin ver-

ran tietoa. Menetelmien keskinäinen vertailu on tutkimuksen päätavoitteita. 5) 
Mitä kuntoutusmenetelmiä voidaan käyttää lisäksi optimaalisen tuloksen saavut-
tamiseksi? Muita kuntoutusmenetelmiä voitaisiin käyttää samanaikaisesti valit-

tujen menetelmien rinnalla, mutta tutkimusasetelmasta johtuen jokainen lapsi-

ryhmä saa tässä tutkimuksessa vain yhdenlaista kuntoutusta. 6) Mitkä prosessit 
kuntoutuksen aikana vaikuttavat lopputulokseen? Kuntoutuksen aikaisia loppu-

tulokseen vaikuttavia prosesseja ovat mm. koululaiseksi kasvaminen, lukemisen 

opettelun käynnistyminen ja ryhmädynamiikka etenkin tavurytmiikkakuntoutuk-

sessa. 7) Mitkä lapseen, perheeseen tai olosuhteisiin liittyvät seikat vaikuttavat 
lopputulokseen? Lapsen kognitiiviset ja sosio-emotionaaliset taipumukset, perhe 

ja elämäntilanne kokonaisuudessaan sekä luokassa annettava opetus ainakin vai-

kuttavat lopputulokseen. 

 

7.3.1 Tavurytmiikka 

Interventio alkoi syyskuun 2006 viimeisellä viikolla kahdessa koulussa. Kum-

paankin kouluun muodostettiin kaksi 5–6 oppilaan opetusryhmää, joihin otettiin 

oppilaita eri luokilta. Toisessa koulussa oppilaat tulivat kahdelta eri luokalta, 

toisessa koulussa kolmelta eri luokalta. Muihin tutkimusryhmiin ei valittu lapsia 

näistä kahdesta koulusta. Tyttöjä tavurytmiikkaopetuksessa oli 9, poikia 13. Lu-

kujärjestykset muokattiin siten, että tavurytmiikkaopetusta voitiin antaa kolmena 

päivänä viikossa noin 20 minuuttia kerrallaan jonkun muun kuin äidinkielen op-

pitunnin aikana. Opetusta varten kouluilta saatiin käyttöön vapaa luokkahuone. 

Pidin itse kaikki tavurytmiikkaopetustuokiot ja informoin lasten edistymisestä 

luokanopettajia päivittäin ja erityisopettajia kaksi kertaa intervention aikana. 

 

Tavurytmiikkaohjelman rakenne 

Tavurytmiikka lukivaikeuden kuntouttajana perustuu dysleksian eri selitysteori-

oihin (Ramus ym. 2003, ks. luku 4.6). Fonologinen teoria (mm. Stanovich 1986; 

Lundberg ym. 1988) on harjoitusten runkona ja sen oleellisena osana rytmin ko-

rostaminen (Goswami ym. 2002). Koska lukivaikeudesta kärsivillä tavataan run-

saasti myös muita pulmia (Fletcher ym. 1999; Hinshaw 1992b; Lyon 1995; Ly-
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on ym. 2003; Ramus ym. 2003; Vellutino ym. 2004) ohjelmaan sisällytettiin 

harjoitteita, jotka tukevat oppimista eri aistialueilla. Ideana oli löytää jokaiselle 

oppilaalle toimivin aistikanava ja käyttää tätä systemaattisesti läpi ohjelman. 

Tarkkaavuuden parantamiseksi luotiin oppimisympäristö, jossa samat elementit 

toistuivat joka opetuskerta. 

Ohjelma tähtää teknisen lukutaidon ja oikeinkirjoituksen avautumiseen fono-

logisen tietoisuuden kehittämisen ja kirjain-äänneyhteyden opettamisen kautta. 

Uutta menetelmässä on järjestelmällinen eri aistialueiden käyttö (vrt. Fernald-

menetelmä, luku 3.4.2) ja tavujen rytmiikan painottaminen monipuolisilla har-

joitteilla. Tavurytmiikkaohjelman perusidea on esitetty kuviossa 5. Jokaisen op-

pituokion aikana painotettiin vain yhtä fonologisen tietoisuuden osa-aluetta, ku-

ten tehokkaimmaksi on havaittu (mm. Ehri ym. 2001). Tämä saattoi olla esim. 

alkuäänteiden etsimistä sillä kirjaimella, jota luokkaopetuksessa juuri oli käsitel-

ty. Alkuäänteen hakeminen tapahtui monikanavaisesti, paitsi puheesta ja kirjoi-

tetuista sanoista, myös tunnustelemalla kohokirjaimista ja tekemällä äänne liik-

kein. Poskiparran ym. (1999) harjoitusohjelmaa mukaillen tavurytmiikassa aluk-

si tutustuttiin kielellisesti suurempiin yksikköihin, lauseisiin ja sanoihin, joista 

edettiin tavujen ja äänteiden tarkempaan tutkimiseen. Poskiparran harjoitusoh-

jelmasta poiketen mukaan otettiin alusta saakka kirjain-äänneyhteyden harjoi-

tuksia, joiden yhdistäminen fonologisen tietoisuuden harjoitteluun on paitsi tu-

loksekasta (mm. Bradley & Bryant 1985; Schneider ym. 2000) myös luontevaa 

suomen kielessä juuri lukemaan opetuksen alettua. Tavurytmiikkaohjelmassa 

vahvistettiin kirjain-äännevastaavuuden automatisoitumista aina oppilaalle jo 

tutulla kirjaimella ja reagoitiin muutenkin luokkahuoneessa tapahtuvaan opetuk-

seen kertaamalla ja kasvattamalla osaamista spiraalimaisesti  

Tavujen ja sanojen rytmin löytäminen oli ohjelman keskeinen tavoite. Tätä 

harjoiteltiin jokaisen oppituokion aikana erityisesti liikkeet tavurytmiin sitoen. 

Pitkälle tavulle tehtiin erilainen liike kuin lyhyelle, ja konsonantit ja vokaalit 

kuvattiin eri lailla. Esimerkiksi sana muu-mi-peik-ko voitiin tavuttaa rytmisesti 

siten, että kädet työnnettiin suoriksi eteen ensimmäisen tavun kohdalla, puolivä-

liin toisen tavun kohdalla, puoliväliin ja terävästi ylös kolmannen tavun kohdalla 

ja puoliväliin neljännen tavun kohdalla. Tavun alussa konsonantti kuvattiin esi-

merkiksi pitämällä sormet nyrkissä, joka avautui tavun vokaaliaineksen alkaes-

sa. Lapset itse keksivät mielellään tavutukseen sopivia liikkeitä, ja kokovartalo-

kieli oli usein harjoitteissa mukana. Sanat saatettiin myös laulaa karaokeperiaat-

teella siten, että tuttuun melodiaan sovitettiin harjoitellut sanat, esim. melodia 

”satu meni saunaan” laulettiin sanoilla ”aasi Assu istuu ”, kun käytössä oli vasta 

muutama kirjain.  

Työstettävänä materiaalina toimivat mahdollisimman pitkälle lasten omat 

esimerkit, kertomukset ja loruttelut LPP-menetelmän lapsilähtöisyyttä mukaillen 

(ks. luku 3.4, Leimar 1974). Näitä sovellettiin ohjelman tavoitteisiin painotta-

malla kulloinkin käsittelyssä olevaa kielellistä ainesta. Yhteistyöhön kasvaminen 

pienryhmän sisällä ja lasten oppiminen toisiltaan olivat jokaisen tuokion erik-

seen kirjattuja tavoitteita. Vaikka ohjelmalle alun perin suunniteltiin yksityis-
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kohtainen rakenne, sisältö muovautui intervention edetessä ryhmän tarpeiden ja 

kehittymisen mukaan. Leikkien ja pelien suunnittelun apuna käytettiin mm. 

Tornéuksen (1991b), Mäkisen (2003), Alahuhdan (1990) ja Liiku ja opi -kirjan 

(toim. Rintala, Ahonen, Cantell & Nissinen 2005) harjoitteita. 

Työskentelytapojen vakiinnuttamiseksi jokaisen tavurytmiikkaopetustuokion 

perusrakenne oli samanmuotoinen. Hain oppilaat luokista opetustilaan, ja siir-

tymisen aikana ja/tai opetustilassa teimme rytmiharjoitteita marssimalla tai ta-

puttamalla. Opetus lähti liikkeelle nopealla kuulumisten vaihdolla, josta usein 

poimittiin aihe ja sanoja päivän harjoituksiin. Tyypillisesti kirjoitin oppilaan sa-

noman sanan taululle, kaikki kirjoittivat sanan ilmaan tai paperille (tai kulkivat 

sormellaan sanan lapulla tai kohokirjaimilla) samalla lukien sanan. Sanan ään-

teet ja niiden yhdistyminen toisiinsa käytiin läpi. Sanaan lisättiin rytmi ja liike, 

ja sitä verrattiin jo tuttuihin sanoihin. Näin käsitellyt sanat liitettiin peliin tai 

leikkiin. Tuokion lopuksi marssittiin sanarytmin mukaisessa tahdissa omiin 

luokkiin. Yhden tavurytmiikkatuokion yksityiskohtainen kuvaus on liitteellä 5 ja 

koko ohjelman kuvaus on liitteellä 6. 

Luokanopettajien kanssa keskusteltiin tavurytmiikkatuokion jälkeen lyhyesti 

yksittäisten oppilaiden etenemisestä, ja kaksi luokanopettajaa kävi seuraamassa 

opetusta. Molemmista kouluista myös yksi erityisopettajista kävi tutustumassa 

tavurytmiikkakuntoutukseen. Vanhemmille lähetettiin intervention aikana kolme 

lyhyttä tiedotetta, joissa kerrottiin kuntoutuksen kulusta. Lapsen edistymisestä 

kirjoitettiin jokaisessa tiedotteessa yhdellä lauseella tapaan ”Jani on oppinut lu-

kemaan kaksikirjaimisia tavuja”. 

 

 

 

Kuvio 5. Tavurytmiikkaohjelman perusidea 

 

Havaintoja tavurytmiikkaintervention kulusta 

Oppilaat jaettiin kahdessa koulussa yhteensä neljään 5–6 lapsen pienopetusryh-

mään. Ryhmien kokoonpano vaihteli molemmissa kouluissa lukujärjestykselli-
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sistä syistä siten, että lapset olivat viikon aikana kahden eri pienryhmän jäseniä. 

Tavurytmiikkatuokiot haluttiin sijoittaa koulun viikko-ohjelmaan siten, ettei op-

pilaille tulisi poissaoloja äidinkielen tunneilta. Viikon ainoata liikuntayhdystun-

tia, musiikkituntia, eri seurakuntiin kuuluvien uskonnonopetusta, ruokailuaikaa 

tai välitunteja ei myöskään voitu käyttää tavurytmiikkaopetukseen. Kun luokki-

en oppilaat jakautuivat kahteen ryhmään erilaisine kouluuntuloaikoineen ja ruo-

kailurytmeineen, kolmen opetustuokion sijoittaminen soveltuville oppitunneille 

(lähinnä kuvaamataidon, käsityön, uskonnon ja ympäristötiedon tunneille) viik-

korytmiin vaati huolellista suunnittelua ja joustavuutta myös luokanopettajilta. 

Pysyvä oppilasjako tavurytmiikan pienryhmissä olisi varsinkin intervention 

aluksi luonut turvallisemman oppimisympäristön. Toisaalta vaihtuva ryhmä toi 

vaihtelua myös työskentelytapoihin ja mahdollisti uusien vuorovaikutustilantei-

den syntymisen. Pienryhmät toimivat parhaiten, kun jonkun oppilaan poissa ol-

lessa paikalla oli vain neljä lasta. Kuusi lasta oli usein liikaa, eikä 20 minuutissa 

ehtinyt antaa yksilöllistä tukea kaikille. Opetustuokiot tahtoivatkin herkästi ve-

nyä tämän ajan yli.  

Levottomuus oli intervention aluksi huomattavaa noin puolessa pienryhmis-

tä. Lukemisen vaikeuteen usein liittyvät tarkkaavuuden ongelmat ja yliaktiivisus 

(ks. luku 4.3) näkyivät opetustilanteissa yhdeksällä 22 lapsesta intervention alus-

ta alkaen. Kouluissa ei ollut vapaana samaa luokkatilaa kaikiksi opetushetkiksi, 

ja vaihtelevat opetuspaikat lisäsivät alkulevottomuutta. Tästä johtuen ensim-

mäisten viikkojen opetustuokioista suuri osa kului työskentelytapojen harjoitte-

lemiseen. Tilanne kuitenkin rauhoittui, ja rutiinien muodostuttua työskentelyssä 

päästiin nopeammin kiinni itse asiaan. Poskiparta ym. (1999) kuvaavat omassa 

interventiossaan alkutapaamisia (sessiot 1–4) minäkuvan selventämisen jaksoksi, 
joiden tarkoituksena oli antaa lapselle tunne kyvykkyydestä työskennellä ryh-

mässä. Tavurytmiikkainterventiossa vastaavanlainen tutustumisen aika kesti 

ryhmästä riippuen yksi-kolme viikkoa (4–9 tapaamista). Mäkinen (2002, 202, 

206) kirjoittaa tarkkaamattomuuden omassa interventiotutkimuksessaan liitty-

neen tilanteisiin, joissa lapsen itseluottamus oli koetuksella, tehtävät olivat liian 

vaikeita tai pitkästyttivät. Tavurytmiikkaopetuksessa pienryhmät olisi etenkin 

jakson loppupuolella voinut jakaa vielä pienempiin alaryhmiin, jotta opetus olisi 

paremmin tavoittanut kunkin lapsen lähikehityksen vyöhykkeen. 5–6 lapsen 

ryhmissä taitoerot kasvoivat intervention aikana suuriksi. 

 
7.3.2 Ekapeli 

Tietokonepeli Ekapelillä (ks. luku 5.5) toteutettavaan kuntoutukseen osallistui 

11 poikaa ja 9 tyttöä neljästä eri koulusta. Koulujen valinnassa otettiin huomi-

oon paitsi tutkimuslasten samankaltaisuus tausta- ja alkutestitiedoiltaan muiden 

tutkimusryhmien lasten kanssa (ks. luku 7.2), myös kouluista löytyvät tietokone-

tilat ja opettajien halukkuus valvoa pelaamista. Kahdessa koulussa, jossa Ekape-

liä pelattiin, oli myös kotiaktivaatioryhmän lapsia samoilta luokilta. Yhdessä 

koulussa oli ekapelaajien lisäksi samoilla luokilla sekä kotiaktivaatio- että kont-

rolliryhmän lapsia, ja yhdessä koulussa oli vain ekapelaajia (liite 4). Interventio 
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alkoi syys-lokakuun 2006 vaihteessa. Peliajat sovitettiin siten, että kullekin lap-

selle tuli kolme noin 15 minuutin pelikertaa viikossa. Pelaajien koteihin lähetet-

tiin kirje, jossa kerrottiin Ekapelin idea ja kuntoutuksen tarkoitus. Pelaamisen 

motivoinnin lisäämiseksi pelaajille annettiin passit, joissa oli 30 ruutua peliker-

roille, ja aina kymmenen ruudun täytyttyä pelaajat saivat tarrat. Pelaaminen ta-

pahtui koulun koneilla joko erityisopettajan huoneessa, pienryhmätilassa tai tie-

tokoneluokassa. Yhdessä tilassa pelasi samanaikaisesti korkeintaan kolme lasta, 

jolloin ainakin kahdella oli kuulokkeet päässä. Pelaamista valvoi koulun erityis-

opettaja, pro gradu -opiskelija tai valvoin itse. Tässä interventiossa käytettävä 

Ekapeli oli pelin toista, ns. Helsinki-versiota. Ekapeli on esitietolomakkeiden 

täyttämisen jälkeen saatavilla osoitteesta http://www.lukimat.fi/ekapeli.  

 

Havaintoja Ekapeli-interventiosta 

Tietokoneella tehtävän kuntoutuksen etuina tulisi olla vaivattomuus ja vähäinen 

henkilöresurssien tarve. Käytännössä ohjelmien asentaminen, vapaiden konei-

den, kuulokkeiden ja sopivien pelipaikkojen löytäminen, ohjaajien kouluttami-

nen sekä pelaamisen sovittaminen lukujärjestyksiin vaatii alussa kohtuullisen 

suuren työpanoksen. Kouluissa on koneita melko runsaasti, mutta pieniä työs-

kentelytiloja, joissa muutama oppilas voisi kerrallaan opiskella, on lähinnä eri-

tyisopettajalla. Ekapelillä pelaaminen oli helppoa, kun em. alkuvalmistelut oli 

tehty. Kuitenkaan kouluissa ei päästy tavoitteeksi asetettuun 30 pelikertaan 10 

viikon aikana lasten tai opettajien poissaoloista tai koulujen poikkeuspäivistä 

johtuen. Kokonaispelimäärät vaihtelivat 20 lapsella 18 kerrasta 30 kertaan. Peli-

passit olivat ehdottoman tärkeä apuväline pelaamismäärän kontrolloimisessa 

sekä myös motivaation lisääjinä. Yksittäiset kertapeliajat vaihtelivat pelissä 

edistymisen mukaan 10–30 minuutin välillä. Ekapelissä pelaamisen vaikeustaso 

kasvaa riittävän onnistumismäärän seurauksena, ja pelikerta päätettiin aina, kun 

edellinen vaikeustaso oli tullut täyteen. Ekapelaaminen oli tämän tutkimuksen 

lapsille pääosin mieluista, mistä kertovat aiheesta proseminaarityön tehneen Vä-

limäen (2007, ks. myös luku 10.3) tulokset. 

 

7.3.3 Kotiaktivaatio 

Kolmas interventioryhmä koostui neljän eri koulun (liite 4) 11 pojasta ja 9 tytös-

tä, joiden pistemäärät lukemisen alkuseulassa olivat kaikkiin testattuihin nähden 

heikot, mutta eivät yhtä heikot kuin kahteen muuhun interventio- ja yhteen kont-

rolliryhmään kuuluvilla (ks. taulukko 4). Intervention tarkoituksena oli kannus-

taa vanhempia lukemaan ääneen kotona lapselleen kolmasti viikossa, keskuste-

lemaan luetusta ja tekemään tekstiin liittyviä pieniä kirjoitustehtäviä. Koska lap-

set eivät tänä aikana saaneet koulunsa erityisopetusta tai muuta lukemisen lisä-

tukea, kaikkein heikoimpia oppilaita ei otettu tähän ryhmään. 

Kirjailija ja oppikirjantekijä Tittamari Marttisen kanssa neuvoteltiin inter-

ventioon sopiva kirja, joka paitsi olisi ensiluokkalaisista kiinnostava, miellyttäisi 

myös ääneen lukevaa aikuista. Kirjan tuli lisäksi olla vaikeustasoltaan lähikehi-



Tutkimusmenetelmät 77 

 

tyksen vyöhykkeellä toimiva eli aikuisen tuella lapselle avautuva. Kirjaksi vali-

koitui Elsan ja Eetun erikoistapaukset -teos (Marttinen 2000), jossa on kuusi 

erillistä kertomusta. Kustannusosakeyhtiö Tammi lahjoitti kirjan perheille. Jo-

kaiseen kirjan kertomukseen tehtiin dialogista lukemistapaa (Whitehurst 1988) 

mukailevat luku- ja keskusteluohjeet sekä kirjoitustehtäviä (esimerkki yhteen 

kertomukseen tehdyistä ohjeista liitteellä 7). Ohjeet lähetettiin 19 perheelle säh-

köpostina ja yhdelle reppupostina kerran viikossa. Vanhemmat haastateltiin pu-

helimitse (liite 8), kun interventiota oli jatkunut noin kaksi viikkoa. Haastattelul-

la varmistettiin lukuohjeiden perilletulo ja kysyttiin luku- ja tehtävientekoaktii-

visuutta. Kuuden viikon jälkeen, kun kirja oli luettu, vanhemmille lähetettiin 

vielä yhteensä neljä ohjeistusta neljän viikon aikana yhdessä lukemisen jatkami-

seksi (liitteet 9–10). Puhelinhaastattelu uusittiin, kun intervention alusta oli ku-

lunut 10 viikkoa (liite 11). 

 

Havaintoja kotiaktivaatiointervention kulusta 

Vanhempien ja lasten yhteiseen lukemisprojektiin oli helppo lähteä lahjakirjan 

turvin, jonka sai pitää, vaikka lukemisen olisi lopettanut kesken interventiotakin. 

Sähköpostiryhmän luominen ja lukuohjeiden lähettäminen sen kautta oli toimiva 

järjestely, joskin joillain perheillä oli paljon sähköpostiosoitteita ja postia 

(kommentit puhelinhaastatteluissa), eikä ohjeistusta ilmeisesti aina jaksettu ava-

ta tai tulostaa. Myös tietosuojaan oli kiinnitettävä erityistä huomiota – perheet 

eivät tienneet toisistaan eikä kaikille ollut selvää, että postitusryhmän viestit 

kulkeutuivat myös muiden ryhmäläisten laatikoihin. Yksi lapsista sai lukuohjeet 

reppupostina siten, että luokanopettaja tulosti itselleen lähetetyn liitteen. Tämä 

oli tutkimuskontekstissa hankalampaa, mutta luokanopettajan itse suorittaessa 

vastaavanlaisen intervention kenties sähköpostia parempi järjestely (tai sen lisä). 

Oman tehtäväpaperin kuljettaminen olisi sitouttanut oppilasta ja saattanut lisätä 

hänessä projektin tärkeyden tuntua.  

 

7.3.4 Kontrolliryhmä 

Kontrolliryhmään valittiin satunnaisesti kolmesta eri koulusta seitsemältä eri 

luokalta 18 lasta, jotka olivat lukemisen alkutesteissä menestyneet kuten tavu-

rytmiikka- ja Ekapeli-ryhmien lapset. 

Yhdessä koulussa lukemisen erityisopetusta ei erityisopettajan sairastumisen 

vuoksi annettu tutkimukseen osallistuneille ensimmäisille luokille lainkaan. 

Kontrolliryhmän lapset (n=2) eivät tässä koulussa saaneet siten mitään lisätukea 

lukemisen oppimiseen. Kahdessa muussa koulussa kaikki kontrolleiksi valitut 

lapset yhtä lukuun ottamatta saivat lukiopetusta laaja-alaiselta erityisopettajalta. 

Seitsemän lasta sai erityisopetusta vain syksyllä, kahdeksan koko ensimmäisen 

luokan ajan. Keitään muita lapsia ei otettu lukemisen erityisopetukseen ko. luo-

kilta tänä aikana, mikä osaltaan kertoo alkuseulan pystyneen poimimaan kaikki 

potentiaaliset lukemisavun tarvitsijat mukaan tutkimukseen. Toisessa kouluista 

erityisopettaja otti säännöllisesti vielä loppukeväällä kahta lasta yksilölliseen 
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lukemisen opetukseen. Syksyllä puolen tunnin opetustuokioita oli ollut kaikilla 

erityisopetukseen osallistuneilla viidellä oppilaalla 2, keväällä 1–2 kertaa viikos-

sa. Erityisopetusta seurattaessa oppilaat tekivät kahdestaan opettajan kanssa yk-

silöllisesti räätälöityjä lukemis- ja kirjoitusharjoitteita, jotka etenivät ennalta 

suunnitellusti. Tässä koulussa oppilaat saivat tietokonetyöskentelyä (jossa kaksi 

tai kolme lasta samanaikaisesti vierekkäisillä koneilla) lukuun ottamatta lukemi-

sen erityisopetuksen lähes aina yksityisopetuksena. Tehtävät ja opetusmenetel-

mät vaihtelivat tavanomaisia luokkahuonetehtäviä muistuttavista kynä-

paperitehtävistä erityisopetukseen suunniteltuihin tietokoneohjelmiin (mm. Le-

xia). Erityisopettaja painotti yksilöllisen ratkaisun löytämistä kunkin lapsen 

kohdalla, eikä käyttänyt mitään valmista kuntoutusohjelmaa. Toisessa koulussa, 

jossa kontrollilapset olivat saaneet lukemisen erityisopetusta, opetuskerrat olivat 

olleet epäsäännöllisiä, eikä pyyntöihin päästä seuraamaan opetusta vastattu. 

Luokanopettajien ilmoituksen mukaan erityisopetusta oli ollut osan syksyä ker-

ran viikossa ja keväällä harvemmin. Taulukkoon 9 on koottu kontrolliryhmän 

lasten saaman lukemisen erityisopetuksen oletettu määrä. 

 

Taulukko 9. Kontrolliryhmän lasten saaman lukemisen erityisopetuksen määrä.  
 

Lukemisen erityisopetusta Lasten määrä Prosentti 

ei lainkaan 3 16,7 

vain syksyllä 7 38,9 

vain keväällä 0 0 

keväällä ja syksyllä 8 44,4 

yhteensä 18 100,0 

 

 

7.4 Testit interventioiden jälkeen 
 

Interventioiden päätyttyä ensimmäisen luokan joulukuun puolivälissä tehtiin en-

simmäinen lopputesti. Tämän jälkeen tehtiin vielä kolme viivästettyä lopputes-

tiä. Näitä olivat toinen lopputesti ensimmäisen luokan maaliskuussa, kolmas 

lopputesti toisen luokan syyskuussa ja ALLU-testi toisen luokan maaliskuussa. 

Yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä testeistä (kaksiosainen alkutestaus ja neljä 

lopputestiä) ja niiden sisältämistä tehtävistä on liitteellä 12.  

 

7.4.1 Ensimmäinen ja toinen lopputesti 

Ensimmäisen ja toisen lopputestin ryhmäosat muokattiin ARMI luku- ja kirjoi-
tustaidon arviointimateriaali 1. luokalle -teoksen (Lerkkanen ym. 2006) väliar-

viointiosasta (liite 13), joka on joulu-tammikuulle tarkoitettu ryhmätesti. Luku-

taidon arviointiosasta valittiin sanan tarkka lukeminen, lauseiden lukeminen ja 

lausetason ymmärtäminen. Kirjoitustaidon osasta valittiin alkuäänteen kirjoitta-

minen, alkutavun kirjoittaminen ja tavutus (kirjoitustaidon osaan kuului myös 

loppuäänteen kirjoittaminen, jota ei kuitenkaan otettu mukaan tutkimukseen). 
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Kaikki tehtävät oli kirjoitettu tavutetusti pienaakkosilla. Lasten käyttämät suur-

aakkoset hyväksyttiin myös. Ryhmätestin suorittivat luokanopettajat tai erityis-

opettajat luokkahuoneessa kahtena peräkkäisenä päivänä siten, että ensin tehtiin 

kirjoitusosa, sitten lukemisosa. Kumpanakin päivänä kokeen suorittamiseen me-

ni noin 30 minuuttia. Ryhmätestin maksimipistemäärä oli 44. Ryhmätestin jäl-

keen tein itse lapsille yksilöllisesti kirjainten osaamis-, tavunpoisto- (uudet ärsy-

kesanat) ja rytminkuulemistehtävän (liite 14) kuten alkumittauksessa. Testauk-

seen meni aikaa 5–10 minuuttia lasta kohti. Yksilötestin maksimipistemäärä oli 

39. ARMI luku- ja kirjoitustaidon materiaalille tein rinnakkaismateriaalin, sa-

moin tavunpoistotehtävälle. Koulujen rinnakkaisluokat saivat eri testiversiot jou-

lukuussa, ja maaliskuun viivästetyssä loppumittauksessa testiversiot vaihdettiin 

päittäin. Rinnakkaisversiot vastasivat hyvin toisiaan, esimerkit eri versioissa 

käytetyistä ärsykesanoista on seuraavassa tehtäväselosteessa. 

 

Ensimmäisen ja toisen lopputestin ryhmätehtävät: 

1. Kirjoita alkuäänne  
Lasten tuli opettajan sanelemasta sanasta tunnistaa alkuäänne ja kirjoittaa sitä 

vastaava kirjain paperiinsa. Opettaja toisti sanan kerran. Sanoja oli kuusi, ja kus-

takin saattoi saada yhden pisteen. Rinnakkaismateriaali luotiin ärsykesanoja 

vaihtamalla vaikeustaso säilyttäen, esim. vene korvattiin sanalla vanu. 

2. Kirjoita alkutavu 
Lasten tuli opettajan sanelemasta sanasta kirjoittaa alkutavu. Opettaja toisti sa-

nan kerran. Sanoja oli kuusi, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. Rinnak-

kaismateriaali luotiin ärsykesanoja vaihtamalla vaikeustaso säilyttäen, esim. 

nuoli korvattiin sanalla naula. 

3. Tavuta sana 
Tehtävässä oli tavuttamaton sana, joka piti ensin tavuttaa vetämällä tavurajalle 

pystyviiva, ja sen jälkeen oikeat tavut oli etsittävä annettujen tavujen joukosta, 

esim. tipu, ti tip u pu. Sanoja oli kuusi, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. 

Rinnakkaismateriaali luotiin ärsykesanoja vaihtamalla vaikeustaso säilyttäen, 

esim. tipu korvattiin sanalla katu. 

4. Tekstinymmärrys 
Lapsilla oli kuva talosta mäellä, ja kuvaa tuli täydentää annettujen lauseiden 

mukaiseksi. Esim. Ovi on maalattu punaiseksi. Ohjelauseita oli 10, ja kunkin 

ohjeen oikeasta toteutuksesta sai yhden pisteen. Aikaa ei ollut rajoitettu. Rin-

nakkaismateriaali luotiin ärsykelauseita vaihtamalla vaikeustaso säilyttäen, esim. 

lause kivellä on lintu korvattiin lauseella kivellä nukkuu kissa. 

5. Sanan tarkka lukeminen 
Lasten tuli valita toisiaan muistuttavien sanojen joukosta se, joka vastasi annet-

tua kuvaa. Esim. kuvassa oli mato ja sanavaihtoehdot olivat mat-to, mai-la, mai-
to ja ma-to. Kohtia oli kahdeksan, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. Rin-
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nakkaismateriaali luotiin samoilla ärsykesanoilla niiden keskinäistä järjestystä 

vaihtamalla. 

6. Lauseiden lukeminen 
Lasten tuli yhdistää annetut lauseet niitä vastaaviin kuviin. Esim. kuva, jossa oli 

poika ongella, tuli yhdistää lauseeseen Lauri kalastaa. Lauseita oli kahdeksan, ja 

jokaisesta saattoi saada yhden pisteen. Rinnakkaismateriaali luotiin samoilla 

lauseilla niiden keskinäistä järjestystä vaihtamalla. 

 

Ensimmäisen ja toisen lopputestin yksilötehtävät: 

7. Kirjainten osaaminen (kuten alkuseulassa) 

8. Tavun poisto sanasta -tavumanipulaatio (kuten alkuseulassa) 

9. Rytmin kuuleminen (kuten alkutestauksen jatko-osassa) 
 

Alkutestaus ja lopputestit vastasivat toisiaan täydellisesti kirjainten tuntemisen, 

tavun poisto sanasta – ja rytminkuulemistehtävän osalta. Alkuäänteen kuulemi-

nen testattiin alkuseulassa siten, että lasten tuli sanoa ääneen opettajan sanelemi-

en viiden sanan ensimmäinen äänne tai äännettä vastaava kirjain. Lopputesteissä 

lasten piti kirjoittaa ensimmäinen kuulemansa äänne opettajan sanelemasta sa-

nasta. Saneltuja sanoja oli kuusi. Alkuäänteen osaaminen alku- ja lopputesteissä 

muutettiin prosenteiksi. Sanojen lukeminen testattiin alkuseulassa viidellä vai-

keutuvalla sanalla ilman kuvatukea. Lopputesteissä tarkka lukeminen testattiin 

kahdeksalla tehtävällä, joissa lasten tuli yhdistää kuvaan sopiva sana neljän toi-

siaan muistuttavan sanan joukosta. (Alkuseulan fonologista tietoisuutta mittaa-

via tehtäviä alkuäänteen poisto, tavujen yhdistäminen sanaksi ja äänteiden yh-

distäminen sanaksi ei käytetty enää loppumittauksissa.) 

 

7.4.2 Kolmas lopputesti 

Toisen luokan syyskuussa teetettiin kolmas lopputesti. Koska ensimmäisen luo-

kan maaliskuun toisessa lopputestissä monissa tehtävissä saavutettiin kattoarvo, 

osa tehtävistä poistettiin ja osaa vaikeutettiin kolmanteen lopputestiin (liite 15). 

Mukaan otettiin lisäksi sanojen sanelu ja epäsanojen tunnistustehtävä (”Etsi hö-

lynpölyt”, Sanaketjutehtävä, Nevala & Lyytinen 2000). Toisen luokan syyskuun 

testi tehtiin kokonaan ryhmämuotoisena, ja sen teettivät luokanopettajat tai eri-

tyisopettajat. Testi sisälsi alkutavun kirjoittamisen, sanojen tavutuksen, tarkan 

lukemisen ja tekstinymmärtämisen osan kuten aiemmissa, ensimmäisen luokan 

lopputesteissä, kuitenkin sillä erotuksella, että ärsykesanoja oli vaikeutettu. Nä-

mä tehtävät muokattiin ARMI luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luo-
kalle -teoksen (Lerkkanen ym. 2006) väliarviointiosasta. Yhteensä kolmannesta 

lopputestistä saattoi saada 65 pistettä. 
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Kolmannen lopputestin tehtävät (kaikki ryhmätehtäviä): 

1. Alkutavun kirjoittaminen 
Lasten tuli opettajan sanelemasta sanasta kirjoittaa alkutavu. Opettaja toisti sa-

nan kerran. Sanoja oli kuusi, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. Tehtävä 

toteutettiin kuten ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä, mutta ärsykesanoja oli 

vaikeutettu. Tehtävä sisälsi kuusi kohtaa, joista kustakin saattoi saada yhden pis-

teen. 

2. Sanojen tavutus 
Tehtävässä oli tavuttamaton sana, joka piti ensin tavuttaa vetämällä tavurajalle 

pystyviiva. Sen jälkeen oikeat tavut oli etsittävä annettujen tavujen joukosta. 

Sanoja oli kuusi, ja kustakin saattoi saada yhden pisteen. Tehtävä toteutettiin 

kuten ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä, mutta ärsykesanoja oli vaikeutet-

tu.  

3. Sanojen tarkka lukeminen 

Lasten tuli valita toisiaan muistuttavien yhdyssanojen joukosta se, joka vastasi 

annettua kuvaa. Esim. kuvassa oli mato ja sanavaihtoehdot olivat on-gi-ma-to, 
on-ki-ma-to, on-ki-mat-to ja on-gel-ma-ton. Kohtia oli kahdeksan, ja kustakin 

saattoi saada yhden pisteen. Tehtävä toteutettiin kuten ensimmäisessä ja toisessa 

lopputestissä, mutta ärsykesanat olivat nyt yhdyssanoja. Sanoihin liittyvät kuvat 

olivat samoja kuin ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä. Tehtävä sisälsi kah-

deksan kohtaa, joista kustakin saattoi saada yhden pisteen.  

4. Tekstinymmärrys 

Lapsilla oli kuva talosta mäellä, ja kuvaa tuli täydentää annettujen lauseiden 

mukaiseksi. Esim. Talon katolla seisoo suuri peikko. Ohjelauseita oli 10, ja kun-

kin ohjeen oikeasta toteutuksesta sai yhden pisteen. Tehtävä toteutettiin kuten 

ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä, mutta luettavat lauseet olivat vaikeam-

pia. Tehtävä sisälsi 10 kohtaa, joista kustakin saattoi saada yhden pisteen. 

5. Sanelu 
Opettaja saneli sanan, toisti sen kerran ja lapset kirjoittivat sanan koepaperiinsa. 

Sanat vaikeutuivat kaksitavuisista sanoista nelitavuisiin sanoihin. Sanoja oli 

kymmenen, ja jokaisesta kokonaan oikein kirjoitetusta sanasta sai yhden pisteen. 

6. Epäsanojen löytämistehtävä 
Lapset saivat 50 sanan listan, josta heidän oli 50 sekunnin aikana poimittava niin 

monta mitään tarkoittamatonta epäsanaa (esim. nalkoinen, ruottaa) kuin ehtivät. 

Näiden päälle tuli vetää pystyviiva. Epäsanoja oli 25, ja kunkin löytämisestä sai 

pisteen. Väärin epäsanoiksi merkityistä sanoista ei tullut virhepisteitä. Standar-

doidun testin keskiarvo toisluokkalaisille on 8,8 ja keskihajonta 4,15 (Nevala & 

Lyytinen 2000). 
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7.4.3 ALLU-testi 

ALLU-testin (Ala-asteen Lukutesti, Lindeman 1998a, 1998b) teknisen lukemi-

sen ja tekstinymmärryksen tehtävät toimivat tutkimuksen neljäntenä ja viimeise-

nä lopputestinä. ALLU on standardoitu, paljon käytetty testistö, jonka teettämis-

tä monet kunnat, kuten Espoo, edellyttävät. ALLUn toisen luokan tehtävät koos-

tuvat teknisen lukutaidon tehtävästä, jossa lasten on kahden minuutin ajassa va-

littava kuvaan sopiva virke neljän virkkeen joukosta. Esim. kuvassa on hiihtävä 

poika ja lapsen on valittava oikein neljästä virkkeestä: hän piirtää, hän nukkuu, 
hän siivoaa, hän hiihtää. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa pisteen, maksimi 

on 20. Tekstinymmärryksen testaus tapahtuu neljällä erilaisella tekstillä, joista 

kaksi on tietotekstejä, kaksi kertomusta. Jokaisen tekstin jälkeen on sisällön 

ymmärtämistä mittaavat 12 monivalintakysymystä, joista voi kustakin saada yh-

den pisteen. Kahden tietotekstin tai kahden kertomustekstin suorittamiseen saa 

käyttää enintään 60 minuuttia. Koulujen laaja-alaiset erityisopettajat teettivät 

ALLU-testin koko luokalle kerrallaan siten, että teknisen lukemisen osa, tieto- ja 

kertomustekstiosat suoritettiin eri päivinä. 

ALLU on standardoitu erikseen tieto- ja kertomusteksteille, tekstinymmär-

rykselle kokonaisuudessaan, tekniselle lukutaidolle ja koko testille. Tekstinym-

märryksen kokonaisstandardointi jakaa testattavat 9 tasoryhmään, joista tasot 1–

3 kertovat lapsella olevan vaikeuksia tekstinymmärryksessä, tasot 4–6 kertovat 

lapsen suoriutuvan ikäänsä nähden keskitasoisesti ja tasot 7–9 kertovat teks-

tinymmärryksen olevan yli ikäryhmän keskitason. Teknisen lukutaidon standar-

dointi on myös 9-osainen ja se jakautuu vastaaviin osaamisosiin. ALLUn kaik-

kien pisteiden perusteella lapset jaetaan neljään alaryhmään siten, että alaryh-

mään 1 kuuluvat heikot lukijat (7,3 % ikäluokasta), alaryhmään 2 dyslektikot 

(6,4 %), alaryhmään 3 hyperlektikot (14,0 %) ja alaryhmään 4 normaalit lukijat 

(72,3 %). 27,7 % lapsista on siten lukemistaidoiltaan alle odotetun. 
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8 Tulokset 

 

8.1 Tulosten esitystavasta 
 

Tulokset on esitetty siten, että tutkimusryhmien menestyminen ensimmäisen ja 

toisen luokan testeissä on kerrottu ensin. Toistettujen mittausten varianssiana-

lyysit on tehty erikseen ensimmäisen luokan testeille ja sitten ensimmäisen ja 

toisen luokan testien välille tutkimusjoukossa toisen luokan alussa tapahtuneen 

kadon vuoksi. Tämän jälkeen on yhteenveto tutkimusryhmien kehityksestä tek-

nisessä lukutaidossa ja tekstinymmärryksessä kaikilta mittauskerroilta. Seuraa-

vaksi on selvitetty sukupuolen ja tarkkaavuuden ongelmien vaikutus menestyk-

seen ensimmäisen ja toisen luokan testeissä ja yhdysvaikutukset eri tutkimus-

ryhmiin kuulumisen ja em. taustamuuttujien välillä. Lukutaidon eri osa-alueilla 

menestymistä ennustavia tekijöitä on tarkasteltu tämän jälkeen. Ensin tutkimus-

joukko on jaettu kolmeen tasoryhmään alkuseulan kirjainosaamisen perusteella 

ja seurattu näiden tertiilien pysyvyyttä. Sitten on tarkasteltu tutkimusryhmän 

vaikutusta heikoimpaan tertiiliin (kirjaintasoryhmä 1) ja kahdesta paremmasta 

tertiilistä yhdistettyyn ryhmään (kirjaintasoryhmä 2). Lopuksi lineaarisella reg-

ressiolla on tutkittu, mitkä alussa mitatuista lukemisen taustatekijöistä, alkutes-

tauksen pisteistä ja käytetyistä interventiomuodoista ennustivat teknisen lukutai-

don ja tekstinymmärryksen kehittymistä toisen luokan kevääseen asti. 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin post hoc -tarkasteluissa on käytetty 

Scheffén testiä, kun varianssien yhtäsuuruusoletukset ovat olleet voimassa. 

Dunnettin T3-testiä on käytetty, kun varianssit ovat olleet erisuuruiset (Num-

menmaa 2006, 199). Varianssianalyysin merkitsevät tulokset on raportoitu teks-

tiin, ja kaikki varianssianalyysin tulokset ovat liitteillä. Toistomittausten va-

rianssianalyysissä on käytetty Greenhouse-Geisser-korjausta, mikäli varianssien 

sfäärisyysehdot eivät ole toteutuneet (Nummenmaa 2006, 238–239; Tabachnick 

& Fidell 2007, 329). Edistyminen eri testikertojen välillä on tutkittu myös moni-

tasomallinnuksella (SPSS:n linear mixed model, tuloksia ei esitetty), eikä tulok-

sissa havaittu oleellisia eroja toistettujen mittausten varianssianalyyseihin verrat-

tuna. 

 
 

8.2 Ensimmäisen luokan tulokset tutkimusryhmittäin 
 

8.2.1 Ensimmäisen ja toisen lopputestin tulokset 

Ensimmäisessä lopputestissä interventioiden päätyttyä joulukuussa testattiin al-

kuäänteen ja alkutavun kirjoittaminen, sanojen tavutus, tekstinymmärrys, sano-

jen lukeminen, lauseiden lukeminen, kirjainten osaaminen, tavun poisto sanasta 

-tavumanipulaatiokyky ja rytmin kuuleminen. Testistä käytettiin toisiaan vastaa-

via A- ja B-versioita siten, että koulujen rinnakkaisluokilla oli eri versiot. Toi-
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sessa lopputestissä maaliskuussa tehtiin sama testi kuin joulukuussa, mutta jou-

lukuussa A-version tehneet lapset saivat nyt B-version ja B-version tehneet A-

version. Eri tutkimusryhmien menestyminen ensimmäisessä ja toisessa lopputes-

tissä on kunkin tehtävän toistomittaustaulukossa (taulukot 10–14) ja kootusti 

liitteellä 16. 

Ensimmäisessä lopputestissä joulukuussa tutkimusryhmät poikkesivat toisis-

taan vain vähän. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltuna merkitsevä 

ero oli lauseiden lukemisessa, F(3,76)=2,94, p<.05 ja tavun poisto sanasta -

tavumanipulaatiotehtävässä, F(3,76)= 3,69, p<.05. Lauseiden lukemisessa oli 

post hoc -tarkastelun (Dunnett T3) perusteella kotiaktivaatioryhmä lähes merkit-

sevästi tavurytmiikkaryhmää parempi, p=.065. Tavun poistossa sanasta tavuryt-

miikkaryhmä oli post hoc -tarkastelun (Scheffé) perusteella merkitsevästi koti-

aktivaatioryhmää parempi, p<.05. Varianssianalyysien kaikki tulokset ovat liit-

teellä 17. Ekapeli-ryhmän lasten pelikerrat vaihtelivat 18 ja 30 välillä keskiarvon 

ollessa 24 kertaa. Pelaamiskertojen ja lopputestin tehtävissä menestymisen välil-

lä ei ollut yhteyttä (r =-.37–.34). 
 

Toisessa lopputestissä maaliskuussa tutkimusryhmät poikkesivat toisistaan 

edelleen vain vähän. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltuna merkit-

sevä ero oli tekstinymmärryksessä F(3, 76)=3,48, p<.05, ja lauseiden lukemises-

sa, F(3,76)=3,65, p<.05. Näissä kummassakin kotiaktivaatioryhmä menestyi 

parhaiten ja tavurytmiikkaryhmä heikoiten. Post hoc -tarkastelun (Dunnett T3) 

perusteella ero oli merkitsevä tekstinymmärryksessä, p<.05, mutta ei lauseiden 

lukemisessa. Varianssianalyysien kaikki tulokset ovat liitteellä 18. Ekapeli-

ryhmän lasten pelaamiskertojen ja toisen lopputestin tehtävissä menestymisen 

välillä ei ollut yhteyttä (r =-.14–.17). Keskimäärin heikoiten ensimmäisen ja toi-

sen lopputestin tehtävissä menestyi tavurytmiikkaryhmä, parhaiten menestyi jo-

ko kotiaktivaatio- tai kontrolliryhmä. 

 
8.2.2 Edistyminen alkutestauksen ja ensimmäisen ja toisen lopputestin 

välillä 

Syyskuun alkutestauksen, joulukuun ensimmäisen ja maaliskuun toisen loppu-

testin välistä kehitystä tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysilla 

niissä tehtävissä, jotka olivat olleet mukana kaikilla kolmella kerralla. Nämä teh-

tävät olivat: kirjainten osaaminen, alkuäänteen osaaminen, sanojen lukeminen, 

tavun poisto sanasta -tavumanipulaatio ja rytmin kuuleminen. Tulokset on koot-

tu taulukkoihin 10–14. Ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä oli lisäksi alku-

tavun kirjoittamisen, sanojen tavuttamisen, tekstinymmärryksen ja lauseiden lu-

kemisen tehtävät. Näissä tehtävissä edistymistä on seurattu myös kolmannen 

lopputestin tulokset sisältävissä toistomittauksissa (luku 8.3.2) lukuun ottamatta 

lauseiden lukemisen tehtävää, jota kolmannessa lopputestissä ei ollut. Lauseiden 

lukemisen kehityksessä havaittiin ensimmäisen ja toisen lopputestin välillä ajalla 

erittäin merkitsevä päävaikutus, F(1,76)=25,48, p<.001, ��=.25, ja interventiolla 

merkitsevä päävaikutus, F(3,76)=3,76, p<.05, ��=.13. Yhdysvaikutusta ei ollut. 

Kaikki ryhmät kehittyivät, mutta vain tavurytmiikka- ja Ekapeli-ryhmällä kehi-
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tys oli merkitsevää, F(1,21) tavurytmiikka = 10,81, p<.01, =.34 ja F(1,19) Ekapeli 

=10,61, p<.01, =.36 näiden ryhmien ottaessa kiinni kotiaktivaatio- ja kontrolli-

ryhmän (kattoarvot olivat muilla paitsi tavurytmiikkaryhmällä lähellä) (liite 16). 

 

Toistomittaukset alkutestin ja ensimmäisen ja toisen lopputestin välillä 

Kirjainten osaamisen tehtävässä havaittiin toistettujen mittausten varianssiana-

lyysillä ajan päävaikutus F(1,92)= 129,95, p<.001, =.63. Mittausvälillä 1–2 

(alkuseula ja ensimmäinen lopputesti) kehitys oli nopeampaa, F(1,76)=120,18, 

p<.001, =.61, kuin mittausvälillä 2–3 (ensimmäinen ja toinen lopputesti), 

F(1,76)=56,18, p<.001, =.43. Interventiolla oli päävaikutus, F(3,76)=37,13, 

p<.05, =.101, ja yhdysvaikutus ajan kanssa, F(4,92)= 4,06, p<.01, =.14, mi-

kä näkyi välillä 1–2, F(3,76)=4,83, p<.01, =.160. Tällöin kaikilla interven-

tioryhmillä kehitys oli tilastollisesti erittäin merkitsevää, p<.001, mutta tavuryt-

miikkaryhmällä se oli nopeinta: F(1,19)kotiaktivaatio=20,19, =.52, F(1,19)Ekapeli= 

24,08, =.56, F(1,17)kontrolli=29,46, =.63, F(1,21)tavurytmiikka=63,31, =.75. Mit-

tausvälillä 2–3 kaikilla ryhmillä kehitys oli edelleen erittäin merkitsevää: 

F(1,21)tavurytmiikka=14,24, =.40, p<.01, F(1,19) Ekapeli=10,26, p<.01, =.35, 

F(1,19) kotiaktivaatio=16,61, p<.01 ja F(1,17)kontrolli=23,52, p<.001, =.58 (taulukko 

10). Yhdysvaikutusta interventiolla ja ajalla ei ollut enää mittausvälillä 2–3. 

 

Taulukko 10. Kirjainten osaamisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan aikana. 

Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 3=2. lop-

putesti maaliskuussa. 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 
29 p) kh 

alkuseula 

syyskuu 
17,59 

 

7,91 

1.lopputesti 

joulukuu 
25,14 5,00 

tavuryt-

miikka 

n=22 

2.lopputestim

aaliskuu 
27,23 2,91 

alkuseula 

syyskuu 
19,65 7,46 

1.lopputesti 

joulukuu 
26,50 3,00 

Ekapeli 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
28,05 1,57 

alkuseula 

syyskuu 
24,40 3,46 

1.lopputesti 

joulukuu 
26,85 2,01 

kotiakti-

vaatio 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
28,40 1,00 

alkuseula 

syyskuu 
19,83 6,05 

1.lopputesti 

joulukuu 
25,89 2,42 

kontrolli 

n=18 

2.lopputesti 

maaliskuu 
27,67 1,61 
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Alkuäänteen osaamisen tehtävässä oli alkuseulassa viisi ja lopputesteissä kuusi 

tehtävää. Toistomittauksessa alkuäänteen osaamista tarkasteltiin prosentteina. 

Ajalla havaittiin päävaikutus alkuäänteen kuulemisen kehityksessä, F(2,137) 

=13,42, p<.001, ��=.15. Kehitys oli mittausvälillä 1–2 nopeampaa, F(1,76)= 

10,76, p<.01, ��=.12, kuin välillä 2–3, jolloin p>.05. Kotiaktivaatioryhmän 

osaaminen säilyi välillä 2–3 ennallaan ja kontrolliryhmän laski hieman. Ekapeli-

ryhmän osaaminen saavutti kattoarvon ollen ryhmistä ainoa, jonka kehitys oli 

tilastollisesti merkitsevää; välillä 1–2 F(1,19)Ekapeli=6,07, p<.05, ��=.24 ja välillä 

2–3 F(1,19)Ekapeli =7,31, p<.05, ��=.28 (taulukko 11). 

 

Taulukko 11. Alkuäänteen osaamisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan ai-

kana. Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 

3=2. lopputesti maaliskuussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 100 %) kh 

alkuseula 

syyskuu 
75,46 27,56 

1.lopputesti 

joulukuu 
83,33 29,10 

tavuryt-

miikka 

n=22 
2.lopputesti 

maaliskuu 
93,18 21,61 

alkuseula 

syyskuu 
81,00 21,98 

1.lopputesti 

joulukuu 
91,67 13,79 

Ekapeli 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
100,00 ,00 

alkuseula 

syyskuu 
92,00 15,08 

1.lopputesti 

joulukuu 
97,50 8,16 

kotiakti-

vaatio 

n=20 
2.lopputesti 

maaliskuu 
97,50 11,18 

alkuseula 

syyskuu 
81,11 28,67 

1.lopputesti 

joulukuu 
93,52 10,13 

kontrolli 

n=18 

2.lopputesti 

maaliskuu 
92,59 23,72 
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Sanojen lukemisen kehityksessä ajalla oli erittäin merkitsevä päävaikutus, 

F(2,130)=543,59, p<.001, ��=.88. Kontrastit osoittivat kehityksen olleen mitta-

usvälillä 1–2 nopeampaa, F(1,76)=428,78, p<.001, ��=.85, kuin mittausvälillä 

2–3, F(1,76)=55,21, p<.001, ��=.42. Interventiolla ei ollut päävaikutusta eikä 

yhdysvaikutusta ajan kanssa. Kaikilla ryhmillä kehitys oli erittäin merkitsevää 

molemmilla mittausväleillä, eikä eroja ryhmien välille syntynyt. Välillä 1–2: 

F(1,21) tavurytmiikka=72,97, p<.001, ��=.78, F(1,19) Ekapeli=125,71, p<.001, ��=.87, 

F(1,19) kotiaktivaatio=100,17, p<.001, ��=.84, F(1,17) kontrolli=179,81, p<.001, 

��=.91. Välillä 2–3: F(1,21) tavurytmiikka=14,61,p<.01, ��=.41, F(1,19) Ekapeli=11,07, 

p<.01, ��=.37, F(1,19) kotiaktivaatio=22,20, p<.001, ��=.54, F(1,17)kontrolli=10,07, 

p<.01, ��=.37 (taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Sanojen lukemisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan aikana. 

Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 3=2. lop-

putesti maaliskuussa. n=80 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 8 p) kh 

alkuseula 

syyskuu 
,00 ,00 

1.lopputesti 

joulukuu 
4,68 2,57 

tavuryt-

miikka 

n=22 
2.lopputesti 

maaliskuu 
6,41 1,89 

alkuseula 

syyskuu 
,00 ,00 

1.lopputesti 

joulukuu 
5,60 2,23 

Ekapeli 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
6,95 1,54 

alkuseula 

syyskuu 
,15 ,49 

1.lopputesti 

joulukuu 
5,10 2,10 

kotiakti-

vaatio 

n=20 
2.lopputesti 

maaliskuu 
7,00 1,08 

alkuseula 

syyskuu 
,06 ,24 

1.lopputesti 

joulukuu 
5,50 1,79 

kontrolli 

n=18 

2.lopputesti 

maaliskuu 
6,83 1,54 
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Tavun poisto sanasta -tavumanipulaatiotehtävässä toistomittauksessa ajalla oli 

erittäin merkitsevä päävaikutus, F(2,152)=31,00, p<.001, ��=.29. Kehitys oli 

erilaista mittausvälillä 1–2, F(1,76)=31,81, p<.001, ��=.30, ja mittausvälillä 2-3, 

jolloin p>.05. Interventiolla ei ollut päävaikutusta eikä merkitsevää yhdysvaiku-

tusta ajan kanssa. Välillä 1–2 muilla ryhmillä paitsi kotiaktivaatiolla kehitys oli 

merkitsevää tai erittäin merkitsevää, F(1,21)tavurytmiikka=32,50, p<.001, ��=.61, 

F(1,19) Ekapeli=10,75, p<.01, ��=.36 ja F(1,17)kontrolli=5,48, p<.05, ��=.24. Välillä 

2–3 kehitys ei ollut missään ryhmässä merkitsevää, ja tavurytmiikkaryhmässä 

tulokset laskivat (taulukko 13). 

 

Taulukko 13. Tavun poisto sanasta -tehtävässä kehittyminen eri tutkimusryhmissä ensimmäi-

sen luokan aikana. Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, 

testikerta 3=2. lopputesti maaliskuussa. 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 5 p) kh 

alkuseula 

syyskuu 
2,14 1,55 

1.lopputesti 

joulukuu 
4,05 1,29 

tavuryt-

miikka 

n=22 
2.lopputesti 

maaliskuu 
3,82 1,33 

alkuseula 

syyskuu 
1,40 1,54 

1.lopputesti 

joulukuu 
2,95 1,61 

Ekapeli 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
3,60 1,43 

alkuseula 

syyskuu 
1,85 1,60 

1.lopputesti 

joulukuu 
2,45 1,67 

kotiakti-

vaatio 

n=20 
2.lopputesti 

maaliskuu 
3,05 1,47 

alkuseula 

syyskuu 
1,83 2,12 

1.lopputesti 

joulukuu 
3,28 1,84 

kontrolli 

n=18 

2.lopputesti 

maaliskuu 
3,44 1,69 
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Rytmin kuulemisen tehtävässä ajalla oli erittäin merkitsevä päävaikutus, F(2,97) 

=12,95, p<.001, ��=.15. Välillä 1–2 kaikki tutkimusryhmät kehittyivät erittäin 

merkitsevästi, F(1,21) tavurytmiikka=22,00, p<.001, ��=.51, F(1,19) Ekapeli=33,45, 

p<.001, ��=.64, F(1,19) kotiaktivaatio=11,47, p<.01, ��=.38, F(1,17) kontrolli=19,51, 

p<.001, ��=.53. Välillä 2–3 kehitys oli merkitsevää vain kotiaktivaatioryhmällä, 

F(1,19)=7,70, p<.05, ��=.29, ja Ekapeli-ryhmällä tulokset laskivat. Interventiolla 

ei ollut päävaikutusta eikä merkitsevää yhdysvaikutusta ajan kanssa (taulukko 

14). 

 

Taulukko 14. Rytmin kuulemisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan aikana. 

Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 3=2. lop-

putesti maaliskuussa.  

 
tutkimus-
ryhmä 

 testi 
ka 

(max 5 p) 
kh 

alkuseula 

syyskuu 
3,23 1,15 

1.lopputesti 

joulukuu 
3,64 ,90 

tavuryt-

miikka 

 n=22 
2.lopputesti 

maaliskuu 
3,73 ,99 

alkuseula 

syyskuu 
3,15 1,18 

1.lopputesti 

joulukuu 
3,55 1,28 

Ekapeli 

n=20 

2.lopputesti 

maaliskuu 
3,40 1,14 

alkuseula 

syyskuu 
2,60 1,14 

1.lopputesti 

joulukuu 
3,30 1,03 

kotiakti-

vaatio 

n=20 
2.lopputesti 

maaliskuu 
3,90 ,55 

alkuseula 

syyskuu 
3,39 1,09 

1.lopputesti 

joulukuu 
3,72 ,96 

kontrolli 

n=18 

2.lopputesti 

maaliskuu 
3,83 ,79 

 

 

8.3 Toisen luokan tulokset tutkimusryhmittäin 
 

8.3.1 Kolmannen lopputestin tulokset 

Toisen luokan syyskuussa kolmanteen lopputestiin tavoitettiin alun perin 80 tut-

kimuslapsesta 72. Tavurytmiikkaryhmässä oli tällöin 19, Ekapeli-ryhmässä 19, 

kotiaktivaatioryhmässä 19 ja kontrolliryhmässä 15 lasta (ks. luku 7.2.4). Kato ei 

ensimmäisen luokan menestykseen, sukupuoleen tai tarkkaavuuteen nähden ol-

lut selektiivistä. Kolmannessa lopputestissä tehtävinä olivat alkutavun kirjoitta-

minen, sanojen tavutus, sanojen lukeminen, tekstinymmärrys, sanelukirjoitus ja 

epäsanojen löytäminen. Näistä kaksi viimeistä olivat uusia tehtävätyyppejä, 

muut neljä vastasivat vaikeutettuina ensimmäisen ja toisen lopputestin tehtäviä. 

Koko testi suoritettiin ryhmämuotoisena kahtena peräkkäisenä päivänä, ja kaikki 
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72 lasta suorittivat saman testiversion. Taulukkoon 15 on koottu sanelukirjoituk-

sen, epäsanojen löytämistehtävän ja kokonaispisteiden tulokset tutkimusryhmit-

täin. Muiden, toistuvasti mitattujen tehtävien tulokset ovat toistomittaustaulu-

koissa 16–19, ja kaikki kolmannen lopputestin tulokset on kootusti liitteellä 19. 

 

Taulukko 15. Tutkimusryhmien menestyminen kolmannen lopputestin niissä tehtävätyypeis-

sä, joita ei ollut ensimmäisen luokan testeissä, sekä kokonaispisteissä. 

 
tehtävä tutkimusryhmä ka kh 

sanasanelu tavurytmiikka 5,58 2,22 

 max 10 Ekapeli 6,68 2,79 

  kotiaktivaatio 6,63 2,45 

  kontrolli 7,33 2,47 

  kaikki 6,51 2,52 

epäsanojen löytäminen tavurytmiikka 12,53 8,38 

max 25 Ekapeli 6,74 4,68 

  kotiaktivaatio 6,79 3,55 

  kontrolli 7,40 4,56 

  kaikki 8,42 6,07 

kokonaispisteet tavurytmiikka 41,68 13,12 

max 65 Ekapeli 36,89 12,87 

  kotiaktivaatio 38,16 8,49 

  kontrolli 39,00 10,99 

  kaikki 38,93 11,45 

 

Tilastollisia eroja yksisuuntaisessa varianssianalyysissä syntyi eri interven-

tioryhmien välille yhdessä tehtävässä, epäsanojen löytämisessä, F(3,71)=4,58, 

p<.01. Tavurytmiikkaryhmä menestyi siinä muita ryhmiä paremmin. Post hoc -

tarkastelu (Dunnett T3) ei kuitenkaan osoittanut tilastollisia eroja tavurytmiikka-

ryhmän ja muiden ryhmien välille. Varianssianalyysien kaikki tulokset ovat liit-

teellä 20. Suurin muutos ensimmäisen luokan tuloksiin oli juuri tavurytmiikka-

ryhmän edistyminen. Edelleen tavurytmiikkaryhmä oli, ilman tilastollisia eroja, 

heikoin sekä tavujen että sanojen sanelukirjoituksessa ja sanojen tavutuksessa, 

mutta teknisen lukutaidon tehtävissä ja kokonaispisteissä se menestyi parhaiten.  

 

8.3.2 Edistyminen alkutestauksen, ensimmäisen, toisen ja kolmannen 
lopputestin välillä 

Sanojen lukemisen kehitystä tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyy-

sillä alkutestistä kolmanteen lopputestiin. Alkutavun kirjoittamisen, sanojen ta-

vutuksen ja tekstinymmärryksen kehitystä tarkasteltiin toistettujen mittausten 

varianssianalyysillä ensimmäisestä kolmanteen lopputestiin (näitä tehtäviä ei 

ollut vielä alkutestissä). Mukana toistomittauksissa olivat lapset, jotka osallistui-

vat jokaiseen testiin, n=72. Alkutavun kirjoittamisen, sanojen tavutuksen ja teks-

tinymmärryksen kehitys tutkittiin erikseen ensimmäisen ja toisen lopputestin 

osalta, kun tutkimusjoukon n=80, mutta tuloksissa ei ollut oleellisia eroja, eikä 

niitä siksi esitetä. 
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Toistomittaukset alkutestin, ensimmäisen, toisen ja kolmannen lopputestin 
välillä 

Sanojen lukemisen kehittymistä seurattiin ensimmäisen luokan alkuseulassa, en-

simmäisessä lopputestissä joulukuussa, toisessa lopputestissä maaliskuussa ja 

kolmannessa lopputestissä toisen luokan syyskuussa. Toisen luokan testi oli en-

simmäisen luokan testejä selvästi vaikeampi, mistä johtuen keskiarvot tehtäväs-

sä putosivat kaikissa tutkimusryhmissä, Ekapeli- ja kontrolliryhmällä merkitse-

västi, p<.05, tavurytmiikka- ja kotiaktivaatioryhmällä ilman tilastollista merkit-

sevyyttä, p>.05. Koko mittausjaksolla ajalla oli erittäin merkitsevä päävaikutus, 

F(3, 181)=356,01, p<.001, ��=.84, mutta kontrasti mittausvälillä 3–4 (toinen ja 

kolmas lopputesti) oli F(1,68)=10,83, p<.01, ��=.14 tulosten laskiessa kaikissa 

ryhmissä (kontrastit mittausväleillä 1–2 ja 2–3 taulukon 12 yhteydessä). Ryhmi-

en menestys sanojen lukemisessa oli hyvin samankaltaista kolmannessa loppu-

testissä. Interventiolla ei ollut päävaikutusta eikä yhdysvaikutusta ajan kanssa 

(taulukko 16, vrt. taulukko 12). 

 

Taulukko 16. Sanojen lukemisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäiseltä luokalta toisel-

le luokalle. Testikerta 1=alkuseula 1. luokan syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti 1. luokan 

joulukuussa, testikerta 3=2. lopputesti 1. luokan maaliskuussa, testikerta 4=3. lopputesti 2. 

luokan syyskuussa. (n=72) 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 8) kh 

alkuseula 

 1. lk syyskuu 
,00 ,00 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
4,58 2,56 

2. lopputesti  

1. lk maaliskuu 
6,32 1,95 

tavuryt-

miikka 

n=19 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
6,16 1,64 

alkuseula 

 1. lk syyskuu 
,00 ,00 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,53 2,27 

2. lopputesti  

1. lk maaliskuu 
6,89 1,56 

ekapeli 

n=19 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
6,11 2,31 

alkuseula 

 1. lk syyskuu 
,16 ,50 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,00 2,11 

2. lopputesti  

1. lk maaliskuu 
6,95 1,08 

kotiaktivaa-

tio 

n=19 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
6,00 1,89 

alkuseula 

 1. lk syyskuu 
,07 ,26 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,80 1,78 

2. lopputesti  

1. lk maaliskuu 
6,93 1,47 

kontrolli 

n=15 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
6,13 1,60 
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Alkutavun kirjoittamisen kehitystä seurattiin ensimmäisen luokan ensimmäisessä 

ja toisessa lopputestissä sekä toisen luokan kolmannessa lopputestissä. Tutki-

musryhmien menestys tasoittui kolmannessa lopputestissä. Tavurytmiikka- ja 

Ekapeli-ryhmä kehittyivät edelleen, tosin ilman tilastollista merkitsevyyttä. Ko-

tiaktivaatio- ja kontrolliryhmien menestys sen sijaan laski (ilman tilastollista 

merkitsevyyttä). Interventiolla ei ollut päävaikutusta eikä merkitsevää yhdysvai-

kutusta ajan kanssa. Koko mittausjaksolla ajalla oli erittäin merkitsevä päävaiku-

tus, F(2, 123)= 34,43, p=.001, ��=.34, kontrastien mukaan välillä 1–2 

F(1,68)=54,50, p<.001, ��=.46, välillä 2–3 p>.05 (taulukko 17). 

 

Taulukko 17. Alkutavun kirjoittamisen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäiseltä luokalta 

toiselle luokalle. Testikerta 1=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 2= 2. lopputesti 1. 

luokan maaliskuussa, testikerta 3= 3. lopputesti 2. luokan syyskuussa. 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 
6 p) kh 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
2,68 2,41 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
3,68 2,29 

tavuryt-

miikka 

n=19 
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
4,42 1,50 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,00 2,08 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,58 1,90 

Ekapeli 

n=19 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
5,05 1,51 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,00 1,73 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,79 1,62 

kotiakti-

vaatio 

n=19 
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
4,58 1,68 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,33 2,16 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,87 1,69 

kontrolli 

n=15 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
4,40 1,92 
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Sanojen tavutuksen kehitystä seurattiin ensimmäisen luokan ensimmäisessä ja 

toisessa lopputestissä sekä toisen luokan kolmannessa lopputestissä. Tutkimus-

ryhmien väliset erot kasvoivat ensimmäisen luokan keväästä. Kotiaktivaatio- ja 

kontrolliryhmien menestys kasvoi, mutta tavurytmiikka- ja Ekapeli-ryhmän me-

nestys laski. Kaikilla ryhmillä muutokset olivat vailla tilastollista merkitsevyyt-

tä. Interventiolla ei ollut päävaikutusta. Interventiolla ja ajalla oli yhdysvaikutus 

mittausvälillä 1–2, F(3,68)= 2,84, p<.05, ��=.11, jolloin F(1,18)tavurytmiikka=15,06, 

p<.01, ��=.46, F(1,18)Ekapeli=6,35, p<.05, ��=.26, F(1,18)kotiaktivaatio=7,04, p<.05, 

��=.28, mutta kontrolliryhmän kehitys oli vailla tilastollista merkitsevyyttä. Yh-

dysvaikutusta ei ollut mittausvälillä 2–3. Koko mittausjaksolla ajalla oli erittäin 

merkitsevä päävaikutus, F(2, 12)=18,05, p<.001, ��=.21, kontrastien mukaan 

välillä 1–2 F(1,68)=20,08, p<.001, ��=.23, mutta välillä 2–3 p>.05 (taulukko 

18). 

 

Taulukko 18. Sanojen tavutuksen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäiseltä luokalta toisel-

le luokalle. Testikerta 1=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 2=2. lopputesti 1. luo-

kan maaliskuussa, testikerta 3= 3. lopputesti 2. luokan syyskuussa. 

 

tutkimus-
ryhmä testi 

ka 
(max 6 p) kh 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,05 2,35 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,63 1,34 

tavurytmii

kka 

n=19  
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
4,32 2,00 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,84 2,06 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,95 1,35 

Ekapeli 

n=19  

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
4,79 1,72 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,63 1,86 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,84 1,34 

kotiakti-

vaatio 

n=19  
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
5,11 1,05 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,00 0,93 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
4,87 1,51 

kontrolli 

n=15  

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
5,20 1,01 
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Tekstinymmärryksen kehitystä seurattiin ensimmäisen luokan ensimmäisessä ja 

toisessa lopputestissä sekä toisen luokan kolmannessa lopputestissä. Kolmannen 

lopputestin tekstinymmärrystehtävä oli selvästi vaikeampi kuin ensimmäisen ja 

toisen lopputestin vastaava tehtävä. Tutkimusryhmien väliset erot kaventuivat 

Ekapeli-, kotiaktivaatio- ja kontrolliryhmän pisteiden laskettua ja tavurytmiikka-

ryhmän pisteiden noustua. Ekapeli-ryhmällä lasku oli tilastollisesti merkitsevä, 

F(1,18)=6,43, p<.05, ��=.26, muilla ryhmillä muutokset olivat vailla tilastollista 

merkitsevyyttä. Interventiolla ja ajalla oli koko mittausjakson aikana yhdysvai-

kutus F(5,34)=2,32, p<.05, ��=.04. Kontrastien mukaan välillä 1–2 yhdysvaiku-

tusta ei ollut, välillä 2–3 yhdysvaikutus oli F(3,68)=3,50, p<.05, ��=.13. Inter-

ventiolla ei ollut päävaikutusta. Koko mittausjaksolla ajalla oli erittäin merkitse-

vä päävaikutus F(2, 121)=32,87, p<.001, ��=.33, kontrastien mukaan välillä 1–2 

F(1,68)=48,33, p<.001, ��=.42, välillä 2–3 p>.05 (taulukko 19).  

 

Taulukko 19. Tekstinymmärryksen kehitys eri tutkimusryhmissä ensimmäiseltä luokalta toi-

selle luokalle. Testikerta 1=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 2=2. lopputesti 1. 

luokan maaliskuussa, testikerta 3=3. lopputesti 2. luokan syyskuussa. 

 
tutkimus-
ryhmä testi 

ka (max 
10 p) kh 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
4,32 3,89 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
7,32 3,95 

tavuryt-

miikka 

n=19  
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
8,68 1,11 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,32 3,85 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
8,84 2,59 

Ekapeli 

n=19  

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
7,53 2,70 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
6,00 3,60 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
9,79 ,54 

kotiakti-

vaatio 

n=19  
3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
9,05 2,25 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
7,67 3,13 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
9,20 2,34 

kontrolli 

n=15  

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 
8,53 2,10 

 

8.3.3 ALLU-testin tulokset 

Ala-asteen lukutestin (ALLU, Lindeman 1998a, 1998b) toisluokkalaisten testi 

koostuu tekstinymmärryksen ja teknisen lukutaidon osista. Tekstinymmärryk-

sessä on neljä alaosaa, kaksi tietotekstiä ja kaksi kertomustekstiä. Teknisen luku-

taidon testissä on kaksi rinnakkaista versiota, joista tässä tutkimuksessa käytet-

tiin A-versiota. Toisen luokan maaliskuun ALLU-testaukseen tavoitettiin alun 

perin 80 lapsen (72 lasta toisen luokan alussa) joukosta 65. He jakautuivat tut-
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kimusryhmiin seuraavasti: tavurytmiikka 15, Ekapeli 18, kotiaktivaatio 17 ja 

kontrolli 15. ALLU-testin eri tehtävien raakapisteet tutkimusryhmittäin ovat liit-

teellä 21. 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin perusteella ryhmien välillä ei ollut mer-

kitseviä eroja missään ALLUn tehtävistä (liite 22). Eroja ei myöskään syntynyt, 

kun erityisopetuspäätöksen toisella luokalla saaneet oppilaat (n=5) poistettiin 

aineistosta.  

ALLUn normiaineistossa keskiarvo yhteenlasketuista tekstinymmärryksen 

tehtävistä on 32,4 (Lindeman 1998b, 92). Vastaava luku ilman erityisoppilaita 

tavurytmiikkaryhmällä oli 30,1, Ekapeli-ryhmällä 29,2, kotiaktivaatioryhmällä 

32,8 ja kontrolliryhmällä 33,1. Teknisen lukemisen keskiarvo ALLUn normiai-

neistossa oli 11,2, ja vastaava luku tavurytmiikkaryhmällä oli 11,8, Ekapeli-

ryhmällä 10,2, kotiaktivaatioryhmällä 9,7 ja kontrolliryhmällä 9,3. Tekstinym-

märryksessä siten kotiaktivaatio- ja kontrolliryhmä saivat normiryhmää vastaa-

vat pisteet, teknisessä lukemisessa vain tavurytmiikkaryhmä ylsi normiryhmän 

tasolle. 

ALLUn tasonormituksen (Lindeman 1998a, 116) mukaan tasolle 4 pääsevil-

lä on riittävät sekä teknisen lukemisen että tekstinymmärryksen taidot. 65 tutki-

muslapsesta tämän tason saavutti 34 lasta. Yhdeksän lasta sai tasokseen 1, eli 

heillä oli heikot teknisen lukemisen ja tekstinymmärryksen taidot (ALLUssa 

heikot lukijat), yhdeksän lasta sai tason 2 eli heillä tekninen lukutaito oli heikko 

(ALLUssa dyslektikot) ja 13 lasta sai tason 3 eli heillä tekstinymmärrys oli 

heikko (ALLUssa hyperlektikot) (taulukko 20). ALLU on normitettu normaa-

liopetuksessa oleville suomea äidinkielenään puhuville lapsille. Toisella luokalla 

tutkimusaineistossa oli kaksi erityisluokalle siirrettyä ja kolme integroitua eri-

tyisopetuksen oppilasta. Taulukossa 21 on ALLUn tasot ja prosenttiosuudet tut-

kimuslapsilla, joilla ei ollut erityisopetuspäätöstä, ja prosenttiosuudet normiai-

neistossa. Suluissa oleva luku kertoo tutkimuslasten tasot ja prosenttiluvut, kun 

myös erityisopetuksen lapset ovat mukana.  

 

Taulukko 20. Tutkimuslasten menestyminen ALLU-testissä. Suluissa lasten määrä, kun eri-

tyisoppilaat ovat mukana. 

 

 ALLUn taso 1 
heikot lukijat 

ALLUn taso 2 
dyslektikot 

ALLUn taso 3 
hyperlektikot 

ALLUn taso 4 
riittävä lukutaito 

kaikki 

lkm 6 (9) 9 11 (13) 34 60 (65) 

% 10 (13,9) 15 (13,9) 18,3 (20) 56,7 (52,3) 100 (100) 

% normiai-

neistossa 
7,3 6,4 14,0 72,3 100 

 

Vaikka varianssianalyysi ei osoittanut merkitseviä eroja tutkimusryhmien me-

nestyksen välille, lapset eri ryhmistä kuitenkin jakautuivat ALLUn normitasoille 

eri tavoin. Merkillepantavaa on tavurytmiikkaryhmän normaaliopetuksen lasten 

puuttuminen tasoilta 1 ja 2, mikä tarkoittaa heillä olevan riittävä tekninen luku-
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taito. Tekstinymmärryksen puute oli suurin lukemisen ongelma, ja siitä kärsiviä 

oli tavurytmiikkaryhmässä eniten. 

 

Taulukko 21. Lasten jakautuminen ALLUn eri tasoille tutkimusryhmittäin. Suluissa oleva 

luku kertoo lasten määrän, kun erityisoppilaat on laskettu mukaan. 

 

tutkimusryhmä 
ALLUn taso 

tavurytmiikka Ekapeli kotiaktivaatio kontrolli 

kaikki 

1, heikot lukijat 0(2) 4(5) 0 2 6(9) 

2, dyslektikot 0 2 5 2 9 

3, hyperlektikot 5(6) 2 2 2(3) 11(13) 

4, normaalit lukijat 7 9 10 8 34 

kaikki 12 (15) 17 (18) 17 14 (15) 60 (65) 

 

8.3.4 Tutkimusryhmien menestyminen ensimmäisen luokan 
alkutestauksesta ALLU-testeihin 

Tekninen lukeminen mitattiin tutkimuksen kuluessa jokaisessa viidessä testissä. 

Kaikilla testikerroilla mukana olleille oppilaille (n=65) laskettin standardipisteet 

teknisen lukemisen tehtävistä. Alkuseulassa lasten tuli lukea ääneen irrallisia 

sanoja ilman kuvatukea, ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa lopputestissä 

lasten oli valittava kuvaan liittyvä oikea sana useiden samanlaisten sanojen jou-

kosta, ja ALLU-testissä lasten oli yhdistettävä kuva oikeaan virkkeeseen. AL-

LUn teknisen lukemisen testi oli ainoa, jossa lukemisen tarkkuuden lisäksi tu-

lokseen vaikutti lukunopeus. Todennäköisesti tästä johtuen ryhmien tulokset ha-

josivat jälleen. Toistettujen mittausten varianssianalyysillä tarkasteltuna inter-

ventiolla ei ollut päävaikutusta eikä yhdysvaikutusta ajan kanssa, ja ainoa tilas-

tollinen muutos oli tavurytmiikkaryhmän kehitys mittausvälillä 4–5 (kolmas lop-

putesti toisen luokan syyskuussa ja ALLU-testi toisen luokan maaliskuussa), 

jolloin F(1,14) (tavurytmiikka)=6,31, p<.05, ��=.31. Muilla ryhmillä ei ollut 

merkityksellistä kehitystä millään mittausvälillä, kun n= 65 (kuvio 6). 
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Kuvio 6. Teknisen lukutaidon kehitys alkuseulasta ALLU-testiin. Testikerta 1=alkuseula 1. 

luokan syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 3=2. lopputesti 

1. luokan maaliskuussa, testikerta 4=3. lopputesti 2. luokan syyskuussa., testikerta 5=ALLU-

testi 2. luokan maaliskuussa. 

 

Tekstinymmärrys mitattiin tutkimuksen kuluessa neljässä eri testissä, ensimmäi-

sen luokan ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä, toisen luokan kolmannessa 

lopputestissä ja ALLU-testissä. Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa loppu-

testissä tehtävänä oli kuvan täydennys luettavien ohjelauseiden mukaan, ja AL-

LU-testissä tekstinymmärrys mitattiin neljän tekstin ja niihin vastattavien kysy-

mysten perusteella. Kuviossa 7 on esitetty tekstinymmärryksen kehitys standar-

dipisteinä eri tutkimusryhmissä 65 lapsella, jotka olivat mukana jokaisella mit-

tauskerralla. Toistettujen mittausten varianssianalyysillä tarkasteltuna interven-

tiolla ei ollut päävaikutusta, yhdysvaikutus ajan kanssa oli mittausvälillä 2–3 

(toinen lopputesti ensimmäisen luokan maaliskuussa ja kolmas lopputesti toisen 

luokan syyskuussa), jolloin F(3,61)=3,03, p<.05, ��=.13. Tällöin tavurytmiikka-

ryhmällä F(1,14)=4,78, p<.05, ��=.26. Muilla ryhmillä ei ollut merkityksellistä 

kehitystä millään mittausvälillä, kun n= 65. 
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Kuvio 7. Tekstinymmärryksen kehitys ensimmäisestä lopputestistä ALLU-testiin. Testikerta 

1=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, 2=2. lopputesti 1. luokan joulukuussa, 3=3. lopputesti 

2. luokan syyskuussa ja 4= ALLU-testi 2. luokan maaliskuussa. 

 

 

8.4 Tyttöjen ja poikien menestyminen  
 

8.4.1 Tyttöjen ja poikien edistyminen alkutestauksen ja ensimmäisen ja 
toisen lopputestin välillä 

Aiempien tutkimusten ja erityisopetusta koskevien tilastojen perusteella (ks. lu-

ku 4.4) oppimisen vaikeuksia tiedetään esiintyvän enemmän pojilla kuin tytöillä. 

Olikin mielenkiintoista seurata, näkyisikö sama ilmiö myös käsillä olevassa ai-

neistossa. Tutkimukseen osallistuneista alkujaan 80 lapsesta 44 oli poikia ja 36 

tyttöjä (tavurytmiikka 13 p ja 9 t, Ekapeli 11 p ja 9 t, kotiaktivaatio 11 p ja 9 t, 

kontrolli 9 p ja 9 t). Alkuseulassa tyttöjen ja poikien menestyksessä oli hyvin 

pieniä, tilastollisesti merkityksettömiä eroja. Viidessä tehtävässä seitsemästä ty-

töt olivat ilman tilastollista eroa hieman poikia parempia ja kahdessa tilanne oli 

päinvastoin, alkuseulan kokonaispisteiden keskiarvo oli pojilla 32,43 ja tytöillä 

33,31 (liite 23). Alkuseulan jälkeen suoritetuissa, tutkimukseen mukaan valituil-

le lapsille tehdyissä alkutestauksen jatko-osassa pojat olivat kolmessa tehtävässä 

viidestä tyttöjä hieman parempia, ja kahdessa tehtävässä tilanne oli päinvastoin 

(liite 23). Tilastollisia erot eivät olleet tässäkään. 

Joulukuussa, ensimmäisessä lopputestissä tytöt menestyivät kaikilla testa-

tuilla osa-alueilla poikia paremmin (liite 24). Tytöt näyttivät siten hyötyneen 

alkaneesta koulun lukemisen opetuksesta poikia enemmän. Ero oli t-testeillä tar-
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kasteltuna tilastollisesti merkitsevää alkuäänteen kirjoittamisessa, t(52,33)=-

2,48, p<.05, lauseiden lukemisessa t(78)=-2,48, p<.05, ja kokonaispisteissä, 

t(77,43)=-2,06, p<.05 (liite 25). Maaliskuussa, toisessa lopputestissä tytöt olivat 

poikia parempia edelleen kaikissa tehtävissä (liite 24). Tilastollisesti merkitsevät 

erot olivat alkuäänteen, t(43)=-2,25, p<.05, ja alkutavun kirjoittamisessa, 

t(77,64)=-2,23, p<.05. Tekstinymmärryksessä ero oli erittäin merkitsevä, 

t(53,83)=-2,94, p<.01 (liite 25). Varianssien erisuuruisuudesta johtuen keskiar-

vovertailut tehtiin myös Mann-Whitneyn U-testillä, eivätkä tulokset oleellisesti 

muuttuneet. 

Koko tutkimusjoukon edistyminen toistettujen mittausten varianssianalyy-

seillä ensimmäisen luokan syyskuun alkutestin, joulukuun ensimmäisen loppu-

testin ja maaliskuun toisen lopputestin välillä on kuvattu luvussa 8.2.2. Seuraa-

vassa esitetään toistomittaukset niissä tehtävissä, joiden kehityksessä näkyi su-

kupuolen päävaikutus tai yhdysvaikutus ajan kanssa. Näitä olivat alkuäänteen 

osaaminen ja tavun poisto sanasta -tavumanipulaatio. 
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Alkuäänteen osaamisen tehtävässä oli alkuseulassa viisi ja lopputesteissä kuusi 

tehtävää. Toistomittauksessa tarkasteltiin osaamista prosentteina. Sukupuolella 

havaittiin kehityksessä päävaikutus F(1,78)=4,54 p<.05, ��=.06. Yhdysvaikutus-

ta sukupuolella ja ajalla ei ollut. Mittausvälillä 1–2 (alkuseula ja ensimmäinen 

lopputesti) tyttöjen kehitys oli merkitsevää, F(1,35)=10,00, p<.01, ��=.22. Poi-

kien kehitys jäi alle tilastollisen merkitsevyyden, F(1,43)=2,90, p>.05, ��=.06. 

Välillä 2–3 (ensimmäinen ja toinen lopputesti) tyttöjen kehitys oli merkitsevää 

F(1,35)=10,00, p<.01, ��=.22, ja kaikki saivat toisessa lopputehtävässä täydet 

pisteet. Pojilla kehitys jäi alle tilastollisen merkitsevyyden, F(1,43)=1,85, p>.05, 

��=.04 (taulukko 22). 
 

Taulukko 22. Alkuäänteen osaamisen kehitys tytöillä ja pojilla ensimmäisen luokan aikana. 

Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 3=2. lop-

putesti maaliskuussa. 

 

sp testi 
ka 

(max 100 %) kh 

alkuseula 

syyskuu 
80,45 23,42 

1.lopputesti 

1. lk joulukuu 
87,12 23,26 

1=poika 

n=44 

2.lopputesti 

1lk. maaliskuu 
92,42 22,29 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
84,44 25,35 

1.lopputesti 

1. lk joulukuu 
96,30 7,03 2=tyttö 

n=36 

2.lopputesti 

1. lk maaliskuu 
100,00 ,00 
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Tavun poisto sanasta -tavumanipulaatiossa sukupuolella ja ajalla oli yhdysvai-

kutus, F(2, 156)=3,66, p<.05, ��=.05. Mittausvälillä 1–2 (alkuseula ja ensimmäi-

nen lopputesti) tyttöjen kehitys oli nopeampaa kuin poikien, F(1,35) (ty-

töt)=25,90, p<.001, ��=.43, F(1,43) (pojat)=9,56, p<.01, ��=.18. Välillä 2–3 (en-

simmäinen ja toinen lopputesti) molempien kehitys jäi alle tilastollisen merkit-

sevyyden. Sukupuolella ei ollut päävaikutusta (taulukko 23). 

 

Taulukko 23. Tavun poisto sanasta -tehtävässä kehittyminen tytöillä ja pojilla ensimmäisen luokan aikana. Tes-

tikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, testikerta 3=2. lopputesti maaliskuussa. 

 

sp testi 
ka 

(max 5 p) kh 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
2,09 1,71 

1.lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,07 1,70 

pojat 

n=44  

2.lopputesti 

1. lk maaliskuu 
3,25 1,70 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
1,47 1,63 

1.lopputesti 

1. lk joulukuu 
3,36 1,66 

tytöt 

n=36 

2.lopputesti 

1. lk maaliskuu 
3,78 1,10 

 

Joulukuun ensimmäisessä ja maaliskuun toisessa lopputestissä oli neljä tehtävä-

tyyppiä, joita ei alkuseulassa vielä ollut: alkutavun kirjoittaminen, sanojen tavut-

taminen, tekstinymmärrys ja lauseiden lukeminen. Sukupuolella oli päävaikutus 

ensimmäisen ja toisen lopputestin välisessä kehityksessä alkutavun kirjoittami-

sessa, F(1,78)=5,04, p<.05, ��=.06, tekstinymmärryksessä, F(1,78)=4,54, p<.05, 

��=.06, ja lauseiden lukemisessa, F(1,78)=6,07, p<.05, ��=.07. Tytöt menestyi-

vät kaikissa tehtävissä poikia paremmin. Yhdysvaikutusta sukupuolella ja ajalla 

ei ollut yhdessäkään tehtävässä. 

 

8.4.2 Tyttöjen ja poikien menestyminen kolmannessa lopputestissä  

Tyttöjen määrä oli vähentynyt ensimmäisen luokan 36:sta 31:een ja poikien 

määrä 44:stä 41:een, kun toinen luokka alkoi (taulukko 7). Kolmannessa loppu-

testissä toisen luokan syyskuussa mitattiin alkutavun kirjoittaminen, sanojen ta-

vutus, sanojen lukeminen, tekstinymmärrys, sanojen kirjoittaminen sanelusta ja 

epäsanojen löytäminen. Näistä kaksi viimeistä oli uusia tehtävätyyppejä, joita ei 

vielä ensimmäisen luokan testeissä ollut testattu. Tyttöjen ja poikien menestys 

oli tasoittunut, eikä tilastollisia eroja ollut millään testatulla lukemisen osa-

alueella. Kun ensimmäisen luokan ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä tytöt 
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olivat olleet kaikissa tehtävissä poikia parempia, osassa tilastollisesti merkitse-

västi, pojat olivat nyt saaneet tytöt kiinni (taulukko 24).  

 

Taulukko 24. Tyttöjen ja poikien menestyminen kolmannessa lopputestissä 

 

tehtävä sp ka kh 

pojat 4,61 1,58 
Alkutavun kirjoittaminen, max 6 

tytöt 4,65 1,72 

pojat 4,88 1,42 
Sanojen tavutus, max 6 

tytöt 4,77 1,71 

pojat 6,15 1,97 
Sanojen lukeminen, max 8 

tytöt 6,03 1,72 

pojat 8,54 2,05 
Tekstinymmärrys, max 10 

tytöt 8,32 2,32 

pojat 6,39 2,68 
Sanasanelu, max 10 

tytöt 6,68 2,32 

pojat 8,46 6,03 
Epäsanojen löytäminen, max 25 

tytöt 8,35 6,22 

pojat 39,02 11,49 
Yhteensä, max 65 

tytöt 38,81 11,57 

 

Koko tutkimusjoukon kehitystä ensimmäisen luokan alkutestauksen, ensimmäi-

sen ja toisen lopputestin sekä toisen luokan kolmannen lopputestin välillä on 

tarkasteltu luvussa 8.3.2. Sukupuolella ja ajalla oli yhdysvaikutus toisen ja kol-

mannen lopputestin välillä alkutavun kirjoittamisessa, F(1,70)=4,93, p<.05, 

��=.07 (tyttöjen tulokset laskivat, p>.05, ja poikien tulokset nousivat, F(1,40) = 

4,36, p<.05, ��=.10), ja tekstinymmärryksessä, F(1,70)=1,03, p<.01, ��=.10 (tyt-

töjen tulokset laskivat, F(1,30) = 9,53, p<.01, ��=.24, ja poikien tulokset nousi-

vat, p>.05). Päävaikutusta sukupuolella ei ollut yhdessäkään tehtävässä.  

 

8.4.3 Tyttöjen ja poikien menestyminen ALLU-testissä  

ALLU-testiin (Ala-asteen lukutesti, Lindeman 1998a, 1998b) osallistui 36 poi-

kaa ja 29 tyttöä toisen luokan maaliskuussa. ALLU-testissä näkyi edelleen tyttö-

jen ja poikien taitoerojen tasoittuminen. ALLUn jokaisessa neljässä tekstinym-

märtämisen testissä tytöt menestyivät hieman poikia paremmin (liite 26), mutta 

erot eivät niissä missään muodostuneet merkitseviksi. ALLUn normiaineistossa 

tyttöjen ja poikien keskiarvot yhteenlasketuista tekstinymmärryksen tehtävistä 

olivat 33,6 ja 31,1 (Lindeman 1998b, 92), tässä tutkimuksessa vastaavat luvut 

(ilman erityisoppilaita) olivat 32,6 ja 30,2. ALLUn normiaineistossa tyttöjen ja 

poikien keskiarvot teknisen lukemisen testissä olivat 11,3 ja 11,1 (Lindeman 

1998b, 92), tässä tutkimuksessa vastaavat luvut (ilman erityisoppilaita) olivat 

9,8 ja 10,5. Tytöt ja pojat sijoittuivat ALLUn normituksen mukaisille tasoille 

taulukon 25 mukaisesti. Koska ALLUn normituksessa ei ole mukana erityisop-

pilaita, taulukossa esitetään tutkimuslasten jakautuminen tasoihin ilman erityis-

oppilaita ja heidät mukaan lukien. 
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Taulukko 25. Lasten jakautuminen ALLUn eri tasoille sukupuolen mukaan. Suluissa oleva 

luku kertoo lasten määrän, kun erityisoppilaat on laskettu mukaan. 
 

sp 
 ALLUn taso 

pojat tytöt 

kaikki 

1, heikot lukijat 2 (4) 4 (5) 6 (9) 

 2, dyslektikot 5 4 9 

 3, hyperlektikot 8 (10) 3 11 (13) 

 4, normaalit lukijat 17 17 34 

kaikki 32 (36) 28 (29) 60 (65) 

 

ALLU-testin tulokset kertovat tekstinymmärtämisen ongelmista (hyperleksia) 

kärsivien enemmistön olevan poikia, mutta tekniseltä lukemiseltaan puutteellis-

ten (dysleksia) tai yleisemmin lukemiseltaan heikkojen olevan yhtä hyvin tyttöjä 

kuin poikia. 

 

8.4.4 Tyttöjen ja poikien menestyminen eri tutkimusryhmissä  

Kun tavurytmiikka-, Ekapeli-, kotiaktivaatio- ja kontrolliryhmä jaettiin kahteen 

osaan sukupuolen perusteella ja tarkasteltiin näin saatua kahdeksaa eri ryhmää, 

ei merkitseviä eroja ollut yhdessäkään alkuseulan tehtävistä ja muissa alkutesta-

uksen tehtävissä vain tavujen lukemisessa, �
2
(7)=13,54, p<.01, jossa kontrolli-

ryhmän tytöt menestyivät parhaiten ja kontrolliryhmän pojat toiseksi parhaiten 

(ks. luku 7.2.1). Vertailuun käytettiin Kruskall-Wallis-testiä ryhmien koon 

vuoksi (n:t 9–13). Joulukuussa ensimmäisessä lopputestissä merkitseviä eroja ei 

ollut, mutta tavurytmiikkaryhmän poikien menestys oli useimmissa tehtävissä 

heikointa, kontrolliryhmän tyttöjen parasta. Tyttöjen menestys oli jokaisessa tut-

kimusryhmässä parempaa kuin poikien lukuun ottamatta Ekapeli-ryhmää, jossa 

pojat ja tytöt menestyivät tasaisimmin. Maaliskuussa toisessa lopputestissä kah-

deksan ryhmän välillä oli tilastollinen ero siten, että kontrolliryhmän pojat olivat 

muita heikompia alkuäänteen kirjoittamisessa, �
2
(7)=16,48, p<.05 ja tavuryt-

miikkaryhmän pojat tekstinymmärryksessä, �
2
(7)=17,26, p<.05. Erot tyttöjen ja 

poikien välillä olivat keskimäärin pienemmät Ekapeli- ja kotiaktivaatioryhmissä 

kuin tavurytmiikka- ja kontrolliryhmissä (liite 27).  

Kuviossa 8 on viiva-janakuviot eri tutkimusryhmiin kuuluvien tyttöjen ja 

poikien saamista kokonaispistemääristä ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä. 

Hajonnan pieneneminen toisessa lopputestissä näkyy muissa kuin tavurytmiik-

karyhmän pojissa ja kontrolliryhmän pojissa ja tytöissä.  
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Kuvio 8. Tutkimusryhmien saamat kokonaispisteet ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä 

sukupuolen mukaan 

 

Toisen luokan syyskuussa teetetyssä kolmannessa lopputestissä ei Kruskall-

Wallisin testillä tarkasteltuna ollut yhdessäkään tehtävässä merkitseviä eroja su-

kupuolittain jaetuissa tutkimusryhmissä. Suurimmat erot olivat epäsanojen löy-

tämisessä, jossa tavurytmiikkaryhmän pojat menestyivät parhaiten ja tavuryt-

miikkaryhmän tytöt toiseksi parhaiten, heikoiten menestyivät Ekapeli-ryhmän 

pojat (liite 28). Toisen luokan maaliskuun ALLU-testin tehtävissä ei myöskään 

ollut merkitseviä eroja sukupuolittain jaetuissa tutkimusryhmissä. Tavurytmiik-

karyhmän pojat menestyivät parhaiten teknisessä lukemisessa, tavurytmiikka-

ryhmän tytöt toiseksi parhaiten ja kontrolliryhmän pojat heikoiten. Tekstinym-

märryksessä Ekapeli-ryhmän pojat menestyivät heikoiten ja tavurytmiikkaryh-

män pojat lähes yhtä heikosti, parhaimmat pisteet saivat kotiaktivaatio- ja kont-

rolliryhmien tytöt (liite 29). Kaikkiaan suurin muutos ensimmäiseltä luokalta oli 

tavurytmiikkaryhmän poikien teknisessä lukutaidossa; alkujaan heikoiten me-

nestynyt ryhmä oli toisella luokalla paras, vaikka erot eivät saavuttaneetkaan 

tilastollista merkitsevyyttä. Tavurytmiikkaryhmän poikia oli ALLU-testissä to-

sin enää 9 alkuperäisestä 13:sta.  
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8.5 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestyminen  
 

8.5.1 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien edistyminen alkutestauksen ja 
ensimmäisen ja toisen lopputestin välillä 

Ensimmäisen luokan syyslukukauden puolivälissä luokanopettajia tai koulujen 

erityisopettajia pyydettiin suullisesti arvioimaan, ketkä tutkimuksessa mukana 

olevista ensiluokkalaisista heidän mielestään kärsivät koulutyötä haittaavasta 

tarkkaavuuden puutteesta (ks. taulukko 6). Tarkkaavuuden puutteeseen saattoi 

olla yhdistyneenä levottomuutta ja yliaktiivisuutta tai se saattoi ilmetä sisään-

päin kääntyneenä keskittymättömyytenä. Opettajien vastaukset olivat jakaumalla 

kyllä/ei. Kaikkiaan opettajat arvioivat tarkkaamattomiksi 27 lasta eli noin kol-

manneksen kaikista tutkimukseen osallistuneista lapsista. Tarkkaavuuden mää-

rittely oli siten väljä, mutta toisaalta on syytä uskoa opettajien pystyvän kahden 

kuukauden työskentelyn jälkeen kertomaan, keillä oppilaista tarkkaamattomuus 

hidasti oppimista.  

Alkuseulassa tarkkaavuuden ongelmista kärsivien suoritukset olivat t-testillä 

tarkasteltuina merkitsevästi heikompia kuin muiden alkuäänteen kuulemisessa, 

t(39,13)=2,75, p<.01, ja kirjainten osaamisessa, t(78)=2,50, p<.05. Joulukuussa, 

ensimmäisessä lopputestissä (liite 31) tarkkaavuuden ongelmista kärsivät olivat 

erittäin merkitsevästi muita heikompia lauseiden lukemisessa, t(36,88)=4,04, 

p<.001, kirjainten osaamisessa, t(38,83)=3,11, p<.01, ja sanojen lukemisessa, 

t(78)=3,36, p<.01. Merkitsevä ero oli tekstinymmärryksessä, t(78)=2,40, p<.05, 

ja alkutavun kirjoittamisessa, t(78)=2,33, p<.05. Tavun poiston tehtävässä tark-

kaavuuden ongelmista kärsivät menestyivät sen sijaan tilastollisesti merkitseväs-

ti muita paremmin, t(75,41)=-2,62, p<.05 (liitteellä 32 kaikki t-testien tulokset). 

Maaliskuussa toisessa lopputestissä tarkkaavuuden ongelmista kärsivät olivat 

erittäin merkitsevästi muita heikompia alkutavun kirjoittamisessa t(41,68)=3,16, 

p<.01, tekstinymmärryksessä, t(29,92)=2,91, p<.01, sanojen lukemisessa, 

t(38,37)=3,97, p<.001 ja kokonaispisteissä, t(35,08)=3,17, p<.01. Merkitsevä ero 

tarkkaavaisten hyväksi oli sanojen tavutuksessa, t(78)=2,06, p<.05, ja kirjainten 

osaamisessa t(78)=2,39, p<.05 (liite 31). Varianssien erisuuruisuudesta johtuen 

keskiarvovertailut tehtiin myös Mann-Whitneyn U-testillä, eivätkä tulokset 

oleellisesti muuttuneet.  

Tutkimusryhmistä tavurytmiikka menestyi heikoiten ensimmäisen lopputes-

tin kaikissa eri tehtävissä (toiseksi heikoiten rytmin kuulemisessa) lukuun otta-

matta tavun poiston tehtävää (ks. luku 8.2.1), jossa se menestyi parhaiten (mer-

kitsevä ero kotiaktivaatioryhmään, p<.05). Koska tarkkaavuuden ongelmista 

kärsivät ja tavurytmiikkaryhmä menestyivät juuri tässä samassa tehtävässä sel-

västi paremmin kuin muissa tehtävissä, tarkkaavuuden ja tutkimusryhmän kova-

rianssi selvitettiin. Tutkimusryhmän kontrolloiminen ei kuitenkaan muuttanut 

tarkkaavuuden merkitsevyyttä tavumanipulaatiotehtävässä menestymisen mer-

kitsevänä selittäjänä, F(1,78)=5,07, p=.027 ja F(1,77)=4,93, p=.029.  
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Koko tutkimusjoukon edistyminen ensimmäisen luokan syyskuun alkutesta-

uksen, joulukuun ensimmäisen lopputestin ja maaliskuun toisen lopputestin vä-

lillä on kuvattu luvussa 8.2.2. Seuraavassa esitetään toistomittaukset niissä teh-

tävissä, joiden kehityksessä näkyi tarkkaavuuden päävaikutus tai yhdysvaikutus 

ajan kanssa. Näitä olivat kirjainten osaaminen, alkuäänteen osaaminen ja sano-

jen lukeminen. 

Kirjainten osaamisen tehtävässä tarkkaavuudella oli päävaikutus F(1,78)= 

9,23, p<.01, ��=.11, ja tarkkaavuudella ja ajalla oli yhdysvaikutus mittausvälillä 

2–3 (ensimmäinen ja toinen lopputesti), F(1,78)=11,66, p<.01, ��=.13. Tällöin 

sekä tarkkaavaisilla, F(1,52)=35,96, p<.001, ��=.41, että tarkkaamattomilla, 

F(1,26)=31,37, p<.001, ��=.55, kehitys oli erittäin merkitsevää. Ryhmät läheni-

vät toisiaan keskiarvoissa, mutta hajonta oli tarkkaamattomien ryhmässä suu-

rempaa (taulukko 26). 

 

Taulukko 26. Kirjainten osaamisen kehitys tarkkaavaisilla ja tarkkaamattomilla ensimmäisen 

luokan aikana. Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, tes-

tikerta 3=2. lopputesti maaliskuussa. 

 
tarkkaa-
vuuden 
ongelmia 

testi 
ka 

(max 29) 
kh 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
21,64 6,37 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
26,96 2,70 

ei ole 

n=53 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
28,19 1,62 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
17,70 7,19 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
24,33 3,94 

on 

n=27 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
27,11 2,38 
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Alkuäänteen osaamisen tehtävässä oli alkuseulassa viisi ja lopputesteissä kuusi 

tehtävää. Toistomittauksessa tarkasteltiin alkuäänteen osaamista prosentteina. 

Tarkkaavuudella havaittiin kehityksessä päävaikutus, F(1,78)= 7,81, p<.01, 

��=.09, ja yhdysvaikutus ajan kanssa, F(2,144)=3,20, p<.05, ��=.04. Tarkkaa-

mattomat kehittyivät välillä 1–2 (alkuseula ja ensimmäinen lopputesti) tarkkaa-

vaisia nopeammin, F(1,26) tarkkaamattomat=6,51, p<.05, ��=.20 ja F(1,52) tarkkaavai-

set=4,53, p<.05, ��=.08. Välillä 2–3 (ensimmäinen ja toinen lopputesti) kehitys ei 

ollut merkitsevää kummallakaan ryhmällä, joskin tarkkaamattomilla, F(1,26)= 

3,81, p=.062, ��=.13, se oli nopeampaa kuin tarkkaavaisilla, F(1,52)=1,21, p= 

.27, ��=.02 (taulukko 27).  

 

Taulukko 27. Alkuäänteen osaamisen kehitys tarkkaavaisilla ja tarkkaamattomilla ensimmäi-

sen luokan aikana. Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, 

testikerta 3=2. lopputesti maaliskuussa. 

 
tarkkaa-
vuuden 
ongelmia 

testi 
ka 

(max 
100 %) 

kh 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
87,93 19,74 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
94,03 13,90 

ei ole 

n=53 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
96,86 15,35 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
71,11 28,47 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
85,80 24,33 

on 

n=27 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
93,83 19,69 
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Sanojen lukemisen tehtävässä tarkkaavuudella havaittiin päävaikutus, F(1,78)= 

20,39, p<.001, ��=.21 ja yhdysvaikutus ajan kanssa mittausvälillä 1–2 (alkuseula 

ja ensimmäinen lopputesti), F(1,78)=10,00, p<.01, ��=.11. Molemmilla mittaus-

väleillä molemmilla ryhmillä kehitys oli erittäin merkitsevää, mutta tarkkaavai-

silla välillä 1–2 tarkkaamattomia nopeampaa, F(1,52) tarkkaavaiset= 454,58, p<.001, 

��=.90 ja F(1,26) tarkkaamattomat=79,81, p<.001, ��=.75 (taulukko 28). 

 

Taulukko 28. Sanojen lukemisen kehitys tarkkaavaisilla ja tarkkaamattomilla ensimmäisen 

luokan aikana. Testikerta 1=alkuseula syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti joulukuussa, tes-

tikerta 3=2. lopputesti maaliskuussa. 
 

tarkkaa- 
vuuden 
ongelmia  testi 

ka 
(max 8) kh 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
,08 ,33 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
5,75 

1,8

9 

ei ole 

n=53 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
7,28 

1,1

7 

alkuseula 

1. lk syyskuu 
,00 ,00 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 
4,11 

2,3

9 

On 

n=27 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 
5,81 

1,7

3 

 

Ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä oli neljä tehtävätyyppiä, joita ei al-

kuseulassa vielä ollut: alkutavun kirjoittaminen, sanojen tavuttaminen, teks-

tinymmärrys ja lauseiden lukeminen. Tarkkaavuudella oli päävaikutus näistä 

jokaisessa: alkutavun kirjoittaminen, F(1,78)=10,00, p<.01, ��=.11, sanojen ta-

vutus, F(1,78)=5,12, p<.05, ��=.06, tekstinymmärrys, F(1,78)=12,54, p<.01, 

��=.14, ja lauseiden lukeminen, F(1,78)=19,80, p<.001, ��=.20. Lauseiden lu-

kemisessa tarkkaavuudella ja ajalla oli yhdysvaikutus, F(1,78)=13,45 p<.001, 

��=.15, tarkkaamattomien, F(1,26)=23,80, p<.001, ��=.48, edistyessä tarkkaa-

vaisia, F(1,52)=7,57, p<.01, ��=.13, nopeammin. Erot tarkkaavaisten ja tark-

kaamattomien välillä olivat ensimmäisen ja toisen lopputestin välillä hieman 

kasvaneet alkutavun kirjoittamisen ja tekstinymmärryksen tehtävässä, kaventu-

neet lauseiden lukemisen tehtävässä ja pysyneet ennallaan sanojen tavutuksen 

tehtävässä. 
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 8.5.2 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestyminen kolmannessa 
lopputestissä  

Ensimmäisen luokan jälkeen pois muuttaneiden lasten joukossa oli kaksi tark-

kaavuuden ongelmista kärsivää poikaa ja yksi tarkkaavuuden ongelmista kärsivä 

tyttö. Näin toisella luokalla niitä, joilla opettaja-arvion mukaan oli ollut tarkkaa-

vuuden ongelmia ensimmäisellä luokalla, oli 24 (18 poikaa ja 6 tyttöä, taulukko 

29). 

 

Taulukko 29. Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien määrä eri tutkimusryhmissä toisen luokan 

syksyllä 

 

tarkkaamattomat (kaikki) 
tutkimusryhmä 

pojat tytöt 

kaikki (suluissa koko tutkimusryhmä) 

tavurytmiikka 6 (12) 2 (7) 8 (19) 

Ekapeli 5 (11) 2 (8) 7 (19) 

kotiaktivaatio 3 (10) 0 (9) 3 (19) 

kontrolli 4 (8) 2 (7) 

kaikki 18 (41) 6 (31) 

6 (15) 

24(72) 

 

Kolmannessa lopputestissä toisen luokan syyskuussa mitattiin alkutavun kirjoit-

taminen, sanojen tavutus, sanojen lukeminen, tekstinymmärrys, sanojen kirjoit-

taminen sanelusta ja epäsanojen löytäminen. Näistä kaksi viimeistä olivat uusia 

tehtävätyyppejä, joita ei vielä ensimmäisen luokan testeissä ollut mitattu. Tark-

kaavuuden ongelmista kärsivät menestyivät edelleen jokaisella tutkitulla osa-

alueella heikommin kuin muut (taulukko 30). Tilastollinen ero oli tavutuksessa, 

t(32,67)=2,19, p<.05 ja tekstinymmärryksessä, t(33,69)=2,18, p<.05 (merkitse-

vyyserot säilyivät myös Mann-Whitney U-testissä).  
 

Taulukko 30. Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestyminen kolmannessa lopputestissä 

 

tehtävä tarkkaavuuden ongelmia ka kh 

Alkutavun kirjoittaminen, max 6 
ei ole 

on 

4,75 

4,38 

1,54 

1,81 

sanojen tavutus, max 6 
ei ole 

on 

5,15 

4,21 

1,22 

1,91 

Sanojen lukeminen, max 8  
ei ole 

on 

6,27 

5,75 

1,82 

1,92 

tekstinymmärrys, max 10 
ei ole 

on 

8,88 

7,58 

1,76 

2,62 

sanasanelu, max 10  
ei ole 

on 

6,77 

6,00 

2,36 

2,78 

yhteensä, max 65 
ei ole 

on 

40,29 

36,21 

10,50 

12,94 

 

Koko tutkimusjoukon kehitystä ensimmäisen luokan alkutestauksen, ensimmäi-

sen ja toisen lopputestin sekä toisen luokan kolmannen lopputestin välillä on 
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tarkasteltu luvussa 8.3.2. Tarkkaavuudella oli päävaikutus sanojen lukemisessa, 

jota seurattiin toistomittauksessa alkuseulan ja kaikkien kolmen lopputestin vä-

lillä, F(1,70)= 10,26, p<.001, ��=.13. Tarkkaavuudella ja ajalla oli myös yhdys-

vaikutus, F(3,184)=4,25, p<.01, ��=.06. Kontrastien mukaan yhdysvaikutusta ei 

ollut enää toisen ja kolmannen lopputestin välillä. Molemmissa ryhmissä kes-

kiarvot putosivat kolmannessa lopputestissä vaikeamman tehtävän vuoksi. Tark-

kaavaisilla lasku oli merkitsevä, F(1,47)=14,71, p<.001, ��=.24, tarkkaamatto-

milla ei, p>.05. 

Kolmen eri lopputestin välillä tehdyissä toistomittauksissa tarkkaavuudella 

oli päävaikutus alkutavun kirjoittamisessa, F(1, 70)=11,49, p<.05, ��=.07, sano-

jen tavutuksessa, F(1, 70)=4,56, p<.05, ��=.06, ja tekstinymmärryksessä, 

F(1,70)=10,85, p<.01, ��=.13. Vaikka tarkkaavaiset olivat vielä toisen luokan 

syyskuussa kaikissa tehtävätyypeissä tarkkaamattomia edellä, erot olivat kaven-

tuneet kaikissa toistomittauksen tehtävissä sanojen tavutusta lukuun ottamatta, 

jossa tarkkaamattomien tulos heikkeni ja tarkkaavaisilla hieman parani ensim-

mäisen luokan maaliskuun toisesta lopputestistä. 

 
8.5.3 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestyminen ALLU-testissä  

ALLU-testiin (Ala-asteen Lukutesti, Lindeman 1998a, 1998b) toisen luokan 

maaliskuussa osallistui 65 lasta, joista 22 oli opettajien ensimmäisellä luokalla 

tarkkaamattomiksi luokittelemia ja 43 tarkkaavaisia. ALLU-testissä näkyi ryh-

mien välisten erojen tasoittuminen (liite 33). Tarkkaavaiset menestyivät kolmes-

sa ensimmäisessä tekstinymmärryksen tehtävässä tarkkaamattomia paremmin, 

mutta neljännessä tekstinymmärryksen tehtävässä tarkkaamattomat olivat pa-

rempia. Tilastollinen ero oli ainoastaan ensimmäisessä tekstinymmärryksen teh-

tävässä, t(63)=3,02, p<.01. Kun viisi toisella luokalla erityisopetuspäätöksen 

saanutta lasta poistettiin aineistosta, tätä eroa ei enää ollut.  

ALLUn normiaineistossa keskiarvo yhteenlasketuista tekstinymmärryksen 

tehtävistä oli 32,4 (Lindeman 1998b, 92). Vastaava keskiarvo tarkkaavaisilla oli 

32,0 ja tarkkaamattomilla 29,5 (mukana ei erityisoppilaita). Teknisen lukemisen 

keskiarvo ALLUn normiaineistossa oli 11,2, ja vastaava keskiarvo oli tarkkaa-

vaisilla 10,2 ja tarkkaamattomilla 10,1 (mukana ei erityisoppilaita). Taulukossa 

31 on esitetty lasten jakautuminen ALLU-testin eri tasoille tarkkaavuuden pe-

rusteella. 

 

Taulukko 31. Lasten jakautuminen ALLU-testin eri tasoille tarkkaavuuden mukaan. Suluissa 

oleva luku kertoo lasten määrän, kun erityisoppilaat on laskettu mukaan. 
 

tarkkaavuuden ongelmia 
ALLUn taso 

ei on 

kaikki 

1, heikot lukijat 3 3 (6) 6 (9) 

2, dyslektikot 7 2 9 

3, hyperlektikot 6 5 (7) 11 (13) 

4, normaalit lukijat 27 7 

kaikki 43 17 (22) 

34 

60 (65) 
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8.5.4 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestys eri tutkimusryhmissä  

Kun tutkimusryhmät jaettiin kahteen osaan tarkkaavuuden perusteella ja tarkas-

teltiin näin saatua kahdeksaa eri ryhmää, alkuseulan tehtävistä merkitsevä ero oli 

kirjainten osaamisessa, �
2
(7)= 15,78, p<.05, jossa tavurytmiikkaryhmän tark-

kaamattomat olivat heikoimpia ja kotiaktivaatioryhmän tarkkaavaiset parhaita. 

Muista alkutestauksen tehtävistä tavujen lukemisessa havaittiin erittäin merkit-

sevä ero tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomien ollessa jälleen heikoimpia, 

�
2
(7)=25,58, p<.01, ja kontrolliryhmän tarkkaavaisten parhaita. Vertailuun käy-

tettiin Kruskall-Wallis-testiä ryhmien koon vuoksi (n:t 3–17).  

Ensimmäisessä lopputestissä joulukuussa merkitsevä ero oli alkutavun 

kirjoittamisessa, X
2
(7)=15,83, p<.05, sanojen tavutuksessa, �

2
(7)=16,84, p<.05, 

tekstinymmärryksessä, �
2
(7)=16,52, p<.05, sanojen lukemisessa, �

2
(7)=15,86, 

p<.05 ja kokonaispisteissä, �
2
(7)=17,96, p<.05. Erittäin merkitsevä ero oli lau-

seiden lukemisessa, �
2
(7)=28,69, p<.001, ja kirjainten osaamisessa �

2
(7)= 

19,13, p<.01. Tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomat olivat kaikissa tehtävissä 

heikoimpia paitsi tekstinymmärryksessä, jossa kotiaktivaatioryhmän tarkkaamat-

tomat olivat heikoimpia (n tosin vain 3) ja tavumanipulaatiossa, jossa tavuryt-

miikkaryhmän tarkkaamattomat olivat parhaita (kotiaktivaatioryhmän tarkkaa-

mattomat heikoimpia). Tavurytmiikkaryhmän tarkkaavaiset menestyivät parhai-

ten alkutavun kirjoittamisessa ja sanojen lukemisessa, kotiaktivaatioryhmän 

tarkkaavaiset menestyivät parhaiten tekstinymmärryksessä, ja kotiaktivaatioryh-

män tarkkaamattomat menestyivät parhaiten tavutuksessa. Kokonaispisteissä 

kontrolliryhmän tarkkaavaiset olivat parhaimpia niukalla erolla (ka:t 69,00 ja 

68,92) tavurytmiikkaryhmän tarkkaavaisiin (liite 34).  

Toisessa lopputestissä maaliskuussa ryhmien välillä oli tilastollinen ero al-

kutavun kirjoittamisessa, �
2
(7)=16,45, p<.05, kirjainten osaamisessa, �

2
(7)= 

15,44, p<.05 ja kokonaispisteissä, �
2
(7)=16,78, p<.05. Erittäin merkitsevä ero 

oli tekstinymmärryksessä, �
2
(7)=20,23, p<.01, ja sanojen lukemisessa, �

2
(7)= 

21,63, p<.01. Tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomat olivat heikoimpia kaikissa 

em. tehtävissä. Alkutavun kirjoittamisessa, sanojen lukemisessa ja kokonaispis-

teissä parhaita olivat kontrolliryhmän tarkkaavaiset, kirjainten osaamisessa Eka-

peli-ryhmän tarkkaamattomat ja tekstinymmärryksessä kotiaktivaatioryhmän 

tarkkaamattomat (n vain 3). Liitteellä 34 on tarkkaavuuden perusteella jaettujen 

tutkimusryhmien tulokset ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä. 

Kuviossa 9 on viiva-janakuviot eri tutkimusryhmiin kuuluvien tarkkaavais-

ten ja tarkkaamattomien saamista kokonaispistemääristä ensimmäisessä ja toi-

sessa lopputestissä. Kuvassa näkyy tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomien 

heikkous molemmilla testikerroilla. Ekapeli-ryhmän tarkkaavaisten ja tarkkaa-

mattomien keskinäinen ero oli tutkimusryhmistä pienin.  
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Kuvio 9. Tutkimusryhmien saamat kokonaispisteet ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä 

tarkkaavuuden mukaan. 

10=tavurytmiikka, ei tarkkaavuuden ongelmia, 11=tavurytmiikka, tarkkaavuuden ongelmia on 

20=Ekapeli, ei tarkkaavuuden ongelmia, 21 =Ekapeli, tarkkaavuuden ongelmia on 

30= kotiaktivaatio, ei tarkkaavuuden ongelmia, 31= kotiaktivaatio, tarkkaavuuden ongelmia on 

40= kontrolli, ei tarkkaavuuden ongelmia, 41= kontrolli, tarkkaavuuden ongelmia on 

 

Toisen luokan syyskuussa teetetyssä kolmannessa lopputestissä ei Kruskall-

Wallisin testillä tarkasteltuna ollut yhdessäkään tehtävässä merkitseviä eroja 

tarkkaavuuden perusteella jaetuissa tutkimusryhmissä. Epäsanojen tunnistami-

sessa, jossa erot kahdeksan ryhmän välillä olivat suurimmat, tavurytmiikkaryh-

män tarkkaamattomat menestyivät parhaiten ja kontrolliryhmän tarkkaamatto-

mat heikoiten (liite 35). ALLU-testissä toisen luokan maaliskuussa Kruskall-

Wallisin testin mukaan ensimmäisessä tekstinymmärrystehtävässä (ja koko teks-

tinymmärryksen tasossa) oli ryhmien välillä merkitsevä ero �
2
(7)= 17,47, p<.05. 

Tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomat menestyivät heikoiten, kotiaktivaa-

tioryhmän tarkkaamattomat parhaiten (n vain 3) ja kontrolliryhmän tarkkaavai-

set toiseksi parhaiten. Teknisessä lukemisessa parhaiten menestyivät tavuryt-

miikkaryhmän tarkkaavaiset ja heikoiten Ekapeli-ryhmän tarkkaamattomat (liite 

36) ilman merkitseviä eroja. ALLU-testin tekstinymmärrystehtävissä erot tark-

kaavaisten ja tarkkaamattomien välillä olivat keskimäärin suurimmat tavuryt-

miikkaryhmässä ja pienimmät Ekapeli-ryhmässä. ALLU-testin teknisen lukemi-

sen tehtävässä tilanne oli päinvastainen; erot tarkkaavaisten ja tarkkaamattomien 

välillä olivat pienimmät tavurytmiikkaryhmässä ja suurimmat Ekapeli-ryhmässä. 
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8.6 Tutkimusjoukon jako alkuseulan kirjainosaamisen 
perusteella 

 

Koska kirjainosaaminen tiedetään hyväksi alkavan lukutaidon ennustajaksi (mm. 

Adams 1990; Chall 1967; Holopainen ym. 2001; Lerkkanen ym. 2004a, 2004b; 

Lyytinen & Lyytinen 2006, 102), haluttiin selvittää, miten eri kirjainosaamisen 

tasoilta koulutiensä aloittavat lapset kehittyvät alkuopetuksen ajan. Tutkimuk-

seen osallistuneet lapset (n=80) jaettiin tätä varten kolmeen ryhmään: alkuseulan 

kirjainosaamisen tehtävässä korkeintaan 17 pistettä saaneisiin, korkeintaan 24 

pistettä saaneisiin ja tätä enemmän saaneisiin. Taulukossa 32 on kuvattu tutki-

musjoukon jako kirjainosaamisen tertiileihin, tertiilien sukupuolijakauma ja ja-

kauma opettajien ilmoittaman tarkkaavuuden perusteella. Alimmassa tertiilissä 

oli selvä yliedustus tarkkaamattomia, 16 lasta, kun kahdessa ylemmässä tertiilis-

sä heitä oli yhteensä 11. Sukupuolijakauma sen sijaan oli tasainen. 

 

Taulukko 32. Tutkimusjoukon jakaminen tertiileihin alkuseulan kirjainosaamisen perusteella.  

 

tertiili sp 
tarkkaavuuden 

ongelmia 
n min max ka kh 

1 

n=29 
1=poika 0 6 2 17 12,17 6,21 

    1 11 5 16 12,36 3,91 

  2=tyttö 0 7 3 17 13,00 5,29 

    1 5 7 16 13,20 3,56 

2 

n=25 
1=poika 0 9 20 24 22,11 1,36 

    1 4 21 24 21,75 1,50 

  2=tyttö 0 11 19 24 22,00 1,95 

    1 1 21 21 21,00  

3 

n=26 
1=poika 0 9 25 29 27,33 1,41 

    1 5 26 29 28,00 1,22 

2=tyttö 0 11 25 29 26,91 1,38   

    1 1 28 28 28,00  

 

Tertiilien menestys toisiinsa nähden oli pysyvää sanojen lukemisessa toisen luo-

kan syksyyn asti (liite 37). Alkuseulan sanojen lukemisen tehtävässä juuri ku-

kaan ei lukenut vielä yhtään sanaa (ks. luku 7.2.1). Ensimmäisessä lopputestissä 

ensimmäisen luokan joulukuussa tertiilien välillä oli sanojen lukemisessa yk-

sisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltuna melkein merkitsevä ero F(2, 

77)=2,85, p=.064. Suurin ja tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sanojen lukemi-

sessa oli toisessa lopputestissä ensimmäisen luokan maaliskuussa, (F2,77)=7,82, 

p=.001, ja post hoc -tarkastelun perusteella (Dunnett T3) 1. tertiili menestyi 

merkitsevästi heikommin (p<.05 ja p<.01) kuin 2. ja 3. tertiili. Myös kolmannes-

sa lopputestissä ryhmien välillä oli sanojen lukemisessa ero F(2,69)=3,74, p<.05 

ja post hoc -tarkastelun perusteella (Scheffé) 1. tertiili menestyi merkitsevästi 3. 

tertiiliä heikommin (p<.05). ALLU-testissä toisen luokan maaliskuussa tertiilien 

väliset erot kuitenkin tasoittuivat kokonaan 3. tertiilin tuloksen ollessa alhaisem-
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pi kuin 2. tertiilin ja liki saman kuin 1. tertiilin, F(2,62)=0,25, p>.05. Tähän saat-

toi vaikuttaa myös teknisen lukemisen testityypin muutos. ALLU-testin teknisen 

lukemisen tehtävässä korostuu lukunopeus, kun aiemmissa testeissä teknistä lu-

kemista oli arvioitu lukemisen tarkkuuden perusteella. Kenties 3. tertiilin lapset 

olivat ennemmin huolellisia kuin nopeita lukijoita. Kuviossa 10 on tertiilien 

edistyminen sanojen lukemisessa ensimmäisen luokan syyskuun alkuseulasta 

toisen luokan maaliskuun ALLU-testiin. 

 

 

 

Kuvio 10. Tertiilien edistyminen teknisessä lukemisessa alkuseulasta ALLU-testiin. Kuvassa 

jokaisella mittauskerralla mukana olleen 65 lapsen kehitys. Testikerta 1=alkuseula 1. luokan 

elo-syyskuussa, testikerta 2=1. lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 3=2. lopputesti 1. 

luokan maaliskuussa, testikerta 4=3. lopputesti 2. luokan syyskuussa, testikerta 5=ALLU-testi 

2. luokan maaliskuussa.  

 

Tekstinymmärryksessä tertiilien erot säilyivät toisen luokan maaliskuun ALLU-

testiin saakka (liite 38). Ensimmäisessä lopputestissä ensimmäisen luokan jou-

lukuussa tertiilien välillä oli yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltuna 

merkitsevä ero F(2,77)=4,80, p<.05 ja post hoc -tarkastelu (Scheffé) osoitti 1. ja 

3. tertiilin eroavan toisistaan, p<.05. Toisessa lopputestissä ensimmäisen luokan 

maaliskuussa erot olivat kasvaneet, F(2,77)=9,64, p<.001 siten, että 1. tertiili 

poikkesi merkitsevästi sekä 2. että 3. tertiilistä, p<.01 ja p<.05 (post hoc Dunnett 

T3). 2. tertiili menestyi toisessa lopputestissä 3. tertiiliä paremmin. Kolmannessa 

lopputestissä toisen luokan syyskuussa 2. ja 3. tertiili olivat lähentyneet toisiaan, 

mutta 1. tertiilin ero näihin oli kasvanut, F(2,69)=7,11, p<.01. Post hoc -

tarkastelun (Dunnett T3) perusteella 1. tertiili erosi enemmän 2. tertiilistä, p<.01, 

kuin 3. tertiilistä, p<.05. Toisen luokan maaliskuun ALLU-testissä (tekstinym-

märrys laskettu ALLUn luetun ymmärtämisen neljän osatehtävän summana) ter-

tiilien väliset erot olivat kaventuneet, F(2,62)=3,30, p<.05. 3. tertiili oli jälleen 2. 

tertiiliä parempi. Edelleen kuitenkin 1. tertiilillä oli merkitsevä ero (post hoc 
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Dunnett T3) parhaimpaan, 3. tertiiliin osoittaen 1. tertiilin kehityksen kulkevan 

omaa polkuaan 2. ja 3. tertiiliin verrattuna (kuvio 11). 

 

 

Kuvio 11. Tertiilien edistyminen tekstinymmärryksessä ensimmäisestä lopputestistä ALLU-

testiin. Kuvassa jokaisella mittauskerralla mukana olleen 65 lapsen kehitys. Testikerta 1=1. 

lopputesti 1. luokan joulukuussa, testikerta 2=2. lopputesti 1. luokan maaliskuussa, testikerta 

3=3. lopputesti 2. luokan syyskuussa, testikerta 4=ALLU-testi 2. luokan maaliskuussa. Tertiili 

1=alkuseulan kirjainten osaaminen enintään 17, tertiili 2=alkuseulan kirjainosaaminen enin-

tään 24, tertiili 3= alkuseulan kirjainosaaminen yli 24. 

 

8.6.1 Interventioiden vaikuttavuus kahteen alkuseulan kirjainosaamisen 
perusteella muodostettuun tasoryhmään ensimmäisellä luokalla 

Koska korkeintaan 17 kirjainta alkuseulassa osanneiden lasten kehitys jäi sekä 

teknisessä lukemisessa että etenkin tekstinymmärryksessä jälkeen muista, oli 

mielenkiintoista tarkastella, oliko jostain tutkimuksessa käytetystä interventio-

menetelmästä apua tälle heikoimmalle ryhmälle. Tätä tarkoitusta varten 2. ja 3. 

tertiili yhdistettiin ja muodostettiin kaksi alkuperäiseltä kirjainosaamiseltaan toi-

sistaan poikkeavaa tasoryhmää, kirjaintasoryhmä 1 (1. tertiili), jonka kirjain-

osaaminen alkuseulassa oli korkeintaan 17, ja kirjaintasoryhmä 2 (2. ja 3. tertii-

li), jonka kirjainosaaminen alkuseulassa oli suurempi kuin 17. Kirjaintasoryh-

mään 1 tuli 29 lasta (36,3 %) ja kirjaintasoryhmään 2 51 lasta (63,7 %). 

Näin muodostettujen kirjaintasoryhmien välillä säilyi lähes kaikissa kolmen 

lopputestin tehtävissä merkitsevä tai erittäin merkitsevä ero t-testillä tarkasteltu-

na (liite 39). Ainoan poikkeuksen tähän tekivät ensimmäisen lopputestin tavun 

poisto sanasta -tehtävä ja rytmin kuuleminen, toisen lopputestin alkuäänteen 
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kuuleminen (kattoarvot liki saavutettu), tavun poisto sanasta -tehtävä (p=.055) ja 

kolmannen lopputestin epäsanojen löytämistehtävä. Ensimmäisen lopputestin 

tavun poisto sanasta -tehtävä oli kaikista tehtävistä kaikilla testikerroilla ainoa, 

jossa heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvat olivat tilastollisesti merkitsevästi 

muita parempia, t(78)=2,00, p<.05. Toisen luokan maaliskuun ALLU-testissä 

kirjaintasoryhmät erosivat toisistaan merkitsevästi t-testillä tarkasteltuina en-

simmäisessä ja neljännessä tekstinymmärrystehtävässä t(63)= -2,79, p<.01 ja 

t(63)= -2,70, p<.01. Myös muissa tehtävissä kirjaintasoryhmä 2 sai suuremmat 

pisteet, mutta ero ei muodostunut tilastollisesti merkitseväksi (liite 40). Pienin 

ero oli teknisessä lukemisessa (ka:t 9,82 ja 10,14). 

Tavurytmiikka-, Ekapeli- ja kontrolliryhmien lapset jakautuivat ensimmäi-

sellä luokalla melko tasaisesti kahteen kirjaintasoryhmään (taulukko 33), mutta 

kotiaktivaatioryhmässä heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvia oli vain 1 (tä-

mä oli luonnollista, sillä kyseiseen ryhmään valittiin lapsia, joiden kirjainosaa-

minen oli merkitsevästi parempaa kuin muissa). Seuraavassa on esitetty teknisen 

lukemisen ja tekstinymmärryksen kehitys kahteen kirjaintasoryhmään jaettujen 

tutkimusryhmien välillä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa lopputestissä 

sekä ALLU-testissä. 

 

Taulukko 33. Lasten jakautuminen eri kirjaintasoryhmiin ja tutkimusryhmiin ensimmäisen 

luokan aikana. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa �  17. Kirjaintasoryh-

mä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

tutkimusryhmä kirjaintasoryhmä n 
pojat (suluissa tarkkaa-

mattomat) 
Tytöt (suluissa tarkkaa-

mattomat) 
tavurytmiikka 1 11 7 (5) 4 (2) 

  2 11 6 (2) 5 (0) 

Ekapeli 1 8 5 (3) 3 (0) 

  2 12 6 (2) 6 (2) 

kotiaktivaatio 1 1 0 1 (0) 

  2 19 11 (3) 8 (0) 

kontrolli 1 9 5 (3) 4 (3) 

  2 9 4 (2) 5 (0) 

kaikki  80 44 36 
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Ensimmäisessä lopputestissä ensimmäisen luokan joulukuussa kaksisuuntaisella 

varianssianalyysillä tarkasteltuna sanojen lukemisen kehityksessä tutkimusryh-

mään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä oli yhdysvaikutus, F(3,72)=3,17, 

p<.05, ��=.12. Päävaikutusta tutkimusryhmään tai kirjaintasoryhmään kuulumi-

sella ei ollut. Tavurytmiikkaryhmässä kirjaintasoryhmä 1 menestyi kirjain-

tasoryhmää 2 heikommin. Muissa ryhmissä eroja ei ollut, ja Ekapeli-ryhmässä 

kirjaintasoryhmä 1 menestyi jopa kirjaintasoryhmää 2 paremmin (kotiaktivaa-

tioryhmän kirjaintasoryhmässä 1 oli vain yksi lapsi). 

 

 

 

Kuvio 12. Sanojen lukeminen eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä ensimmäisen luo-

kan joulukuussa ensimmäisessä lopputestissä. Huom. Kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryh-

mässä 1 vain yksi lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjain-

tasoryhmä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 
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Ensimmäisessä lopputestissä ensimmäisen luokan joulukuussa kaksisuuntaisella 

varianssianalyysillä tarkasteltuna tekstinymmärryksen kehityksessä tutkimus-

ryhmään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjain-

tasoryhmään kuulumisella oli päävaikutus, F(1,72)=4,64, p<.05, ��=.06 (kuvio 

13). Tutkimusryhmään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 13 näkyy 

Ekapeli-ryhmässä ero kirjaintasoryhmien välillä pienimpänä, tavurytmiikkaryh-

män kirjaintasoryhmän 1 heikoin ja kontrolliryhmän kirjaintasoryhmän 2 paras 

menestys. Ensimmäisen lopputestin kokonaispisteissä tutkimusryhmään kuulu-

misella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. 

 

 

 

Kuvio 13. Tekstinymmärrys eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan 

joulukuussa ensimmäisessä lopputestissä. Huom. kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryhmässä 1 

vain yksi lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryh-

mä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 
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Toisessa lopputestissä ensimmäisen luokan maaliskuussa kaksisuuntaisella va-

rianssianalyysillä tarkasteltuna sanojen lukemisen kehityksessä tutkimusryh-

mään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjain-

tasoryhmään kuulumisella oli päävaikutus, F(1,72)=7,54, p<.01, ��=.10. Tutki-

musryhmään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 14 näkyy tavuryt-

miikkaryhmän kirjaintasoryhmä 2 parhaimpana ja kirjaintasoryhmä 1 heikoim-

pana. Pienin ero kirjaintasoryhmien välillä oli kontrolliryhmässä. 

 

 

Kuvio 14. Sanojen lukeminen eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä ensimmäisen luo-

kan maaliskuussa toisessa lopputestissä. Huom. kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryhmässä 1 

vain yksi lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryh-

mä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 
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Toisessa lopputestissä ensimmäisen luokan maaliskuussa kaksisuuntaisella va-

rianssianalyysillä tarkasteltuna tekstinymmärryksen kehityksessä tutkimusryh-

mään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjain-

tasoryhmään kuulumisella oli päävaikutus, F(1,72)=7,76, p<.01, ��=.10. Tutki-

musryhmään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 15 näkyy tavuryt-

miikkaryhmän kirjaintasoryhmän 1 heikoimmuus muihin verrattuna. Kirjain-

tasoryhmä 1 muissa interventioryhmissä ja kirjaintasoryhmä 2 kaikissa interven-

tioryhmissä menestyi samankaltaisesti. Toisen lopputestin kokonaispisteissä tut-

kimusryhmään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. 

 

 

Kuvio 15. Tekstinymmärrys eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä ensimmäisen luokan 

maaliskuussa toisessa lopputestissä. Huom. kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryhmässä 1 vain 

yksi lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryhmä 2 = 

kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

8.6.2 Interventioiden vaikuttavuus kahteen alkuseulan kirjainosaamisen 
perusteella muodostettuun tasoryhmään toisella luokalla 

Toisen luokan alkaessa tutkimusjoukko oli kadon seurauksena pienentynyt 

80:stä 72:een. Molemmista kirjaintasoryhmistä oli lähtenyt neljä lasta, jolloin 

kirjaintasoryhmässä 1 oli 25 lasta ja kirjaintasoryhmässä 2 oli 47 lasta. Taulu-

kossa 34 on esitetty lasten jakautuminen kirjaintasoryhmiin ja tutkimusryhmiin 

toisen luokan syksyllä. 
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Taulukko 34. Lasten jakautuminen kirjaintasoryhmiin ja tutkimusryhmiin toisen luokan syk-

syllä. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryhmä 2 = kir-

jainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

tutkimusryhmä  kirjaintasoryhmä n 
Pojat (suluissa tarkkaa-

mattomat) 
Tytöt (suluissa tarkkaa-

mattomat) 

tavurytmiikka 1 10 6(4) 4(2) 

  2 9 6(2) 3(0) 

Ekapeli 1 8 5(3) 3(0) 

  2 11 6(2) 5(2) 

kotiaktivaatio 1 1 0 1(0) 

  2 18 10(3) 8(0) 

kontrolli 1 6 4(2) 2(2) 

  2 9 4(2) 5(0) 

kaikki  72 41 31 

 

Kolmannessa lopputestissä toisen luokan syyskuussa kaksisuuntaisella varians-

sianalyysillä tarkasteltuna sanojen lukemisen kehityksessä tutkimusryhmään 

kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjaintasoryh-

mään kuulumisella oli päävaikutus, F(1,64)=5,41, p<.05, ��=.08. Tutkimusryh-

mään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 16 näkyy kirjaintasoryhmien 

eron tasoittuneen tutkimusryhmien välillä. Tavurytmiikkaryhmän kirjain-

tasoryhmä 1, joka ensimmäisellä luokalla oli ensimmäisessä ja toisessa loppu-

mittauksessa heikoin sekä teknisessä lukemisessa että tekstinymmärryksessä, oli 

nyt samalla tasolla Ekapeli- ja kontrolliryhmien vastaavien kirjaintasoryhmien 

kanssa (kotiaktivaatioryhmän tasoryhmässä 1 oli vain yksi lapsi). Kirjain-

tasoryhmässä 2 erot eri tutkimusryhmien välillä olivat myös pienet. Kolmannen 

lopputestin kokonaispisteissä tutkimusryhmään kuulumisella ja kirjaintasoryh-

mällä ei ollut yhdysvaikutusta. 
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Kuvio 16. Sanojen lukeminen eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä toisen luokan 

syyskuussa kolmannessa lopputestissä. Huom. kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryhmässä 1 

vain yksi lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryh-

mä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

Kolmannessa lopputestissä toisen luokan syyskuussa kaksisuuntaisella varians-

sianalyysillä tarkasteltuna tekstinymmärryksen kehityksessä tutkimusryhmään 

kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjaintasoryh-

mään kuulumisella oli päävaikutus, F(1,64)=5,65, p<.05, ��=.08. Tutkimusryh-

mään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 17 näkyy kirjaintasoryhmä 

2:ssa pienet erot eri tutkimusryhmien välillä. 

 

 

Kuvio 17. Tekstinymmärrys eri kirjaintasoryhmissä ja tutkimusryhmissä toisen luokan syys-

kuussa kolmannessa lopputestissä. Huom. kotiaktivaatioryhmän 1. kirjaintasoryhmässä vain 1 

lapsi. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryhmä 2 = kir-

jainten osaaminen alkuseulassa >17. 
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Toisen luokan maaliskuun ALLU-testeihin tavoitettiin 65 lasta, 22 kirjainta-

soryhmästä 1 ja 43 kirjaintasoryhmästä 2. Kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryh-

mässä 1 ei ollut enää yhtään lasta. Taulukossa 35 on esitetty lasten jakautuminen 

kirjaintasoryhmiin ja tutkimusryhmiin toisen luokan maaliskuussa. 

 

Taulukko 35. Lasten jakautuminen eri kirjainryhmiin ja tutkimusryhmiin toisen luokan ke-

väällä. Kirjaintasoryhmä 1 = kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryhmä 2 = 

kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

tutkimusryhmä  kirjaintasoryhmä n 
Pojat (suluissa tark-

kaa-mattomat) 
Tytöt (suluissa tarkkaa-

mattomat) 
tavurytmiikka 1 8 5(4) 3(1) 

  2 7 4(1) 3(0) 

Ekapeli 1 8 5(3) 3(0) 

  2 10 5(2) 5(2) 

kotiaktivaatio  2 17 9(3) 8(0) 

kontrolli 1 6 4(2) 2(2) 

  2 9 4(2) 5(0) 

kaikki  65 36 29 

 

ALLU-testissä toisen luokan maaliskuussa kaksisuuntaisella varianssianalyysillä 

tarkasteltuna teknisen lukemisen kehityksessä, nyt lauseiden lukemisella mitat-

tuna, tutkimusryhmään kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaiku-

tusta, eikä kirjaintasoryhmään (tai tutkimusryhmään) kuulumisella ollut enää 

päävaikutusta (kuvio 18). 

 

 

 

Kuvio 18. Teknisessä lukemisessa menestyminen ALLU-testissä eri kirjaintasoryhmissä ja 

tutkimusryhmissä toisen luokan maaliskuussa. Huom. kotiaktivaatioryhmän kirjaintasoryh-

mässä 1 ei yhtään lasta. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjain-

tasoryhmä 2 = kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 
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ALLU-testissä toisen luokan maaliskuussa kaksisuuntaisella varianssianalyysillä 

tarkasteltuna tekstinymmärryksen (tekstinymmärrys laskettu ALLUn luetun 

ymmärtämisen neljän osatehtävän summana) kehityksessä tutkimusryhmään 

kuulumisella ja kirjaintasoryhmällä ei ollut yhdysvaikutusta. Kirjaintasoryh-

mään kuulumisella oli päävaikutus, F(1, 58)=5,30, p<.05, ��=.08. Tutkimusryh-

mään kuulumisella ei ollut päävaikutusta. Kuviossa 19 näkyy suuri ero kontrolli-

ryhmän eri kirjaintasoryhmien välillä ja olematon ero Ekapeli-ryhmän kirjain-

tasoryhmien välillä. Kontrolliryhmän kuusi kirjaintasoryhmään 1 kuulunutta las-

ta menestyivät kaikista huonoiten, vaikkakaan ero tavurytmiikka- ja Ekapeli-

ryhmien vastaaviin tasoryhmiin ei ollut merkitsevä. Sen sijaan kontrolliryhmän 

kirjaintasoryhmän 2 menestys oli parempaa kuin muissa tutkimusryhmissä. 

Merkitsevä ero näkyi Kruskall-Wallisin testillä tosin vain ALLUn neljännessä 

tekstinymmärtämisen tehtävässä, �2(6)=13,74, p<.05. 

 

 

Kuvio 19. Tekstinymmärryksessä menestyminen ALLU-testissä eri kirjaintasoryhmissä ja 

tutkimusryhmissä toisen luokan maaliskuussa. Tekstinymmärryksen pisteet laskettu neljän 

tekstinymmärrystehtävän summana. Huom. kotiaktivaatioryhmän 1. kirjaintasoryhmässä ei 

yhtään lasta. Kirjaintasoryhmä 1= kirjainten osaaminen alkuseulassa � 17. Kirjaintasoryhmä 2 

= kirjainten osaaminen alkuseulassa >17. 

 

 

 8.7 Mikä ennusti menestymistä lopputesteissä? 

 

Alkuseulan kirjainosaamisen perusteella tehtyjen ryhmien tasoeron pysyvyys 

toisen luokan kevään ALLU-testin tekstinymmärtämiseen saakka kertoo kir-

jainosaamisen hyvästä ennustekyvystä. Seuraavassa on lineaarisella regressiolla 

tarkasteltu, mitkä muut ensimmäisen luokan alussa tehdyistä testeistä, ensim-

mäisen luokan syksyllä käytetyistä interventiomenetelmistä, lasten taustatiedois-

ta sekä mahdollisesti esiintyvistä tarkkaavuuden ongelmista kykenivät ennusta-

maan menestystä teknisessä lukutaidossa, tekstinymmärryksessä ja kokonaispis-



Tulokset 125 

 

teissä ensimmäisen luokan joulukuun ensimmäisessä lopputestissä, maaliskuun 

toisessa lopputestissä, toisen luokan syyskuun kolmannessa lopputestissä sekä 

toisen luokan maaliskuun ALLU-testin teknisessä lukutaidossa ja tekstinymmär-

ryksessä.  

Regressiomalleihin valittiin selittäviksi tekijöiksi alkuseulasta kirjainten 

osaaminen ja tavun poisto sanasta -tavumanipulaatiotehtävä, muut alkutestauk-

sen tehtävät eli tavujen lukeminen, Ravenin ei-verbaalisen älykkyyden testi, vä-

rien nopean sarjallisen nimeämisen, rytmin kuuleminen ja lyhytkestoisen muis-

tin testi. Em. muuttujien keskiarvot ja hajonnat on esitetty luvun 7.2.1 taulukois-

sa 4 ja 5. Selittäviksi muuttujiksi otettiin lisäksi sukupuoli, suvussa mahdollisesti 

esiintyvä lukivaikeus, äidin koulutus (isän koulutuksesta tiedot puuttuivat 10 

lapselta), kotona suomen lisäksi puhuttavat muut kielet, opettajien määrittelemä 

tarkkaavuuden puute ja käytetty interventiomuoto (eri tutkimusryhmiin kuulu-

misesta tehtiin dummy-muuttujat). Tarkemmat tiedot em. muuttujista on luvussa 

7.2.1. Selittävät tekijät valittiin malliin askeltamalla. Jäännöstermien normaali-

suus ja homoskedastisuus on tutkittu sirontakuvioilla Metsämuurosen (2002, 47) 

ohjeiden mukaan (tuloksia ei esitetty).  

Ensimmäisen luokan joulukuussa ensimmäisessä lopputestissä sekä teknistä 

lukemista että tekstinymmärrystä ennusti parhaiten alkutestauksessa mitattu taito 

lukea yksinkertaisia tavuja. Tarkkaavuuden ongelma näytti häiritsevän teknisen 

lukemisen kehittymistä ensimmäisen koulusyksyn aikana. Tekstinymmärrystä 

ennusti myös kirjainten osaaminen alkuseulassa. Selitysasteet jäivät melko vaa-

timattomiksi kaikissa malleissa (taulukko 36). Kokonaispisteitä ennustivat par-

haiten tavujen lukutaito (� =.41, p<.001), kirjainosaaminen (�=.37, p<.001) ja 

tarkkaavuuden ongelma (� = -.18, p<.05) mallin selitysasteen ollessa R�a=.48. 

 

Taulukko 36. Sanojen lukemista ja tekstinymmärrystä ensimmäisessä lopputestissä ensim-

mäisen luokan joulukuussa ennustavat tekijät 

 

Sanojen lukeminen Tekstinymmärrys 

Selittävä muuttuja � p R�a Selittävä muuttuja � p R�a 

Malli 1 

 

tavujen lukeminen alkutesta-

uksessa 

 

F(1,78)=17,07, p<.001 

 

 

.42 

 

 

 

<.001 

 

 

.17 

Malli 1 

 

tavujen lukeminen 

alkutestauksessa 

 

F(1,78)=28,35, p<.001 

 

 

.52 

 

 

<.001 

 

 

.26 

Malli 2 

 

tavujen lukeminen 

alkutestauksessa 

 

tarkkaavuuden ongelma 

 

 

(kolineaarisuustoleranssi .96) 

 

F(2,77)=13,30, p<.001 

 

 

.37 

 

 

-.28 

 

 

 

 

 

 

<.001 

 

 

<.01 

 

 

 

 

 

.24 

Malli 2 

 

tavujen lukeminen 

alkutestauksessa 

 

kirjainten osaaminen al-

kuseulassa  

 

(kolineaarisuustoleranssi .90) 

 

F(2,77)=18,31, p<.001 

 

 

.44 

 

 

.25 

 

 

<.001 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

.31 
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Ensimmäisen luokan maaliskuussa toisessa lopputestissä tarkkaavuuden ongel-

ma ja tavujen lukutaito olivat edelleen merkityksellisimmät teknisen lukemisen 

selittäjät. Muuttujien keskinäinen järjestys vaan oli vaihtunut joulusta. Tarkkaa-

mattomuus yksin selitti viidenneksen teknisen lukemisen varianssista. Al-

kuseulan kirjainten osaaminen selitti parhaiten maaliskuun tekstinymmärryksen 

taitoa. Tekstinymmärrystä ennustivat myös tarkkaavuus, tavujen lukutaito ja 

naissukupuoli (taulukko 37). Kokonaispisteitä ennustivat parhaiten kirjainosaa-

minen (� =.38, p<.001), tavujen lukutaito (� =.32, p<.01), ja tarkkaavuuden on-

gelma (� = -.23, p<.05) mallin selitysasteen ollessa R�a = .42. 

 

Taulukko 37. Sanojen lukemista ja tekstinymmärrystä toisessa lopputestissä ensimmäisen 

luokan maaliskuussa ennustavat tekijät 

 

Sanojen lukeminen    Tekstinymmärrys    

Selittävä muuttuja � p R�a Selittävä muuttuja � p R�a 

Malli 1 

 

tarkkaavuuden ongelma 

 

 

F(1,78)=20,21, p<.001 

 

 

-.45  

 

 

 

 

 

<.001 

 

 

.20 

Malli 1  

 

kirjainten osaaminen alkuseulas-

sa  

 

F(1,78)=19,93, p<.001 

 

 

.45 

 

 

<.001 

 

 

.19 

Malli 2 

 

tarkkaavuuden ongelma  

 

 

tavujen lukeminen 

alkutestauksessa 

 

(kolineaarisuustoleranssi 

.96) 

 

F(2,77)=17,75, p<.001 

 

 

-.39 

 

 

.34 

 

 

<.001 

 

 

<.01 

 

 

 

 

 

.30 

Malli 2 

 

kirjainten osaaminen alkuseulas-

sa 

 

tarkkaavuuden ongelma  

 

 

(kolineaarisuustoleranssi .93)  

 

 

F(2,77)=15,03, p<.001 

 

 

.37 

 

 

-.29 

 

 

<.001 

 

 

<.01 

 

 

 

 

 

.26 

Malli 3 

 

tarkkaavuuden ongelma  

 

tavujen lukeminen alkutes-

tauksessa 

 

kirjainten osaaminen al-

kuseulassa 

 

(kolineaarisuustoleranssit 

.91, .88 ja .85) 

 

F(3,76)=13,82, p<.001 

 

 

-.34 

 

.28 

 

 

.21 

 

 

<.01 

 

<.01 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

 

.33 

Malli 3 

 

kirjainten osaaminen alkuseulas-

sa 

 

tarkkaavuuden ongelma 

 

tavujen lukeminen alkutestauk-

sessa 

 

(kolineaarisuustoleranssit .85, .91 

ja .88) 

 

F(3,76)=13,08, p<.001 

 

 

.30 

 

 

-.26 

 

.26 

 

 

<.01 

 

 

<.05 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

 

.31 
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Malli 4 

 

kirjainten osaaminen alkuseulas-

sa 

 

tarkkaavuuden ongelma 

 

 

tavujen lukeminen alkutestauk-

sessa 

 

sukupuoli 

 

(kolineaarisuustoleranssit .85, 

.85, .88 ja .92) 

 

F(4,75)=11,30, p<.001 

 

 

.31 

 

 

-.21 

 

 

.25 

 

 

.20 

 

 

<.01 

 

 

<.05 

 

 

<.05 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.34 

 

Toisen luokan syyskuussa kolmannessa lopputestissä tekninen lukeminen testat-

tiin kahdella tehtävällä, sanojen lukemisella kuten ensimmäisessä ja toisessa 

lopputestissä, sekä epäsanojen löytämisen tehtävällä. Tavurytmiikkaryhmään 

kuuluminen ennusti parhaiten epäsanojen löytämistä. Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testitulos ennusti kumpaakin teknisen lukemisen tehtävää. Lisäksi sano-

jen lukemista ennusti ensimmäisen luokan syyskuussa mitattu värien sarjallinen 

nimeäminen siten, että nopeat nimeäjät lukivat parhaiten. Selitysasteet jäivät 

vaatimattomiksi kaikissa malleissa (taulukko 38). Kokonaispisteitä ennustivat 

parhaiten Ravenin ei-verbaalin älykkyyden testi (� =.38, p<01) ja äidin koulutus 

(�=.27, p<.05) mallin selitysasteen ollessa R�a=.19. 

 

Taulukko 38. Teknistä lukemista kolmannessa lopputestissä toisen luokan syyskuussa ennus-

tavat tekijät 

 

Sanojen lukeminen    Epäsanojen löytäminen    

Selittävä muuttuja � p R�a Selittävä muuttuja � p R�a 

Malli 1 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi 

 

F(1,70)=8,52, p<.01 

 

 

.33 

 

 

<.01 

 

 

.10 

Malli 1 

 

tavurytmiikkaryhmään kuu-

luminen 

 

F(1,70)=14,00, p<.001 

 

 

.41 

 

 

<.00

1 

 

 

.16 

Malli 2 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi  

 

värien nopea sarjallinen ni-

meäminen 

 

(kolineaarisuustoleranssi .96) 

 

F(2,69)=6,60, p<.01 

 

 

.28 

 

 

-.28 

 

 

<.05 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

.14 

Malli 2 

 

tavurytmiikkaryhmään kuu-

luminen  

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi  

 

(kolineaarisuustoleranssi 1.00) 

 

F(2,69)=11,04, p<.001 

 

 

.44 

 

 

.25 

 

 

<.00

1 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

.22 

 



128 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Kolmannen lopputestin tekstinymmärryksen ainoa merkityksellinen selittäjä oli 

kirjainten osaaminen alkuseulassa (�=.33, p<.01, R�a=.10, F(1,70)=8,67, p<.01), 

joka siten yksinään selitti kymmenesosan tekstinymmärtämisen varianssista. 

Toisen luokan maaliskuun ALLU-testeissä teknistä lukemista ennustivat sa-

mat muuttujat kuin syyskuun kolmannen lopputestin epäsanojen löytämisen teh-

tävässä (taulukko 39). Nyt Ravenin ei-verbaali älykkyystesti oli merkitsevin se-

littäjä (kuten kolmannen lopputestin sanojen lukemisessa) ja tavurytmiikkaryh-

mään kuuluminen toiseksi merkitsevin. Tekstinymmärryksessä menestymistä 

selitti voimakkaimmin Ravenin ei-verbaali älykkyystesti ja tarkkaavuus. 

 

Taulukko 39. Teknistä lukemista ja tekstinymmärrystä ALLU-testissä toisen luokan maalis-

kuussa ennustavat tekijät 

 

Tekninen lukeminen    Tekstinymmärrys    

Selittävä muuttuja � p R�a Selittävä muuttuja � p R�a 

Malli 1 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi 

 

F(1,63)=10,70, p<.01 

 

 

.38 

 

 

<.01 

 

 

.13 

Malli 1 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi 

 

F(1,63)=17,07, p<.001 

 

 

.46 

 

 

<.001 

 

 

.20 

Malli 2 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi  

 

tavurytmiikkaryhmään kuu-

luminen 

 

(kolineaarisuustoleranssi 

1.00) 

 

F(2,62)=9,00, p<.001 

 

 

.39 

 

 

.28 

 

 

<.01 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

.20 

Malli 2 

 

Ravenin ei-verbaalin älyk-

kyyden testi  

 

tarkkaavuuden ongelmia 

 

 

(kolineaarisuustoleranssi 

1.00) 

 

F(2,62)=12,08, p<.001 

 

 

.46 

 

 

-.26 

 

 

<.001 

 

 

<.05 

 

 

 

 

 

 

.26 
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9 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

 

9.1 Otannan ja alkutestauksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Tutkimuksen aineistona oli 80 vuonna 2006 koulunkäyntinsä aloittanutta lasta 

yhdeksästä eri koulusta. Otokseen valittiin yleisopetussuunnitelman mukaan 

opiskelevia ensiluokkalaisia, joilla alkuseulan mukaan oli lukemisen vaikeuden 

riski, mutta ei muita diagnosoituja oppimisen pulmia. Elo-syyskuussa teetetyllä 

alkuseulalla poimittiin yli 700 ensiluokkalaisen joukosta heikoimmat lukijat. 

Lähtöajatuksena oli valita jokaiselta luokalta noin viisi heikointa lukijaa mukaan 

tutkimukseen. Monilla luokilla lukutaito oli jo koulun alkaessa niin pitkällä, ettei 

lukemisen alkeiden kuntoutukseen tähtäävää interventioita olisi ollut mielekästä 

heille suorittaa. Siten tutkimukseen valikoitui 19 luokkaa (1–6 oppilasta kulta-

kin) 9 eri koulusta.  

Alkuseulan validiteetti oli otoksen edustavuuden kannalta oleellinen. Tehtä-

vät alkuseulaan muokattiin Poskiparran ym. (1994) Diagnostiset testit 1 ja Mä-

kisen (2004) KUMMI 3 -lukemisvalmiusharjoituksista. Alkuseulan raakapisteis-

tä muodostettu summamuuttuja oli väljä lukivaikeuden arvioija; 64 maksimipis-

teestä 29 saattoi saada kirjainten tuntemisesta, 25 viidestä erilaisesta fonologi-

sesta tehtävästä ja 10 sanojen lukemisesta. Aiemman tutkimuksen (mm. Lyyti-

nen & Lyytinen 2006, 102) perusteella oli syytä olettaa sen kuitenkin pystyvän 

poimimaan ne lapset, joilla oli lukemisen riski. Luokanopettajien arviot luokki-

ensa heikoimmista lukijoista vastasivat seulassa kiinni jääneiden joukkoa, mikä 

vahvisti seulan validiteettia. Myöskään ensimmäisen luokan keväällä uusia, al-

kuseulassa kiinni jäämättömiä lukivaikeuden riskilapsia ei opettaja-arvioiden 

mukaan ilmaantunut. 

Seulalla poimitut lapset testattiin edelleen ei-verbaalisen älykkyyden (Ra-

ven’s Coloured Progressive Matrices 1956), lyhytkestoisen muistin (Service 

1998), värien nopean sarjallisen nimeämisen (Ahonen ym. 2003), rytmin kuule-

misen (Breuer-Weuffen 1986, ks. Ruoho & Komonen 1990) ja tavujen lukemi-

sen (Wäre ym. 2003) osalta. Jatkotestauksella saatiin lisää tietoa lukemisval-

miuksista, voitiin sulkea ulos laaja-alaisemmasta oppimisvaikeudesta kärsivät 

lapset ja parannettiin alkuseulan reliabiliteettia (erityisesti tavujen lukemisen 

tehtävällä). 

Ravenin värilliset progressiiviset matriisit (Raven 1956) on paljon käytetty 

ei-verbaalisen älykkyyden testi, jonka tulokset korreloivat mm. WISC-III:n 

(Wechsler 1991) osatehtävien kanssa (Kluever, Smith, Green, Holm & Dimson 

1995). Koska Ravenin testin eri persentiileille sijoittumista ennusti merkitsevästi 

WISC-III lukusarjatehtävän ja aritmetiikan lisäksi kokonaisasteikkoälyk-

kyysosamäärä (full-scale IQ), joka koostuu sekä verbaalista päättelyä että ha-

vainto-organisaatiota mittaavista tehtävistä, Kluever ym. päättelivät Ravenin 

testin mittaavan ei-verbaalin älykkyyden lisäksi verbaalia älykkyyttä (myös Satt-
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ler 1990, 1992, ks. Kluever ym. 1995). Näin ollen Ravenin värilliset progressii-

viset matriisit ei ole täysin validi puhtaan ei-verbaalin älykkyyden testi. 

Lyhytkestoisen muistin tutkimiseen käytetään useimmiten lukusarjoja (digit 

span). Myös epäsanojen toisto on todettu luotettavaksi verbaalisen lyhytkesto-

muistin mittaamisvälineeksi (Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing 

2004). Tässä tutkimuksessa käytettiin Servicen (1998) kehittämää epäsanojen 

toistotestiä, jossa lasten tuli palauttaa kuulemansa pitenevät kaksitavuisten epä-

sanojen jonot. Testi antaa suuntaa kyvystä pitää muistissa verbaalista tietoa. Ky-

seisen testillä saatujen tulosten vertailtavuutta vähentää kuitenkin sen standar-

doimattomuus ja vaihtelevat käytännöt hyväksyä palautus (mm. Helenius 2008). 

Nopea sarjallinen nimeäminen on useissa tutkimuksissa todettu hyväksi lu-

kutaidon ennustajaksi (mm. Holopainen ym. 2001; Korhonen 1995) ja sitä on 

käytetty myös lukivaikeuden tyypittelyn perustana (Wolf & Bowers 2000). Täs-

sä tutkimuksessa käytettiin nopean nimeämisen testauksessa värejä, sillä kirjain-

ten ja numeroiden tuntemus ei välttämättä olisi koulutulokkailla riittänyt niiden 

käyttöön, ja värien nimeäminen tiedettiin paremmaksi lukutaidon ennustajaksi 

kuin esineiden nimeäminen (Wolf, Bally & Morris 1986). 

Rytmin kuulemisen testaaminen taputuksentoistokokeella (Breuer-Weuffen 

1986, ks. Ruoho & Komonen 1990) on löyhä seula, jolla suurimmat erot saa-

daan näkyviin. Sen reliabiliteettia voidaan kyseenalaistaa varsinkin tarkkaavuu-

deltaan heikkoja lapsia testattaessa. Testin validiteetti ei myöskään ole hyvä, jos 

rytmin kuulemisen asemesta mittaus kohdistuukin vain lyhytkestoiseen muistiin 

tai kykyyn ylläpitää tarkkaavuutta taputusten keston ajan (korrelaatiota lyhytkes-

tomuistin testiin ei tosin ollut). Taputuksen toistolla saatiin tässä tutkimuksessa 

suuntaa lapsen kyvystä kuulla rytmi.  

Vaikeutuvien mitään merkitsemättömien tavujen lukeminen mittaa puhtaasti 

dekoodauksen osaamista. Mukana oli tavuja, jotka ensimmäisinä kouluviikkoina 

oli ehditty kenties jo opettaa, mutta myös tavuja, joiden virheetön lukeminen 

edellytti laajempaa kirjaintuntemusta ja lukukoodin avautumista. Reliabiliteettia 

vahvistivat opettajalausunnot tavujenlukutaidosta. Alkuseulan sanojen lukemi-

sen tehtävässä lapsista yksi oli lukenut kokonaisen sanan (sanan auto) ja kaksi 

lasta yhden tavun. Tavujen lukemisen testaus noin kolme viikkoa alkuseulan 

jälkeen osoitti kahden muun lapsen avanneen dekoodauksen idean ensimmäisinä 

kouluviikkoina jo niin pitkälle (11 ja 12 luettua tavua 12 tavusta), ettei heidän 

mukaanottonsa tutkimukseen ollut perusteltua. Näiden lasten lisäksi tavujen lu-

keminen oli kehittyneimpää lapsilla, jotka testattiin viimeiseksi (pääasiallisesti 

kontrolliryhmän lapsia). Tämä kertoo lukemisen oppimisen nopeudesta opetuk-

sen alettua, kun edellytykset ovat hyvät. Mahdollista on myös, että testijännitys 

on ollut pienempää ja uskallus yrittää lukea tavuja suurempaa, kun koulua oli 

käyty jo useampi viikko. Otannan tarkoituksena oli kerätä mukaan luokkien 

kaikki lapset, joilla koulun alkaessa näkyi lukivaikeuden riski. Siten alusta saak-

ka tiedostettiin otokseen todennäköisesti valikoituvan mukaan myös lapsia, joil-

la lukeminen tulisi käynnistymään ilman lisäopetustakin. Mittauksen reliabili-

teettia olisi kuitenkin parantanut tavujen lukemisen teettäminen täsmälleen sa-
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manaikaisesti kaikille lapsille noin kuukausi koulun aloittamisen jälkeen ja sen 

jälkeen niiden lasten karsiminen, jotka olisivat tavujen lukemisessa jo merkitse-

västi edistyneet.  

Otoksen lapset tulivat 9 koulun 19 luokalta, joissa oli yhteensä noin 400 las-

ta (n. 350 lasta, joiden äidinkieli oli vain suomi ja joilla ei ollut erityisopetuspää-

töstä). Näiden joukosta otoksen voi kohtuullisella varmuudella sanoa sisältävän 

heikoimman viidenneksen, mutta mukana olevan myös normaalilukijoita. Otok-

sen koko (n=80) antaa mahdollisuuden varovaiseen yleistämiseen. Otosjoukon 

pieneneminen 65:een toisen luokan kevääseen mennessä kuitenkin vähentää 

yleistämisen mahdollisuutta, vaikkakaan kato ei ollut selektiivistä. Tarkkaavuu-

den kontrollointi ennen interventioiden alkua olisi parantanut otoksen validiteet-

tia. Tätä ei voitu tehdä, sillä esikouluvuoden aikaisista tarkkaavuuden pulmista 

ei saatu tietoa. Mm. Aro (2001, 152) kirjoittaa tarkkaavaisuushäiriöiseksi diag-

nosoinnin olevan sopimuksenvaraista. Oleellista hänen mukaansa on selvittää, 

missä määrin häiriöstä on haittaa lapsen kehitykselle, oppimiselle, ihmissuhteille 

tai hänen ympäristölleen. Tässä tutkimuksessa tarkkaavuuden ongelmasta kärsi-

vien diagnosointi tapahtui sen perusteella, miten opettajat arvioivat piirteen hait-

taavan koulutyötä ensimmäisellä luokalla. Arviot eivät kerro, onko tarkkaavuu-

den puute ollut primaariongelma vai kenties lukemisen haasteellisuudesta seu-

rannut käyttäytymisen muutos. Käytännön kannalta tällä ei tosin ole suurta mer-

kitystä. Olisi epätarkoituksenmukaista rakentaa kouluoloihin kuntoutusohjelmaa 

lapsille, joiden ainoana ongelmana on lukemisen vaikeus, kun tiedetään siihen 

yleisesti liittyvän tarkkaamattomuutta.  

 

 

9.2 Otoksen jakaminen neljään ryhmään ja ryhmien sisäinen 
samankaltaisuus 

 

Lapset jaettiin kolmeen interventio- ja yhteen kontrolliryhmään siten, että ryh-

mät olivat keskenään mahdollisimman samankaltaisia sekä taustatekijöiden, al-

kuseulan (poikkeuksena kotiaktivaatioryhmän parempi kirjainosaaminen, johon 

päädyttiin, jotta kaikkein heikoimpien lukijoiden tuki ei olisi ollut vain kotien 

tehtävänä) että sitä seuranneen jatkotestauksen osalta. Lasten valikoitumiseen eri 

interventioryhmiin vaikutti lisäksi mahdollisuus sovittaa kuntoutus lukujärjes-

tyksiin, opetustilojen saatavuus ja tietokoneiden määrä. Alkuseulan suorittivat 

koulujen erityisopettajat, ja sen perusteella valitut lapset jatkotestasin itse. Ryh-

mien keskinäisen samankaltaisuus selvitettyjen taustamuuttujien ja lukuval-

miuksien osalta voidaan katsoa kohtuullisesti tavoitetuksi. Kotona suomen lisäk-

si muita kieliä puhuvien perheiden määrä oli tavurytmiikkaryhmässä suurempi 

kuin muissa ryhmissä, mutta tällä ei uskottu olevan suurta merkitystä, sillä kaik-

ki lapset olivat selkeästi yksikielisiä. Kotona puhutuilla muilla kielillä ei myös-

kään havaittu yhteyttä mihinkään testitulokseen.  

Ryhmien sisäinen samankaltaisuus interventioiden toteutumisessa vaihteli. 

Itse vetämässäni tavurytmiikkaopetuksessa oppilaiden poissaolot omasta pien-
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ryhmästä korvattiin vierailulla toisessa pienryhmässä, ja opetuksen määrä pysyi 

varsin samanlaisena. Ekapeli-ryhmän pelaamisaikojen suuri hajonta oli odotta-

maton ja saattoi vaikuttaa ryhmän menestykseen. Peliajat vaihtelivat niin paljon, 

että ryhmän tasolla on vaikea osoittaa pelaamisen ja kehityksen välistä yhteyttä. 

Yhdessä neljästä koulusta pelaamisaikoja ei voitu lisätä, vaikka koneita ja pe-

luuttajia olisi tuotu ulkopuolelta, ja pelimäärät jäivät kaikilla lapsilla tässä kou-

lussa alle 20. Täyteen 30 kerran pelimäärään päästiin koulussa, jossa peluuttami-

sen hoidin itse pro gradu -opiskelijan kanssa (Heikkilä 2008). Kotiaktivaatioryh-

män kotona lukemisen määrä vaihteli odotetusti (liite 11). Myöskään tässä ryh-

mässä ei intervention intensiteetti ole täsmälleen tiedossa. Korrelaatioita esim. 

perheiden taustamuuttujien ja lukuaktiivisuuden välillä ei kuitenkaan ollut.  

 

 

9.3 Lopputestien validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Ensimmäinen lopputesti teetettiin joulukuussa heti interventioiden päätyttyä ja 

toinen lopputesti maaliskuussa. Lapsilta testattiin ARMI Luku- ja kirjoitustaidon 
arviointimateriaali 1. luokalle -teoksen (Lerkkanen ym. 2006) väliarvioinnin 

mukaisesti alkuäänteen kuuleminen, alkutavun kirjoittaminen, sanojen tavutus, 

tekstinymmärrys, sanojen tarkka lukeminen ja lauseiden lukeminen ryhmätestinä 

luokittain. Lisäksi lapsilta testattiin yksilöllisesti kirjainten osaaminen, rytmin 

kuuleminen ja tavun poisto sanan lopusta. Em. testeistä muokattiin reliabiliteetin 

parantamiseksi rinnakkaisversiot, ja puolet tutkimuksen lapsista käytti joulu-

kuussa testeistä versiota A, puolet versiota B (käytännössä koulujen A-luokat 

tekivät jouluna testin A-version ja B-luokat B-version). Versiot vaihdettiin maa-

liskuun mittauksessa. Ne oppilaat, jotka olivat menestyneet hieman paremmin 

joulukuussa tehtyään A-version, menestyivät hieman paremmin myös maalis-

kuussa tehtyään B-version. Tilastollisia erot eivät olleet missään tehtävässä. En-

simmäisen ja toisen lopputestin tehtävät mittasivat luku- ja kirjoitustaidon siihen 

asti harjoitettuja osa-alueita kohtuullisella laajuudella. Lisäksi mm. sanavaraston 

testaus interventioiden molemmin puolin olisi voinut tuoda esiin kotiaktivaation 

etuja, jotka nyt eivät näkyneet. Myöskään tavurytmiikan kuntouttamia puheen 

rytmin havaitsemiseen liittyviä taitoja ei lopputesteissä ilmeisesti saatu esiin.  

Toisen luokan syyskuussa kolmannessa lopputestissä testattiin alkutavun kir-

joittaminen, sanojen tavutus, tarkka lukeminen, tekstinymmärrys, sanojen kir-

joittaminen sanelusta ja epäsanojen löytäminen tekstistä. Alkutavun kirjoitus, 

tavutus, tarkka lukeminen ja tekstinymmärrys olivat tehtävätyypeiltään saman-

laisia kuin ensimmäisen luokan lopputesteissä, mutta ärsykesanoja oli vaikeutet-

tu. Sanojen kirjoittaminen sanelusta ja epäsanojen löytäminen olivat kokonaan 

uudet tehtävätyypit. Sanelukirjoitukseen valitut sanat olivat vaikeutuvia 2–4-

tavuisia sanoja, joita ei ollut poimittu aapisesta tai muustakaan lapsille tutusta 

tekstistä. Niiden voi olettaa validisti ja ainakin kohtuullisella reliabiliteetilla mit-

taavan lasten kykyä kuulla ja kirjoittaa sanoja oikein. Epäsanojen tunnistusteh-

tävä, jossa 50 sekunnissa oli ylivedettävä mahdollisimman monta mitään tarkoit-
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tamatonta sanaa, antoi sattumalle enemmän mahdollisuutta. Virheiden vähäisyys 

kertoi kuitenkin lasten yrittäneen lukea jokaisen sanan eikä yliviivanneen niitä 

summassa. 

Toisen luokan maaliskuussa suoritetut ALLU-testin (Lindeman 1998a, 

1998b) tekninen lukutaiton ja luetun ymmärtäminen ovat standardoituja, paljon 

käytettyjä testejä, jotka teetetään Espoossa kaikille 2.- ja 4.-luokkalaisille. AL-

LU-testien reliabiliteetti- ja validiteettitarkastelut ovat yksityiskohtaisesti testin 

teknisissä tiedoissa (Lindeman 1998b, 75–89). 

Jokaisella testikerralla reliabiliteettiin ovat vaikuttaneet satunnaiset tekijät 

koepäivänä, osa ärsykesanoista on saattanut olla tuttuja osalle lapsista ja osa on 

kenties juuri harjoitellut tiettyä tehtävätyyppiä. Jokainen testitilanne on ollut 

myös huomion ylläpidon koetin. Tarkkaavuuden ongelmista kärsiville 15 mi-

nuutin kynä-paperityöskentely on jo itsessään ollut haaste, ja osa testien tehtä-

vistä on kenties toiminut ennen kaikkea keskittymiskyvyn mittarina. 

 

 

9.4 Toistomittausten luotettavuus 
 

Toistomittauksen kohteina ensimmäisen luokan syyskuun alkutestauksesta maa-

liskuun toiseen lopputestiin olivat kirjainten tunteminen, fonologista taitoa mit-

taava sanan lopputavun poisto -tavumanipulaatio, alkuäänteen kuuleminen, sa-

nojen tarkka lukeminen ja rytmin kuuleminen. Kirjainten tunteminen, lopputa-

vun poisto ja rytmin kuuleminen testattiin joka mittauskerta yksilöllisesti. Kir-

jainten tuntemisen testasi ensimmäisellä kerralla koulun erityisopettaja, sen jäl-

keen tein kaikki yksilötestit itse. Lopputavun poiston ja rytmin kuulemisen tes-

tasin myös ensimmäisellä kerralla itse. Kirjainten tuntemisen mittaukseen ei juu-

ri liittynyt validiteetin tai reliabiliteetin ongelmia. Lopputavun poisto -tavumani-

pulaatio on fonologisen tietoisuuden tehtävä, joka vaatii lapselta kykyä paitsi 

käsitellä sanaa sanana ilman merkityssisältöä, myös tavutustaitoa ja lyhytkes-

toista muistia. Tehtävän voidaan katsoa validisti mittaavan tavutasoista fonolo-

gista kyvykkyyttä. Tosin Mäkisen (2002) mukaan tavumanipulaatiotehtävät ovat 

harjoitukselle herkkiä, joten tehtävätyypin tuttuus on voinut parantaa joidenkin 

lasten suoriutumista. Tavumanipulaatiomittauksen reliaabeliutta lisäsivät rin-

nakkaiset testiversiot. Rytmin kuulemisen testaus toistotaputuksilla oli väljä mit-

tari. Testaus toteutettiin joka kerta samoissa oloissa, eikä lapsista ollut havaitta-

vissa tahallista keskittymättömyyttä tai yrittämisen puutetta. Alkuseulassa tehtä-

vässä oli viisi toistotaputusta ja lopputesteissä seitsemän. Lopputestien kaksi 

vaikeinta toistotaputusta kuitenkin poistettiin analyysistä, sillä niistä ei juuri ku-

kaan selviytynyt. 

Alkuäänteen kuuleminen testattiin koulun alkaessa siten, että lapsi sanoi ää-

neen kuulemansa sanan ensimmäisen äänteen tai sitä vastaavan kirjaimen. En-

simmäisessä ja toisessa lopputestissä alkuäänteen kuuleminen testattiin siten, 

että lapsi kirjoitti kuulemansa sanan ensimmäisen kirjaimen (kääntyneestä tai 

muuten väärin tehdystä kirjainmerkistä ei otettu virhettä). Testit eivät olleet sa-



134 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

manlaiset, mutta ottaen huomioon suoran kirjain-äännevastaavuuden käytetyissä 

ärsykesanoissa ja kirjoittamaan opettamisen liittymisen tiiviisti lukemaan opet-

tamiseen, testin validiteettia voidaan pitää riittävänä. Alkuäänteen kirjoittamisen 

osaaminen lähenteli kattoarvoa ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä (joulu-

kuussa ka 5,41 ja maaliskuussa ka 5,69, kun maksimi oli 6), ja vain yhdellä op-

pilaalla alkuäänteen kuuleminen heikkeni alkumittauksesta ensimmäisestä lop-

pumittaukseen.  

Sanojen tarkka lukeminen testattiin ensimmäisen luokan alun seulassa yksit-

täisten sanojen lukemisella, minkä tarkoituksena oli karsia pois ne lapset, jotka 

selvästi jo pystyivät lukemaan kokonaisia sanoja vailla kuvatukea. Tutkimuk-

seen valituista lapsista yksi osasi tässä vaiheessa lukea yhden sanan. Ensimmäi-

sessä ja toisessa lopputestissä tarkka lukeminen testattiin tehtävällä, jossa ku-

vaan tuli yhdistää oikea sana neljän toisiaan muistuttavan sanan joukosta. Teh-

tävä erotteli hyvin (joulukuussa ka 5,14 ja kh 2,26, maaliskuussa ka 6,73 ja kh 

1,62 maksimin ollessa 8), mutta sen reliabiliteettia ei voi pitää erityisen hyvänä, 

sillä pelkästään arvaamalla olisi saanut keskimäärin 2 pistettä. Kuitenkin vain 

neljä lasta sai tässä tehtävässä maaliskuussa heikomman tuloksen kuin joulu-

kuussa, eikä testitilanteessa ollut havaittavissa yrittämisen puutetta, joten sattu-

man osuuden voi otaksua pysyneen kohtuullisena. Toisen luokan syksyllä kol-

mannessa lopputestissä sanojen tarkka lukeminen testattiin kuten ensimmäisen 

luokan loppumittauksissa, mutta sanat olivat nyt yhdyssanoja. Ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen lopputestin välillä suoritettiin toistomittaukset vielä alkuta-

vun kirjoittamisessa, sanojen tavuttamisessa ja tekstinymmärryksessä. Lopputes-

tit olivat näiden tehtävien osalta rakenteeltaan identtiset, mutta tulosten lähenty-

essä kattoarvoja toisessa lopputestissä ärsykesanoja vaikeutettiin kolmannessa 

lopputestissä. Tästä johtuen keskiarvot putosivat monissa tehtävissä.  

Teknistä lukutaitoa seurattiin kaikkiaan viiden pisteen toistomittauksella al-

kuseulasta kolmen lopputestin kautta ALLU-testiin, jossa lukutaito mitattiin lau-

seiden lukemisella. ALLU-testin teknisen lukemisen osuudessa korostui lu-

kusujuvuus ja -nopeus aiemmissa lopputesteissä vaaditun tarkkuuden asemesta. 

Tekstinymmärrystä seurattiin kaikkiaan neljän pisteen toistomittauksella kolmen 

lopputestin ja ALLU-testin välillä. ALLUn tekstinymmärrystehtävät koostuivat 

aiempia lopputestejä pitempien tekstikokonaisuuksien ymmärtämisestä ja myös 

päättelytaitoa vaativiin kysymyksiin vastaamisesta. Vaikka ALLU-testin tehtä-

vät poikkesivat lopputestien tehtävistä, toistomittauksilla todennäköisesti tavoi-

tettiin kohtuullisesti sekä teknisen lukutaidon että tekstinymmärryksen keskei-

nen kehitys ensimmäisen luokan alusta toisen luokan kevääseen.  

Edistymistä tutkittiin toistomittausten varianssianalyysillä (SPSS 15.0 GLM 

repeated measures), jonka sfäärisyysehtojen jäätyä toteutumatta käytettiin 

Greenhouse-Geisser-korjausta (Nummenmaa 2006, 238–239; Tabachnick & Fi-

dell 2007, 329). Toistomittaukset analysoitiin myös monitasomallinnuksella 

(SPSS 15.0 Mixed Model), jonka tulokset eivät oleellisesti poikenneet varianssi-

analyysin tuloksista. 
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9.5 Tuloksiin vaikuttaneiden muiden tekijöiden tarkastelua 
 

Lukemisen kehitykseen vaikuttavat annetun opetuksen lisäksi lukuisat yksilön 

henkilökohtaiset ominaisuudet, elämän kokonaistilanne ja ympäröivä ihmissuh-

teiden verkko. Opetus luonnollisesti itsekin on vuorovaikutusprosessi, johon 

vaikuttavat opettajan ja oppilaan lisäksi muut opetusryhmässä olevat yksilöt. 

Kaikkien vaikuttavien tekijöiden kontrolloiminen on missä tahansa ihmisen 

käyttäytymistä muovaamaan pyrkivässä interventiossa mahdotonta. Osasta näis-

tä tekijöistä tutkija voi olla tietoinen, mutta monet jäävät havaitsematta, eikä 

kaikkia tekijöitä mitenkään pystytä satunnaistamaan vertailevassa tutkimukses-

sa. Tässä tutkimuksessa lapsiryhmien samankaltaistamiseen pyrittiin selvittä-

mällä oleellisiksi arvioituja taustamuuttujia (ks. luku 9.2) ja satunnaistamalla 

kouluja ja pienryhmiä, joissa lapset saivat lukemisen kuntoutusta. Perheisiin, 

esikouluvuoteen, siellä toimineisiin lastentarhanopettajiin, kouluihin kokonai-

suudessaan ja luokanopettajien työskentelytapoihin syvällisempi perehtyminen 

olisi antanut lisää tietoa lasten yksilöllisistä oppimisympäristöistä. Eri asia on, 

olisiko näitä tekijöitä voitu huomioida interventioasetelman rakentamisessa. Mi-

käli kuntouttajia olisi ollut useampia, lapsiin tutustuminen ja tutkimusryhmien 

satunnaistaminen olisi voitu kenties viedä pitemmälle. Nyt aikataululliset ja kou-

lujen sijainnista johtuvat syyt asettivat rajoituksensa esimerkiksi sille, kuinka 

monesta eri koulusta lapsia tuli kuhunkin tutkimusryhmään. Toisaalta useam-

man kuntouttajan mukanaolo olisi tuonut asetelmaan taas yhden muuttujan li-

sään. Tällä olisi ollut vaikutusta lähinnä tavurytmiikkaryhmälle, jonka kehityk-

seen kuntouttajalla oli suurin merkitys. 

Aro ja Ahonen (2003, 368) toteavat isohkossa koe- ja kontrolliryhmäasetel-

massa tapahtuvan kuntoutustutkimuksen voivan korkeintaan tuoda tietoomme 

yleisiä suuntaviivoja siitä, vaikuttaako tutkittava kuntoutus toivotulla tavalla. 

Kuitenkaan se ei auta meitä kokonaan ymmärtämään syitä vaikutusten vähäisyy-

teen eikä kerro, mitä kautta vaikutus todellisuudessa on välittynyt. Nämä seikat 

on tiedostettava kaikkien kuntoutustutkimusten suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Kuntouttavaa prosessia tulisi pystyä mittausten lisäksi arvioimaan kvalitatiivi-

sesti ja yksilökohtaisesti. Tässä tutkimuksessa lisää tietoa lasten lukemaan op-

pimisen poluista olisi tuonut yksilöiden tarkempi havainnointi interventioiden 

aikana ja sen jälkeisellä seurantajaksolla. Monen lapsen kuntoutuksesta saama 

hyöty peittyi nyt ryhmämittausten yleisluontoisuuteen.  
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10 Yhteenveto ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten erilaiset kuntoutusmenetelmät 

auttavat lukemisen riskiryhmään kuuluvia ensiluokkalaisia. Lukutaidon kehit-

tyminen mitattiin ensimmäisen luokan syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa 

sekä toisen luokan syyskuussa ja maaliskuussa. Eri interventioryhmiä verrattiin 

toisiinsa ja kontrolliryhmään. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolten välistä, tarkkaa-

vaisten ja tarkkaamattomien sekä alkuperäisen kirjainosaamisen perusteella eri-

laisiin tasoryhmiin jaettujen lasten lukemisen kehittymistä. Lopuksi selvitettiin, 

mitkä koulun alussa mitatut tekijät tai käytetty kuntoutusmuoto ennustivat luku-

taitoa toisen luokan kevääseen asti. 

 

 

10.1 Ensimmäisen luokan tuloksista 
 

10.1.1 Tutkimusryhmien menestyminen ensimmäisellä luokalla 

Joulukuussa teetetty ensimmäinen lopputesti osoitti lukemisen kehittyneen kai-

killa alkuseulasta asti seuratuilla osa-alueilla merkitsevästi tai erittäin merkitse-

västi jokaisessa tutkimusryhmässä. Ryhmien väliset erot olivat pieniä; tilastolli-

nen ero ryhmien välille syntyi vain lauseiden lukemisessa, jossa kotiaktivaa-

tioryhmä menestyi parhaiten ja tavurytmiikka heikoiten, sekä tavumanipulaa-

tiotehtävässä, jossa tavurytmiikkaryhmä menestyi parhaiten ja kotiaktivaa-

tioryhmä heikoiten. Hajonnat ryhmien sisällä olivat kaikissa tehtävissä suuret, ja 

tavurytmiikkaryhmässä ne olivat suurimmat. 

Maaliskuussa teetetty toinen lopputesti osoitti lukemisen kehittyneen joulu-

kuusta kaikilla ryhmillä lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla (alkuäänteen kuu-

lemisen tulos laski kontrolliryhmällä, tavumanipulaatiotehtävän tulos laski tavu-

rytmiikkaryhmällä ja rytmin kuulemisen tulos laski Ekapeli-ryhmällä). Tilastol-

linen ero ryhmien välillä oli vain tekstinymmärryksessä, jossa kotiaktivaa-

tioryhmä menestyi parhaiten ja tavurytmiikkaryhmä heikoiten. Hajonta etenkin 

tavurytmiikkaryhmän sisällä oli edelleen suurta.  

Yhdysvaikutusta ajalla ja tutkimusryhmällä oli ensimmäisen luokan aikana 

vain kirjainten osaamisen kehittymisessä, jossa muut ryhmät ottivat kiinni koti-

aktivaatioryhmän etumatkan joulukuuhun mennessä. Alkuäänteen kuulemisessa 

kehitys jatkui joulun jälkeen siten, että tavurytmiikka- ja Ekapeli-ryhmä lisäsivät 

osaamistaan, kotiaktivaation taso säilyi ennallaan ja kontrolliryhmän osaaminen 

laski hieman ilman tilastollista yhdysvaikutusta. Rytmin kuuleminen kehittyi eri 

ryhmissä myös hieman eri tavoin; kotiaktivaatioryhmä sai alkutestauksessa hei-

koimmat pisteet, mutta kehittyi joulukuuhun mennessä muiden tasolle ja maalis-

kuussa muiden ohi (ei tilastollisia eroja). Sanojen tavutuksen kehityksessä kont-

rolliryhmä oli joulukuussa pisimmällä, mutta muut ryhmät ottivat sen kiinni 

maaliskuussa (ei tilastollisia eroja). Kaikkiaan siis ryhmien väliset erot tasoittui-
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vat, ja myös ryhmien sisäiset hajonnat pienenivät ensimmäisen luokan aikana. 

Osassa tehtävistä, kuten alkuäänteen kuulemisessa, kirjainten osaamisessa ja 

sanojen tavutuksessa ryhmät saavuttivat maaliskuussa kattoarvot tai olivat niitä 

hyvin lähellä. Yhteenvetona voi todeta, ettei pieniä tehtäväkohtaisia kehityseroja 

lukuun ottamatta ryhmään kuulumisella ollut merkitystä ensimmäisen luokan 

aikaiselle lukemisen kehittymiselle. 

 

10.1.2 Tyttöjen ja poikien menestyminen ensimmäisellä luokalla 

Erot sukupuolten välillä olivat alkutestauksessa hyvin pienet osassa tehtävistä 

poikien, osassa tyttöjen menestyessä paremmin ilman tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Joulukuussa teetetyssä ensimmäisessä lopputestissä tytöt olivat poikia pa-

rempia kaikilla yhdeksällä osa-alueella, näistä kahdella merkitsevästi. Maalis-

kuussa toisessa lopputestissä tytöt olivat edelleen kaikilla osa-alueilla poikia pa-

rempia, ja kolmessa tehtävässä erot olivat kasvaneet joulukuusta suurimman 

eron ollessa tekstinymmärryksessä (pojilla ka 7, 98, kh 3,52 ja tytöillä ka 9,64, 

kh 1,15). Tilastollisesti merkitseviä erot olivat kolmella osa-alueella. 

Tyttöjen ja poikien väliset erot vaihtelivat tutkimusryhmittäin siten, että ta-

vurytmiikkaryhmän tytöt menestyivät alkuseulan eri tehtävissä hieman muiden 

ryhmien tyttöjä huonommin (ei tilastollisia eroja) ja lopputesteissä samalla ta-

valla kuin muiden ryhmien tytöt. Muiden tutkimusryhmien tyttöjen kehitys oli 

kokonaispisteistä katsottuna alkuseulasta toiseen lopputestiin asti keskimäärin 

hyvin samankaltaista. Tavurytmiikkaryhmän pojat olivat pojista heikoimpia al-

kutestauksesta toiseen lopputestiin asti (tilastollinen ero kuitenkin vain toisen 

lopputestin tekstinymmärryksessä). Kaikkiaan Ekapeli-, kotiaktivaatio- ja kont-

rolliryhmien poikien kehitys oli keskenään samankaltaista, mutta tavurytmiikka-

ryhmän poikien hieman näitä heikompaa. Ryhmien sisäiset hajonnat olivat suu-

rempia pojilla kuin tytöillä. Erityisesti tavurytmiikkaryhmän poikien hajonta oli 

suuri kaikilla testikerroilla. Toisen lopputestin kokonaispisteet vaihtelivat tytöil-

lä eri tutkimusryhmissä 75,85:stä 77,22:een ja pojilla 64,62:sta 76,18:een (kes-

kihajonta tavurytmiikkaryhmän pojilla 16,41).  

Tytöt tavurytmiikkaopetuksessa kehittyivät poikia nopeammin (tilastollinen 

ero Mann-Whitneyn U-testillä tarkasteltuna oli kuitenkin vain loppuäänteen 

kuulemisessa ensimmäisessä lopputestissä ja tekstinymmärryksessä toisessa 

lopputestissä). Tosin tytöille näyttää opetuksen muoto olleen kohtuullisen mer-

kityksetön, koska menestys eri ryhmissä oli lopulta hyvin samantasoista. Yh-

teenvetona todettakoon tyttöjen kehittyneen lukemisessa poikia paremmin koko 

ensimmäisen luokan ajan tutkimusryhmästä riippumatta. 

 

10.1.3 Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien menestyminen ensimmäisellä 
luokalla 

Tarkkaavuuden ongelmista kärsivien 27 lapsen tulokset olivat tilastollisesti mer-

kitsevästi muita heikompia alkutestauksessa alkuäänteen kuulemisen ja kir-

jainosaamisen tehtävissä. Joulukuussa ensimmäisessä lopputestissä tarkkaamat-
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tomat olivat tarkkaavaisia merkitsevästi heikompia kaikilla osa-alueilla rytmin 

kuulemista ja tavumanipulaatiotehtävää lukuun ottamatta. Viimeksi mainitussa 

tarkkaamattomat menestyivät lähes merkitsevästi paremmin kuin tarkkaavaiset. 

Maaliskuussa toisessa lopputestissä tarkkaamattomat olivat tarkkaavaisia mer-

kitsevästi heikompia kaikissa tehtävissä, myös rytmin kuulemisessa ja tavu-

manipulaatiossa.  

Tarkkaavaisten ja tarkkaamattomien väliset erot vaihtelivat tutkimusryhmien 

sisällä eniten tavurytmiikkaryhmässä. Tavurytmiikkaryhmän tarkkaavaiset me-

nestyivät kaikista kahdeksasta ryhmästä parhaiten joulukuun ensimmäisessä 

lopputestissä kirjainosaamisen, alkutavun kirjoittamisen ja sanojen lukemisen 

tehtävissä. Sen sijaan tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomat olivat näissä tehtä-

vissä heikoin ryhmä, kuten suurimmassa osassa muitakin tehtäviä. Ryhmien vä-

lillä oli näissä tehtävissä tilastollisesti merkitsevä ero. Maaliskuussa toisessa 

lopputestissä erot tavurytmiikkaryhmän sisällä olivat ennallaan tai kasvaneet. 

Muissa tutkimusryhmissä yhtä suurta eroa tarkkaavaisten ja tarkkaamattomien 

välille ei muodostunut. Yhteenvetona voi todeta tarkkaavuuden ongelmista kär-

sivien kehittyneen lukemisessa muita heikommin ensimmäisen luokan ajan. 

Tutkimusryhmistä tavurytmiikka näyttäisi sopineen parhaiten tarkkaavaisille, 

Ekapeli taas paremmin tarkkaamattomille, joskin erot ekapelaajien kesken olivat 

vailla tilastollista merkitsevyyttä.  

 

 

10.2 Toisen luokan tuloksista 
 

Toisen luokan syyskuussa kolmanteen lopputestiin osallistui alun perin 80 lap-

sesta enää 72. Kato ei ollut selektiivistä missään tutkimusryhmistä, kummassa-

kaan sukupuolessa eikä tarkkaavuuden ongelmista kärsivien joukossa. Tutki-

musryhmien menestys kolmannessa lopputestissä oli tasaista alkutavun kirjoit-

tamisessa, sanojen tavutuksessa, sanojen lukemisessa, tekstinymmärryksessä ja 

sanelukirjoituksessa. Poikkeuksen muodosti epäsanojen löytämistehtävä, jossa 

ryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero tavurytmiikkaryhmän 

ollessa paras ja muiden ryhmien menestyessä keskenään samankaltaisesti.  

Tyttöjen ja poikien välille ensimmäisen luokan aikana syntyneet erot olivat 

täydellisesti tasoittuneet toisen luokan syksyn testauksessa. Tavurytmiikkaryh-

män pojat olivat sukupuolen mukaan tehdyn tutkimusryhmien alaryhmittelyn 

perusteella ensimmäisen luokan aikana heikoimpia lähes kaikilla testatuilla osa-

alueilla. Toisen luokan alussa eroja ei juuri enää ollut, ja tavurytmiikan pojat 

menestyivät epäsanojen löytämisessä kaikista kahdeksasta ryhmästä parhaiten. 

Ne lapset, jotka opettaja oli nimennyt tarkkaavuuden ongelmista kärsiviksi en-

simmäisellä luokalla, olivat edelleen kaikilla mitatuilla osa-alueilla muita hei-

kompia. Erot olivat tosin kaventuneet, ja merkitsevä ero oli vain tekstinymmär-

ryksessä ja sanojen tavutuksessa. Tavurytmiikkaryhmän tarkkaamattomat olivat 

edelleen heikoin alaryhmä, poikkeuksena oli epäsanojen tunnistaminen, jossa 

ryhmä oli paras. Tilastollisia eroja ei alaryhmien välillä kuitenkaan enää ollut.  
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Maaliskuun ALLU-testeihin osallistui 65 lasta. Eniten katoa tapahtui tavu-

rytmiikkaryhmässä, mutta kato ryhmän sisällä ei ollut selektiivistä siihenastisten 

taitojen osalta. Erot ryhmien välillä eivät olleet merkitseviä. Teknisessä lukemi-

sessa parhaiten menestyi tavurytmiikkaryhmä (sitten Ekapeli-, kotiaktivaatio- ja 

kontrolliryhmä). Tekstinymmärryksessä kotiaktivaatioryhmä oli paras (sitten 

kontrolli-, tavurytmiikka- ja Ekapeli-ryhmä). Pojat menestyivät hieman tyttöjä 

paremmin teknisessä lukemisessa, tytöt taas poikia paremmin tekstinymmärryk-

sessä, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut. Tarkkaavaiset menestyivät 

kaikissa tehtävissä tarkkaamattomia paremmin, mutta merkitsevä ero oli vain 

ensimmäisessä tekstinymmärrystehtävässä. 

Kaikkiaan toisen luokan tulokset kertovat taitoerojen kaventuneen. Tutki-

musryhmien välillä erot olivat olleet pienet jo ensimmäisellä luokalla, sukupuol-

ten välillä ne hävisivät toisen luokan syksyllä, ja tarkkaavaisten ja tarkkaamat-

tomien välillä kaventuivat huomattavasti toisen luokan keväällä. Ainoat erot, 

joka säilyivät läpi koko tutkimusjakson, olivat alkuseulan kirjainosaamisen pe-

rusteella tehdyn tertiilijaon pysyminen siten, että heikoimmalla tertiilillä (enin-

tään 17 osattua kirjainta alkuseulassa) oli edelleen merkitsevä ero muihin ja 

tarkkaamattomilla oli merkitsevä ero tarkkaavaisiin ALLU-testin tekstinymmär-

ryksessä. Päällekkäisyyttä näillä ryhmillä oli siten, että heikoimpaan tertiiliin 

kuuluneista 22 lapsesta 12 oli tarkkaamattomia. 

 

 

10.3 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 

1. Miten tutkimuksessa käytetyt interventiomenetelmät eroavat lukutaidon kehit-
täjinä kahden ensimmäisen luokan ajan toisistaan ja kontrolliryhmän saamasta 
erityisopetuksesta? Käytettyjen interventiomenetelmien vaikutus kohdistui osit-

tain lukemisen eri osa-alueisiin. Tavurytmiikalla ja Ekapelillä pyrittiin teknisen 

lukemisen valmiuksien parantamiseen ja vanhempien aktivoinnilla tekstinym-

märtämisen sekä teknisen lukutaidon parantamiseen. Tutkimusryhmät kehittyi-

vät kaikilla lukemisen alueilla, eikä kuntoutuksella voi sanoa olleen spesifiä vai-

kuttavuutta tietylle lukemisen osa-alueelle. Erot ryhmien välillä olivat pienet 

ensimmäisen syksyn jälkeen muiden otettua kotiaktivaatioryhmän etumatkan 

kirjainosaamisessa kiinni. Toisella luokalla ainoa merkitsevä ero tutkimusryh-

mien välillä oli syksyn epäsanojen löytämistehtävässä, jossa tavurytmiikkaryh-

mä menestyi muita paremmin.  

Keskinäisen samankaltaisen kehityksen lisäksi myöskään kontrolliryhmään 

verrattuna ei syntynyt eroja. Kontrolliryhmän saama erityisopetus oli opettaja-

haastattelun mukaan keskittynyt ensimmäisen luokan aikana teknisen lukutaidon 

saavuttamiseen. Ryhmä edistyi hyvin etenkin ensimmäisellä luokalla myös teks-

tinymmärryksessä. Toisella luokalla kontrolliryhmän tulokset hajosivat siten, 

että alkuseulassa korkeintaan 17 kirjainta (kirjaintasoryhmä 1) osanneet lapset 

menestyivät merkitsevästi heikommin kuin muut kontrolliryhmän lapset sekä 

syksyn tekstinymmärryksessä että kevään ALLU-testin tekstinymmärryksen teh-
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tävissä. Teknisessä lukemisessa kontrolliryhmän kirjaintasoryhmien välinen ero 

ei ollut merkitsevä. Kontrolliryhmän kirjaintasoryhmän 1 menestys oli kaikista 

tutkimusryhmien kirjaintasoryhmistä heikointa ALLUn sekä teknisen lukemisen 

että tekstinymmärryksen tehtävissä. Tästä voi päätellä, ettei annettu lisätuki ollut 

ollut riittävää nostamaan kontrolliryhmän heikoimpia lapsia muiden tasolle. 

 

1.1 Mitä erityispiirteitä on tavurytmiikkakuntoutuksessa? Tavurytmiikkakun-

toutuksen sisältö on selostettu yksityiskohtaisesti luvussa 7.3.1.1 ja liitteillä 5-

6. Tavurytmiikan perusidea eli järjestelmällinen monikanavaisuus ja rytmii-

kan korostaminen olivat opetustilanteesta havainnoituina toimivia elementte-

jä. Tavurytmiikkaohjelman harjoitteista liikkeen/kosketuksen ja äänteen sekä 

liikkeen/kosketuksen ja tavun yhdistämiset olivat harjoitteita, joita lapset te-

kivät myös spontaanisti esim. sanoja segmentoidessaan. Hyöty ei ryhmätasol-

la kuitenkaan näyttänyt siirtyvän kykyyn tavuttaa sanoja tai kirjoittaa esim. 

alkutavuja. Rytmiharjoitteiden runsaus ei näkynyt toistotaputustesteissä me-

nestymisenä, vaikka käytännössä havainnoituna lasten kyky suullisesti rytmit-

tää sanoja parani. Hyvä teknisen lukemisen taito syntyi vasta toisella luokalla, 

mikä voidaan tulkita ainakin kahdella tavalla: iso osa oppilaista oli hitaasti 

kypsyviä, ja tavurytmiikka kenties heistä osaa hyödytti viiveellä, tai tavuryt-

miikkainterventio hidasti oppimista ensimmäisellä luokalla esim. vähentämäl-

lä osallistumista kotiluokan toimintaan. Koska tavurytmiikkaryhmän lapset 

menestyivät toisella luokalla kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi paremmin 

kuin muut epäsanojen lukemisessa ja parhaiten (ilman tilastollista eroa) sano-

jen lukemisessa sekä ALLUn teknisessä lukutaitotehtävässä, tavurytmiikan 

harjoitteissa tai sen myötä lukemiseen kohdistetulla suurentuneella panostuk-

sella on voinut olla merkitystä. Runsas huomion kiinnittäminen mahdolliseen 

lukivaikeuteen heti ensimmäisen luokan alussa on kenties johtanut lasten, 

vanhempien ja opettajien tiiviimpään työskentelyyn ongelman voittamiseksi, 

ja tuloksia on näin vähitellen alkanut tulla.  

Ensimmäisen tavurytmiikkaintervention perusteella voi sanoa harjoittei-

den hyödyttäneen osaa heti (lähinnä tyttöjä, tarkkaavaisia ja parempaan kir-

jaintasoryhmään kuuluvia), mahdollisesti osaa (lähinnä poikia, tarkkaamatto-

mia ja heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvia) viiveellä. Tavurytmiikka-

ryhmässä oli haasteellinen viiden pojan alaryhmä, joilla oli sekä tarkkaavuu-

den ongelmia että alkuseulan kirjainosaaminen alle 17. Näistä pojista kaksi 

siirtyi erityisluokalle toisen luokan alkaessa ja yksi muutti eri kaupunkiin. 

Kaksi samassa yleisopetusluokassa pysynyttä poikaa ei saavuttanut ALLU-

testissä riittävää tekstinymmärryksen taitoa mutta kuitenkin riittävän teknisen 

lukutaidon. Tämä olikin tavurytmiikkaryhmän positiivisimpia tuloksia; yksi-

kään ryhmän toisella luokalla yleisopetuksessa olevista lapsista ei jäänyt alle 

riittävän teknisen lukutaidon tason ALLU-testissä.  

Tarkasteltaessa tavurytmiikkakuntoutusta menetelmän vahvuuden ja joh-

donmukaisuuden kannalta (Yeaton & Sechrest 1981, ks. luku 5.3) voidaan to-

deta puutteita sen vahvuudessa. Kuntoutuksen kesto ja intensiteetti (3x 20 mi-
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nuuttia 10 viikon ajan) olivat kohtalaiset, vetäjä oli koulutukseltaan erityis-

luokanopettaja ja kuntoutusohjelma oli ennalta tarkkaan laadittu. Kuitenkin 

koska tavurytmiikkaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa ja menetelmä rakennettiin 

usealle teoriapohjalle (Goswami ym. 2002; Ramus ym. 2003), ei vielä ollut 

näkemystä siitä, miten kuntoutus johtaisi haluttuun lopputulokseen, ja vah-

vuus siten kärsi. Menetelmän johdonmukaisuus toteutui siinä mielessä hyvin, 

että ohjelmasta oli tarkka suunnitelma, jonka mukaan toimittiin. Täsmällinen 

toteutusmuoto kuitenkin vaihteli lapsiryhmän mukaan, ja kuntouttajan vaihtu-

essa todennäköisesti myös kuntoutuksen sisältö muuttuisi. Tavurytmiikkame-

netelmään sisältyvä lapsilähtöisyys vaatii kykyä poimia lasten ilmaisuista 

esimerkkiaineistoa käytettäviin harjoitteisiin ja herkkyyttä soveltaa tehtäviä 

erilaisille oppijoille. Esimerkiksi kosketusaistiin perustuvat harjoitteet ovat 

useimmista lapsista hauskoja, mutta eivät suinkaan kaikista. 

Jatkossa tavurytmiikan harjoitteita kannattaa testata luokkatilanteissa lä-

päisyperiaatteella eri oppiaineiden yhteydessä tai jakotunneilla, jolloin luokan 

sisäiset työskentelyryhmät on helppo muodostaa esim. luokanopettajan ja eri-

tyisopettajan yhteistyöllä. Kotiluokan ulkopuolinen pienryhmätyöskentely on 

mahdollista, kun ryhmäytymiseen kuluva aika hyväksytään ja ryhmän homo-

geenisyyteen panostetaan. Kovin rauhattoman ensiluokkalaisen siirtäminen 

lapsijoukosta ja tilasta toiseen voi kuormittaa siten, että pienryhmästä saavu-

tettu hyöty häviää. Levottomuuden ja tarkkaamattomuuden usein liittyessä lu-

kemisen vaikeuteen työskentelymuotojen suunnittelu selkeiksi ja pysyviksi on 

suuri osa kuntoutusta. 

 

1.2 Mitä erityispiirteitä on Ekapeli-kuntoutuksessa? Ekapelin pelaaminen ke-

hitti nopeasti äänne-kirjainvastaavuuden hallintaa. Tulokset näkyivät peliti-

lanteessa havainnoituina Ekapeli-ohjelman tasojen vaikeutumisena pian pe-

laamisen alettua. Ekapeli oli oppimisympäristönä lapsista kiinnostava, eikä 

noin 15 minuutin peliaikana ilmennyt kellään keskittymisvaikeuksia, joiden 

vuoksi pelaaminen olisi pitänyt keskeyttää. Ekapeli-ryhmässä tarkkaavaisten 

ja tarkkaamattomien menestymisen välille ei ensimmäisen luokan aikana 

muodostunut yhtä suurta eroa kuin tavurytmiikka- ja kontrolliryhmässä (koti-

aktivaatioryhmässä tarkkaamattomia oli vain 3). Myöskään tyttöjen ja poikien 

väliset erot eivät olleet niin suuret kuin tavurytmiikka- ja kontrolliryhmässä 

(suunnilleen yhtä suuret kuin kotiaktivaatioryhmässä). Lisäksi alkuseulan kir-

jainosaamisen perusteella tehdyt kaksi kirjaintasoryhmää olivat Ekapeli-

ryhmässä tasaisimmat. Siten Ekapelillä ei ainakaan voi päätellä autetun vain 

niitä, joilla oppimisen edellytykset olivat parhaimmat.  

Välimäen (2007) proseminaarityö tämän tutkimuksen lasten asenteista 

Ekapeliä kohtaan (aiheesta yleisemmin Ronimus 2004) kertoi 80 % lapsista 

pitäneen pelaamisesta. Pelaamisesta pitäminen ei korreloinut lukutaidon edis-

tymisen kanssa, eivätkä pelaamismäärät korreloineet lukutaidon kehittymisen 

kanssa. Pelaaminen tässä tutkimuksessa tapahtui koulussa ja pääosin oppitun-

tien aikana. Tämä ei ollut paras järjestely, sillä 42 % lapsista koki jäävänsä 
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jälkeen muusta luokasta pelaamisen takia. Kuitenkin 89 % oppilaista oli mie-

lestään oppinut uusia äänteitä, tavuja ja sanoja Ekapelin ansiosta. Tulokset 

kertovat Ekapelin toimivan motivoivana harjoitteluvälineenä. Ekapelin uu-

demmissa versioissa (www.lukimat.fi/ekapeli) motivointiin on edelleen pa-

nostettu mm. pelin grafiikkaa ja palkitsemisjärjestelmää kehittämällä. 

Ekapeli-kuntoutuksen menetelmällistä vahvuutta ja johdonmukaisuutta 

tarkasteltaessa voi todeta vahvuuden olleen hyvä intervention keston osalta. 

10-viikkoisessa intervention intensiteetti osassa kouluista oli sen sijaan puut-

teellinen, sillä joinakin viikkoina pelattiin vain kerran noin 15 minuutin jakso. 

Ekapelillä tulisi pyrkiä tiiviiseen, mieluiten joka päivä tapahtuvaan kuntou-

tukseen. Tähän ei johtuen pääasiallisesti koulun muusta toiminnasta päästy, 

vaikka pelaamisajoista oli tarkka suunnitelma. Näin ollen monilla lapsilla 

Ekapelin mahdollinen erillishyöty peittyi yleisempään lukijana kypsymiseen. 

Ekapelin teoria perustuu professori Lyytisen (mm. Lyytinen 2004; Syrjälä 

& Lyytinen 2004, 124) tutkimuksiin lukemisen vaikeuksista ja erityisesti mo-

tivaation säilyttämisen tärkeyteen teknisen lukemisen harjoitteluvaiheessa. 

Ekapelin vaikuttavuudesta on raportoitu pro gradu -töissä ja ainakin Hintikan 

ym. (2005) artikkelissa. Kuntoutusmenetelmänä peli on kuitenkin vielä uusi, 

eikä mikään pelin versioista ole ollut kauan käytössä, joten menetelmän vah-

vuus ei ole paras mahdollinen. Kuntouttajan vaikutus ei Ekapeli-interventi-

ossa ollut yhtä suuri kuin tavurytmiikkainterventiossa. Lapset saivat ylimää-

räistä huomiota, kun heidät haettiin pelaamaan, pelaamista seurattiin ja peli-

passeja täytettiin. Ekapelissä työskentely on kuitenkin alkuohjeistuksen jäl-

keen täysin itsenäistä, ja aikuisen tehtäväksi jää valvonta. Siten menetelmälli-

nen johdonmukaisuus Ekapelissä on helppo toteuttaa. Kuntouttajan vaihtumi-

sen ei pitäisi millään lailla vaikuttaa pelaamisessa edistymiseen. 

Koska Ekapelillä ei tässä tutkimuksessa tällä peli-intensiteetillä saavutettu 

pysyviä tuloksia (ALLU-testissä kuusi yleisopetuslasta jäi alle riittävän tekni-

sen lukemisen tason ja tekstinymmärryksen taso oli ryhmistä heikoin, vaikka-

kin ilman tilastollisia eroja) peliä voi suositella käytettäväksi tiiviimpänä in-

terventiona tai vain osana lukemisen alkeisopetusta, erityisesti perustaitoja 

toistavassa harjoittelussa. Tämä pelin alkuperäinen tarkoitus onkin (mm. Lyy-

tinen & Lyytinen 2006, 102). Ekapelin ehdottomia etuja olivat peliympäristön 

kiehtovuus, tarkkaamattoman lapsen huomion saaminen, palautteen puolueet-

tomuus ja ohjelman eteneminen lapsen tason mukaisesti.  

 

1.3 Mitä erityispiirteitä on vanhempien aktivoinnissa ääneen lukemiseen? 

Tässä tutkimuksessa käytetyn menetelmän tarkoituksena oli innostaa van-

hempia paitsi lukemaan myös keskustelemaan luetusta ja poimimaan tekstistä 

yhtymäkohtia lapsen omaan elämään. Ääneen lukemisen suora hyöty kohdis-

tui tekstinymmärrykseen ja sanavaraston kasvuun, mutta tehtävien kautta 

myös teknisen lukutaidon ja oikeinkirjoittamisen kehittymiseen. Merkittävää 

lisäksi oli lapsen lukemaan opettelun vanhemmalta saama lisähuomio inter-

vention myötä.  
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Kotiaktivaatioryhmä menestyi ensimmäisellä luokalla hyvin lauseiden lu-

kemisessa ja tekstinymmärryksessä (tässä tilastollinen ero muihin maalis-

kuussa toisessa lopputestissä).  

Kuitenkin kun tarkasteluun otetaan kustakin tutkimusryhmästä vain pa-

rempi kirjaintasoryhmä (alkuseulan kirjainosaaminen yli 17, koko kotiakti-

vaatioryhmä yhtä lasta lukuun ottamatta) muut ryhmät menestyivät sekä lau-

seiden lukemisessa että tekstinymmärryksessä kotiaktivaatiota vastaavasti. 

Alkuperäinen kirjainosaaminen ja siihen liittyvät lukemisvalmiudet siten mää-

räsivät edistyksen ensimmäisellä luokalla. Toisella luokalla eroja ei teks-

tinymmärryksessä ollut enää kokonaisinakaan tarkasteltujen tutkimusryhmien 

välillä. Teknisessä lukemisessa toisella luokalla tutkimusryhmät menestyivät 

samankaltaisesti lukuun ottamatta epäsanojen löytämistä, jossa ryhmien välil-

lä oli merkitsevä ero (tavurytmiikkaryhmä paras, muut ryhmät keskenään sa-

manlaisia). ALLU-testissä kotiaktivaatioryhmästä alle riittävän teknisen lu-

kemisen tason jäi viisi lasta (alle riittävän tekstinymmärtämisen tason jäi kak-

si lasta, riittävä lukutaito kymmenellä lapsella). Päätelmänä voidaan todeta 

teknisen lukemisen tukemisen ilmeisesti kannattaneen muissa tutkimusryh-

missä. 

Vanhempien suhtautuminen ohjattuun kotona lukemiseen oli haastattelu-

jen perusteella myönteistä, mutta osa piti interventiota työläänä. 80 % oli lu-

kenut kirjan kokonaan, mutta vain 15 % oli tehnyt kaikki annetut tehtävät. 50 

% ilmoitti, ettei kirjan lukeminen ollut lisännyt heidän normaalia lapselle lu-

kemisen määräänsä. 35 % ei ollut halukkaita enää ryhtymään vastaavaan 

työskentelyyn, ja 45 % kertoi olevansa valmis siihen silloin tällöin (liite 11). 

Näillä perusteilla kotiaktivaatiointerventiota voi pitää kohtuullisen onnistu-

neena, mutta suuritöisenä perheille, joilla muutenkin meni runsaasti aikaa lap-

sen lukemaan opettelun auttamisessa. Jos erityisopetuksella halutaan alusta 

saakka tukea myös tekstinymmärtämisen taitojen kehittymistä, kotona van-

hempien kanssa luettuja tarinoita voi jatkotyöstää koulussa käymällä uudes-

taan läpi tekstiä ja syventämällä siitä tehtävää päättelyä. Tämä voi tapahtua 

projektinomaisesti koko luokalle tai vain oppilaille, joiden tekstinymmärtä-

mistaidot (tai kuullun ymmärtämisen taidot koulun alussa) ovat heikoimmat. 

Tarkasteltaessa kotiaktivoinnin menetelmällistä vahvuutta, havaitaan sen 

10 viikon kesto todennäköisesti riittäväksi. Samoin kolmen lukemiskerran 

viikkointensiteetti oli kohtalainen. Koska lukemista ja kirjaan laadittujen teh-

tävien tekemistä ohjasivat vanhemmat, erot kuntouttajien välillä olivat suuret, 

vaikka lukemisen ohjeistus ja koko ohjelman suunnitelmallisuus olivat tarkat. 

Matteus-vaikutukselle (Stanovich 1986, ks. luku 1) tässä interventiossa oli 

hyvät mahdollisuudet; osa perheistä innostui menetelmästä kovasti ja laajensi 

lukutapaa myös muihin lastenkirjoihin, yhdessä perheessä taas ei intervention 

päätyttyä muistettu, kuka sisaruksista oli siihen osallistunut (julkaisematon 

puhelinhaastattelu). 

Teoriataustaltaan kotiaktivaatio perustui Whitehurstin (1988) esittelemään 

dialogiseen lukemiseen, jolla on saatu hyviä tuloksia (ks. luku 7.3.3). Tässä 
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tutkimuksessa käytetty ohjelma sisälsi kuitenkin muitakin kuin dialogisen lu-

kemisen elementtejä (mm. kirjalliset tehtävät), joten menetelmän teoriaperus-

teisuus oli kirjava. Menetelmän johdonmukaisuus oli hyvä, jos vanhemmat 

noudattivat annettuja ohjeita, sillä lukeminen ja tehtävien teettäminen eivät 

vaatineet ammattiosaamista. Koska perheet kuitenkin tekivät tehtäviä vaihte-

levalla aktiivisuudella, johdonmukaisuus kärsi.  

 

5. Miten sukupuoli ja opettajien määrittelemä tarkkaamattomuus vaikuttavat 
lukutaidon kehityspolkuihin? Tämän tutkimuksen tytöt näyttivät hyötyvän kou-

luopetuksesta heti sen alettua. Kaikissa tutkimusryhmissä tytöt kehittyivät mel-

kein samaa tahtia ja ottivat jouluna merkitsevän eron poikien niin teknisen lu-

kemisen kuin tekstinymmärryksen taitoihin. Erot kasvoivat ensimmäisen luokan 

maaliskuuhun mennessä, mutta hävisivät kokonaan toisella luokalla.  

Opettajien mukaan tarkkaavuuden ongelmat haittasivat 20 pojan ja 7 tytön 

koulutyötä ensimmäisen luokan syksyllä. Opettajien nimeämien lasten kehitys 

jäi jälkeen muista sekä teknisessä lukutaidossa että tekstinymmärryksessä koko 

ensimmäisen luokan, ja vielä toisellakin luokalla ero oli näkyvissä, vaikkakin 

kaventuneena. Neljällä viidestä toisella luokalla erityisopetuspäätöksen saanees-

ta lapsesta koulutyötä haittasi tarkkaavuuden puute (kaikki viisi erityisopetus-

päätöksen saanutta kuuluivat lisäksi heikompaan kirjaintasoryhmään). Tarkkaa-

vuuden puute myös moninkertaisti todennäköisyyden jäädä alle riittävän luku-

taidon toisen luokan keväällä.  

 

6. Mitkä koulun alkaessa mitatut tekijät ennustavat teknisen lukutaidon ja teks-
tinymmärryksen menestystä kahden ensimmäisen luokan ajan? Varhainen kir-

jainten osaaminen ja tavujen lukeminen ennustivat parhaiten ensimmäisen luo-

kan sekä teknistä lukutaitoa että tekstinymmärrystä. Myös naissukupuoli ennusti 

tekstinymmärrystä ensimmäisen luokan keväällä. Toisella luokalla ei-verbaali 

älykkyys, värien nopea sarjallinen nimeäminen ja tavurytmiikkaryhmään kuu-

luminen olivat teknisen lukemisen vahvimmat ennustajat. Tekstinymmärrystä 

ennusti toisen luokan syksyllä parhaiten varhainen kirjainten osaaminen, kevääl-

lä ei-verbaali älykkyys. Ei-verbaali älykkyys ja äidin koulutus ennustivat toisen 

luokan syksyn lopputestin kokonaispisteissä menestymistä. Kotona puhuttavat 

muut kielet tai suvussa esiintyvä lukemisen vaikeus eivät tässä tutkimuksessa 

tehdyissä tarkasteluissa kuuluneet merkitsevien ennustajien joukkoon. 

Lapset, jotka kuuluivat kirjainosaamiseltaan heikoimpaan kolmannekseen 

koulun alkaessa, olivat pääsääntöisesti edelleen heikoimpia toisen luokan ke-

väällä. Ero tekstinymmärryksessä oli merkitsevä vielä ALLU-testissä. Lasten 

kehityspolut erkanivat ensimmäisen luokan aikana ilmeisesti tarkkaavuuden 

säädellessä mahdollisuutta hyötyä koulussa annettavasta opetuksesta. Erot olivat 

suurimmillaan ensimmäisen luokan keväällä sekä teknisessä lukemisessa että 

tekstinymmärryksessä ja kaventuivat tämän jälkeen. 
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11 Pohdinta 
 

11.1 Lasten kehityksestä ensimmäisellä luokalla 
 

Tutkimusryhmät menestyivät hyvin samankaltaisesti koko ensimmäisen luokan 

ajan yksittäisissä tehtävissä esiintyneitä eroja lukuun ottamatta. Ensimmäisenä 

syksynä kehitys oli erittäin merkitsevää lähes kaikilla tutkimukseen osallistu-

neilla lapsilla lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla kertoen suomalaisen perus-

koulun tehokkuudesta opettaa lukemaan suomen kielellä. Kontrolliryhmä me-

nestyi jouluna heti kuntoutusjakson jälkeen yhtä hyvin kuin muutkin ryhmät 

saaden interventiot näyttämään jokseenkin tehottomilta. Ilmiö ei ole tutkimus-

kirjallisuudessa vieras (Brown & Percy 2007, 341; Kairaluoma ym. 2007; Lam-

minmäki ym. 1997; Takala 2004, 53). Syitä kontrollien menestymiseen erityis-

pedagogisessa interventiossa on monia. Tässä tutkimuksessa on tuskin kyse John 

Henry -vaikutuksesta (mm. Saretsky 1975) eli kontrolliryhmän kilpailullisesta 

asenteesta tutkimustilanteessa. Kontrolliryhmän lapset tulivat kolmesta koulusta, 

joista yhdessä erityisopettajan sairastumisen vuoksi ei lainkaan annettu tutki-

mukseen kuuluville kahdelle oppilaalle erityisopetusta. Kahdessa muussa kou-

lussa opetusta annettiin 1–2 kertaa viikossa yksilö- tai pienryhmäopetuksena. 

Näistä kouluista vain toisessa opettajaresursseista johtuen oli mahdollisuus tii-

viiseen yksilölliseen kuntoutukseen. On mahdollista, että kontrolliryhmä, tai osa 

siitä, alkujaankin oli lukemisessaan pitemmällä kuin etenkin tavurytmiikka- ja 

Ekapeli-ryhmät. Kontrolliryhmällä mm. tavujen lukemisen taito oli merkitseväs-

ti parempaa alkutestauksessa kuin tavurytmiikkaryhmällä. Kenties tämä ero ei 

heijastellutkaan hieman myöhempää testiajankohtaa, vaan todellista osaa-

miseroa, joka olisi näkynyt, vaikka kaikki lapset olisi testattu samana päivänä. 

Kenties kontrolliryhmässä joidenkin oppilaiden kohdalla pystyttiin hyvinkin yk-

silölliseen työskentelyyn ensimmäisen luokan syyslukukaudella, ja heidän op-

pimisensa näin nopeutui. Tai ehkä lukemisen kehittymiseen vaikuttavat moni-

naiset seikat tasoittivat ryhmien menestyksen. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneista lapsista olivat käyneet esiluokan. Tar-

kempi tutustuminen esiopetuksen sisältöön olisi parantanut mahdollisuuksia ar-

vioida tulevaa lukemisen kehitystä. Esiluokista tehdyt tutkimukset kertovat lu-

kemaan opettamisen määrän ja laadun vaihtelevan (mm. Mäkinen 2002; Nurmi-

laakso 2006). Mikäli jossain tähän tutkimukseen osallistuneiden lasten esikou-

lussa esim. kirjaimiin tutustuttaminen ja kielellisen tietoisuuden harjoitteet olivat 

olleet hyvin vähäisiä, näiden lasten kirjaintuntemus kenties oli heikolla tasolla 

ensimmäisen luokan alkaessa, mutta kohosi nopeasti kouluopetuksen alettua. 

Alkuseula olisi siten poiminut nämä (erityisesti kontrolliryhmän) lapset väärinä 

positiivisina mukaan.  

Suuri hajonta ryhmien sisällä liki kaikissa lopputestien tehtävissä kertoi las-

ten yksilöllisistä eroista ensimmäisen luokan ajan. Ilmeisestikään mikään käyte-
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tyistä kuntoutusmuodoista ei ollut sellainen, että kaikkien oppilaiden taipumuk-

set olisivat tulleet riittävästi huomioiduiksi. Tämä havainto puoltaa yksilöllisesti 

räätälöidyn intervention käyttöä ja todistaa vaikeudesta kehittää ryhmäkuntou-

tus, joka palvelisi hyvin kaikkia osallistujia (Allington 2006; Futterweit & Ruff 

1993). On myös mahdollista, että kuntoutuksen laatu ei niinkään ollut määräävä, 

vaan ryhmät edistyivät, koska kaikkien lukemista jollain tavoin tuettiin. Yksilöt 

ryhmien sisällä taas edistyivät oman henkilökohtaisen kokonaistilanteensa sane-

lemalla tavalla. Samantyyppisiä johtopäätöksiä ovat tehneet mm. Lamminmäki 

ym. (1997) interventiossaan, jossa kahdella erilaisella oppimisen vaikeuksien 

kuntoutusmenetelmällä saavutettiin kahden vuoden aikana hyvin samanlaiset 

tulokset, ja ensimmäisen vuoden aikana vähemmän spesifioitua kuntoutusta saa-

nut ryhmä menestyi paremmin mm. lukemisessa. Lamminmäki ym. päättelivät 

ei-ammattimaisen avun ilmeisesti riittäväksi auttamaan niitä lapsia, joilla harjoi-

tuksen määrän lisääminen oli riittävä tukitoimi, ja korostivat vanhempien mu-

kaanottoa interventioon paitsi lapsen kokonaiskehityksen tärkeimpinä tukijoina 

myös opettajina. 

Vaikka tutkimusryhmät menestyivät toistensa kaltaisesti koko ensimmäisen 

vuoden, ryhmien jako kahteen tasoryhmään alkuseulan kirjainosaamisen perus-

teella osoitti interventioiden vaikuttavan hieman eri tavoin eritasoisiin lukijoihin 

ja toisaalta osaamistason pysyvän melko muuttumattomana ainakin toisen luo-

kan alkuun asti. Tavurytmiikkaryhmässä merkitsevästi nopeammin sekä tekni-

sessä lukemisessa että tekstinymmärryksessä kehittyivät ne, joiden kirjainosaa-

minen alkuseulassa oli yli 17 (kirjaintasoryhmä 2). Ekapeliryhmässä taas kirjain-

tasoryhmät edistyivät hyvinkin samaa tahtia jouluun saakka, minkä jälkeen pa-

remman kirjaintasoryhmän kehitys nopeutui. Kontrolliryhmän kirjaintasoryhmä 

2 menestyi paremmin kuin kirjaintasoryhmä 1, joskaan ei merkitsevästi eikä niin 

suurella erolla kuin tavurytmiikkaryhmässä. Kotiaktivaatioryhmässä kaikki lap-

set yhtä lukuun ottamatta kuuluivat kirjaintasoryhmään 2. Tämän ryhmän me-

nestyminen oli samantasoista kuin tavurytmiikkaryhmän, Ekapeli-ryhmän ja 

kontrolliryhmän vastaavan kirjaintasoryhmän.  

Tarkkaavuuden ongelmat olivat etenkin tavurytmiikkaryhmässä huomatta-

vat. Heistä monille yksilöopetus olisi todennäköisesti ollut tehokkaampaa kuin 

noin viiden lapsen ryhmässä työskenteleminen. Lisäksi luokanopettajan ja luo-

kan vaikutuksen eliminoimiseksi tehty pienryhmien satunnaistaminen saattoi 

joillekin lisätä kohtuuttomasti stressiä. Vielä tuntemattomien rinnakkaisluokka-

laisten kanssa työskentely kotiluokasta poikkeavassa tilassa uuden opettajan 

johdolla on kelle tahansa koululaiselle jännittävä kokemus. Vaikka tutustumi-

seen ja totutteluun annettiin aikaa, aroille ja levottomille oppilaille jo pelkkä 

opetustilanteessa oleminen oli intervention alkuviikkoina haasteellista. Tässä 

Ekapeli-, kotiaktivaatio- ja kontrolliryhmä pääsivät vähemmällä. Ekapeli-

tietokoneohjelma pystyi hyvin vangitsemaan levottomankin lapsen mielenkiin-

non, ja pelaaminen sekä siinä menestyminen olivat täysin toisista oppilaista tai 

opettajasta riippumatonta. Samoin kontrolliryhmän saama erityisopetus tapahtui 

pääsääntöisesti 1–2 lapsen opetuksena. Tarkkaavuuden ongelmista kärsiviä tavu-
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rytmiikka-, Ekapeli ja kontrolliryhmissä oli suunnilleen saman verran (7–9 las-

ta), mutta diagnoosin perustuen pelkkiin opettaja-arvioihin oppilaiden vaikeudet 

ovat todennäköisesti olleet hyvinkin erisuuruisia. Kotiaktivaatioryhmässä tark-

kaavuuden ongelmista kärsiviä oli vain kolme. He menestyivät merkitsevästi 

heikommin kuin muut ryhmänsä jäsenet ensimmäisen luokan joulun tekstinym-

märtämisen tehtävissä, mutta kuroivat eron kiinni maaliskuussa. 

Tavurytmiikkatuokioiden työrauha parani intervention loppua kohti. Inter-

ventioajan lisääminen olisi siten saattanut olla hyvinkin tuloksekasta, kun pohja-

työ oli tehty. Normaalissa koulutilanteessa olisin todennäköisesti jatkanut kun-

toutusta samoilla pienryhmillä koko ensimmäisen vuoden supistaen osallistujia 

sitä mukaa, kun kehitystä tapahtui. Tämä lienee melko tavallinen erityisopettaji-

en tapa toimia. Toisaalta käytäntöä hakea oppilaita pois oman luokan tunneilta 

klinikkaopetukseen on myös syytä kyseenalaistaa. Varsinkin ensimmäisen luo-

kan alussa koulun ja oman luokan rutiinien omaksuminen vie lapsen päähuomi-

on, ja olon turvalliseksi tunteminen ottaa aikansa. Joka kerta, kun yksittäisen 

lapsi ohjataan ulos kotiluokasta tunnin alussa tai jopa sen kesken, tätä turvalli-

suudentunnetta koetellaan. Vaikka monet lapset lähtevät hyvin mielellään eri-

tyisopettajan luokse, he väistämättä jäävät paitsi siitä, mitä luokassa samanaikai-

sesti tapahtuu. Tämä ei voi lisätä oppimisvaikeudesta kärsivän lapsen hallinnan 

tunnetta ja luottamusta itseensä koululaisena. Erityisopettajan tulee siten olla 

varma asiastaan tarjotessaan klinikkamallista opetusta oppituntien aikana. Toi-

saalta erityisopettaja kutsutaan usein apuun vasta siinä vaiheessa, kun oppilas on 

jo pudonnut opetuksesta ja turhautuminen näkyy esim. levottomuutena. Hyvä ja 

jo monessa paikassa toimiva käytäntö on, että erityisopettaja seuraa tiiviisti ensi-

luokkalaisten kehitystä ja antaa tukea sitä tarvitseville oppilaille yhdessä luo-

kanopettajan kanssa välttäen näin klinikkaopetuksen kenties kokonaan. Mahdol-

lisuus tutustua lapsiin jo esikouluvaiheessa parantaa mahdollisuuksia ennaltaeh-

käisevään toimintaan. Näillä perusteilla voi todeta, ettei ulkopuolisen konsult-

tiopettajan vierailu ja toimiminen ainoana erityisopettajana ensimmäisen luku-

kauden ajan erillisessä opetustilassa ole oppilaiden turvallisuuden tunteen tai 

kuntoutuksen jatkuvuuden kannalta optimiratkaisu. Intervention aikana molem-

mista tavurytmiikkakouluista yksi erityisopettaja ja toisesta koulusta kaksi luo-

kanopettajaa (luokanopettajia oli kahdessa koulussa yhteensä viisi) kävi kerran 

tutustumassa tavurytmiikkakuntoutukseen. Vierailuja oli vaikea järjestää, koska 

opettajilla oli kuntoutuksen aikana aina omaa opetusta. Luokanopettajien kon-

sultointi oli päivittäistä, mutta se keskittyi pääasiallisesti yksittäisten lasten kehi-

tyksen (tai käyttäytymisen) raportointiin ja luokkaopetuksessa kulloinkin me-

neillään olevien kirjainten tai tavujen selvittämiseen. Monipuolisempi yhteyden-

pito ja tutustuminen luokkahuonetyöskentelyyn olisivat liittäneet kuntoutuksen 

läheisemmin opetukseen. Samoin vanhemmat olisi voinut ottaa tiiviimmin mu-

kaan kuntoutukseen. Tutkimuslupapyynnön jälkeen vanhemmille lähetettiin 

kolme tiedotetta, joissa kerrottiin lyhyesti, mitä tavurytmiikkakuntoutuksessa oli 

tehty ja miten kunkin lapsi oli edistynyt.  
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Tutkimuksen asetelmassa oli tärkeää, ettei lasten tarvinnut olla pois äidinkie-

lentunneilta interventiokuntoutuksen aikana. Koska alkuopetus on kokonaisval-

taista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004), poissaolo miltä ta-

hansa tunnilta vähentää saatua äidinkielen opetusta. Oppiaineensa eheyttävä 

luokanopettaja esimerkiksi kertoo matematiikkatarinoita tai leikityttää kirjain-

hippaa liikuntatunnilla ja kaiken aikaa omalla kielellisellä toiminnallaan tukee 

lukemisen valmiuksien kehittymistä. Tavurytmiikkaryhmälle poissaoloa oppi-

tunneilta tuli eniten, sillä ryhmämuotoinen kuntoutus vei enemmän aikaa kuin 

peluuttaminen tietokoneella tai yksittäisten oppilaiden hakeminen erityisopetuk-

seen kuten suurimmalla osalla kontrolliryhmän lapsista. Kotiaktivaatioryhmän 

lapset eivät kuntoutuksen vuoksi olleet poissa miltään oppitunneilta. Saattaa si-

ten olla, että oppilaiden poissaolo oman luokan tunneilta, vaikkakin muusta kuin 

suorasta lukemisen opetuksesta, vaikutti joidenkin oppimista hidastavasti (aihet-

ta on pohtinut laajemmin mm. Markussen 2004). Tätä päättelyä tukevat havain-

not etenkin tavurytmiikkaryhmän oppimisen kirivaiheesta joulun jälkeen. On 

yhtä mahdollista, ettei tavurytmiikkaryhmä edistynyt ensimmäisen luokan syk-

syllä ryhmänä aivan yhtä hyvin kuin muut, koska kuntoutusmuoto ei ollut sopi-

va, lapset kypsyivät hitaammin tai muut oppimisen lähtökohdat olivat heikom-

mat kuin toisilla. Kaikkiaan on mielenkiintoista pohtia, miksi osa tavurytmiikka-

ryhmän lapsista oppi niin verkkaisesti lukemaan, koska myös Hawthorne-ilmi-

ölle (mm. Diaper 1990; Holden & Holden 2001) heti intervention jälkeen olisi 

ollut hyvät mahdollisuudet. Tutkijan vaikutus kohdistui yhteen ryhmään voi-

makkaammin kuin muihin, mutta tällä ei koko ryhmän tasolla näyttänyt olevan 

myönteistä vaikutusta.  
 

Tavumanipulaatiotehtävässä menestymisestä 

Kaikista ensimmäisen luokan aikana teetetyistä tehtävistä erikoisin kehityskulku 

oli tavumanipulaatiotehtävässä. Tässä tutkimuksessa tavumanipulaatiotehtävänä 

oli viimeisen tavun poistaminen sanasta, ts. lapsen piti kertoa, mikä sana jäi jäl-

jelle, kun viimeinen tavu poistettiin (esim. vanu-kas). Yksilöllisesti suoritettava 

tehtävä teetettiin alkutestauksessa sekä ensimmäisessä ja toisessa lopputestissä. 

Tavurytmiikkaryhmän menestyminen vaikeassa tavun poiston tehtävässä (mm. 

Mäkinen 2002, 66; Poskiparta ym. 1999) oli ryhmän muuhun ensimmäisen luo-

kan osaamiseen nähden yllättävää. Jo alkutestauksessa tavurytmiikkaryhmä on-

nistui tavumanipulaatiossa ja tavujen yhdistäminen sanaksi -tehtävässä, joten 

ryhmä osoitti fonologista tavutason taitoa jo ennen intervention alkua. Ryhmän 

menestys ensimmäisessä lopputestissä saattoi myös olla suora seuraus heidän 

kuntoutuksessaan paljon käytetyistä sanojen paloittelusta ja tavutusharjoituksis-

ta. Suurin korrelaatio (r= .34, p<.01) tavumanipulaatiotehtävällä oli alkutavun 

kirjoittamiseen sanelusta. Tässä tavurytmiikkaryhmä menestyi heikoiten, kuten 

myös kirjoitettujen sanojen tavuttamisen tehtävässä, joten heillä tavujen hallinta 

rajoittui vain suulliseen fonologiseen osaamiseen, jossa poistettava tavu oli an-

nettu valmiiksi. Ilmeisesti tavurytmiikkaryhmässä oli eniten niitä lapsia, joille 

koulun alkaessa, ja osalle joulunakin, tavut vielä edustivat puheen pienimpiä 
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yksikköjä. Foneemitaso ei ollut heille vielä auennut, mistä kertoivat heikkous 

nimetä ja poistaa alkuäännettä sekä yhdistää äänteitä. Koska kirjainten oppimi-

nen ja foneeminen tietoisuus kehittyvät ilmeisen vastavuoroisesti (mm. Holo-

painen ym. 2001), tavurytmiikkaryhmän heikko kirjaintuntemus oli myös so-

pusoinnussa foneemista tietoisuutta vaativissa tehtävissä epäonnistumisen kans-

sa. Tavumanipulaatio kenties oli heille ainoa ajateltavissa oleva tapa pilkkoa sa-

noja, eikä tietoisuus pienemmistä puheen yksiköistä häirinnyt tätä prosessia.  

Selitystä tukee myös havainto muiden ryhmien heikosta tavumanipulaa-

tiokyvystä, kun heidän foneemiset taitonsa olivat jo hieman kehittyneet. Saattaa 

olla, että lapset, joiden foneeminen tietoisuus ja ajattelu ”kirjainten kautta” oli 

alkanut, eivät ainakaan testitilanteessa pystyneet vaivattomasti asettumaan tavu-

tasolle. Virheiden laatu tavumanipulaatiotehtävissä viittasi myös tähän suuntaan. 

Foneemitietoisuudeltaan taitava lapsi saattoi esim. esittää jäljelle jääväksi sanak-

si sopul, kun sanasta sopuli piti poistaa tavu li. Alkuseulassa foneemitietoisuutta 

vaativan tehtävän ja tavujen käsittelyä vaativan tehtävän peräkkäisyys saattoi 

myös johtaa tavujen pilkkomiseen äänteiksi osalla lapsista. Tässä tutkimuksessa 

tavumanipulaatiotaito ei myöskään ennustanut alkavaa lukutaitoa. Samoin Pos-

kiparta ym. (1994, 1999) ovat todenneet pelkällä tavumanipulaatiolla olevan 

heikko ennustekyky myöhempään lukutaitoon ja vaativimpien fonologisen tie-

toisuuden tehtävien, joihin tavumanipulaatio kuuluu, onnistuvan osalla lapsista 

vasta lukemaan oppimisen jälkeen (myös Mäkinen 2002, 66). Mäkisen tutki-

muksessa (2002, 146) jo lukemaan oppineiden esikoululaisten tavutason osaa-

minen oli heikompaa kuin niillä lapsilla, jotka olivat vasta lukukoodin avaami-

sen kynnyksellä (tavun poistoon sanasta nämä lapset eivät kuitenkaan pysty-

neet). 

Kenties osalla lapsista kyky tavumanipulaatioon heikkenee lukemisen opet-

telun alkuvaiheessa palatakseen taas lukutaidon vahvistuttua. Tämä odottamaton 

tulos oli havaittavissa myös tarkkaavuuden ongelmien perusteella tehdyssä otok-

sen jaossa ja kahteen kirjaintasoryhmään alkuseulan kirjainosaamisen perusteel-

la tehdyssä otoksen jaossa. Tarkkaamattomat olivat tarkkaavaisia merkitsevästi 

parempia tavumanipulaatiotehtävässä vielä joulukuussa ensimmäisessä loppu-

testissä, samoin heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvat olivat etevämpään 

kirjaintasoryhmään kuuluvia merkitsevästi parempia ainoana tehtävänä juuri ta-

vumanipulaatiossa.  

Myös maaliskuussa toisessa lopputestissä mielenkiintoisin tulos oli tavu-

manipulaatiotehtävässä. Tavurytmiikkaryhmä menestyi ilman tilastollista eroa 

parhaiten, mutta ainoana ryhmänä sen pistemäärä jäi alhaisemmaksi kuin joulu-

kuussa. Kotiaktivaatioryhmän pisteet olivat tavumanipulaatiotehtävässä hei-

koimmat. Vahvimmat korrelaatiot tavumanipulaatiotehtävällä oli sanojen tavu-

tukseen (r=.46, p<.01) ja alkutavun kirjoittamiseen (r=.37, p<.01). Näissä kum-

massakin kotiaktivaatioryhmä menestyi tavurytmiikkaryhmää paremmin. Koti-

aktivaatioryhmässä oli lapsia, jotka saivat tavumanipulaatiotehtävästä nolla pis-

tettä, mutta täydet pisteet sanojen tavutuksessa ja alkutavun kirjoittamisessa sekä 

alku- ja loppuäänteen kirjoittamisessa. Tavurytmiikkaryhmässä tällaisia lapsia ei 
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ollut yhtään. Aiemman ehdotelman mukaan jotkut tavurytmiikkaryhmän lapset 

olisivat maaliskuussa kehittyneet äännetietoisuudessaan siihen vaiheeseen, jossa 

kyky tavujen käsittelyyn hetkellisesti heikentyy, ts. alkava tietoisuus äänteistä 

hämäännyttäisi tavutehtävässä. Poskiparran ym. (1999) interventiotutkimuksessa 

tavumanipulaatiotaito noudatti kognitiivisesti heikoilla lapsilla samanlaista kehi-

tyskulkua kuin tavurytmiikkaryhmällä. Intervention puolivälissä sekä interventi-

oon osallistuvat lapset että kontrollit saivat Poskiparran ym. tutkimuksessa ta-

vumanipulaatiotehtävässä paremmat tulokset kuin intervention jälkeen. Näin ei 

tapahtunut missään muussa tehtävätyypissä eikä kognitiivisesti lähes keskitason 

lapsilla tässäkään tehtävässä. Tämä tukee olettamusta tavumanipulaatiotaidon 

hetkellisestä heikkenemisestä osana fonologisen tietoisuuden kehittymistä joil-

lain lapsilla.  

Tavurytmiikkaryhmän kehitystä tavumanipulaatiotehtävässä vastasi tark-

kaamattomien ja heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvien kehitys (ryhmillä 

oli päällekkäisyyttä siten, että tavurytmiikkaryhmän 22 lapsesta seitsemän oli 

sekä tarkkaamattomia että heikomman kirjaintasoryhmän jäseniä). Heidän tulok-

sensa tässä tehtävässä laskivat maaliskuussa, kun tarkkaavaisten ja paremman 

kirjaintasoryhmän tulokset taas nousivat. Tarkkaavaiset ja parempi kirjain-

tasoryhmä olivat siten jo ilmeisesti ohittaneet tavumanipulaatiotehtävää haittaa-

van alkavan foneemisen tietoisuuden vaiheen ja hallitsivat nyt hyvin molemmat 

tasot.  

 

 

11.2 Lasten kehityksestä toisella luokalla  
 

Toisella luokalla lasten taitoerot tasoittuivat. Tämä on linjassa kehityspsykologi-

sen tietämyksen ja alkuopetusta koskevien tutkimusten kanssa (Ahonen, Lam-

minmäki, Närhi & Räsänen 2000, 168–187; Brotherus, Hytönen & Krokfors 

2002; Gage & Berliner 1998, 96–149). Ensimmäinen kouluvuosi kypsyttää, ja 

ensimmäisen ja toisen luokan välissä moni lapsi ottaa kehitysharppauksen. Tässä 

tutkimuksessa tutkimusryhmien sisäinen hajonta oli pienentynyt, ja tyttöjen ja 

poikien väliset erot olivat kadonneet. Kenties osa lapsista oli myöhään lukemaan 

oppivia (”slow starters”, ks. Badian 1988), jotka nyt ottivat ikätoverinsa kiinni. 

Kuitenkin toisen luokan syksyllä ne, joilla oli opettajien mukaan ollut tarkkaa-

vuuden ongelmia ensimmäisellä luokalla, olivat edelleen kaikissa tehtävissä 

muita heikompia, kahdessa tilastollisesti merkitsevästi. Samoin alkuseulan kir-

jainosaamisen perusteella heikoimpaan tertiiliin (enintään 17 osattua kirjainta, 

n=29) olivat yhä merkitsevästi heikompia kuin muut kaikissa kolmannen loppu-

testin tehtävissä epäsanojen löytämistä lukuun ottamatta, jossa heikoin tertiili 

menestyi niukasti keskimmäistä tertiiliä paremmin.  

Tässä aineistossa poikien lukemisen valmiudet, joihin saattoi liittyä yleisen 

kypsymisen tai koululaiseksi kasvamisen hitautta, kehittyivät myöhemmin kuin 

tytöillä. Vastaavat aiemmat havainnot ovat herättäneet keskustelua poikia ken-

ties paremmin palvelevasta korkeammasta koulunaloitusiästä ja koko vallitsevan 
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koulumuodon sopimattomuudesta pojille. Yhtä hyvin voisi pohtia, olisiko esi-

koulussa mahdollista paremmin valmistaa alkavaan koulunkäyntiin, jolloin 

luokkatyöskentelyyn sopeutuminen olisi pitemmällä ennen ensimmäisen luokan 

alkua. Kouluihin tuoduilla esikoululuokilla on tähän todennäköisesti hyvä mah-

dollisuus. Toisaalta, tämän tutkimuksen aineistossa sukupuolten väliset erot lu-

kemisen taidoissa tasoittuvat toisella luokalla, joten alkuopetus näytti täyttävän 

tarkoituksensa koulupolun leveänä alkuna, jolla kukin saa edetä edellytystensä 

mukaisesti. Tarkkaamattomista lapsista suurin osa oli ollut tunnistettavissa (ja 

erityisesti ne jotka saivat erityisopetuspäätöksen, opettajien suulliset tiedonannot 

22.9.2007) jo päiväkodissa. Interventio esikoulussa tai aiemmin päiväkodissa tai 

viimeistään starttiluokan käyminen olisi saattanut parantaa joidenkin mahdolli-

suuksia onnistua ensimmäisellä luokalla siten, että pysyvältä erityisopetuspää-

tökseltä tai itsetuntoa vaurioittavilta oppimiskokemuksilta olisi vältytty. Siten 

varhainen puuttuminen ja varhaiskasvatuksen ja koulun välinen yhteistyö jälleen 

korostuvat. 

Ainoa merkitsevä ero tutkimusryhmien välillä toisen luokan syyskuun kol-

mannessa lopputestissä oli epäsanojen löytämisen tehtävässä, jossa tavurytmiik-

karyhmä menestyi suorastaan ylivoimaisesti. 

Vain yksi muun tutkimusryhmän oppilas ylsi tehtävässä kahdeksan parhaan 

joukkoon. Tavurytmiikkaryhmän lapset tulivat kahdesta koulusta viideltä eri 

luokalta. Näistä kouluista vain toisen oppilaat menestyivät epäsanojen löytämi-

sessä. Joko testauksessa oli sattunut jotain odottamatonta, tai toisen tavurytmiik-

kakoulun lapset olivat aidosti edenneet ison askeleen lukemisessaan. Tämän 

koulun oppilaat tulivat kolmelta eri luokalta, läheskään kaikki eivät olleet onnis-

tuneet tehtävässä, testityyppi ei ollut ollut ennestään tuttu, menestyneet oli tes-

tattu eri aikoina, testiaikaa ei ollut ylitetty, virheet olivat vähäisiä ja toisistaan 

poikkeavia, ja samat oppilaat menestyivät myös sanojen lukemisen tehtävässä 

(kahden tavurytmiikkakoulun tulokset erosivat tässäkin tehtävässä), minkä pe-

rusteella on syytä uskoa osalla tämän koulun lapsista lukutaidon todella kehitty-

neen. Ensimmäisen luokan huhti-toukokuussa molemmissa tavurytmiikkakou-

luissa annettiin osalle tutkimuslapsista lukemisen erityisopetusta. Tämän erityis-

opetuksen tarkkaa laatua ei ole selvitetty, mutta mihinkään laajamittaiseen lu-

kemisen kuntoutustyöhön kummassakaan koulussa ei loppukeväästä enää ollut 

ryhdytty. Sanojen lukemista toisen luokan syksyllä ennustivat ensimmäisen luo-

kan alussa mitatut Ravenin ei-verbaalisen älykkyyden testi ja nopea sarjallinen 

nimeäminen. Tavurytmiikkaryhmä menestyi toiseksi heikoiten Ravenin testissä 

mutta parhaiten nimeämisessä. Kummassakaan testissä tavurytmiikkakoulut ei-

vät eronneet toisistaan. Ainoa helposti havaittava ero kahden koulun oloissa oli 

luokkakoko; paremmin menestyneessä koulussa oppilaita kolmella ensimmäisel-

lä luokalla oli 18–19, kun heikommin menestyneessä koulussa heitä oli kahdella 

luokalla kummallakin 26. 

Yleisopetuksessa opiskeleville lapsille normeeratun ALLU-testin (Lindeman 

1998a, 1998b) käyttö toisen luokan maaliskuussa mahdollisti tutkimuslasten ta-

son vertailun ikäryhmäänsä. 56,7 % tutkimukseen osallistuneista yleisopetuksen 
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lapsista (52, 3 % kaikista tutkimukseen osallistuneista lapsista) saavutti riittävän 

teknisen lukemisen ja tekstinymmärryksen tason, kun vastaava prosentti koko 

ikäryhmässä on 72,3. Heikkojen lukijoiden määrä oli noin 1,4-kertainen, dyslek-

tikkojen määrä n. 2,3-kertainen ja hyperlektikkojen määrä n. 1,3-kertainen tut-

kimusaineistossa normiaineistoon verrattuna. Tulos on kannustava, kun muiste-

taan, että tutkimusjoukkoon poimittiin 19 luokalta noin 350 suomea äidinkiele-

nään puhuvan yleisopetuslapsen joukosta 80 heikointa. ALLU-testin tulos ker-

too tietenkin vain osan lukemisen tasosta. Lisäksi on muistettava, että vaikka 

ALLUn normituksen mukaan lukutaito olisi riittävä, sitä ei vielä voi pitää hyvä-

nä. ALLU-tuloksissa ei ollut merkitseviä eroja eri tutkimusryhmien tai suku-

puolten välillä.  

Tavurytmiikkaryhmä menestyi hyvin ALLUn teknisen lukemisen osassa, 

mitä jo toisen luokan syksyn sanojen lukemisen ja epäsanojen tunnistamisen tu-

los ennakoi. Kaikki tavurytmiikkaryhmän yleisopetuslapset ylittivät ALLUn riit-

tävän teknisen lukutaidon rajan. Katoa oli ryhmässä tosin tapahtunut, 

n(yleisopetuslapset)=12. Toisen luokan syksyn sanojen lukemisen tulos kuiten-

kin ennakoi hyvää ALLUn teknisen lukemisen tulosta myös niille neljälle, joita 

ei ALLU-testaukseen tavoitettu, joten tavurytmiikkaryhmä ilmeisesti aidosti oli 

edennyt teknisessä lukemisessa. Ottaen huomioon ryhmän heikon menestymisen 

ensimmäisen luokan testeissä tämä on erityisen ilahduttavaa. Kirjaintasoryh-

mään ja tutkimusryhmään kuulumisella ei ollut ALLU-testissä merkitseviä yh-

dysvaikutuksia, mutta tavurytmiikkaryhmän molemmat kirjaintasoryhmät me-

nestyivät teknisessä lukemisessa paremmin kuin kotiaktivaatioryhmän tai kont-

rolliryhmän kumpikaan kirjaintasoryhmä. Ekapeli-ryhmän heikompi kirjain-

tasoryhmä menestyi teknisessä lukemisessa paremmin kuin alkujaan ryhmän 

etevämpi kirjaintasoryhmä. Tämä heikompi Ekapeli-kirjaintasoryhmä sai samat 

pisteet kuin tavurytmiikkaryhmän heikompi kirjaintasoryhmä.  

Kun kuntoutuksen onnistumista tarkastellaan lapsen, kodin ja sosiaalisen 

vaikuttavuuden kannalta (Kazdin 1997, ks. luku 5.3) voidaan todeta seuraavaa: 

Kaikki lapset kehittyivät merkitsevästi lukemisen eri osa-alueilla, ja on mahdol-

lista, että kehitys kuntoutuksen ansiosta useiden lasten kohdalla nopeutui. Kehi-

tyspolut olivat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, eikä minkään kuntoutuksen spesifis-

tä vaikuttavuudesta millekään tietylle lukemisen osa-alueelle saatu varmuutta. 

Osallistuminen interventioihin lisäsi perheiden tietoisuutta lapsen mahdollisesta 

lukemisen vaikeudesta ja todennäköisesti johti monilla lapsen lukemisen tar-

kempaan seuraamiseen. Kotien antama palaute läpi koko tutkimuksen oli myön-

teistä. Kotiaktivaatioryhmällä lukeminen intervention aikana lisääntyi puolella 

perheistä. Sosiaaliselta vaikuttavuudeltaan interventiot saattoivat toimia joiden-

kin lasten tulevaa erityisopetustarvetta vähentävästi. Opettajien palaute interven-

tion aikana ja sen jälkeisenä seuranta-aikana olivat rohkaisevia, ”tästä oli meille 

hyötyä” (opettajakommentti 7.12.2006).  
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11.3 Alkavan lukutaidon ennustajista 
 

Aiempien tulosten (mm. Adams 1990; Chall 1967; Holopainen ym. 2001; Lerk-

kanen ym. 2004a, 2004b; Lyytinen & Lyytinen 2006, 102) kanssa yhtenevästi 

myös tässä tutkimuksessa vahva alkavan lukutaidon ennustaja ensimmäisellä 

luokalla oli kirjainten osaaminen koulun alkaessa. Alkuseulan kirjainosaamisen 

perusteella tehty tertiilijako säilyi toisen luokan alkuun saakka sekä teknisessä 

lukutaidossa että tekstinymmärryksessä. Tekstinymmärryksessä heikoin tertiili 

oli merkitsevästi muita heikompi vielä toisen luokan maaliskuussa. Siten siis ne 

lapset, joiden kirjainosaaminen oli koulun alkaessa heikointa, olivat heikoimpia 

vielä toisella luokalla, ja tämä näkyi erityisesti tekstinymmärryksessä. Tämä on 

synkkä tulos, sillä se kertoo alkuopetuksen aikana annetun erityisopetuksen epä-

onnistumisesta alkuperäisten tasoerojen tasoittamisessa. Toisaalta, emme tiedä, 

olisivatko tasoerot vieläkin suuremmat, jos erityisopetusta ei olisi annettu. 

Tavujen lukeminen ensimmäisen luokan syyskuussa oli paras ennustaja sekä 

tekniselle lukemiselle että tekstinymmärrykselle joulukuun ensimmäisessä lop-

putestissä. Tämä on ymmärrettävää; ne lapset, jotka heti koulun alkuviikkoina 

kykenivät yksinkertaiseen äänteiden yhdistämiseen tavuiksi, olivat jo tajunneet 

lukemisen perusidean. Maaliskuun toisessa lopputestissä varhainen tavujen lu-

keminen oli teknisen lukemisen toiseksi paras selittäjä ja tekstinymmärtämisen 

kolmanneksi paras selittäjä. Tarkkaavuuden puute selitti teknisessä lukutaidossa 

epäonnistumista ensimmäisen luokan joulukuussa ja maaliskuussa sekä teks-

tinymmärryksessä epäonnistumista ensimmäisen luokan maaliskuussa. Toisella 

luokalla tarkkaavuuden puute ei enää ollut merkitsevä teknisen lukutaidon selit-

täjä, eli koulun alkukuukausina esiintyneellä tarkkaamattomuudella ei näyttänyt 

olevan vaikutusta teknisen lukemisen taitoon enää toisella luokalla. Tarkkaamat-

tomat menestyivät toisella luokalla tosin edelleen heikommin kuin tarkkaavaiset, 

mutta erot olivat kaventuneet.  

Toisen luokan syyskuussa kolmannessa lopputestissä Ravenin ei-verbaalisen 

älykkyyden testi ennusti parhaiten sanojen lukemista. Toiseksi paras selittäjä oli 

värien nopea sarjallinen nimeäminen. Tämä on linjassa aiempien tutkimusten 

(de Jong & van der Leij 2002; Holopainen ym. 2001, Lerkkanen ym. 2004a, 

2004b) kanssa, joiden mukaan lukutaidon ennustajat muuttuvat lukutaidon ke-

hittyessä. Varhaiset fonologiset taidot ja erityisesti kirjaintuntemus ennustavat 

varhaisinta lukutaitoa, mutta visuaaliset kyvyt ja nopean sarjallisen nimeämisen 

taidot tulevat tärkeämmiksi, kun tekninen peruslukutaito on saavutettu. Esim. 

Holopaisella ym. (2001) epäsanojen toistaminen ja visuaalinen päättely ennusti-

vat viivästynyttä lukutaitoa ja nopea sarjallinen nimeäminen lukusujuvuutta toi-

sella luokalla parhaiten. Tässä tutkimuksessa Ravenin ei-verbaalisen älykkyyden 

testi ennusti parhaiten myös ALLU-testin sekä teknistä lukemista että teks-

tinymmärrystä. Tämä oli odotettavaa senkin perusteella, että ALLU-tehtävissä 

loogisesti päättelemällä voi menestyä kohtuullisesti ilman esim. tarkkaa dekoo-

dauskykyä, jota vaikkapa epäsanojen lukeminen vaatii (lisäksi Klueverin ym. 

1995 mukaan Ravenin testiä ei voi pitää puhtaasti ei-verbaalisen älykkyyden 



156 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

testinä, ks. luku 9.1). Toisaalta, korrelaatio ALLU:n teknisen lukutaidon ja toi-

sen luokan syksyn epäsanojen tunnistamisen välillä oli .44 (p<.01), joten ilmei-

sesti tarkat dekoodaajat menestyivät myös ALLUn teknisen lukemisen tehtäväs-

sä. Tavurytmiikkaryhmään kuuluminen ennusti menestystä molemmissa tehtä-

vissä kertoen tämän ryhmän lasten menestyksestä sekä tarkassa sanojen lukemi-

sessa että nopeutta vaativassa virkkeiden lukemisessa. 

Ravenin testin selitysvoima toisen luokan sekä teknisen lukemisen että teks-

tinymmärryksen testeissä kertoo ei-verbaalilla älykkyydellä olevan merkitystä 

alkuopetuksen aikana muodostuvalle lukutaidolle. Ravenin testissä näkyvät vi-

suaalisen päättelyn taidot säätelevät lapsen mahdollisuutta hyötyä opetuksesta 

monella tasolla, kykyä loogiseen tekstin sekä dekoodaamiseen että, kenties ylei-

semmän älykkyyden komponentin kautta, ymmärtävään tulkintaan. Tekstinym-

märryksen ja yleisen älykkyyden välisestä yhteydestä ovat raportoineet mm. 

Johnson, Bouchart, Segal ja Samuels (2005). Äidin koulutus, joka on todettu 

vahvaksi koulumenestyksen ennustajaksi monissa tutkimuksissa (mm. Hauta-

mäki ym. 2005) ei tässä tutkimuksessa ennustanut erikseen tarkasteltuina teknis-

tä lukemista tai tekstinymmärrystä, mutta kylläkin toisen luokan syyskuussa tee-

tetyn kolmannen lopputestin kokonaispisteitä. Paras selittäjä tässäkin oli Rave-

nin ei-verbaalin älykkyyden testi. Yhdessä Ravenin testi ja äidin koulutus ennus-

tivat kolmannen lopputestin kokonaispisteistä noin viidenneksen (R�a=.19).  

Alkuseulan kirjainosaamisen perusteella muodostettujen tasoryhmien pysy-

vyys koko alkuopetuksen ajan ei kuntouttajan kannalta ole rohkaisevaa. Lyyti-

sen ym. pitkittäistutkimuksessa (mm. Lyytinen & Lyytinen 2006, 102) havaittiin 

lapsilla, joiden lukemaan opettelu oli ongelmallista, olleen jo vuosia aiemmin 

ikätasoaan heikompi kirjaintuntemus (mm. 6,5 vuoden iässä keskimääräinen kir-

jainosaaminen oli 14,03). Kaikille lapsille, joilla kirjaintuntemus oli ollut puut-

teellinen, ei kuitenkaan tullut lukemisen vaikeuksia. Näillä lapsilla yleensä kuvi-

en nimeäminen oli sujunut normaalisti. Tässä tutkimuksessa alkuseulan kir-

jainosaamisen perusteella heikompaan kirjaintasoryhmään kuuluvat myös nime-

sivät (värejä) merkitsevästi hitaammin kuin parempaan kirjaintasoryhmään kuu-

luvat, t(78)=2,58, p<.05. Kirjainosaamisen perusteella tehtyjen tertiilien välillä 

samoin oli ero, F(2,77)=4,35, p<.05, siten, että paras tertiili nimesi nopeimmin 

ja heikoin hitaimmin. Näin voi olettaa heikomman kirjaintasoryhmän olevan 

myös tässä aineistossa lukemisen todellisen riskiryhmän ja erityisen lukemisen 

tuen tarpeessa myös jatkossa. Kirjaintasoryhmien välillä ei ollut eroja Ravenin 

ei-verbaalin älykkyyden eikä lyhytkestomuistin testissä. 

 

 

11.4 Päätelmiä tutkimuksesta ja ehdotuksia lukemisen 
kuntoutukselle tulevaisuudessa 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan vetää kahdenlaisia johtopäätöksiä. Osit-

tain tilanne vaikuttaa pedagogin kannalta synkältä; ennen koulua hankittu kir-

jainosaaminen, ei-verbaali älykkyys ja äidin koulutus olivat toisen luokan luku-
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taidon merkitseviä selittäjiä. Optimismiin antavat aihetta kuitenkin ainakin viisi 

havaintoa: lukemista ennustavien regressiomallien selitysasteet ovat vaatimat-

tomia. Ne eivät ilahduta, kun ilmiölle etsitään selittäjiä käsillä olevista muuttu-

jista, mutta antavat toivoa opetuksellisten toimenpiteiden vaikutusmahdollisuuk-

sista kotoa saadun lähtökohdan lisäksi. Tavurytmiikkaryhmään kuuluminen toi-

sen luokan teknisen lukutaidon merkitsevien selittäjien joukossa on tästä rohkai-

seva esimerkki. Lineaaristen regressiomallien laajennus polkumalleiksi voi tuo-

da lisää tietoa kehittyvän lukutaidon ennustajista koko alkuopetuksen ajalta. 

Toinen myönteinen seikka on tavurytmiikkaryhmän kehittyminen toisen luokan 

alkaessa; suuri osa ryhmän kaikkein heikoimmista oppilaista oli ottanut tekni-

sessä lukemisessa ison edistysaskeleen. Kolmas ilonaihe ovat ALLU-tulokset 

kokonaisuudessaan. Tähän tutkimukseen osallistuneet, lukemisen erityisopetusta 

saaneet lapset menestyivät paremmin kuin ALLU-testin normiaineisto ennusti. 

Tarkkaamattomat ja heikompi kirjaintasoryhmä olivat parempaa kirjaintasoryh-

mää ja tarkkaavaisia jäljessä tekstinymmärryksessä, mutta teknisessä lukutaidos-

sa tilastollista eroa ei enää ollut. Neljäs myönteinen havainto on sukupuolten 

välisen eron häviäminen ja tarkkaavuuden ongelmien tasoittuminen toisella luo-

kalla. Viides ja ilahduttavin havainto on yksittäisten lasten edistyminen 

kuntoutuksen aikana. Kaikki lapset kehittyivät tutkimusjakson aikana, mutta 

joidenkin kohdalla lukemisen koodin avautuminen ja taito käyttää kirjoitettua 

kieltä viestimisen välineenä avautuivat harppauksenomaisesti. Näitä yksittäisiä 

kehityspolkuja ei ryhmämittauksin saa näkyviin, vaan ne vaativat oman, myös 

laadullista otetta sisältävän tarkastelunsa.  

Vaikka emme tiedäkään, mikä tutkimuslasten lukemisen taso olisi ilman in-

terventioita tai kontrollilasten saamaa erityisopetusta, voidaan esimerkiksi AL-

LU-testin myönteisiä tuloksia pitää varovaisena osoituksena erityisopetuksen 

tuloksellisuudesta. Tätä on perinteisesti ollut vaikea saada näkyviin. Esim. Savo-

laisen ym. (2008) tutkimuksessa havaittiin pieni negatiivinen yhteys yhdeksäs-

luokkalaisten poikien sanatasoisesta lukemisesta, sanatasoisesta kirjoittamisesta 

ja tekstinymmärryksestä muodostetun latentin kirjoitetun kielen taitofaktorin ja 

koko peruskoulun aikana saadun osa-aikaisen erityisopetuksen välillä. Tämä 

tarkoittaa, että erityisopetusta saaneilla oli hieman muita suurempi todennäköi-

syys kuulua vielä yhdeksännellä luokalla heikkoihin lukijoihin. Tutkijat ihmette-

livät yhteyden näkymistä vain pojilla ja sen heikkoutta todeten erityisopetuksen 

vaikutuksen jääneen piiloon koulumenestyksen ja toisen asteen koulutuksen va-

linnan selittäjänä. Myös Kuuselan (2006, 138) yhteenvedon mukaan tukitoimien 

ja opintosuoritusten väliset korrelaatiot ovat oppilastasolla negatiivisia kaikissa 

arvioinneissa, eli harvoin hyvälläkään erityisopetuksella oppilas kohoaa heikolta 

suoritustasolta parhaimpien joukkoon. Kuusela (2006, 135) kirjoittaakin yleisen 

toteamuksen erityisopetuksen vaikuttavuutta pohdittaessa olevan, että tilanne 

olisi epäilemättä huonompi ilman erityisopetusta (myös Savolainen ym. 2008). 
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Kuntoutusmenetelmien eroista 

Käytettyjen kuntoutusmenetelmien tehoissa ei tässä tutkimuksessa havaittu juu-

rikaan eroja. Shaywitzin, Morrisin ja Shaywitzin (2008) artikkelissa todetaan 

fonologiaan perustuvan dekoodauksen ja kyvyn tunnistaa sanoja ovat useimmil-

le lapsille opetettavissa olevia asioita ja monien erilaisten interventioiden voivan 

olla tehokkaita. Tätä tutkijat pitivät tärkeänä havaintona sen sijaan että etsittäi-

siin yhtä (taianomaisesti) kaikkia auttavaa menetelmää. Heidän mukaansa tois-

taiseksi ei ole todisteita minkään ohjelman erityisestä paremmuudesta toisiin 

nähden tai minkään ohjelman spesifistä vaikuttavuudesta jollekin tietylle dyslek-

siatyypille. Samasta kertovat Tivnanin ja Hemphillin (2005) tulokset, joissa ero-

ja ei havaittu neljällä eri menetelmällä opetettujen ryhmien menestyksessä, 

Lamminmäen ym. (1997) tulokset kahdella eri menetelmällä opetetun ryhmän 

samanlaisesta menestyksestä (ks. luku 5.2) ja Julkusen (1994, 60, ks. luku 3.4) 

tulokset kokonaisten koululuokkien toisiaan vastaavista suorituksista erilaisten 

opetusmenetelmien käytön jälkeen. Torgesenin (2007) metatutkimuksessa ver-

tailtiin 13 foneemisen dekoodauskyvyn parantamiseen tähdänneen intervention 

tuloksia ja todettiin huomattava johdonmukaisuus sekä dekoodauskyvyn, luke-

misen tarkkuuden että tekstinymmärryksen kehityksessä. Menetelmästä riippu-

matta samalla tuntimäärällä saavutettiin samanlaiset tulokset. Torgesenin mu-

kaan riittävällä intensiteetillä ja opetustaidolla toteutettu interventio näyttäisi 

siten tuottavan vakion kasvuvauhdin lukemisen eri osa-alueille. Oleellista oli 

kuntoutuksen määrä, joka oli selvästi (perinteistä) erityisopetusta suurempi. 

Torgesenin ym. (2001) tutkimuksessa kuntoutusta oli joka päivä kaksi 50 mi-

nuutin jaksoa yksilöopetuksena noin kahdeksan viikon ajan, yhteensä 67,5 tun-

tia. 

Myös Allington (2006) esittää kritiikkiä menetelmäpainotteiselle kuntoutus-

keskustelulle kirjoittaessaan metsän kadonneen puilta lukemisen interventiotut-

kimusten keskittyessä opetusohjelmien yksityiskohtiin. Hänen mukaansa huo-

mio tulisi kiinnittää kuntoutuksen perusperiaatteiden toteutumiseen ja valita me-

netelmät tämän jälkeen kunkin lapsen erityistarpeiden mukaan. Tutkittuja perus-

periaatteita on Allingtonin mukaan neljä: lukemisen määrä, sopivat tekstit, yksi-

löllinen opetus ja opetuksen yhtenäisyys ja tasapaino. Lukemisen määrä on jois-

sain menetelmissä saanut pienen painoarvon, vaikka lukeminen on harjoituksella 

paraneva taito siinä missä lukuisat muutkin. Guthrien (2004) mukaan hyvät luki-

jat käyttävät viisinkertaisen ajan lukemiseen heikompiin ikätovereihinsa verrat-

tuina. Kuntoutuksen pitäisikin pystyä lisäämään heikkojen lukijoiden lukemisen 

määrä kaksin-viisinkertaiseksi, jotta Matteus-efekti (Stanovich 1986, ks. luku 1) 

ei toteutuisi. Heikoille lukijoille tarjottavien tekstien tulisi olla tasoltaan sopivia, 

jotta lukemisen määrää olisi realistista nostaa ja lukemisen motivaatio säilyisi. 

Allingtonin mukaan on tavallista, että lukemisessaan ikätasostaan jäljessä olevat 

lapset joutuvat kuntoutuksessaankin harjoittelemaan liian vaikeilla, esim. oman 

luokka-asteensa teksteillä. 

Lukemisen opetuksen tulisi olla yksilöllistä ja eksplisiittistä. Heikko lukija ei 

yksin kynä-paperitehtäviä tehdessään välttämättä opi mitään. Parhaimmat tulok-
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set Allingtonin (2006) mukaan saavutetaan yksilöopetuksella. Kahden tai kol-

men lapsen ryhmäopetus saattaa toimia, mikäli ryhmän jäsenillä on samat ope-

tukselliset tarpeet. Heikoimpien lukijoiden harjoittamista ei myöskään pidä jät-

tää koulunkäyntiavustajan tehtäväksi. Opetuksen yhtenäisyydellä ja tasapainolla 

Allington tarkoittaa ennen kaikkea luokanopettajan ja erityisopettajan tai muun 

kuntouttajan tekemää yhteistyötä. Hänen mukaansa on tavallista, ettei luokan-

opettaja tiedä, mitä kuntoutuksessa tapahtuu, eikä kuntouttaja tunne luokkahuo-

neen tapahtumia. Tämä saattaa johtaa opetuksen sirpaloitumiseen sen sijaan, että 

eri opetustilanteet tasapainoisesti täydentäisivät toisiaan. Allington pitää kohta-

lokkaana erityisopetuksen irrallisuutta opetussuunnitelman ydinkohdista, koska 

heikoimmille oppilaille opetusmuotojen ja -materiaalien koherenssi on koroste-

tun tärkeä. Tehokasta lukemisen interventiota ei Allingtonin mukaan saavuteta 

hankkimalla (vaihtoehtoinen) kuntoutusohjelma, jota aletaan toteuttaa lukipul-

maiselle huomioimatta hänen yksilöllisiä tarpeitaan tai muuta opetustaan. Teho-

kasta interventiota ei voi myöskään suunnitella irrallaan muusta opetuksesta. 

Ensimmäisen tukitoimen pitäisikin olla luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen 

tehostaminen, minkä jälkeen tarvittaessa ryhdytään intensiivisempään ja henki-

lökohtaisempaan opetukseen. Tämä on linjassa myös uuden Erityisopetuksen 

strategian (2007) kanssa. 

Edellä mainitut tutkimukset perustelevat monenlaisten menetelmien käyttöä, 

lasten yksilöllisten piirteiden huomioimista ja opettajien keskinäisen sekä opet-

tajien ja vanhempien välisen yhteistyön tärkeyttä. Lisäksi lukemisen kuntoutus-

menetelmän tulisi alusta saakka sisältää lukemisen perimmäisen tarkoituksen eli 

tekstin ymmärtämisen harjaannuttamista. Myös tässä tutkimuksessa suurin osa 

lapsilla toisen luokan keväällä tavatuista lukemisen ongelmista kohdistui luetun 

ymmärtämiseen. Useat tutkimukset kertovat tekstinymmärtämisen vaikeuden 

olevan suomalaislapsilla yleisiä (ks. luku 4.1). Mm. Lerkkanen (2006, 74) ke-

hottaa heti lukemisen alkuvaiheessa keskittymään sekä tekniseen lukemiseen, 

tekstinymmärrykseen että tekstien funktionaaliseen käyttöön ja kriittiseen ana-

lysointiin. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 2004 toisen luokan 

lukemisen ja kirjoittamisen hyvän osaamisen kriteerien mukaan oppilas on tu-

tustunut tekstinymmärtämistä edistäviin strategioihin ja tarkkailee lukemisen 

aikana ymmärtämistään. Tämä edellyttää tietoista ymmärtämisen keinojen opet-

tamista alkuopetuksen alusta lähtien. Perinteisesti erityisopetus on alkuopetuk-

sen aikana keskittynyt teknisen lukutaidon vaikeuksien voittamiseen eikä teks-

tinymmärryksen kuntoutukseen. Mm. Lehto (2006, 136) ehdottaa erityisopetuk-

sessa kiinnitettävän huomiota tekstinymmärrystaitojen parantamiseen kolman-

nelta luokalta alkaen. Julkunen (1994, 68) kehottaa yhdistämään tekstinymmär-

ryksen taitojen opettamisen jo aivan teknisen lukutaidon opetuksen alkuvaihei-

siin. Optimaalisessa lukemisen kuntoutuksessa lukemisen eri osa-alueita vahvis-

tetaan tasapainoisesti (ks. myös Lerkkanen 2006, 75–77) ja motivaatiota ylläpi-

tävästi. Parhaimmassa tapauksessa myös erityisopetus pystyy alusta saakka tu-

kemaan lukemisen kaikkia osa-alueita. 



160 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien pohjalta malli tasapainoiselle 

lukemisen kuntoutukselle on esitetty kuviossa 20 (myös Uusitalo-Malmivaara 

2007). Siinä teknistä lukutaitoa ja kielen rytmiikkaa tuetaan tavurytmiikan mo-

nikanavaisin harjoittein. Ekapelin käyttö on suositeltavaa, kun automatisoitumi-

seen tarvitaan tavallista runsaammin toistoja. Kodin lukuharrastuksen tukeminen 

ohjatulla ääneen lukemisella voi toimia paitsi tekstinymmärrystaitoja ja sanava-

rastoa kehittävänä menetelmänä myös väylänä kodin ja koulun väliseen yhtey-

denpitoon. Kuten tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, äidin koulutustaso ennustaa 

lapsen kehittyvää lukutaitoa. Tämän tiedostaen keino tukea kotona tapahtuvaa 

lukemisen harjoittelua on arvokas. Tasapainoisen kuntoutuksen keskustana on 

lapsen koko elämäntilanteen huomioonottaminen, myönteisen minäkuvan säilyt-

täminen ja vahvuuksille rakentaminen. Vaikka oppilaalla olisi teknisessä luku-

taidossa ongelmia, hänellä voi olla runsaasti muita äidinkielen opiskelussa ja 

koko koulutyössä hyvin toimivia alueita, joiden merkitystä on korostettava 

(Shaywitz 2003).  

 

 

 

Kuvio 20. Tasapainoinen kuntoutusmalli lukemisen vaikeudelle. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat siirrettävissä päiväkotiympäris-

töön tai koulussa tapahtuvaan esiopetukseen. Esikouluvuotena kaikki oppilaat 

voivat osallistua oppituokioihin läpäisyperiaatteella sijoittuvaan tavurytmiikka-

opetukseen, ja esim. kirjaintuntemuksessaan heikoimmat voivat lisäksi harjoitel-

la Ekapelillä muun esiopetuksen ulkopuolisella ajalla. Ekapeliä kannattaa pelata 

intensiivinen jakso, jolloin koneen äärellä optimaalisesti ollaan noin 10 minuut-

tia kerrallaan ainakin kerran päivässä. Tällöin edistyminen on nopeaa ja näky-

vää, ja motivaatio harjoitella säilyy. Perheen tuki lukemaan opettelussa on tärke-

ää, olipa käytetty kuntoutuskeino mikä tahansa. Koska vanhempien uskon lap-

sen kykyihin on todettu ennustavan lapsen myöhempää tehtäväsuuntautuneisuut-
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ta (Aunola ym. 2002, ks. luku 5.2), tiiviin ja optimistisen yhteistyön luominen 

koulun alkaessa on ensiarvoista. Vanhempien mukaanottoa saattaa helpottaa yh-

teinen kirja tai muut kotona luettavat tekstit, joita voidaan käsitellä lisäksi kou-

luopetuksessa. Jo pelkästään kotien informoiminen siitä, että päiväkodissa tai 

koulussa on meneillään lukemisvalmiuksien kuntoutus, voi johtaa vanhempien 

huomion lisääntymiseen lapsen lukemisen kehittymiseen. 

Tämän ja aiempien tutkimustulosten perusteella näyttäisivät lukemisen tuen 

tarpeessa eniten olevat ensiluokkalaiset löytyvän koulun alkaessa osattujen kir-

jainten osaamisen perusteella. Mikäli kirjainosaamisen lisäksi nimeäminen on 

hidasta, lukemisen vaikeuden riski kasvaa (mm. Lyytinen & Lyytinen 2006, 

102). Erityisopetuksen resursseja kohdennettaessa perheen mahdollisuudet aut-

taa lasta on otettava huomioon ja suunnattava tuki niille lapsille, joiden koko-

naistilanne on heikoin. Lukemisen vaikeuden myöhemmin mukanaan tuomat 

ongelmat moninkertaistuvat, jos vaikeuteen liittyy tarkkaamattomuutta ja kodin 

tuki on vähäistä (mm. Hinshaw 1992a). 

 

 

11.5 Jatkotutkimuksen kohteita  
 

Tavurytmiikkaohjelmaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa. Jat-

kotutkimusta tarvitaan tavurytmiikan käytöstä sekä erilaisissa oppimisympäris-

töissä että erilaisilla oppijoilla. Tavurytmisten harjoitteiden systemaattinen käyt-

tö läpi koko varhaiskasvatusvaiheen olisi mielenkiintoista seurattavaa. Itse har-

joitteita tavurytmiikkaohjelmassa on syytä jalostaa toiminnanohjauksen ongel-

mista kärsiviä paremmin palveleviksi ja selkeämmin oikeinkirjoitusta tukeviksi.  

Ekapelillä saatiin tässä tutkimuksessa nopeita tuloksia, mutta niiden pysy-

vyys ja taitojen yleistyminen eivät olleet riittäviä. Lisäselvitystä kaipaa sekä in-

tensiivisempi Ekapeli-interventio että Ekapelin yhdistäminen muunlaiseen kun-

toutukseen esim. edellisessä luvussa esitetyn tasapainoisen kuntoutuksen mallin 

mukaisesti.  

Kotiaktivaation kaltaista koulusta ohjattua lukemisen tukemista voi tulevai-

suudessa kokeilla väljemmällä tehtävänannolla. Koska kotien halukkuus ja 

mahdollisuudet lukea lapsilleen vaihtelevat, tulisi myös tehtävissä olla valinnan-

varaa. Interventio voisi esim. koskea pelkkää ääneen lukemista ilman kirjaan 

liittyviä tehtäviä. Koulun antamaa neuvontaa sopivien ääneenlukukirjojen löy-

tämiseen ilmeisesti tarvitaan, sillä vanhempien haastattelun perusteella (julkai-

sematon materiaali) etenkin esikoiselleen lukevat olivat tietoisia lähinnä vain 

niistä kirjoista, joita muistivat omassa lapsuudessaan lukeneensa. Enin osa per-

heistä kertoi käyvänsä kirjastossa kerran kuussa tai harvemmin, ja kirjastokortti 

lapselle oli tullut koulun välityksellä. Suuri osa kirjatarjonnasta oli siten van-

hemmilta piilossa. Erityisen piilossa se todennäköisesti oli niiltä perheiltä, jotka 

eivät itse lukemista harrasta. Kolme perhettä kertoi heti intervention jälkeen lu-

keneensa kaikki muutkin Elsa ja Eetu -kirjat (Marttinen 2000–2003). Näin tutus-

tuttaminen kirjasarjaan parhaimmillaan palvelee pitkän aikaa. 
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Tähän tutkimukseen osallistuneista alun perin 80 lapsesta 65 saatiin mukaan 

toisen luokan kevään ALLU-testeihin. Heistä 34 ylsi riittävälle tasolle sekä tek-

nisessä lukemisessa että tekstinymmärryksessä. Vellutinon ym. (2004) mukaan 

lukemisen vaikeuden diagnosointi tulisi tehdä vasta intervention jälkeen, kun 

todelliset avuntarvitsijat näkyvät. Sama ajatus on Response To Intervention -

toimintamallin (Fuchs & Fuchs 2006) taustalla. Tämän tutkimuksen ALLU-

testaukseen perustuen toisen luokan keväällä vielä 31 lasta oli lisätuen tarpeessa 

joko teknisessä lukemisessa, tekstinymmärtämisessä tai molemmissa. Jatkokun-

toutuksen tarve on ilmeinen, ja näiden lasten seuraaminen erityisen mielenkiin-

non kohde. Tähän ryhmään kuului 14 heikomman kirjaintasoryhmän 22:sta AL-

LU-testiin osallistuneesta lapsesta. 

Tässä tutkimuksessa lukemisen eri osa-alueiden kehittymistä ennustavia te-

kijöitä seurattiin lineaarisella regressiolla. Koska mittauspisteitä oli useampia, ja 

tutkimusta on mahdollista jatkaa usempivuotiseksi pitkittäistutkimukseksi, ra-

kenneyhtälömallinnus tulee kyseeseen lukemisen kehittymiseen vaikuttavien 

epäsuorien yhteyksien selvittämisessä. 

Fonologisen tietoisuuden kehityksessä tapahtuvan tavutasolta foneemitasolle 

siirtymisen lisäselvittäminen vaikuttaa mielenkiintoiselta tässä tutkimuksessa 

saatujen tulosten perusteella. Heikkeneekö osalla lapsista tavumanipulaatiokyky 

siinä vaiheessa, kun foneemitaso alkaa aueta, vai onko kyseessä ainoastaan testi-

tilanteeseen liittyvä ilmiö? Asian selvittämiseksi tarvitaan jatkossa kvalitatiivista 

havainnointia ja laajempi tavumanipulaatiokykyä mittaava testistö, jota tulisi 

käyttää useassa mittauspisteessä ennen teknisen lukutaidon avautumista ja sen 

jälkeen. 

Tämän tutkimuksen suurin anti kohdistuu interventioiden tekemiseen tule-

vaisuudessa. Ryhmien sijasta näyttäisi antoisammalta dokumentoida yksilö-

tasoista kehitystä. Tähän tarvitaan tapaustutkimuksia ja autenttisia asetelmia, 

jotka ottavat huomioon lukemisen oppimisen koko kontekstin. Torgesenin 

(2007) väite lukikuntoutuksen vakiosta panos-tuotossuhteesta, kun riittävillä tai-

doilla opetetaan yhtä lasta kerrallaan, on mielenkiintoinen. Onko todella niin, 

että taitava opettaja millä tahansa menetelmällä saavuttaa tuloksia saatuaan tar-

peeksi aikaa lasta kohti? Riittääkö taitavien opettajien aikaa kaikille, on tästä 

väistämättä seuraava kysymys.  



Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla 163 

Lähteet 
 

Aaron, P. G. 1989. Dyslexia and hyperlexia: Diagnosis and management of developmental 

reading disabilities. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  

Adams, M. 1990. Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge, MA: 

MIT Press.  

Ahonen, H. 1993. Musiikki sanaton kieli, musiikkiterapian perusteet. Loimaa: Finn Lectura.  

Ahonen,T., Aro, T. & Siiskonen, T. 2001. Johdanto. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. 

Aro (toim.) Sanat sekaisin? kielelliset oppimisvaikeudet ja niiden ilmenemismuodot. 

Juva: PS-kustannus, 14–18. 

Ahonen, T., Lamminmäki, T., Närhi, V. & Räsänen, P. 2000. Koulun aloittaminen ja varhai-

set oppimisvaikeudet. Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen 

(toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. 1.–4. painos. Por-

voo: WSOY, 168–187. 

Ahonen, T., Tuovinen, S. & Leppäsaari, L. 2003. Nopea sarjallinen nimeäminen. Jyväskylä: 

Niilo Mäki Instituutti ja Haukkarannan koulu. 

Ahvenainen, O. & Holopainen, E. 2005. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreettista taus-

taa ja opetuksen perusteita. 2. painos. Jyväskylä: Kirjapaino Oma.  

Alahuhta, E. 1990. Leikin ja puhun, liikun ja luen. Keuruu: Otava.  

Aldridge, M. A., Braga, E. S., Walton, G. E. & Bower, T. G. R. 1999. The intermodal 

representation of speech in newborns. Developmental Science, 2(1), 42–46.  

Allington, R. L. 2006. Critical factors in designing an effective reading intervention for strug-

gling readers. Teoksessa C. Cummins (toim.) Understanding and implementing read-

ing first initiatives: The changing role of administrators. Newark, DE: International 

Reading Association, 127–138. 

Ames, C. 1992. Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational 

Psychology, 84(3), 261–271.  

Arinen, P. & Karjalainen, T. 2007. PISA 06. PISA 2006 ensituloksia 15-vuotiaiden koululais-

ten luonnontieteiden, matematiikan ja lukemisen osaamisesta. Opetusministeriön jul-

kaisuja 2007: 38. Helsinki. 

Arinen, P., Karjalainen, T., Koponen, S., Leinonen, N., Noras, T. & Rihu, K. 2008. Bright 

country Finland. Saatavilla www-muodossa: 

>URL:http://www.pisa2006.helsinki.fi<. (Luettu 1.9.2008). 

Aro, M. 2004. Learning to read: The effect of ortography. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 

Studies in Education, Psychology and Social Research 237.  

Aro, M. 2006. Miten kirjoitusjärjestelmä vaikuttaa lukemaan oppimiseen? Teoksessa M. Ta-

kala & E. Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 

107–122. 

Aro, M., Aro, T., Ahonen, T., Räsänen, T., Hietala, A. & Lyytinen, H. 1999. The develop-

ment of phonological abilities and their relation to reading acquisition: Case studies 

of six Finnish children. Journal of Learning Disabilities, 32(5), 457–478.  

Aro, M., Siiskonen, T., Peltonen, M. & Pirinen, P. 2007. Tekninen luku- ja kirjoitustaito. 

Teoksessa T. Aro, T. Siiskonen & T. Ahonen (toim.) Ymmärsinkö oikein? kielelliset 

vaikeudet nuoruusiässä. Juva: PS-kustannus, 123–134.  

Aro, T. & Ahonen, T. 2003. Tutkiva ammattikäytännön kehittäminen. Teoksessa T. Ahonen 

& T. Aro (toim.) Oppimisvaikeudet. kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tu-

kena. 3. painos. Juva: PS-kustannus, 362–373.  

Aro, T., Närhi, V. & Räsänen, T. 2001. Tarkkaavaisuus. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen 

& T. Aro (toim.) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. 

Juva: PS-kustannus, 150–174. 



164 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Aunola, K., Nurmi, J.-E., Niemi, P., Lerkkanen, M.-K. & Rasku-Puttonen, H. 2002. Devel-

opmental dynamics of achievement strategies, reading performance, and parental be-

liefs. Reading Research Quarterly, 37(3), 310–327.  

Austin, P. 2007. Uskomushoidot ja lukitutkimuksen etiikka. NMI-Bulletin, 1, 8–10.  

Baddeley, A. 2003. Working memory and language: An overview. Journal of Communication 

Disorders, 36(3), 189–208.  

Badian, N. A. 1988. The prediction of good and poor reading before kindergarten entry: A 

nine-year follow-up. Journal of Learning Disabilities, 21(2), 98–103,123.  

Bai, J., Ramos, R. L., Ackman, J. B., Thomas, A. M., Lee, R. V. & LoTurco, J. J. 2003. RNAi 

reveals doublecortin is required for radial migration in rat neocortex. Nature Neuro-

science, 6(12), 1277–1283.  

Bakker, D. J. 1979. Hemispheric differences and reading strategies: Two dyslexias? Bulletin 

of the Orton Society, 29, 84–100.  

Bakker, D. J. 1990. Neuropsychological treatment of dyslexia. New York: Oxford University 

Press.  

Bakker, S. C., van der Meulen, E. M., Buitelaar, J. K., Sandkuijl, L. A., Pauls, D. L., Monsu-

ur, A. J., van't Slot, R., Minderaa, R. B., Gunning, W. B., Pearson, P. L. & Sinke, R. 

J. 2003. A whole-genome scan in 164 Dutch sib pairs with attention-deficit/ hyperac-

tivity disorder: Suggestive evidence for linkage on chromosomes 7p and 15q. Ameri-

can Journal of Human Genetics, 72(5), 1251–1260.  

Ball, E. W. & Blachman, B. A. 1988. Phoneme segmentation training: Effect on reading 

readiness. Annals of Dyslexia, 38, 208–225.  

Barkley, R. A. 1990. Attention deficit disorder. A handbook for diagnosis and treatment. New 

York, NY: Guilford Press.  

Baron, J. & Strawson, C. 1976. Use of orthographic and word-specific knowledge in reading 

words aloud. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Perform-

ance, 2(3), 386–393.  

Barratt-Pugh, C. & Rohl, M. Literacy learning in the early years. Buckingham: Open Univer-

sity Press.  

Berninger, V. W. 2000. Development of language by hand and its connections with language 

by ear, mouth, and eye. Topics in Language Disorders, 20(4), 65–84.  

Berninger, V. W., Vaughan, K., Abbott, R. D., Begay, K., Coleman, K. B., Curtin, G., Haw-

kins, J. M. & Graham, S. 2002. Teaching spelling and composition alone and to-

gether: Implications for the simple view of writing. Journal of Educational Psychol-

ogy, 94(2), 291–304.  

Bishop, D. V. M. 2002. Putting language genes in perspective. Trends in Genetics, 18(2), 57–

59.  

Bishop, D. V. M. 2006. Developmental cognitive genetics: How psychology can inform ge-

netics and vice versa. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 59(7), 1153–

1168.  

Bishop, D. V. M., Carolyon, R. P., Deeks, J.M. & Bishop, S. J. 1999. Auditory temporal pro-

cessing impairment: Neither necessary nor sufficient for causing language impair-

ment in children. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 1295–

1310.  

Björn, H. 2005. Kirjainten tunnistamista selittävät tekijät Ekapelin oppimisympäristössä. Jy-

väskylän yliopisto. Psykologian laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Bogner, K., Raphael, L. & Pressley, M. 2002. How grade 1 teachers motivate literate activity 

by their students. Scientific Studies of Reading, 6(2), 135–165.  

Bradley, L. & Bryant, P. 1978. Difficulties in auditory organisation as a possible cause of 

reading backwardness. Nature, 271, 746–747.  



Lähteet 165 

 

Bradley, L. & Bryant, P. E. 1983. Categorizing sounds and learning to read, a causal connec-

tion. Nature, 301, 419–421.  

Bradley, L. & Bryant, P. 1991. Phonological skills before and after learning to read. Teok-

sessa S. A. Brady & D. Shankweiler (toim.) Phonological processes in literacy: A 

tribute to Isabelle Y. Liberman. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 37–45.  

Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. 2002. Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. 2. painos. 

Porvoo ja Helsinki: WSOY.  

Brown I. & Percy M. 2007. An introduction to assessment, diagnosis, intervention, and ser-

vices. Teoksessa I. Brown & M. Percy (toim.) A comprehensive guide to intellectual 

and developmental disabilities. Baltimore, MD: Paul Brookes, 3–16. 

Brown, W. E., Eliez, S., Menon, V., Rumsey, J. M., White, C. D. & Reiss, A. L. 2001. Pre-

liminary evidence of widespread morphological variations of the brain in dyslexia. 

Neurology, 56(6), 781–783.  

Bryant, P., Nunes, T. & Bindman, M. 1997. Children's understanding of the connection be-

tween grammar and spelling. Teoksessa B. Blachman (toim.) Foundations of reading 

acquisition and dyslexia: Implications for early intervention. Mahwah, NJ: Erlbau, 

219–240.  

Bryant, P. E. & Bradley, L. 1985. Children's reading problems. New York, NY: Blackwell.  

Bull, L. 2009. Survey of complementary and alternative therapies used by children with spe-

cific learning difficulties (dyslexia). International Journal of Language & Communi-

cation Disorders, 44(2), 224–235. 

Bus, A. G, van IJzendoorn, M. H. & Pellegrini, A. D. 1995. Joint book reading makes for 

success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of lit-

eracy. Review of Educational Research, 65(1), 1–21.  

Byrne, B. & Fielding-Barnsley, R. 1989. Phonemic awareness and letter knowledge in the 

child's acquisition of the alphabetic principle. Journal of Educational Psychology, 

81(3), 313–321.  

Cairney, T. 2000. Beyond the classroom walls: The rediscovery of the family and community 

as partners in education. Educational Review, 52(2), 163–174.  

Catts, H. W. 1996. Defining dyslexia as a developmental language disorder. an expanded 

view. topics in language disorders. Topics in Language Disorders, 16, 14–29.  

Chall, J. 1967. Learning to read: The great debate. New York, NY: John Wiley.  

Chomsky, N. 1972. Language and mind. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich. 

Clay, M. M. 1979. Reading: The patterning of complex behaviour. Portsmouth, NH: Heine-

mann.  

Cook, T.D. & Campbell, D. T. 1979. Quasi-experimentation: Design & analysis issues for 

field settings. Chicago, IL: Rand McNally.  

Cope, N., Harold, D., Hill, G., Moskvina, V., Stevenson, J., Holmans, P., Owen, M. J., 

O’Donovan, M. C. & Williams, J. 2005. Strong evidence that KIAA0319 on chro-

mosome 6p is a susceptibility gene for developmental dyslexia. American Journal of 

Human Genetics, 76(4), 581–591.  

Crain–Thoreson, C. & Dale, P. S. 1992. Do early talkers become early readers? Linguistic 

precocity, preschool language, and emergent literacy. Developmental Psychology, 

28(3), 421–429.  

Cunningham, A. E. 1990. Explicit versus implicit instruction in phonemic awareness. Journal 

of Experimental Child Psychology, 50, 429–444.  

Daneman, M. & Hannon, B. 2001. Using working memory theory to investigate the construct 

validity of multiple-choice reading comprehension tests such as the SAT. Journal of 

Experimental Psychology: General, 130(2), 208–223.  

Darling, S. 2005. Strategies for engaging parents in home support of reading acquisition. The 

Reading Teacher, 58(5), 476–479.  



166 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

de Boysson-Bardies, B. 1999. How language comes to children. From birth to two years. 

Cambridge, MA: MIT Press.  

De Casper A. J. & Fifer W. P. 1980. Of human bonding: Newborns prefer their mothers’ 

voice. Science, 208(4448), 1174–1176.  

de Jong, P. F. & van der Leij, A. 1999. Specific contributions of phonological abilities to 

early reading acquisition: Results from a Dutch latent variable longitudinal study. 

Journal of Educational Psychology, 91(3), 450–476.  

Deci, E. L. & Ryan, R. M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behav-

ior. New York, NY: Plenum.  

DeFries, J. C. & Alarcon, M. 1996. Genetics of specific reading disability. Mental Retardation 

and Developmental Disabilities, 2, 39–47.  

Démonet, J., Taylor, M. J. & Chaix, Y. 2004. Developmental dyslexia. Lancet, 363(9419), 

1451–1460.  

Denckla, M. B., Rudel, R. G., Chapman, C. & Krieger, J. 1985. Motor proficiency in dyslexic 

children with and without attentional disorders. Archives of Neurology, 42(3), 228–

231.  

Denckla, M. & Rudel, R. 1974. Rapid "automatized" naming of pictured objects, colors, let-

ters and numbers by normal children. Cortex, 10(2), 186–202.  

DeTemple, J. M. 2001. Parents and children reading books. Teoksessa D. K. Dickinson & P. 

O. Tabors (toim.) Beginning literacy with language: Young children learning at 

home and school. Baltimore, MD: Brookes Publishing, 31–51. 

Diaper, G. 1990. The Hawthorne effect: A fresh examination. Educational Studies, 16(3), 

261–267.  

Dickinson, D. K. & Smith, M. W. 1994. Long-term effects of preschool teachers’ book read-

ings on low-income children’s vocabulary and story comprehension. Reading Re-

search Quarterly, 29(2), 104–122.  

Dickinson, D. K. 2001. Book reading in preschool classrooms: Is recommended 

practice common? Teoksessa D. K. Dickinson & P. O. Tabors (toim.) Beginning lit-

eracy with language: Young children learning at home and school. Baltimore, MD: 

Paul Brookes Publishing, 175–201. 

Doman, G. 1991. Miten opetan pienen lapseni lukemaan: lempeä vallankumous. Juva: 

WSOY.  

Doyle, B. & Bramwell W. 2006. Promoting emergent literacy and Social–Emotional learning 

through dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554–564.  

Durkin, D. 1966. Children who read early. New York, NY: John Wiley.  

Eccles, J.S., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., Meece, J. L. & Midgley, 

C. 1983. Expectancies, values, and academic behaviors. Teoksessa J. T. Spence 

(toim.) Achievement and achievement motives: Psychological and sociological ap-

proaches. San Francisco, CA: W. H. Freeman and Co, 78–146. 

Eccles, J. S., Wigfield, A., Harold, R. D. & Blumenfield, P. 1993. Age and gender differences 

in chidlren’s self- and task perceptions during elementary school. Child Develop-

ment, 64(3), 830–847.  

Eccles, J. S., Wigfield, A. & Schiefele, U. 1998. Motivation to succeed. Teoksessa N. Eisen-

berg & W. Damon (toim.) Handbook of child psychology: Social, emotional, and 

personality development. 5. painos. New York, NY: Wiley, 1051–1071. 

Ehri, L. 1987. Learning to read and spell words. Journal of Reading Behavior, 19(1), 5–31.  

Ehri, L. C. 1989. The development of spelling knowledge and its role in reading acquisition 

and reading disability. Journal of Learning Disabilities, 22(6), 356–365.  

Ehri, L. C. & McCormick, S. 1998. Phases of word learning: Implications for instruction with 

delayed and disabled readers. Reading & Writing Quarterly, 14(2), 135–163.  



Lähteet 167 

 

Ehri, L. C., Nunes, S. R., Willows, D. M., Schuster, B. V., Yaghoub-Zadeh, Z. & Shanahan, 

T. 2001. Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from 

the national reading panel's meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36(3), 250–

287.  

Elbro, C. 2004. Läsning, läsundervisning. Malmö: Liber.  

Elbro, G. & Scarborough, H., S. 2004. Early intervention. Teoksessa T. Nunes & P. Bryant 

(toim.) Handbook of children's literacy. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 

363–364.  

Elbro, C., Borstrom, I. & Petersen, D. K. 1998. Predicting dyslexia from kindergarten: The 

importance of distinctness of phonological. Reading Research Quarterly, 33(1), 36.  

Elbro, C. & Petersen, D. K. 2004. Long-term effects of phoneme awareness and letter sound 

training: An intervention study with children at risk for dyslexia. Journal of Educa-

tional Psychology, 96(4), 660–670.  

Ellis, A. W. 1993. Reading, writing and dyslexia. A cognitive analysis. Hillsdale, NJ: Erl-

baum. 

Engen, L. & Höien, T. 2002. Phonological skills and reading comprehension. Reading and 

Writing: An Interdisciplinary Journal, 15, 613–631.  

Erityisopetuksen strategia. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. Hel-

sinki: Opetusministeriö. Saatavilla www-muodossa 

URL:http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr47.pdf?

lang=fi. 3.3.2009. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2000. Opetushallitus. Helsinki. 

Esiopetuksen tila Suomessa. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle esiopetusuudistuksen 

vaikutuksista ja tavoitteista. Opetusministeriön julkaisuja 2004:32. Helsinki: Ope-

tusministeriö. 

Espoon kaupungin tilastollinen vuosikirja 2006. 2007. Espoon kaupungin keskushallinto, Ke-

hittämis- ja tutkimusryhmä. Espoo. 

Faraone S.V., Biederman J., Lehman B., Keenan K., Norman D., Seidman L., Kolodny R., 

Kraus I., Perrin J. & Chen W. 1993. Evidence for the independent familial transmis-

sion of attention deficit hyperactivity disorder and learning disabilities: Results from 

a family genetic study. American Journal of Psychiatry, 150, 891–895.  

Farrag, A. F., Khedr, E. M. & Abel-Naser, W. 2002. Impaired parvocellular pathway in dys-

lexic children. European Journal of Neurology, 9(4), 359–363.  

Fernald, A., Taeschner, T., Dunn, J., Papousek, M., de Boysson-Bardies, B. & Fukui, I. 1989. 

A cross-language study of prosodic modifications in mothers' and fathers' speech to 

preverbal infants. Journal of Child Language, 16(3), 477–501.  

Fernald, A. 1989. Intonation and communicative intent in mothers' speech to infants: Is the 

melody the message? Child Development, 60(6), 1497-1510.  

Ferreiro, E. 1990. Literacy development: Psychogenesis. Teoksessa Y. M. Goodman (toim.) 

How children construct literacy. Newark, DE: International Reading Association, 

12–25.  

Ferreiro, E. & Teberosky, A. 1983. Literacy before schooling. Portsmouth, NH: Heinemann 

Educational Books.  

Fibiger, S., Peters, H. F. M., Euler, H. A. & Neumann, K. 2008. Health and human services 

for persons who stutter and education of logopedists in east-european countries. 

Journal of Fluency Disorders, 33(1), 66–71.  

Fisher, S. E. & Francks, C. 2006. Genes, cognition and dyslexia: Learning to read the ge-

nome. Trends in Cognitive Sciences, 10(6), 250–257.  

Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. 1999. Comorbidity of learning and atten-

tion disorders: Separate but equal. Pediatric Clinics of North America, 46(5), 885–

897.  



168 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Forsman, C., Rinne, K., Poskiparta, E., Nurmi, J.-E. & Niemi, P. 2008. Ikäerojen vaikutus 

varhaisiin lukemistaitoihin esikouluvuoden aikana. Kongressijulkaisu. Lukitutkijata-

paaminen. 7.3.2008. Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion aivotutkimusyk-

sikkö, Espoo. 

Fowler, C. A. & Dekle, D. J. 1991. Listening with eye and hand: Cross-modal contributions to 

speech perception. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Per-

formance, 17(3), 816–828.  

Frith, U. 1985. Beneath the surface of developmental dyslexia. Teoksessa K. E. Patterson, J. 

C. Marshall & M. Coltheart (toim.) Surface dyslexia. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Frith, U., Wimmer, H. & Landerl, K. 1998. Differences in phonological recoding in German- 

and English-speaking children. Scientific Studies of Reading, 2(1), 31–54.  

Fuchs, D. & Fuchs, L. S. 2006 Introduction to response to intervention: what, why and how 

valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 93–99. 

Futterweit, L. R. & Ruff, H. 1993. Principles of development: Implications for early interven-

tion. Journal of Applied Developmental Psychology, 14(2), 153–173.  

Gage, N. L. & Berliner, D. C. 1998. Educational psychology. 6. painos. Boston, MA: 

Houghton Mifflin Company.  

Galaburda, A. M., Sherman, G. F., Rosen, G. D., Aboitiz, F. & Geschwind, N. 1985. Devel-

opmental dyslexia: Four consecutive patients with cortical anomalies. Annual Neu-

rology, 18, 222–233.  

Galaburda, A. M. 2005. Dyslexia-A molecular disorder of neuronal migration. Annals of Dys-

lexia, 55(2), 151–165.  

Galaburda, A. M., LoTurco, J., Ramus, F., Fitch, R. H. & Rosen, G. D. 2006. From genes to 

behavior in developmental dyslexia. Nature Neuroscience, 9(10), 1213–1217.  

Gallagher, T. 1999. Interrelationships among children's language, behavior, and emotional 

problems. Topics in Language Disorders, 19(2), 1–15.  

Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B. & Wearing, H. 2004. The structure of work-

ing memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40(2), 177–190.  

Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjö, B., Söderström, H., Råstam, M., John-

son, M., Rothenberger, A. & Niklasson, L. 2004. Co–existing disorders in ADHD – 

implications for diagnosis and intervention. European Child & Adolescent Psychia-

try, 13(1), 80–92.  

Gillberg, C. & Rasmussen, P. 2003. To what extent are learning and behavioural problems 

brain related? Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(2), 81–82. 

Goodman, K. 1996. On reading. A common-sense look at the nature of language and the sci-

ence of reading. Portsmouth, VA: Heinemann.  

Goswami, U. 1986. Children’s use of analogy in learning to read: A developmental study. 

Journal of Experimental Child Psychology, 42, 73–83.  

Goswami, U. 1988. Orthographic analogies and reading development. Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 40A, 239–268.  

Goswami, U. 1994. The role of analogies in reading development. Support for Learning, 9(1), 

22–26.  

Goswami, U. 2002. Phonology, reading development, and dyslexia: A cross-linguistic per-

spective. Annals of Dyslexia, 52, 141–163.  

Goswami, U. 2006. Sensorimotor impairments in dyslexia: Getting the beat. Developmental 

Science, 9(3), 257–259.  

Goswami, U. 2008. Reading, dyslexia and the brain. Educational Research, 50(2), 135–148.  

Goswami, U. & Bryant, P. E. 1990. Phonological skills and learning to read. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum.  



Lähteet 169 

 

Goswami, U., Porpodas, C. & Wheelwright, S. 1997. Children's orthographic representations 

in English and Greek. European Journal of Psychology of Education, 12(3), 273–

292.  

Goswami, U., Thomson, J., Richardson, U., Stainthorp, R., Hughes, D., Rosen, S. & Scott, S. 

K. 2002. Amplitude envelope onsets and developmental dyslexia: A new hypothesis. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

99(16), 10911–10916.  

Gough, P.B. & Tunmer, W. E. 1986. Decoding, reading, and reading disability. Remedial and 

Special Education (RASE), 7(1), 6–10.  

Gough, P. B., Hoover, W. A. & Peterson, C. L. 1996. Some observations on a simple view of 

reading. Teoksessa C. Cornoldi & J. Oakhill (toim.) Reading Comprehension Diffi-

culties: Processes and Intervention. Mahwah, NJ: Erlbau, 1–14.  

Graziani, L. J., Brodsky, K., Mason, J. C. & Zager, R. P. 1983. Variability of IQ scores and 

prognosis of children with hyperlexia. Journal of the American Academy of Child 

Psychiatry, 22, 441–443.  

Guthrie, J. T. 2004. Teaching for literacy engagement. Journal of Literacy Research, 36(1), 1–

29.  

Guttorm, T., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A. -M., Eklund, K. M., Lyytinen, P. & Lyytinen, 

H. 2005. Brain event-related potentials (ERPs) measured at birth predict later lan-

guage development in children with and without familial risk for dyslexia. Cortex, 

41, 291–303.  

Haden, C. A., Reese, E. & Fivush, R. 1996. Mothers' extratextual comments during storybook 

reading: Stylistic differences over time and across texts. Discourse Processes, 21, 

135–169.  

Hagtvet, B. E. & Palsdottir H. 1992. Lek med språket. Oslo: Universitetsförlaget.  

Halila, A. 1949. Suomen kansakoululaitoksen historia 1–4. Turku: WSOY.  

Hannula-Jouppi, K., Kaminen-Ahola, N., Taipale, M., Eklund, R., Nopola-Hemmi, J., Kää-

riäinen, H. & Kere, J. 2005. The axon guidance receptor gene ROBO1 is a candidate 

gene for developmental dyslexia PLOS Genetics, 1(4), 467–474.  

Harste, J. C. 1985. Portrait of a new paradigm: Reading comprehension research. Teoksessa 

A. Crismore (toim.) Landscapes: A state-of-art assessment of reading comprehension 

research. Bloomington, IN: Indiana University.  

Harter, S. 1981. A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the class-

room: Motivational and informational components. Developmental Psychology, 

17(3), 300–312.  

Hatcher, P. J., Goetz, K., Snowling, M. J., Hulme, C., Gibbs, S. & Smith, G. 2006. Evidence 

for the effectiveness of the early literacy support programme. British Journal of Edu-

cational Psychology, 76(2), 351–367.  

Hatcher, P. J., Hulme, C. & Ellis, A. W. 1994. Ameliorating early reading failure by integrat-

ing the teaching of reading and phonological skills: The phonological linkage hy-

pothesis. Child Development, 65(1), 41–57.  

Hatcher, P. J., Hulme, C., Miles, J. N. V., Carroll, J. M., Hatcher, J., Gibbs, S., Smith, G., 

Bowyer-Crane, C. & Snowling, M. J. 2006. Efficacy of small group reading inter-

vention for beginning readers with reading-delay: A randomised controlled trial. 

Journal of Child Psychology & Psychiatry, 47(8), 820–827.  

Hatcher, P. J., Hulme, C. & Snowling, M. J. 2004. Explicit phoneme training combined with 

phonic reading instruction helps young children at risk of reading failure. Journal of 

Child Psychology & Psychiatry, 45(2), 338–358.  

 

 



170 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, 

M. & Scheinin, P. 2005. Oppimaan oppiminen ala-asteella 2. Tilanne vuonna 2003 ja 

muutokset vuodesta 1996. Oppimistulosten arviointi 1/2005. Helsinki: Opetushalli-

tus.  

Hautamäki, J., Lahtinen, U., Moberg, S. & Tuunainen, K. 2002. Erityispedagogiikan perus-

teet. 1.–2. painos. Vantaa: WSOY.  

Hayes J. R. 1996. A new framework for understanding cognition and affect in writing. Teok-

sessa C. M. Levy & S. Ransdell (toim.) The science of writing: Theories, methods 

and individual differences, and applications. Mahwah, NJ: Erlbau, 1–27.  

Hayes, J. R. & Flower, L. S. 1980. Identifying the organization of writing processes. Teok-

sessa L. W. Gregg & E. R. Steinberg (toim.) Cognitive processes in writing. Hills-

dale, MI: Erlbaum, 3–30.  

Haywood, H. C., Brooks, P. & Burns, S. 1992. Bright start. Cognitive curriculum for young 

people. Watertown, MA: Charlesbridge Publishers.  

Healy, J. M. 1982. The enigma of hyperlexia. Reading Research Quarterly, 17, 319–339.  

Heath, S. 1982. What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language 

in Society, 11, 49–76.  

Heath, S. M., Hogben, J. H. & Clark, C. D. 1999. Auditory temporal processing in disabled 

readers with and without oral language delay. Journal of Child Psychology and Psy-

chiatry and Allied Disciplines, 40(4), 637–647.  

Heckman J. J. 2000. Invest in the very young. Teoksessa R. E. Tremblay, G.R. Barr & R. 

DeV. Peters (toim.) Encyclopedia on Early Childhood Development—Montreal, 

Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development. 

Heikkilä, M. 2008. Ekapeli ensimmäisen luokan oppilaiden lukemaan oppimisen tukena. 

Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro gradu –tutkielma. 

Heiskanen, L. ja työryhmä. 2007. Näin opetan lukemaan ja kirjoittamaan. Joensuu: Ilias.  

Helenius, P. 2008. Puheen herättämät aivovasteet lukivaikeuksisilla ja SLI aikuisilla. Kong-

ressijulkaisu. Lukitutkijatapaaminen. 7.3.2008. Teknillisen korkeakoulun kylmälabo-

ratorion aivotutkimusyksikkö, Espoo. 

Hintikka, S., Landerl, K., Aro, K. & Lyytinen, H. 2008. Training reading fluency: Is it im-

portant to practice reading aloud and is generalization possible? Annals of Dyslexia, 

58(1), 59–79.  

Hintikka, S., Aro, M. & Lyytinen, H. 2005. Computerized training of the correspondences 

between phonological and orthographic units. Written Language & Literacy, 8(2), 

79–102.  

Hinshaw, S. P. 1992a. Academic underachievement, attention deficits, and aggression: Co-

morbidity and implications for intervention. Journal of Consulting and Clinical Psy-

chology, 60(6), 893–903. 

Hinshaw, S. P. 1992b. Externalizing behavior problems and academic underachievement in 

childhood and adolescence: Causal relationships and underlying mechanisms. Psy-

chological Bulletin, 111(1), 127–155. 

Ho, C. S., Chan, D. W., Tsang, S. & Lee, S. 2002. The cognitive profile and multiple-deficit 

hypothesis in Chinese developmental dyslexia. Developmental Psychology, 38(4), 

543–553.  

Høien, T. & Lundberg, I. 1999. Dyslexi. Från teori till praktik. Borås: Natur och kultur.  

Høien, T. & Lundberg, I. 1990. Läsning och lässvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.  

Holden, J. D. & Holden, J. D. 2001. Hawthorne effects and research into professional prac-

tice. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 7(1), 65–70.  

Holopainen, E. 2003. Kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisstrategiat ja -vaikeudet peruskou-

lun kolmannella ja yhdeksännellä luokalla. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in 

Education, Psychology and Social Research 218.  



Lähteet 171 

 

Holopainen, L. 2002. Development in reading and reading related skills: A follow-up study 

from pre-school to the fourth grade. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Edu-

cation, Psychology and Social Research 200.  

Holopainen, L., Ahonen, T. & Lyytinen, H. 2001. Predicting delay in reading achievement in 

a highly transparent language. Journal of Learning Disabilities, 34(5), 401–413.  

Holopainen, L. & Savolainen, H. 2005. Erityisopetus ja oppimisvaikeudet. Teoksessa E. Kor-

keakoski (toim.) Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa. Osara-

portti 3; syventävät artikkelit (58–72). Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvoston 

julkaisuja 10.  

Holopainen, L. & Savolainen, H. 2006. Nuorten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Teok-

sessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopis-

topaino, 203–229. 

Holopainen, L. & Savolainen, H. 2006. Opintiellä pysyminen – nuorten lukivaikeuksia ja 

koulutusuraa koskeva tutkimus Joensuussa. NMI-Bulletin, 4, 4–9.  

Hoover, W. A. & Gough, P. B. 1990. The simple view of reading. Reading and Writing: An 

Interdisciplinary Journal, 2127–2160.  

Horto, U. 2003. Työmuisti ja modulaarisuus. Työmuistin kehittymiseen ja modularisoitumi-

seen yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelua. Helsingin yliopisto. Soveltavan kas-

vatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Huotilainen, M. 2004. Sikiöaikainen oppiminen valmistaa tien syntymänjälkeiseen oppimi-

seen. Tieteessä Tapahtuu, 4, 14–16.  

Hämäläinen, J. 2007. Processing of sound rise time by adults and children with and without 

reading problems. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology 

and Social Research 322.  

Hämäläinen, K., Lindström, A. & Puhakka J. (toim.) 2005. Suomalaisen peruskoulun menes-

tystarina. Helsinki: Yliopistopaino.  

Ihatsu, M. & Ruoho, K. 2001. Erityisopetus peruskoulussa. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) 

Lasten erityishuolto- ja opetus suomessa. 11. täysin uudistettu painos. Helsinki: Las-

tensuojelun keskusliitto, 91–109. 

Ihatsu, M., Ruoho, K. & Happonen, H. 1996. Osa-aikaisen erityisopetuksen tila ja muutos. 

Teoksessa H. Blom, R. Laukkanen, A. Lindström, U. Saresma & P. Virtanen (toim.) 

Erityisopetuksen tila. Arviointi 2/96. Helsinki: Opetushallitus.  

Jahnukainen, M. 2006. Erityisopetuksen tarve ja muutos. Teoksessa S. Karvonen (toim.) On-

ko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt. Nuorten elinolot vuosikir-

ja. Vammala: Vammalan kirjapaino, 119–131. 

Johnson, W., Bouchard, J., Thomas J., Segal, N. L. & Samuels, J. 2005. General intelligence 

and reading  

performance in adults: Is the genetic factor structure the same as for children? Personality and 

Individual Differences, 38(6), 1413–1428.  

Juel, C. 1988. Learning to read and write: A longitudinal study of fifty-four children from first 

through fourth grade. Journal of Educational Psychology, 80, 437–447.  

Julkunen, M.-L. 1994. Development of reading skills in the Finnish comprehensive school. 

Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuksia 57.  

Jusczyk, P. W. 1997. The discovery of spoken language. Cambridge, MA: MIT Press.  

Järvinen, H. 1993. LPP. Lukemaan puhumisen perusteella. Lukemaanopettamismenetelmä ja 

työn pedagogiikka. Keuruu: Otava.  

Kaderavek, J. N. & Sulzby, E. 1998. Parent-child joint book reading: An observational proto-

col for young children. American Journal of Speech-Language Pathology, 7, 33-47.  

Kaderavek, J. & Justice, L. M. 2002. Shared storybook reading as an intervention context: 

Practices and potential pitfalls. American Journal of Speech-Language Pathology, 

11(4), 395–406.  



172 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. 2007. Boosting reading fluency: An 

intervention case study at subword level. Scandinavian Journal of Educational Re-

search, 51(3), 253–274.  

Kairaluoma, L., Närhi, V., Ahonen, T., Westerholm, J. & Aro, M. 2009. Do fatty acids help in 

overcoming dyslexia? A double-blind, placebo-controlled study of the effects of ei-

cosapentaenoic acid and carnosine supplementation on children with dyslexia. Child: 

Care, Health & Development, 35(1), 112–119. 

Kairavuori, S. 1996. Hauki on kala – asiatekstistä oppiminen peruskoulun seitsemännellä luo-

kalla. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 166.  

Kairavuori, S. 2002. Lisää hauista- asiatekstistä oppiminen peruskoulun päättyessä. Helsingin 

yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 240.  

Karlsson, F. 2004. Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino.  

Karppi, S. 1983. Lukutaidon ABC. Johdatus lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan opet-

tamiseen. Espoo: Weilin+Göös.  

Kazdin, A. E. 1997. A model for developing effective treatments: Progression and interplay 

of theory, research, and practice. Journal of Clinical Child Psychology, 26(2), 114–

129.  

Keltikangas-Järvinen, L. 2007. Koulu sosiaalisen pääoman lisääjänä ja elinikäisen oppimisen 

kasvattajana psykologisten tutkimustulosten valossa. Teoksessa S. Alatupa, K. Karp-

pinen, L. Keltikangas-Järvinen & H. Savioja (toim.) Koulu, syrjäytyminen ja sosiaa-

linen pääoma– löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta? Sitran ra-

portteja 75. Helsinki: Sitra, 23–44. 

Kinnunen, R., Vauras, M. & Niemi, P. 1998. Comprehension monitoring in beginning read-

ers. Scientific Studies of Reading, 2(4), 353–375.  

Kintsch, W. 1988. The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-

integration model. Psychological Review, 95(2), 163–182.  

Kintsch, W. & van Dijk, T. A. 1978. Toward a model of text comprehension and production. 

Psychological Review, 85(5), 363–394.  

Kivirauma, J. 1989. Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921-1985. 

Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, C:74. 

Kivirauma, J. 2001. Erityisopetuksen historialliset kehityslinjat suomessa. Teoksessa M. Jah-

nukainen (toim.) Lasten erityishuolto- ja opetus suomessa. 11. täysin uudistettu pai-

nos. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 23–33. 

KL 1686. Hellemaa, L.-I. & Jussila, A. & Parvio, M. (toim.) 1986. Kircko-Laki Ja Ordningi 

1686. Näköispainos ja uudelleen ladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain suomennok-

sesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 444. Helsinki: SKS. 

Kluever, R.C., Smith, D. K., Green, K. E., Holm, C. B. & Dimson, C. 1995. The WISC-III 

and Raven coloured progressive matrices test: A pilot study of relationships. Ameri-

can Education Research Association Annual Meeting. San Francisco, CA. 

Kontu, E. 2006. Lukemisen ja kirjoittamisen erityismenetelmiä. Teoksessa M. Takala & E. 

Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 37–46. 

Korhonen, T. 2005. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoksessa H. Lyytinen, T. Ahonen, T. 

Korhonen, M., Korkman & T. Riita (toim.) Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen 

näkökulma. Helsinki: WSOY, 127–189. 

Korhonen, T. T. 1995. The persistence of rapid naming problems in children with reading 

disabilities: A nine-year follow-up. Journal of Learning Disabilities, 28(4), 232–239.  

Korkeamäki, R.-L. 2007. Esipuhe teoksessa Trageton, A. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. 

Suom. E. Silvennoinen. Juva: PS-Kustannus, 11–12. 

Korkeamäki, R.-L. & Goman, A. 2002. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen erilaisissa esi-

opetuksen ympäristöissä. Kasvatus, 3, 275–287.  



Lähteet 173 

 

Korkeamäki, R. 1996. How firstgraders and kindergarten children constructed literacy know-

ledge in the context of story reading and meaningful writing. Oulun yliopisto. Acta 

Universitatis Ouluensis, Ser. E, Scientiae Rerum Socialicum 21.  

Korkman, M. & Peltomaa, K. 1993. Preventive treatment of dyslexia by a preschool training 

program for children with language impairments. Journal of Clinical Child Psycho-

logy, 22, 277–287.  

Krokfors, L. & Marttinen T. 2003. Kultainen aapinen, opettajan opas syksy. 2. painos. Hel-

sinki: Tammi.  

Kronbichler, M., Hutzler, F., & Wimmer, H. 2002. Dyslexia: Verbal impairments in the ab-

sence of magnocellular impairments. Neuroreport, 13(5), 617–620.  

Kuhl, P. K. & Meltzoff, A. N. 1988. Speech as an intermodal object of perception. Teoksessa 

A. Yonas (toim.) Perceptual development in infancy .University of Minnesota Insti-

tute of Child, Minnesota Symposia on Child Psychology 1985. University of Minne-

sota: Lawrence Erlbaum Associates, 235–266. 

Kuhl, P. 2004. Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuro-

science, 5(11), 831–843.  

Kuhn, M. R. & Stahl, S. A. 2003. Fluency: A review of developmental and remedial prac-

tices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3–21.  

Kujala, T., Karma, K., Ceponiene, R., Belitz, S., Turkkila, P., Tervaniemi, M. & Näätänen, R. 

2001. Plastic neural changes and reading improvement caused by visual training in 

reading-impaired children. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 98(18), 10509–10514.  

Kuusela, J. O. 2006. Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon. Oppimistulosten 

arviointi 6/2006. Helsinki: Yliopistopaino.  

Kyrö-Ämmälä O. 2007. Opettaja tiedonkäsittelytaitojen kuntouttajana alkuopetuksessa. Lapin 

yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 119.  

Laakso, M.-L., Poikkeus, A.-M., Eklund, K. & Lyytinen, P. 2004. Interest in early shared 

reading: Its relation to later language and letter knowledge in children with and with-

out risk for reading difficulties. First Language, 24(3), 323–345.  

Lamminmäki, T., Ahonen, T., Todd de Barra, H., Tolvanen, A., Michelsson, K. & Lyytinen, 

H. 1997. Two-year group treatment for children with learning difficulties: Assessing 

effects of treatment. Journal of Learning Disabilities, 30(4), 354–364.  

Landerl, K. 2000. Influences of orthographic consistency and reading instruction on the de-

velopment of nonword reading skills. European Journal of Psychology of Education, 

15(3), 239–257.  

Lehmuskallio, K. 1983. Mitä lukeminen sisältää? Porvoo: WSOY.  

Lehto, J. 2006. Tekstinymmärtäminen ja sen vaikeus. Teoksessa M. Takala & E. Kontu 

(toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 125–148.  

Lehtonen, A. & Bryant, P. 2001. Tavujen vaikutus lasten kirjoittamaan oppimiseen suomen 

kielessä. NMI-Bulletin, 2, 16–25.  

Lehtonen, H. 1993. Lukutaidon kehittyminen ja sen yhteydet nimeämiseen, motivaatioon ja 

koulumenestykseen. Tampereen yliopisto. Acta Universitas Tamperensis A 380.  

Lehtonen, I. 2003. Kirjain-äännevastaavuuksien ja tavujen oppiminen tietokonepelin avulla: 

Tapaustutkimus kuudesta kuusivuotiaasta lapsesta. Jyväskylän yliopisto. Psykologian 

laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Leimar, U. 1974. Läsning på talets grund. Lund: GWK, Gleerup Bokförlag.  

Leiwo, M. 1986. Lapsen kielen kehitys. Helsinki: Gaudeamus.  

Leppänen, U., Aunola, K., Niemi, P. & Nurmi, J. 2008. Letter knowledge predicts grade 4 

reading fluency and reading comprehension. Learning and Instruction, 18(6), 548–

564. 



174 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Leppänen, P. H. T., Richardson, U., Pihko, E., Eklund, K. M., Guttorm, T. K., Aro, M. & 

Lyytinen, H. 2002. Brain responses to changes in speech sound durations differ be-

tween infants with and without familial risk for dyslexia. Developmental Neuropsy-

chology, 22(1), 407–422.  

Lerkkanen, M.-K. 2003. Learning to read. Reciprocal processes and individuell pathways. 

Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, (233). 

Lerkkanen, M. -K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Hel-

sinki: WSOY.  

Lerkkanen, M.-K. & Aunola, K. 2005. Kirjoitustaidon kehityksen ennustaminen esiopetukses-

ta 4. luokalle. Kasvatustieteen päivät. Jyväskylä. 17.11.2005.  

Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M. & Ketonen, R. 2006. ARMI. Luku-ja kirjoitustaidon ar-

viointimateriaali 1. luokalle. Helsinki: WSOY.  

Lerkkanen, M. -K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K. & Nurmi, J. 2004a. The developmental 

dynamics of literacy skills during the first grade. Educational Psychology, 24(6), 

793–810.  

Lerkkanen, M.-K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K. & Nurmi, J. 2004b. Reading performance 

and its developmental trajectories during the first and the second grade. Learning and 

Instruction, 14(2), 111–130.  

Light J. G., Pennington B. F., Gilger J. W. & DeFries J. C. 1995. Reading disability and hy-

peractivity disorder: Evidence for a common genetic etiology. Developmental Neu-

ropsychology, 11, 323–335.  

Lindeman, J. 1998a. Ala-asteen lukutesti, käyttäjän käsikirja. Jyväskylä: Gummerus.  

Lindeman, J. 1998b. Ala-asteen lukutesti, tekniset tiedot. Jyväskylä: Gummerus.  

Linnakylä, P. 1990. Lukutaito – valmiutta ja valppautta. Teoksessa P. Linnakylä & S. Takala 

(toim.) Lukutaidon uudet ulottuvuudet. Teoriaa ja käytäntöä. Kasvatustieteiden tut-

kimuslaitos. Jyväskylä: Kirjapaino Oy Sisäsuomi.  

Linnakylä, P. 1993. Exploring the secrets of Finnish reading literature achievement. Scan-

dinavian Journal of Educational Research, 37(63), 74.  

Linnakylä, P. 1995. Lukutaidolla maailmankartalle – kansainvälinen lukutaitotutkimus Suo-

messa. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. 

Linnakylä, P., Kupari, P. & Reinikainen, P. 2002. Sukupuolierot lukutaidossa sekä matema-

tiikan ja luonnontieteiden osaamisessa. Teoksessa J. Välijärvi & P. Linnakylä (toim.) 

Tulevaisuuden osaajat – PISA 2000 suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslai-

tos.  

Linnakylä, P., Malin, A. & Taube, K. 2004. Factors behind low reading literacy achievement. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 231–249.  

Linnakylä, P. Sulkunen, S. 2002. Millainen on suomalaisten nuorten lukutaito. Teoksessa J. 

Välijärvi & P. Linnakylä (toim.) Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 suomessa. Jy-

väskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, OECD ja Opetushallitus, 9–39. 

Livingstone, M. S., Rosen, G. D., Drislane, F. W. & Galaburda, A. M. 1991. Physiological 

and anatomical evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. Pro-

ceedings of the National Acamedy of Sciences of the United States of America, 88, 

7943–7947.  

Lundberg, I. 1998. Why is learning to read a hard task for some children? Scandinavian Jour-

nal of Psychology, 39(3), 155–157.  

Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O. 1988. Effects of an extensive program for stimulating 

phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly, 23, 263–

284.  

Lundberg, I., Olofsson, Å. & Wall, S. 1980. Reading and spelling skills in the first school 

years predicted from phonemic awareness skills in kindergarten. Scandinavian Jour-

nal of Psychology, 21(3), 159–173.  



Lähteet 175 

 

Luria, A. R. 1982. Language and cognition. New York, NY: Wiley and Sons.  

Lyon, G. R. 1995. Toward a definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 45(1), 3–27.  

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. 2003. A definition of dyslexia. Annals of 

Dyslexia, 53, 1–14.  

Lyytinen, H. 1995. Oppimisen häiriöt. Teoksessa E. Räsänen, I. Moilanen, T. Tamminen, & 

F. Almqvist (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duo-

decim, 230–238.  

Lyytinen, H. 2004. Sukupuoli ja oppimisvaikeudet. Teoksessa E. Vitikka (toim.) Koulu – su-

kupuoli – oppimistulokset, opetushallitus, moniste 8 /2004. Helsinki: Edita Prima, 

21–29.  

Lyytinen, H. 2004. Tietokonepeli laadukkaana ja viihdyttävänä perustaitojen oppimisympäris-

tönä. Teoksessa M. Kankaanranta, P. Neittaanmäki & P. Häkkinen (toim.) Digitaalis-

ten pelien maailmoja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos ja 

Agora Center, 165–172.  

Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T. K., Laakso, M., Leinonen, S., Leppänen, 

P. H. T., Lyytinen, P., Poikkeus, A., Puolakanaho, A., Richardson, U. & Viholainen, 

H. 2001. Developmental pathways of children with and without familial risk for dys-

lexia during the first years of life. Developmental Neuropsychology, 20(2), 535–554.  

Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T., Kulju, P., Laakso, M., Leiwo, M., Leppä-

nen, P., Lyytinen, P., Poikkeus, A., Richardson, U., Torppa, M. & Viholainen, H. 

2004a. Early development of children at familial risk for Dyslexia—follow-up from 

birth to school age. Dyslexia, 10(3), 146–178.  

Lyytinen, H., Aro, M., Eklund, K., Erskine, J., Guttorm, T., Laakso, M., Leppänen, P. H. T., 

Lyytinen, P., Poikkeus, A., Richardson, U. & Torppa, M. 2004b. The development of 

children at familial risk for dyslexia: Birth to early school age. Annals of Dyslexia, 

54(2), 184–220.  

Lyytinen, H., Erskine, J., Tolvanen, A., Torppa, M., Poikkeus, A-M. & Lyytinen, P. 2006. 

Trajectories of reading development: A follow-up from birth to school age of chil-

dren with and without risk for dyslexia. Merrill-Palmer Quarterly 52(3), 514–546.  

Lyytinen, H. & Lyytinen, P. 2006. Lukivaikeus ja sitä ennalta ehkäisevät toimet. Teoksessa 

M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopai-

no, 87–106.  

Lyytinen, P., Poikkeus, A., Laakso, M., Eklund, K. & Lyytinen, H. 2001. Language develop-

ment and symbolic play in children with and without familial risk for dyslexia. Jour-

nal of Speech, Language & Hearing Research, 44(4), 873–885.  

Magnan, A. & Ecalle, J. 2006. Audio-visual training in children with reading disabilities. 

Computers & Education, 46(4), 407–425.  

Mäkihonko, M. 2006. Luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen kehittyminen al-

kuopetuksen aikana. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä jul-

kaisuja, no 116.  

Mäkinen, M. 2002. Puheen palat ja sanan salat esiopetuksessa. Fonologisen tietoisuuden yh-

teys alkavaan lukutaitoon. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 902. 

Mäkinen, M. 2004. KUMMI 3. Lukemisen aika, leikin taika. Lukemisvalmiuksien arvioimi-

nen ja harjoittaminen. Jyväskylä: NMI.  

Mäkinen, M. 2005. Sujuvoituvan lukemisen sudenkuoppia. NMI-Bulletin, 15, 26–37.  

Manis, F. R., Doi, L. M. & Bhadha, B. 2000. Naming speed, phonological awareness, and 

orthographic knowledge in second graders. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 

325–333.  

Markussen, E. 2004. Special education: Does it help? A study of special education in Norwe-

gian upper secondary schools. European Journal of Special Needs Education, 19(1), 

33–48.  



176 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Martin, J. H. & Friedberg, A. 1986. Writing to read. New York, NY: Warner Books.  

Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S. & Tannock, R. 2005. A meta-analysis of 

working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disor-

der. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 44(4), 377–

384.  

Marttinen, T. 2000. Elsan ja Eetun erikoistapaukset. Helsinki: Tammi.  

McCrory, E. J., Mechelli, A., Frith, U. & Price, C. J. 2005. More than words: A common neu-

ral basis for reading and naming deficits in developmental dyslexia? Brain, 128(2), 

261–267.  

Meng, H., Smith, S. D., Hager, K., Held, M., Liu, J., Olson, R. K., Pennington, B. F., DeFries, 

J. C., Gelernter, J., O'Reilly-Pol, T., Somlo, S., Skudlarski, P., Shaywitz, S. E., 

Shaywitz, B. A., Marchione, K., Wang, Y., Paramasivam, M., LoTurco, J. J., Page, 

G. P. & Gruen, J. R. 2005. DCDC2 is associated with reading disability and modu-

lates neuronal development in the brain. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 102(47), 17053–17058.  

Metsämuuronen, J. 2002. Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä, regressio-

analyysi. Helsinki: Metodologiasarja 7B, International Methelp Ky.  

Michelsson, K., Saresma, U., Valkama, K. & Virtanen, P. 2000. MDB ja ADHD – diagno-

sointi, kuntoutus ja sopeutuminen. Juva: PS-kustannus.  

Muneaux, M., Ziegler, J. C. C. A., Truc, C., Thomson, J. & Goswami, U. 2004. Deficits in 

beat perception and dyslexia: Evidence from French. Neuroreport, 15(8), 1255–1259.  

Nation, K. 1999. Reading skills in hyperlexia: A developmental perspective. Psychological 

Bulletin, 125(3), 338–355.  

Nevala, J. & Lyytinen, H. 2000. Sanaketjutesti. Jyväskylä: NMI ja Jyväskylän yliopiston lap-

situtkimuskeskus.  

Nicolson, R.I. & Fawcett, A. J. 1990. Automaticity: A new framework for dyslexia research? 

Cognition, 35(2), 159–182.  

Niemi, P., Poskiparta, E. & Vauras, M. 2001. Benefits of training in linguistic awareness dis-

sipate by grade 3? The Journal of Hellenic Psychological Society, 8, 330–337.  

Nummenmaa, L. 2006. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.  

Nurmi, J. 2007. Luku- ja laskutaidon ennättää oppia koulussa. Helsingin Sanomat 17.9.2007. 

Nurmilaakso, M. 2006. Lukemisen alkeita päiväkodissa. Lastentarhanopettaja ja alkava kuu-

sivuotias lukija. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 

267. 

Oakhill, J. & Yuill, N. 1996. Higher order factors in comprehension disability: Processes and 

remediation. Teoksessa C. Cornoldi & J. Oakhill (toim.) Reading comprehension dif-

ficulties. processes and intervention. Mahwah, NJ: Erlbaum, 71–92. 

OECD 2005. Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages—statistics and 

indicators. Paris: OECD.  

Onatsu-Arvilommi, T. & Nurmi, J. 2000. The role of task-avoidant and task-focused behav-

iors in the development of reading and mathematical skills during the first school 

year: A cross-lagged longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 92(3), 

478–491.  

Oppilaitostilastot 2007. 2008 Tilastokeskus. Helsinki: Tilastokeskus. 

Paloneva, M.-L. 2006. Tietokoneohjelmat lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien pedagogisen 

kuntoutuksen apuvälineinä. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-

vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 259–277.  

Parrila R. K. & Das J. P. 1999. PASS-malli ja kognitiivinen kuntoutus. Teoksessa T. Ahonen 

& T. Aro (toim.) Oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Atena, 290–309.  

 



Lähteet 177 

 

Pauc, R. 2005. Comorbidity of dyslexia, dyspraxia, attention deficit disorder (ADD), attention 

deficit hyperactive disorder (ADHD), obsessive compulsive disorder (OCD) and 

Tourette's syndrome in children: A prospective epidemiological study. Clinical 

Chiropractic, 8(4), 189–198.  

Pellegrini, A. D., Brody, G. H. & Sigel, I. 1985. Parents' book-reading habits with their chil-

dren. Journal of Educational Psychology, 77, 332–340.  

Pennington B.F., Groisser, D. & Welsh, M. C. 1993. Contrasting cognitive deficits in atten-

tion deficit hyperactivity disorder versus reading disability. Developmental Psychol-

ogy, 29, 511–523.  

Perfetti, C. A. 1985. Reading ability. New York, NY: Oxford University Press.  

Perfetti, C. A. 1987. Phonemic knowledge and learning to read are reciprocal: A longitudinal 

study of first grade children. Merrill-Palmer Quarterly, 33(3), 283–319.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2004. Opetushallitus. Helsinki. 

Petitto, L.A., Holowka, S., Sergio, L. E., Levy, B. & Ostry, D. J. 2004. Baby hands that move 

to the rhythm of language: Hearing babies acquiring sign languages babble silently 

on the hands. Cognition, 93(1), 43–73.  

Petitto, L. A., Katerelos, M., Levy, B. G., Gauna, K., Tétreault, K. & Ferraro, V. 2001. Bilin-

gual signed and spoken language acquisition from birth: Implications for the mecha-

nisms underlying early bilingual language acquisition. Journal of Child Language, 

28(2), 453–496.  

Piaget, J. 1970. Genetic epistemology. New York, NY: Columbia University Press.  

Piaget, J. 1988. Lapsi maailmansa rakentajana. Kuusi esseetä lapsen kehityksestä. Juva: 

WSOY.  

Plomin, R. 1994. Genetics and experience. The interplay between nature and nurture. Thou-

sand oaks, CA: Sage.  

Plomin, R. & Rutter, M. 1998. Child development, molecular genetics, and what to do with 

genes once they are found. Child Development, 69(4), 1223–1242.  

POPS-70. 1970. Opas 2a. Äidinkieli, Ala-Aste. Kouluhallitus. Helsinki. 

Poskiparta, E., Niemi, P. & Lepola, J. 1994. Diagnostiset testit 1. Lukeminen ja kirjoittami-

nen. Käsikirja 1. teokseen M. Vauras, E. Poskiparta & P. Niemi (toim.). Kognitiivis-

ten taitojen ja motivaation arviointi koulutulokkailla ja 1. luokan oppilailla. Turku: 

Turun oppimiskeskuksen julkaisuja.  

Poskiparta, E., Niemi, P., Lepola, J., Ahtola, A. & Laine, P. 2003. Motivational-emotional 

vulnerability and difficulties in learning to read and spell. British Journal of Educa-

tional Psychology, 73(2), 187–206.  

Poskiparta, E., Niemi, P. & Vauras, M. 1999. Who benefits from training in linguistic aware-

ness in the first grade, and what components show training effects? Journal of Lear-

ning Disabilities, 32(5), 437–446.  

Puolakanaho, A. 2008. Lukemistaitojen varhainen ennustaminen. NMI-Bulletin, 1, 4–7.  

Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A-M, Tol-

vanen, A. , Torppa, M. & Lyytinen, H. 2007. Very early phonological and language 

skills: Estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 48, 923–931.  

Puolakanaho, A., Poikkeus, A., Ahonen, T., Tolvanen, A. & Lyytinen, H. 2003. Assessment 

of three-and-a-half-year- old children's emerging phonological awareness in a com-

puter animation context. Journal of Learning Disabilities, 36(5), 416–423.  

Puolakanaho, A., Poikkeus, A., Ahonen, T., Tolvanen, A. & Lyytinen, H. 2004. Emerging 

phonological awareness differentiates children with and without familial risk for dys-

lexia after controlling for general language skills. Annals of Dyslexia, 54(2), 221–

243.  

Pääkkönen, M. 1991. A:sta Ö:hön, suomen yleiskielen kirjaintilastoja. Kielikello, 1, 3–8.  



178 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Ramus, F. 2001. Outstanding questions about phonological processing in dyslexia. Dyslexia 

(10769242), 7(4), 197–216.  

Ramus, F. 2006. Genes, brain, and cognition: A roadmap for the cognitive scientist. Cogni-

tion, 101(2), 247–269.  

Ramus, F., Rosen, S., Dakin, C., Day, B. L., Castellote, J. M., White, S. & Frith, U. 2003. 

Theories of developmental dyslexia: Insights from a multiple case study of dyslexic 

adults. Brain: A Journal of Neurology, 126(4), 841–865.  

Rasinski, T. V. 2003. The fluent reader. Oral reading strategies for building word recognition, 

fluency and comprehension. New York, NY: Scholastic.  

Rasinski, T. 2004. Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), 46–51. 

 Rasinski, T. & Stevenson, B. 2005. The effects of fast start reading: A fluency-based home 

involvement reading program, on the reading achievement of beginning readers. 

Reading Psychology, 26(2), 109–125.  

Raven, J. C. 1956. Coloured progressive matrices. Oxford: Information Press.  

Raven, J. C. 1993. Coloured Progressive Matrices. Uudistettu ja uudelleen painettu. 

Oxford: Oxford Psychologists Press. 

Reese, E. & Cox, A. 1999. Quality of adult book reading affects children's emergent literacy. 

Developmental Psychology, 35(1), 20–28.  

Richardson, U., Leppänen, P. H. T., Leiwo, M. & Lyytinen, H. 2003. Speech perception of 

infants with high familial risk for dyslexia differ at the age of 6 months. Develop-

mental Neuropsychology, 23(3), 385–397.  

Richardson, U., Thomson, J. M., Scott, S. K. & Goswami, U. 2004. Auditory processing skills 

and phonological representation in dyslexic children. Dyslexia (10769242), 10(3), 

215–233.  

Rintala, P., Ahonen, T., Cantell, M. & Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi. Oppimisvai-

keudet ja liikunta. Juva: PS-kustannus.  

Ronimus, M. 2004. Esikoululaisten emootiot lukemaan opettavaa tietokonepeliä pelattaessa.. 

Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Rucklidge, J. J. & Tannock, R. 2002. Neuropsychological profiles of adolescents with 

ADHD: Effects of reading difficulties and gender. Journal of Child Psychology & 

Psychiatry & Allied Disciplines, 43(8), 988–1003.  

Ruoho, K. & Komonen, V. 1990. Breuer-Weuffenin erottelukoe kuusivuotiaan esiopetuksen 

tueksi. Tampere: T&K Julkaisut.  

Rutter, M., Caspi, A. & Moffit, T. E. 2003. Using sex differences in psychopathology to study 

causal mechanisms: Unifying issues and research strategies. Journal of Child Psy-

chology and Psychiatry, 44(8), 1092–1115.  

Saarikoski, A. & Valkeapää, H. 2005. Tietokonepeli maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen 

äännejärjestelmän erityispiirteiden oppimisen tukena. Jyväskylän yliopisto. Opetta-

jankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma.  

Salminen J. & Tammisalo, P.-R. 2001. Prep-harjaannuttamisohjelma dysfaattisen oppijan 

lukemaan oppimisen ja matemaattisen ajattelun kehittämisessä. Helsingin kaupungin 

opetusviraston julkaisusarja A16. Helsinki: Opetusministeriö. 

Saretsky, G. 1975. The John Henry effect: Potential confounder of experimental vs. control 

group Annual Meeting of the American Educational Research Association. 30.3.–

3.4.1975. Washington, DC. 

Savage, R. 2001. The 'simple view' of reading: Some evidence and possible implications. 

Educational Psychology in Practice, 17(1), 17–33.  

Savolainen, H., Ahonen, T., Aro, M., Tolvanen, A. & Holopainen, L. 2008. Reading compre-

hension, word reading and spelling as predictors of school achievement and choice of 

secondary education. Learning and Instruction, 18(2), 201–210.  



Lähteet 179 

 

Scanlon, D. M., Vellutino, F. R., Small, S. G., Fanuele, D. P. & Sweeney, J. M. 2005. Severe 

reading difficulties—Can they be prevented? A comparison of prevention and 

intervention approaches. Exceptionality, 13(4), 209–227.  

Scarborough, H. & Dobrich W. 1994. On the efficacy of reading to preschoolers. Develop-

mental Review, 14(3), 245–302.  

Shankweiler, D. P. 1989. How problems of comprehension are related to difficulties in word 

reading. Teoksessa D. P. Schankweiler & I. Y. Liberman (toim.) Phonology and 

reading disability: Solving the reading puzzle. Ann Arbor, MI: University of Michi-

gan.  

Schneider, W., Ennemoser, M., Roth, E. & Kuspert, P. 1999. Kindergarten prevention of dys-

lexia: Does training in phonological awareness work for everybody? Journal of 

Learning Disabilities, 32(5), 429–436.  

Schneider, W., Küspert, P., Roth, E., Visé, M. & Marx, H. 1997. Short- and long-term effects 

of training phonological awareness in kindergarten: Evidence from two German 

studies. Journal of Experimental Child Psychology, 66(3), 311–340.  

Schneider, W., Roth, E. & Ennemoser, M. 2000. Training phonological skills and letter know-

ledge in children at risk for dyslexia: A comparison of three kindergarten interven-

tion programs. Journal of Educational Psychology, 92(2), 284–295.  

Schreiber, P. A. 1980. On the acquisition of reading fluency. Journal of Reading Behavior, 7, 

177–186.  

Schreiber, P. A. 1991. Understanding prosody’s role in reading acquisition. Theory into Prac-

tice, 30, 158–164.  

Schumacher, J., Hoffmann, P., Schmäl, C, Schulte-Körne, G. & Nöthen, M. N. 2007. Genet-

ics of dyslexia: The evolving landscape. Journal of Medical Genetics, 44, 289–297.  

Sciutto, M. J. & Eisenberg, M. 2007. Evaluating the evidence for and against the overdiagno-

sis of ADHD. Journal of Attention Disoroders, 11(2), 106–113.  

Serniclaes, W., Sprenger-Charolles, L., Carre, R. & Demonet, J. 2001. Perceptual discrimina-

tion of speech sounds in developmental dyslexia. Journal of Speech, Language & 

Hearing Research, 44(2), 384–399.  

Service, E. 1998. The effect of word-length on immediate serial recall depends on phonologi-

cal complexity, not articulatory duration. Quarterly Journal of Experimental Psy-

chology, 51A, 283–304.  

Seymour, P. H. K., Aro, M. & Erskine, J. M. 2003. Foundation literacy acquisition in Euro-

pean orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143–174.  

Shao, Y., Cuccaro, M. L., Hauser, E. R., Raiford, K. L., Menold, M. M., Wolpert, C. M., Ra-

van, S. A., Elston, L., Decena, K., Donnelly, S. L., Abramson, R. K., Wright, H. H., 

DeLong, G. R., Gilbert, J. R. & Pericak-Vance, M. A. 2003. Fine mapping of autistic 

disorder to chromosome 15q11-q13 by use of phenotypic subtypes. The American 

Journal of Human Genetics, 72(3), 539–548.  

Shaywitz, B. A., Fletcher, J. M., Holahan, J. M., Shneider, A. E., Marchione, K. E., Stuebing, 

K. K., Francis, D. J., Shankweiler, D. P., Katz, L., Liberman, I. Y. & Shaywitz, S. E. 

1995. Interrelationships between reading disability and attention-

Deficit/Hyperactivity disorder. Child Neuropsychology, 1(3), 170–186.  

Shaywitz, B. A., Shaywitz, S. E., Pugh, K. R., Constable, R. T., Skudlarski, P., Fulbright, R. 

K., Bronen, R. A., Fletcher, J. M., Shankweiler, D. P., Katz, L. & Gores, J. C. 1995. 

Sex differences in the functional organization of the brain for language. Nature, 

373(6515), 607–609.  

Shaywitz, S. E. 2003. Overcoming dyslexia. A new and complete science-based program for 

reading problems at any level. New York, NY: Alfred A. Knopf.  

Shaywitz, S. E., Morris, R. & Shaywitz, B. A. 2008. The education of dyslexic children from 

childhood to young adulthood. Annual Review of Psychology, 59(1), 451–475.  



180 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Siekkinen, M. 2001. Tietotekniikan integrointi esi- ja alkuopetukseen: Välineistä aktiiviseen 

oppimiseen. Saatavilla www-muodossa 

<URL:http://Esikoulu.com/pages/artikk_1.Html>. Luettu 5.5.2007. 

Siiskonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. 2001. Lukeminen ja kirjoittaminen. Teoksessa T. 

Ahonen, T. Aro & T. Siiskonen (toim.) Sanat sekaisin. Juva: PS-kustannus, 58–80. 

Siiskonen, T. &Vuorinen, M. 2004. CID-assosiaatiomenetelmä: Puhumaan lukien- lukemaan 

puhuen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.  

Silvén, M. 2002. Origins of knowledge: Learning and communication in infancy. Learning 

and Instruction, 12(3), 345–374.  

Silvén, M. 2006. Lukutaidon varhaiset ennustajat: Puheen kehitys ja vuorovaikutus vanhem-

pien kanssa. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. 

Helsinki: Yliopistopaino, 47–62. 

Silvén, M., Ahtola, A. & Niemi, P. 2003. Early words, multiword utterances and maternal 

reading strategies as predictors of mastering word inflections in Finnish. Journal of 

Child Language, 30, 1–27. 

Silvén, M., Niemi, P. & Voeten, M. 2002. Do maternal interaction and early language predict 

phonological awareness in 3- to 4-year-olds? Cognitive develoment, 17, 1133–1155. 

Silvén, M., Poskiparta, E. & Niemi, P. 2004. The odds of becoming a precocious reader of 

Finnish. Journal of Educational Psychology, 96(1), 152–164.  

Silver, A. A. & Hagin, R. A. 2002. Disorders of learning in childhood. New York, NY: John 

Wiley & Sons.  

Simola, H. 2005. The Finnish miracle of PISA: Historical and sociological remarks on teach-

ing and teacher education. Comparative Education, 41(4), 455–470.  

Simos, P. G., Fletcher, J. M., Denton, C., Sarkari, S., Billingsley-Marshall, R. & Papanico-

laou, A. C. 2006. Magnetic source imaging studies of dyslexia interventions. 

Developmental Neuropsychology, 30(1), 591–611.  

Simos, P. G., Fletcher, J. M., Foorman, B. R., Francis, D. J., Castillo, E. M., Davis, R. N., 

Fitzgerald, M., Mathes, P. G., Denton, C. & Papanicolaou, A. C. 2002. Brain activa-

tion profiles during the early stages of reading acquisition. Journal of Child Neurolo-

gy, 17(3), 159–163.  

Sinnemäki, J. 1998. Tietokonepelit ja sisäinen motivaatio. Kahdeksan kertotaulujen automa-

tisointipeliä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia 186.  

Snow, C. E. & Juel, C. 2007. Teaching children to read: What do we know about how to do 

it? Teoksessa Snowling, M. J. & Hulme, C. (toim.) The science of reading (501–

520). Cornwall: Blackwell.  

Snowling, M. J. 2001. From language to reading and dyslexia. Dyslexia, 7(1), 37–46.  

Spencer, L. H. & Hanley, J. R. 2003. Effects of orthographic transparency on reading and 

phoneme awareness in children learning to read in Wales. British Journal of Psy-

chology, 94(1), 1–28.  

Stahl, S. A. & Murray, B. A. 1994. Defining phonological awareness and its relationship to 

early reading. Journal of Educational Psychology, 86(2), 221–234.  

Stakes. 1999. Tautiluokitus ICD-10, systemaattinen osa (ohjeita ja luokituksia 1999:2). 2. 

painos. Helsinki.  

Stanovich, K. E. 1986. Matthew effects in reading: Some consequences of individual differ-

ences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360–407.  

Stanovich, K. E. 1988. Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety 

poor reader: The phonological-core variable-difference model. Journal of Learning 

Disabilities, 21(10), 590–612.  

Stein, J. & Walsh, V. 1997. To see but not to read; magnocellular theory of dyslexia. Trends 

in Neurosciences, 20, 147–152.  



Lähteet 181 

 

Ström, K. 1996. Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamalleja, työskentelytapoja ja ammatti-

rooleja. Teoksessa H. Blom., R. Laukkanen, A. Lindström, U. Saresma & P. Virta-

nen (toim.) Erityisopetuksen tila. Arviointi 2. Helsinki: Opetushallitus.  

Sulzby, E. 1985. Children's emergent reading of favorite storybooks: A developmental study. 

Reading Research Quarterly, 20, 458–481.  

Svensson, I. & Jacobson, C. 2006. How persistent are phonological difficulties? A longitudi-

nal study of reading retarded children. Dyslexia (10769242), 12(1), 3–20.  

Syrjälä, P. & Lyytinen, H. 2004. Tietokonepelin käyttö lukemaan oppimisen tukena esi- ja 

alkuopetuksessa. Teoksessa L. Launonen & L. Pulkkinen (toim.) Koulu kasvuyhtei-

sönä – kohti uutta toimintakulttuuria. Jyväskylä: PS-kustannus, 122–130. 

Taanila, M. 2004. Tietokonepeli lukutaidon perusteiden oppimisympäristönä esikouluiässä 

Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. 2007. Using multivariate statistics. 5. painos. Boston, MA: 

Allyn and Bacon.  

Taipale, M., Kaminen, N., Nopola-Hemmi, J., Haltia, T., Myllyluoma, B., Lyytinen, H., Mul-

ler, K., Kaaranen, M., Lindsberg, P. J., Hannula-Jouppi, K. & Kere, J. 2003. A can-

didate gene for developmental dyslexia encodes a nuclear tetratricopeptide repeat 

domain protein dynamically regulated in brain. Proceedings of the National Acad-

emy of Sciences of the United States of America, 100(20), 11553–11558.  

Takala, M. 2004. Lukustrategiat luetun ymmärtämisen tukena yleis- ja dysfasiaopetuksessa. 

Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2004. Helsinki. 

Takala, M. 2006. Lukemaan opettaminen. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-

vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino,13–33. 

Takala, M. 2006. Mitä on dysleksia? Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.) Luki-

vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 65–85. 

Takala, M., Pirttimaa, R. ja Törmänen M. 2008. Special education in mainstream. (submitted) 

Tallal, P. 1980. Auditory temporal perception, phonics, and reading disabilities in children. 

Brain and Language, 9(2), 182–198.  

Tallal, P., Miller, S. & Fitch, R.H. 1993. Neurobiological basis of speech: A case for the 

preeminence of temporal processing. Annals of the New York Academy of Sciences, 

682, 27–47.  

Tarkiainen, V. & Tarkiainen, K. 1985. Mikael Agricola. Suomen uskonpuhdistaja. Keuruu: 

Otava.  

Taube, K. 2004. Factors behind low reading literacy achievement. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 48(3), 231–249.  

Taylor, B. M. & Pearson, P.D., Clark, K. & Walpole, S. 2000. Effective schools and accom-

plished teachers: Lessons about primary-grade reading instructions in low-income 

schools. Elementary School Journal, 101(2), 121–166.  

Teale, W. H. & Sulzby, E. 1986. Emergent literature: Writing and reading. Norwood, NJ: 

Ablex.  

Thomas C. J. 1905. Congenital word-blindness and its treatment. Ophthalmoscope, 3, 380–

385.  

Thomson, J. M., Fryer, B., Maltby, J. & Goswami, U. 2006. Auditory and motor rhythm 

awareness in adults with dyslexia. Journal of Research in Reading, 29(3), 334–348.  

Thomson, J. M., Richardson, U. & Goswami, U. 2005. Phonological similarity neighborhoods 

and children's short-term memory: Typical development and dyslexia. Memory & 

Cognition, 33(7), 1210–1219.  

Thomson, J. & Goswami, U. 2008. Rhythmic processing in children with developmental dys-

lexia: Auditory and motor rhythms link to reading and spelling. Journal of Physiol-

ogy, Paris, 102(1–3), 120.  



182 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Thorstad, G. 1991. The effect of orthography on the acquisition of literacy skills. British 

Journal of Psychology, 82(4), 527–537.  

Thuneberg, H. 2002. Kone pysyköön lestissään – tietokoneavusteinen kuntoutus erityisopetta-

jan näkökulmasta. Teoksessa K. Launonen, H. Heimo, & T. Tykkyläinen (toim.) 

Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet- arviointi ja kuntoutus. Puheen ja kielen tutki-

muksen yhdistyksen julkaisuja 34, 109–120. Helsinki. 

Thuneberg, H. 2006. Näkökulmia alakoulun luki-opetukseen. Teoksessa M. Takala & E. Kon-

tu (toim.) Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino, 177–194.  

Tiffin-Richards, M. C., Hasselhorn, M., Woerner, W., Rothenberger, A. & Banaschewski, T. 

2008. Phonological short-term memory and central executive processing in attention-

deficit/hyperactivity disorder with/without dyslexia – evidence of cognitive overlap. 

Journal of Neural Transmission, 115(2), 227–234.  

Tilastokeskus 2007. Erityisopetus. Saatavilla www-muodossa 

<URL:http://stat.fi/til/erop/index.html>. 5.8.2007. 

Tilastokeskus 2008. Erityisopetus. Saatavilla www-muodossa 

<URL:http://stat.fi/til/erop/index.html>. 18.8.2008.  

Tivnan, T. & Hemphill, L. 2005. Comparing four literacy reform models in high-poverty 

schools: Patterns of first-grade achievement. The Elementary School Journal, 105(5), 

419–441.  

Tomasello, M. 2000. Acquiring syntax is not what you think. Teoksessa D.V.B. Bishop & L. 

B. Leonard (toim.) Speech and language impairments in children. causes, character-

istics, interevntions and outcome. East. Sussex: Psychology Press, 1–15. 

Torgesen, J. K. 2007. Recent discoveries on remedial interventions for children with dyslexia.  

Teoksessa M. J. Snowling & C. Hulme (toim.) The science of reading. Cornwall: Blackwell, 

521–537.  
Torgesen, J. K., Alexander, A. W., Wagner, R. K., Rashotte, C. A., Voeller, K. K. S. &  

Conway, T. 2001. Intensive Remedial Instruction for Children with Severe Reading Disabili-

ties: Immediate and Long-term Outcomes from Two Instructional Approaches. Jour-

nal of Learning Disabilities 34: 33–58. 

Torgesen, J. K., Wagner, R. K. & Rashotte, C. A. 1997. Prevention and remediation of severe 

reading disabilities: Keeping the end in mind. Scientific Studies of Reading, 1(3), 

217–234.  

Tornéus, M. 1991a. Löytöretki kieleen. Helsinki: VAPK.  

Tornéus, M. 1991b. Löytöretki kieleen. Leikkejä ja harjoituksia. Helsinki: VAPK-kustannus.  

Torppa, M., Poikkeus, A., Laakso, M., Tolvanen, A., Leskinen, E., Leppanen, P. H. T., Puo-

lakanaho, A. & Lyytinen, H. 2007. Modeling the early paths of phonological aware-

ness and factors supporting its development in children with and without familial risk 

of dyslexia. Scientific Studies of Reading, 11(2), 73–103.  

Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. Suom. E. Silvennoinen. Jyväskylä: 

PS-kustannus.  

Tree, J. J. & Kay, J. 2006. Phonological dyslexia and phonological impairment: An exception 

to the rule? Neuropsychologia, 44(14), 2861–2873.  

Tressoldi, P. E., Vio, C. & Iozzino, R. 2007. Efficacy of an intervention to improve fluency in 

children with developmental dyslexia in a regular orthography. Journal of Learning 

Disabilities, 40(3), 203–209.  

Tunmer, W. E. & Chapman, J. W. 2007. Language-related differences between discrepancy-

defined and non-discrepancy-defined poor readers: A longitudinal study of dyslexia 

in New Zealand. Dyslexia, 13(1), 42–66.  

Turunen, M. 2003. Production of word structures. A constraint-based study of 2–6 year old 

Finnish children at risk for dyslexia and their controls. University of Jyväskylä: Jy-

väskylä Studies in Languages 54.  



Lähteet 183 

 

Törmänen, M. R. K., Takala, M. & Sajaniemi, N. 2008. Learning disabilities and the auditory 

and visual matching computer program. Support for Learning, 23, 81–88.  

Uusitalo-Malmivaara, L. 2007. Kolme interventiota ensiluokkalaisten lukivaikeuden kuntou-

tukseen. NMI-Bulletin, 3, 43–50.  

Vähäpassi, A. 1982. Lukutaidosta ja sen tasosta. Teoksessa M. Lammola (toim.) Kouluikäisen 

kieli, tietolipas 88. Helsinki: SKS. 

Välimäki, M. 2007. Puoliksi tykkäsin ja puoliksi en tykännyt. Tutkimus 1.-luokkalaisten asen-

teista Ekapeliä kohtaan. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro-

seminaarityö. 

Vellutino, F & Scanlon, D. M. 1987. Phonological coding, phonological awareness, and read-

ing ability: Evidence from a longitudinal and experimental study. Merrill-Palmer 

Quarterly, 33(3), 321–363.  

Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J. & Scanlon, D. M. 2004. Specific reading 

disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of 

Child Psychology & Psychiatry, 45(1), 2–40.  

Virmajoki-Tyrväinen, M. 2005. Bright start -ohjelman soveltaminen dysfaattisille lapsille. 

tapaustutkimus neljän oppilaan kognitiivis-sosiaalisten taitojen oppimisen ja opetta-

jan ohjauksen muuttumisesta yhden lukuvuoden aikana. Joensuun yliopiston kasva-

tustieteellisiä julkaisuja, no 111.  

Vuorinen, M., Siiskonen, T., Huttunen, M. & Syyrakki, A. 2002. KPL – kuuntelen, puhun, 

luen. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. Opeutsmateriaalit 2002.  

Vygotski, L. 1994. Teoksessa A. Kozulin (toim.) Thought and language. 8. painos. Lontoo: 

MIT Press.  

Vygotsky, L. 1978. Interaction between learning and development. Teoksessa M. Cole, V. 

John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (toim.) Mind in society: The development 

of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 79–

91. 

Waber, D. P., Wolff, P. H., Forbes, P. W. & Weiler, M. D. 2000. Rapid automatized naming 

in children referred for evaluation of heterogeneous learning problems: How specific 

are naming speed deficits to reading disability? Child Neuropsychology, 6(4), 251–

261.  

Wagner, R. K. & Torgesen, J. K. 1987. The nature of phonological processing and its causal 

role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101(2), 192–212.  

Wagner, R. K., Torgesen, J. K. & Rashotte, C. A. 1994. Development of reading-related 

phonological processing abilities: New evidence of bidirectional causality from a la-

tent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 30(1), 73–87.  

Wang, Y., Paramasivam, M., Thomas, A., Bai, J., Kaminen-Ahola, N., Kere, J., Voskuil, J., 

Rosen, G. D., Galaburda, A. M. & Loturco, J. J. 2006. DYX1C1 functions in neu-

ronal migration in developing neocortex. Neuroscience, 143(2), 515–522.  

Wäre, M., Töllinen, M., Huovi, H. & Louhi, K. 2003. Salainen aapinen, opettajan opas 1A . 

1.–2. painos. Porvoo: WSOY.  

Wasik, A. A. & Bond, M. A. 2001. Beyond the pages of a book: Interactive book reading and 

language development in preschool classrooms. Journal of Educational Psychology, 

93(2), 243–250.  

Wechsler, D. 1991. WISC-III. The Psychological Corporation. 3. painos. Sidcup, UK. 

White, S., Milne, E., Rosen, S., Hansen, P., Swettenham, J., Frith, U. & Ramus, F. 2006. The 

role of sensorimotor impairments in dyslexia: A multiple case study of dyslexic chil-

dren. Developmental Science, 9(3), 237–255.  

Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. 1998. Child development and emergent literacy. Child De-

velopment, 69, 848–872.  



184 Lotta Uusitalo-Malmivaara 

Whitehurst, G. J., Arnold, D. S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M. & Fischel, J. E. 1994.  

A picture book reading intervention in day care and home for children from low-

income families. Developmental Psychology, 30, 679–689.  

Whitehurst, G. J., Epstein, J. N., Angell, A. L., Payne, A. C., Crone, D. A. & Fischel, J. E. 

1994.  

Outcomes of an emergent literacy intervention in head start. Journal of Educational 

Psychology, 86, 542–555.  

Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-

Menchaca, M. C. & Caulfield, M. 1988. Accelerating language development through 

picture book reading. Developmental Psychology, 24, 552–558.  

Wigfield, A., Eccles, J. S. & Pintrich, P. R. 1996. Development between the ages of 

elevenand twenty-five. Teoksessa D. C. Berliner & R. C. Calfee (toim.) The hand-

book of educational psychology. New York, NY: Macmillan, 148–187.  

Wigfield, A. 1997. Reading motivation: A domain-specific approach to motivation. Educa-

tional Psychologist, 32(2), 59–68.  

Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Olson, R. K., Chhabildas, N. & Hulslander, J. 2005. Neu-

ropsychological analyses of comorbidity between reading disability and attention 

deficit hyperactivity disorder: In search of the common deficit. Developmental Neu-

ropsychology, 27(1), 35–78.  

Wimmer, H. 1993. Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system. Ap-

plied Psycholinguistics, 14, 1–33.  

Wimmer, H. & Goswami, U. 1994. The influence of orthographic consistency on reading de-

velopment: Word recognition in English and German children. Cognition, 51(1), 91–

103.  

Wimmer, H., Landerl, K., Linortner, R. & Hummer, P. 1991. The relationship of phonemic 

awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still im-

portant. Cognition, 40(3), 219–249.  

Wimmer, H. & Mayringer, H. & Landerl. 2000. The double-deficit hypothesis and difficulties 

in learning to read a regular orthography. Journal of Educational Psychology, 92(4), 

668–680.  

Wimmer, H., Mayringer, H. & Landerl, K. 1998. Poor reading: A deficit in skill-

automatization or a phonological deficit? Scientific Studies of Reading, 2(4; 4), 321.  

Wolf, M., Bally, H. & Morris, R. 1986. Automaticity, retrieval processes, and reading: A lon-

gitudinal study in average and impaired readers. Child Development, 57(4), 988–

1000.  

Wolf, M., Miller, L. & Donnelly K. 2000. Retrieval, automaticity, vocabulary elaboration, 

orthography (RAVE-O): A comprehensive, fluency-based reading intervention pro-

gram. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 375–386.  

Wolf, M. & Bowers, P. G. 2000. Naming-speed processes and developmental reading dis-

abilities: An introduction to the special issue on the double-deficit hypothesis. Jour-

nal of Learning Disabilities, 33(4), 322–324.  

Wolf, M., Bowers, P. G. & Biddle, K. 2000. Naming-speed processes, timing, and reading: A 

conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 387–407.  

Wolf, M. & Katzir-Cohen, T. 2001. Reading fluency and its intervention. Scientific Studies of 

Reading, 5(3), 211–239.  

Wolff, P. H., Michel, G. F. & Ovrut, M. 1990. Rate variables and automatized naming in de-

velopmental dyslexia. Brain and Language, 39(44), 556–575.  

Wolff, P. 2002. Timing precision and rhythm in developmental dyslexia. Reading and Writ-

ing, 15(1–2), 179–206.  

Wright, M. & Mullan, F. 2006. Dyslexia and the phono-graphix reading programme. Support 

for Learning, 21(2), 77–84.  



Lähteet 185 

 

Wydell, T. N. & Butterworth, B. 1999. A case study of an English-Japanese bilingual with 

monolingual dyslexia. Cognition, 70(3), 273–305.  

Yeaton, W. H. & Sechrest, L. 1981. Critical dimensions in the choice and maintenance of 

successful treatments: Strength, integrity, and effectiveness. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 49(2), 156–167.  

Yopp, H. K. 1992. Developing phonemic awareness in young children. Reading Teacher, 

45(9), 696–703.  

Ääri-Vähäkylä, S. 2002. Lukemaan viittomisen perusteella eli LVP-menetelmä. Teoksessa M. 

Takala & E. Lehtomäki (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuu-

loisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura, 145–152. 

Öney, B. & Goldman, S. R. 1984. Decoding and comprehension skills in Turkish and English: 

Effects of the regularity of grapheme-phoneme correspondences. Journal of Educa-

tional Psychology, 76, 557–568.  





������	�
��������
���
�����	��
	����������	����� ����

�

	

���������
��������������

          
TERVETULOA MUKAAN LUKIVAIKEUKSIA KUNTOUTTAVAAN PROJEKTIIN 
�

����
��
����
��
�����������������������
��������
���
����
������
�����
������
���#����$�

�������#���@������
�������������#
��@@����
��
���[��������
�����������#�����������������

��#�������@�����@���������
���������#��
�����#������\�	�������������������������@��@�

��#
��������@\�]�
��
�����������������������
��
���\^��������
�����������
[���

�����
�������
����
��@�����@�����
����������
[����
�����
���$����kuntoutusohjelmiin 
osallistuvat ne lapset, joilla havaitaan lukivaikeuden riski. ����
��������

�����
����
�����
��
�@@��������������������@@�@@��
�@������
����
�@�����@���
�

�@���
��@\�

�

`��
�������
���������

�

��@���������������������[��������������
���������������������
���������
����@@#@�\�

{���������
������
��@��
��
��#�@@���
��
���������������������������
��������
�����

�
�������������������

��
��
������������$����������#����������
������������������
��
���\������
���������#[������
�����

������������������������
���$�����
��������������#@
�

���\�|������������������@@��������������������\�

}��

����$��
��@��@�������������������
����@���������������\�

�

������
�������������������
$�����������
���������
��
��������@�
������@��@��
�����
���[����\�	������

�������
�[����@�
����@@���������������
����
������
��
�����
�����������
���@@���
������
�@\��

�

~��������
�����@�
���
��

�����
��
���[����������������
����������

����������

���\����������������

��
�

����������
���������������������
��
����
��
�������
��
���[����

�������
����@\�

�

]���������\�\�}}��

�

�#��
������@�����

��@���

	��������
����^����
�����$�

��
��
���������������$��\�}�}}^�������

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

�`	`��`���]��`�`		]�\�|��	�~��|�		`�

�

	�����
����������������������������������������

������������������������������������������

�������
������������������
�

��������

�����
�����������
[����������������������
��������������
[�����������������

�

	��������������
����
�����$���������\�������@�
�������������������

�

	@#
��������������#���
���������
������
��
���
����
������
���������
���$��

|���@$�������@��������
������#[�$���
�\�
��@
�
���

�����������������������������������������������������������

�

|�����������#��������������
�@��
��
�����������������������������������������������
���@\�

�
[
�������������������������$�������
��������$���
������$�������
��������������$��������
������

��@�������������������������$�������
��������$���
������$�������
��������������$��������
�������

 
�



���� ��������	�����������������

�

���������	
����
��

�

1.- LUOKKALAISTEN LUKUTAITOMITTAUS  Koulu:_______________________
       Luokka:_____________________ 
       Nimi:________________________ 
� � � � � � � Poika __Tyttö__Pvm:_____����  
       Pisteet yht: ___/64�

������������������������
����������������\� � �  
��������������

�������������
����$����������
������\�

�����

����
��������������������������������
������\�

�

1. Alkuäänteen kuuleminen  
 
����������������������
����������
��������\���

����������

���
��������Iivari������

�

�\������ ��������� � � � � � � �����

�\�	��������������� � � � � � � �����

�\���������������� � � � � � � �����

 \�!���� ��������� � � � � � � �����

"\���������������� � � � � � � �����

�

2. Alkuäänteen poisto 
 
�����������������
��

�$���������������������������������������������\�����������Sanna����������

�
����������������$������$����������anna\��

�

�\�����$������
�������������	���������������������� � � �����

�\��#$$������
�������������#$���������������������� � � �����

�\�����$������
������������������������������������� � � �����

 \�
����$������
���������
��������������������������� � � �����

"\�����$������
������������������������������������ � � ����� �

�

3. Tavujen yhdistäminen sanaksi 
 
�������������������$������������������%����$�����������

��������\�ta-lo��������
�����������������

��\�

�

�\��^���������������������� � � � � � �����

�\���^���������������������� � � � � � �����

�\����^���������������������� � � � � � �����

 \���^���^�������������������� � � � � � �����

"\�#^��^��
^
�^���������������� � � � � � �����

�

4. Äänteiden yhdistäminen sanaksi 
�

&#����%����������������������

���$����\��^�^���
��������������������
����������������������
����

�

�\��^��������������������������� � � � � �����

�\��^^������������������������� � � � � �����

�\��^�^
^������������������������ � � � � �����

�



��������� ����

�

	��'������'�((�

�

	
��)�)')������������������������ � � � � ����

�
�*)�)+)�),��������������������� � � � � ����

�

5. Tavun poisto 
 
���,�-�����,,��,������.��(��+/�-'���-����/+(-'��'�0(�
��-��
��(��-���-'��satula /'���+/�-�0�����-���'�0(��

la.�������,��������,,�satu
�
�

�
��((-�.�/'���/+(-'��+/�-�-�� ����������������������� � ����

�
�+(�����.�/'���/+(-'��+/�-�������������������������� � � ����

�
�-�'���.�/'���/+(-'��+/�-������������������������� � � ����

	
��*-*�*-.�/'���/+(-'��+/�-��*-�������������������� � � ����

�
��/'��/.�/'���/+(-'��+/�-��/���������������������� � � ����

�

6. Kirjainten tunteminen 
 
���/��(�������1������������2�*3-�,,�������+��4
�

�

 A  I U  S N O L E M R T Ä 

 

J V P K Y Ö D H B C F G 

 

Q W X Z Å    � � �

� � � � � � � � � ���

�

7. Lukeminen 2�/�/�����/�������(�'(-'��-���-'����+.�/-�''����/�������(�'(-'����+4�

	(��-�(1��0�'�-���'
�

�

�
�����('/������������������������ � � � � ����

�

�
������--������������������������ � � � � ����

�

�
�����'������_������������������� � � � � ����

�

	
�����(�-'���'�  ����������������� � � � � ����

�

�
����1������������,,'��3�������������������������������� � ����

�

555�

Kiitos! Hienosti jaksoit! 
*** 
Lähteet 2�/�-'���*3-�/-��,1-*��-��/�-'�4��

�,�����.��
����	
�|������
�	(����-�������.��������'����
�	(����-0����(�-�����10�/������������1�/�''������
�{��
�

�*0,-�*�,
��

�/-��+�1'�.��
.�{����.��
�6�	�+/��.��
����	
������/-'�-�'�'�-'�'��
�	(�������������1�/�''������
�|,-���1����
�'�/�-�����
�

~�(1�-.��
��/-��+�1'��6��
�{�����2'/��
4�|/���'��0�-'���'��'/��������/'�0��'�/���10�/��'���/(�('(�/������������
��(/����

/++�������
��(1(���++���-��-�(�-����(����-(����
�

�

�



���� ��������	�����������������

�

�����������	
�����
	������	�^����

� � � � � �

����������������������
������������������������		����

��������������������

�

�

����
�����������������
����	�
���������	�

�

 !����$�"�����#�#�##�#����������������

�

$\�#�#�#������������ � � �

%\�#�#��#�#����������
	���������� �

�\�##�#�#������������� � � �

&\�#�##�#�#���������������� � � �

'\�##�#�##�#�##�##�##�����������������������������

      
�!(!���)�*���)����)�����+,)��*�����

 
Luetaan aluksi yksi sana kerrallaan siten, että lapsi toistaa jokaisen sanan erikseen opettajan perässä. 
 
HINE   HOPA  LÖSÄ  MÄRY  NUKI  NÖTY 
PELÄ  POTU   RAKU SILE    TEPA  VARE (1 p) 
 
 
1. 5 X 2  HOPA  SILE         
  MÄRY  NÖTY        
  NUKI  HINE        
  POTU  RAKU        
  TEPA  LÖSÄ       
  
2. 5 X 3   RAKU   HINE  POTU      
  LÖSÄ  VARE  PELÄ      

NÖTY  MÄRY  SILE      
  NUKI  HOPA  TEPA      
  SILE  TEPA  POTU     
   
3. 5 X 4  MÄRY  VARE  NÖTY  LÖSÄ    
  HINE  HOPA  PELÄ  POTU    
  TEPA  SILE  RAKU  NUKI    
  VARE  NUKI  LÖSÄ  SILE    
  HINE  PELÄ  POTU  RAKU  
    
. 5 X 5  POTU  MÄRY   HOPA   NÖTY   TEPA  
  SILE  VARE  MÄRY   PELÄ  NUKI  
  HINE  HOPA  NÖTY    RAKU  LÖSÄ  
  MÄRY   PELÄ   POTU  VARE  SILE  
  NUKI  TEPA  RAKU  HOPA  SILE 
   
5. 5 X 6  SILE  TEPA  HINE  NUKI  LÖSÄ RAKU
  HOPA   NÖTY  VARE  POTU  MÄRY RAKU
  LÖSÄ  MÄRY  HOPA  PELÄ  POTU TEPA 
  RAKU  HINE  VARE  SILE  NÖTY NUKI 
  NÖTY  MÄRY   TEPA  POTU  VARE LÖSÄ
 �
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Viikko 3, opetuskerta 7, kesto siirtymisineen noin 20 min  
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Tutkimukseen osallistuva koulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rinnakkaisluokat a b a b c a b a b a b a a b a b c a b 

 

 

yht. 

Tavurytmiikka 6 5 4 4 3               22 

Ekapeli      4 2 3 1 3 2 5        20 

Kotiaktivaatio      2 3  2 3 2  2 6      20 

Kontrolli        1 1      1 2 2 6 5 18 

Oppilasmäärä 

Yhteensä 6 5 4 4 3 6 5 4 4 6 4 5 2 6 1 2 2 6 5 80 
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Tehtäviä ekaluokkalaisille kotiin 1 

 

 

 

Elsan ja Eetun erikoistapaukset 

Luku 1. Etsintäkuulutettu 

 

 

Lapsi kirjoittaa aikuisen avulla 

 

1. Kirjan päähenkilöt ovat_________________ ja __________________ . 

 

2. Opetelkaa kirjoittamaan sivujen 4-5 kuvista sanat 

 

 tut-ti   saa-pas   ma-to   nap-pi 

 

 _____________ , _____________ , _____________ , ________________ 

 

3. Patsaan nimi on _________________ .  

 

4. Mikä sinusta olisi hyvä nimi patsaalle? ___________________________ . 

 

5. Piirrä kuva omasta patsaastasi sivun toiselle puolelle. 

 

 

 

Keskusteluvinkkejä: 

 

Mitä tarkoittaa etsintäkuulutettu? Kuka tai mikä voi olla etsintäkuulutettu? 

Mitä ovat ”vihreät varsanjalat”? 

Millainen retki on löytöretki? Oletko tehnyt sellaisen? Mitä olet löytänyt? Mitä 

haluaisit löytää? 

Millainen perhe Elsalla ja Eetulla on? 

Mitä VIP voisi tarkoittaa? 

Millainen paikka on museo? 

Millainen teko on sankariteko? 

 

 

 

Keksikää omia keskustelunaiheita ja pieniä kirjoitustehtäviä tarinasta. Jos 

kirjoittaminen on työlästä, keskittykää vain lukemiseen. Paperia ei tarvitse 

palauttaa. 
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Kuinka usein olette lukeneet Elsa ja Eetu –kirjaa?
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Oletteko tehneet kirjaan liittyviä tehtäviä?� � �
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Montako kertaa  
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Oletteko lukeneet Elsa ja Eetu –kirjan?� �� ���	
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Oletteko tehneet kirjaan liittyvät tehtävät?� � �
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Lisäsikö kirjan lukeminen kokonaislukemisenne määrää?� � �
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Montako kertaa viikossa luette lapselle?� � �
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Haluaisitteko jatkaa Elsa ja Eetu -kirjan kaltaista lukutyöskentelyä? � �


��
������ �� �����

�	������� ��� �� �����

�	���� �	
	��� �� �����

����

�	�� �� ������

�

  
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���� ��������	�����������������

�

3,,!-�2�4����������	��
�����	�����	�����

 
� �

�����	����������� � � ���������������
��

������� ������������� � �������

������

� � �

�

Alkuseula   1. ja 2. lopputesti  3. lopputesti  ALLU-testi 
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JOULU- JA MAALISKUUN YKSILÖTESTI 
 
Kirjainten tunteminen 
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5. Tavun poisto, Versio A 
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5. Tavun poisto, Rinnakkaisversio B 
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 tehtävä tutkimusryhmä 

1. lopputesti 

  ka            kh 

2.lopputesti 

ka              kh 

alkuäänne tavurytmiikka 5,00 1,746 5,59 1,297 

 max 6 Ekapeli 5,50 ,827 6,00 ,000 

  kotiaktivaatio 5,85 ,489 5,85 ,671 

  kontrolli 5,61 ,608 5,56 1,423 

  kaikki 5,48 1,102 5,75 1,013 

alkutavu tavurytmiikka 2,82 2,462 3,77 2,308 

 max 6 Ekapeli 3,05 2,038 4,60 1,847 

  kotiaktivaatio 3,05 1,701 4,85 1,599 

  kontrolli 3,22 2,016 4,50 1,790 

  kaikki 3,03 2,050 4,41 1,927 

sanojen tavutus tavurytmiikka 3,18 2,260 4,82 1,332 

 max 6 Ekapeli 3,95 2,064 5,00 1,338 

  kotiaktivaatio 3,75 1,888 4,90 1,334 

  kontrolli 4,72 1,274 4,78 1,555 

  kaikki 3,86 1,973 4,88 1,363 

tekstinymmärrys tavurytmiikka 4,41 3,924 7,23 4,070 

 max 10 Ekapeli 5,55 3,886 8,90 2,532 

  kotiaktivaatio 6,10 3,523 9,80 ,523 

  kontrolli 7,11 3,142 9,17 2,203 

 kaikki 5,73 3,714 8,73 2,833 

sanojen lukeminen tavurytmiikka 4,68 2,571 6,41 1,894 

 max 8 Ekapeli 5,60 2,234 6,95 1,538 

  kotiaktivaatio 5,10 2,100 7,00 1,076 

  kontrolli 5,50 1,790 6,83 1,543 

  kaikki 5,20 2,201 6,79 1,540 

lauseiden lukeminen tavurytmiikka 4,77 3,545 6,59 2,667 

 max 8 Ekapeli 5,35 3,376 7,80 ,523 

  kotiaktivaatio 7,15 2,110 7,95 ,224 

  kontrolli 6,67 2,275 7,61 ,850 

  kaikki 5,94 3,037 7,46 1,559 

kirjainten osaaminen tavurytmiikka 25,14 4,998 27,23 2,910 

 max 29 Ekapeli 26,50 3,000 28,05 1,572 

  kotiaktivaatio 26,85 2,007 28,40 ,995 

  kontrolli 25,89 2,423 27,67 1,609 

 kaikki 26,08 3,389 27,83 1,960 

tavun poisto sanasta tavurytmiikka 4,05 1,290 3,82 1,332 

 max 5 Ekapeli 2,95 1,605 3,60 1,429 

  kotiaktivaatio 2,45 1,669 3,05 1,468 

  kontrolli 3,28 1,841 3,44 1,688 

  kaikki 3,20 1,679 3,49 1,475 

rytmin kuuleminen tavurytmiikka 4,27 1,316 4,32 1,287 

 max 5 Ekapeli 4,40 1,429 4,25 1,482 

  kotiaktivaatio 3,85 1,387 4,60 ,598 

  kontrolli 4,67 1,283 4,72 1,320 

  kaikki 4,29 1,361 4,46 1,211 

yhteensä tavurytmiikka 58,32 18,277 69,77 14,713 

 max 83 Ekapeli 62,85 14,236 75,15 8,738 

  kotiaktivaatio 64,15 10,494 76,40 5,082 

  kontrolli 66,67 10,992 74,28 8,628 

  kaikki 62,79 14,124 73,79 10,241 
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    df F Sig. 

alkuäänne ryhmien välillä 3 2,343 ,080 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

alkutavu ryhmien välillä 3 ,128 ,943 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

sanojen tavutus ryhmien välillä 3 2,135 ,103 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

tekstinymmärrys ryhmien välillä 3 1,902 ,136 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

sanojen 

lukeminen 

ryhmien välillä 
3 ,744 ,529 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

lauseiden 

lukeminen 

ryhmien välillä 
3 2,938 ,039 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

kirjainten 

osaaminen 

ryhmien välillä 
3 1,035 ,382 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

tavun poisto 

sanasta 

ryhmien välillä 
3 3,691 ,015 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

rytmin 

kuuleminen 

ryhmien välillä 
3 1,210 ,312 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

yhteensä ryhmien välillä 3 1,261 ,294 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     
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    df F Sig. 

alkuäänne ryhmien välillä 3 ,869 ,461 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

alkutavu ryhmien välillä 3 1,238 ,302 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

sanojen tavutus ryhmien välillä 3 ,098 ,961 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

tekstinymmärrys ryhmien välillä 3 3,481 ,020 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

sanojen 

lukeminen 

ryhmien välillä 
3 ,640 ,591 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

lauseiden 

lukeminen 

ryhmien välillä 
3 3,646 ,016 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

kirjainten 

osaaminen 

ryhmien välillä 
3 1,404 ,248 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

tavun poisto 

sanasta 

ryhmien välillä 
3 ,998 ,398 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

rytmin 

kuuleminen 

ryhmien välillä 
3 ,663 ,578 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     

yhteensä ryhmien välillä 3 1,740 ,166 

  ryhmien sisällä 76     

  kaikki 79     
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    ka kh 

alkutavu tavurytmiikka 4,42 1,502 

  Ekapeli 5,05 1,508 

  kotiaktivaatio 4,58 1,677 

  kontrolli 4,40 1,920 

 Total 4,63 1,631 

sanojen tavutus tavurytmiikka 4,32 2,001 

  Ekapeli 4,79 1,718 

  kotiaktivaatio 5,11 1,049 

  kontrolli 5,20 1,014 

  Total 4,83 1,538 

sanojen 

lukeminen 

tavurytmiikka 
6,16 1,642 

  Ekapeli 6,11 2,307 

  kotiaktivaatio 6,00 1,886 

  kontrolli 6,13 1,598 

  Total 6,10 1,855 

tekstinymmärrys tavurytmiikka 8,68 1,108 

  Ekapeli 7,53 2,695 

  kotiaktivaatio 9,05 2,248 

  kontrolli 8,53 2,100 

  Total 8,44 2,155 

sanojen sanelu tavurytmiikka 5,58 2,219 

  Ekapeli 6,68 2,790 

  kotiaktivaatio 6,63 2,454 

  kontrolli 7,33 2,469 

  Total 6,51 2,518 

epäsanojen 

löytäminen 

tavurytmiikka 
12,53 8,382 

  Ekapeli 6,74 4,677 

  kotiaktivaatio 6,79 3,552 

  kontrolli 7,40 4,564 

  Total 8,42 6,072 

yhteensä tavurytmiikka 41,68 13,124 

  Ekapeli 36,89 12,866 

  kotiaktivaatio 38,16 8,487 

  kontrolli 39,00 10,994 

  Total 38,93 11,447 
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    df F Sig. 

alkutavu ryhmien välillä 3 ,625 ,602 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

sanojen tavutus ryhmien välillä 3 1,215 ,311 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

sanojen 

lukeminen 

ryhmien välillä 
3 ,025 ,995 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

tekstinymmärrys ryhmien välillä 3 1,799 ,156 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

sanojen sanelu ryhmien välillä 3 1,475 ,229 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

epäsanojen 

löytäminen 

ryhmien välillä 
3 4,584 ,006 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     

yhteensä ryhmien välillä 3 ,585 ,627 

  ryhmien sisällä 68     

  kaikki 71     
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   N ka kh 

N, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ka, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

kh, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ALLULY1 tavurytmiikka 12 7,50 3,344 15 7,13 3,067 

  Ekapeli 17 8,06 2,358 18 7,61 2,973 

  kotiaktivaatio 17 8,82 1,845 17 8,82 1,845 

  kontrolli 14 8,93 2,269 15 8,60 2,530 

  Total 60 8,37 2,442 65 8,05 2,672 

ALLULY2 tavurytmiikka 12 7,67 1,826 15 7,07 2,052 

  Ekapeli 17 7,65 2,805 18 7,33 3,029 

  kotiaktivaatio 17 8,18 2,531 17 8,18 2,531 

  kontrolli 14 7,57 3,368 15 7,40 3,312 

  Total 60 7,78 2,656 65 7,51 2,745 

ALLULY3 tavurytmiikka 12 8,08 3,147 15 8,00 2,854 

  Ekapeli 17 7,71 3,514 18 7,39 3,664 

  kotiaktivaatio 17 8,53 1,807 17 8,53 1,807 

  kontrolli 14 8,43 2,277 15 8,20 2,366 

  Total 60 8,18 2,709 65 8,02 2,753 

ALLULY4 tavurytmiikka 12 6,83 2,082 15 6,47 2,232 

  Ekapeli 17 5,82 2,721 18 5,56 2,874 

  kotiaktivaatio 17 7,24 2,412 17 7,24 2,412 

  kontrolli 14 8,14 2,598 15 7,87 2,722 

  Total 60 6,97 2,571 65 6,74 2,671 

ALLUtekn tavurytmiikka 12 11,83 2,657 15 11,33 2,717 

  Ekapeli 17 10,24 2,905 18 9,94 3,077 

  kotiaktivaatio 17 9,65 2,317 17 9,65 2,317 

  kontrolli 14 9,29 2,400 15 9,27 2,314 

  Total 60 10,17 2,675 65 10,03 2,687 

allunTASO tavurytmiikka 12 3,58 ,515 15 3,20 1,014 

  Ekapeli 17 2,94 1,298 18 2,83 1,339 

  kotiaktivaatio 17 3,29 ,920 17 3,29 ,920 

  kontrolli 14 3,14 1,167 15 3,13 1,125 

  Total 60 3,22 1,043 65 3,11 1,106 
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    df F Sig. 

ALLULY1 ryhmien välillä 3 1,469 ,232 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     

ALLULY2 ryhmien välillä 3 ,485 ,694 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     

ALLULY3 ryhmien välillä 3 ,519 ,671 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     

ALLULY4 ryhmien välillä 3 2,477 ,070 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     

ALLUtekn ryhmien välillä 3 1,762 ,164 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     

allunTASO ryhmien välillä 3 ,556 ,646 

  ryhmien sisällä 61     

  kaikki 64     
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  sp ka kh 

alkuäänteen 

kuuleminen 

1=poika 
4,02 1,171 

  2=tyttö 4,22 1,267 

alkuäänteen poisto 1=poika ,89 1,185 

  2=tyttö ,47 1,055 

tavujen 

yhdistäminen 

sanaksi 

1=poika 

4,30 1,340 

  2=tyttö 4,75 ,874 

äänteiden 

yhdistäminen 

sanaksi 

1=poika 

1,27 1,169 

  2=tyttö 1,61 1,337 

tavun poisto 

sanasta 

1=poika 
2,09 1,709 

  2=tyttö 1,47 1,630 

kirjainten 

osaaminen 

1=poika 
20,02 7,242 

  2=tyttö 20,67 6,476 

lukeminen 1=poika ,02 ,151 

  2=tyttö ,08 ,368 

yhteensä 1=poika 32,43 7,852 

  2=tyttö 33,31 7,547 

 

  

��
�/����	5������5�

  sp ka kh 

Ravenin ei-

verbaali älykkyys 

1=poika 
21,32 4,068 

  2=tyttö 21,22 4,624 

lyhytkesto-muisti 1=poika 2,41 ,816 

  2=tyttö 2,22 1,017 

tavujen lukeminen 1=poika 2,66 1,928 

  2=tyttö 3,11 2,252 

rytmin kuuleminen 1=poika 3,07 1,149 

  2=tyttö 3,11 1,190 

värien sarjallinen 

nimeäminen 

1=poika 
67,86 16,496 

  2=tyttö 70,03 22,594 
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  sp 

1. lopputesti 

ka             kh 

2. lopputesti 

ka           kh 

alkuäänne 1=poika 5,23 1,395 5,55 1,337 

  2=tyttö 5,78 ,422 6,00 ,000 

alkutavu 1=poika 2,64 2,092 4,00 2,091 

  2=tyttö 3,50 1,920 4,92 1,592 

tavutus 1=poika 3,75 2,070 4,84 1,328 

  2=tyttö 4,00 1,867 4,92 1,422 

tekstinymmärrys 1=poika 5,30 3,897 7,98 3,521 

  2=tyttö 6,25 3,459 9,64 1,150 

sanojen 

lukeminen 

1=poika 
5,16 2,372 6,61 1,631 

  2=tyttö 5,25 2,005 7,00 1,414 

lauseiden 

lukeminen 

1=poika 
5,23 3,423 7,20 1,995 

  2=tyttö 6,81 2,240 7,78 ,637 

kirjainten 

osaaminen 

1=poika 
25,50 3,950 27,61 2,305 

  2=tyttö 26,78 2,416 28,08 1,422 

tavun poisto 

sanasta 

1=poika 
3,07 1,704 3,25 1,700 

  2=tyttö 3,36 1,659 3,78 1,098 

rytmin 

kuuleminen 

1=poika 
4,11 1,351 4,39 1,125 

  2=tyttö 4,50 1,363 4,56 1,319 

yhteensä 1=poika 59,98 15,475 71,43 12,076 

  2=tyttö 66,22 11,576 76,67 6,485 
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1. lopputesti 

t                  df               Sig. (2-tailed) 

2. lopputesti 

t                              df                Sig. (2-tailed) 

 alkuäänne 
-2,482 52,332 ,016 -2,254 43,000 ,029 

alkutavu 
-1,906 78 ,060 -2,225 77,639 ,029 

tavutus 
-,561 78 ,576 -,246 78 ,806 

tekstinymmärrys 
-1,146 78 ,255 -2,944 53,826 ,005 

sanojen 

lukeminen 
-,183 78 ,856 -1,118 78 ,267 

lauseiden 

lukeminen 
-2,478 74,668 ,015 -1,797 53,379 ,078 

 kirjainten 

osaaminen 
-1,778 72,644 ,080 -1,067 78 ,289 

tavun poisto 

sanasta 
-,774 78 ,441 -1,608 78 ,112 

rytmin 

kuuleminen 
-1,268 78 ,209 -1,676 74,309 ,098 

 yhteensä 
-2,063 77,433 ,042 -,619 78 ,538 
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   N ka kh 

N, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ka, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

kh, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ALLULY1 1=poika 32 8,00 2,369 36 7,53 2,720 

  2=tyttö 28 8,79 2,500 29 8,69 2,509 

  kaikki 60 8,37 2,442 65 8,05 2,672 

ALLULY2 1=poika 32 7,50 2,540 36 7,11 2,670 

  2=tyttö 28 8,11 2,793 29 8,00 2,803 

  kaikki 60 7,78 2,656 65 7,51 2,745 

ALLULY3 1=poika 32 8,03 2,879 36 7,72 2,943 

  2=tyttö 28 8,36 2,542 29 8,38 2,499 

  kaikki 60 8,18 2,709 65 8,02 2,753 

ALLULY4 1=poika 32 6,63 2,446 36 6,39 2,522 

  2=tyttö 28 7,36 2,697 29 7,17 2,829 

  kaikki 60 6,97 2,571 65 6,74 2,671 

ALLUtekn 1=poika 32 10,50 2,664 36 10,28 2,721 

  2=tyttö 28 9,79 2,685 29 9,72 2,658 

  kaikki 60 10,17 2,675 65 10,03 2,687 

allunTASO 1=poika 32 3,25 ,950 36 3,11 1,036 

  2=tyttö 28 3,18 1,156 29 3,10 1,205 

  kaikki 60 3,22 1,043 65 3,11 1,106 
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   N 

1. lopputesti 

ka                kh 

2. lopputesti 

ka              kh 

alkuäänne 11 Tavur. P 13 4,54 2,145 5,31 1,653 

  12 Tavur. T 9 5,67 ,500 6,00 ,000 

  21 Ekapeli P 11 5,36 1,027 6,00 ,000 

  22 Ekapeli T 9 5,67 ,500 6,00 ,000 

  31 Kotiakt. P 11 5,73 ,647 5,73 ,905 

  32 Kotiakt. T 9 6,00 ,000 6,00 ,000 

  41 Kontr. P 9 5,44 ,726 5,11 1,965 

  42 Kontr. T 9 5,78 ,441 6,00 ,000 

  kaikki 80 5,48 1,102 5,75 1,013 

alkutavu 11 Tavur. P 13 2,23 2,421 3,08 2,362 

  12 Tavur. T 9 3,67 2,398 4,78 1,922 

  21 Ekapeli P 11 3,00 2,324 4,55 2,067 

  22 Ekapeli T 9 3,11 1,764 4,67 1,658 

  31 Kotiakt. P 11 2,73 1,489 4,55 1,635 

  32 Kotiakt. T 9 3,44 1,944 5,22 1,563 

  41 Kontr. P 9 2,67 2,179 4,00 2,062 

  42 Kontr. T 9 3,78 1,787 5,00 1,414 

  kaikki 80 3,03 2,050 4,41 1,927 

tavutus 11 Tavur. P 13 3,00 2,198 4,69 1,251 

  12 Tavur. T 9 3,44 2,455 5,00 1,500 

  21 Ekapeli P 11 4,18 2,136 4,91 1,375 

  22 Ekapeli T 9 3,67 2,062 5,11 1,364 

  31 Kotiakt. P 11 3,55 2,115 5,09 1,221 

  32 Kotiakt. T 9 4,00 1,658 4,67 1,500 

  41 Kontr. P 9 4,56 1,590 4,67 1,658 

  42 Kontr. T 9 4,89 ,928 4,89 1,537 

  kaikki 80 3,86 1,973 4,88 1,363 

tekstinymmärrys 11 Tavur. P 13 3,31 3,568 5,77 4,549 

  12 Tavur. T 9 6,00 4,062 9,33 2,000 

  21 Ekapeli P 11 5,82 4,094 8,09 3,239 

  22 Ekapeli T 9 5,22 3,833 9,89 ,333 

  31 Kotiakt. P 11 5,73 3,977 9,91 ,302 

  32 Kotiakt. T 9 6,56 3,046 9,67 ,707 

  41 Kontr. P 9 7,00 3,391 8,67 2,958 

  42 Kontr. T 9 7,22 3,073 9,67 1,000 

  kaikki 80 5,73 3,714 8,73 2,833 

sanojen 

lukeminen 

11 Tavur. P 
13 4,54 2,757 5,92 2,019 

  12 Tavur. T 9 4,89 2,421 7,11 1,537 

  21 Ekapeli P 11 5,91 2,119 6,73 1,794 

  22 Ekapeli T 9 5,22 2,438 7,22 1,202 

  31 Kotiakt. P 11 4,45 2,207 6,91 1,221 

  32 Kotiakt. T 9 5,89 1,764 7,11 ,928 

  41 Kontr. P 9 6,00 2,062 7,11 1,054 

  42 Kontr. T 9 5,00 1,414 6,56 1,944 
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  kaikki 80 5,20 2,201 6,79 1,540 

lauseiden 

lukeminen 

11 Tavur. P 
13 3,85 3,716 5,69 3,199 

  12 Tavur. T 9 6,11 2,977 7,89 ,333 

  21 Ekapeli P 11 4,64 3,776 7,73 ,647 

  22 Ekapeli T 9 6,22 2,774 7,89 ,333 

  31 Kotiakt. P 11 6,55 2,734 8,00 ,000 

  32 Kotiakt. T 9 7,89 ,333 7,89 ,333 

  41 Kontr. P 9 6,33 2,784 7,78 ,441 

  42 Kontr. T 9 7,00 1,732 7,44 1,130 

  kaikki 80 5,94 3,037 7,46 1,559 

kirjainten 

osaaminen 

11 Tavur. P 
13 23,85 5,814 26,62 3,618 

  12 Tavur. T 9 27,00 2,872 28,11 1,054 

  21 Ekapeli P 11 26,00 3,256 27,91 1,640 

  22 Ekapeli T 9 27,11 2,713 28,22 1,563 

  31 Kotiakt. P 11 27,00 1,789 28,45 ,688 

  32 Kotiakt. T 9 26,67 2,345 28,33 1,323 

  41 Kontr. P 9 25,44 2,833 27,67 1,500 

  42 Kontr. T 9 26,33 2,000 27,67 1,803 

  kaikki 80 26,08 3,389 27,83 1,960 

tavun poisto 

sanasta 

11 Tavur. P 
13 3,85 1,281 3,46 1,450 

  12 Tavur. T 9 4,33 1,323 4,33 1,000 

  21 Ekapeli P 11 2,91 1,814 3,36 1,690 

  22 Ekapeli T 9 3,00 1,414 3,89 1,054 

  31 Kotiakt. P 11 2,45 1,635 3,00 1,897 

  32 Kotiakt. T 9 2,44 1,810 3,11 ,782 

  41 Kontr. P 9 2,89 2,028 3,11 2,028 

  42 Kontr. T 9 3,67 1,658 3,78 1,302 

  kaikki 80 3,20 1,679 3,49 1,475 

rytmin 

kuuleminen 

11 Tavur. P 
13 4,08 1,188 4,08 1,320 

  12 Tavur. T 9 4,56 1,509 4,67 1,225 

  21 Ekapeli P 11 4,45 1,368 4,45 1,293 

  22 Ekapeli T 9 4,33 1,581 4,00 1,732 

  31 Kotiakt. P 11 3,55 1,635 4,55 ,522 

  32 Kotiakt. T 9 4,22 ,972 4,67 ,707 

  41 Kontr. P 9 4,44 1,130 4,56 1,236 

  42 Kontr. T 9 4,89 1,453 4,89 1,453 

  kaikki 80 4,29 1,361 4,46 1,211 

yhteensä 11 Tavur. P 13 53,23 18,722 64,62 16,414 

  12 Tavur. T 9 65,67 15,756 77,22 7,645 

  21 Ekapeli P 11 62,27 15,486 73,73 10,555 

  22 Ekapeli T 9 63,56 13,436 76,89 5,988 

  31 Kotiakt. P 11 61,73 12,042 76,18 4,622 

  32 Kotiakt. T 9 67,11 7,897 76,67 5,874 

  41 Kontr. P 9 64,78 12,998 72,67 9,912 

  42 Kontr. T 9 68,56 8,932 75,89 7,356 

  kaikki 80 62,79 14,124 73,79 10,241 
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    N ka kh 

alkutavu 11 Tavur. P 12 4,00 1,706 

  12 Tavur. T 7 5,14 ,690 

  21 Ekapeli P 11 5,27 1,489 

  22 Ekapeli T 8 4,75 1,581 

  31 Kotiakt. P 10 4,70 1,252 

  32 Kotiakt. T 9 4,44 2,128 

  41 Kontr. P 8 4,50 1,773 

  42 Kontr. T 7 4,29 2,215 

  kaikki 72 4,63 1,631 

tavutus 11 Tavur. P 12 4,42 2,021 

  12 Tavur. T 7 4,14 2,116 

  21 Ekapeli P 11 5,18 1,250 

  22 Ekapeli T 8 4,25 2,188 

  31 Kotiakt. P 10 4,90 1,101 

  32 Kotiakt. T 9 5,33 1,000 

  41 Kontr. P 8 5,13 ,835 

  42 Kontr. T 7 5,29 1,254 

  kaikki 72 4,83 1,538 

sanojen 

lukeminen 

11 Tavur. P 
12 6,17 1,697 

  12 Tavur. T 7 6,14 1,676 

  21 Ekapeli P 11 6,64 2,378 

  22 Ekapeli T 8 5,38 2,134 

  31 Kotiakt. P 10 5,50 2,121 

  32 Kotiakt. T 9 6,56 1,509 

  41 Kontr. P 8 6,25 1,669 

  42 Kontr. T 7 6,00 1,633 

  kaikki 72 6,10 1,855 

tekstinymmärrys 11 Tavur. P 12 8,83 1,115 

  12 Tavur. T 7 8,43 1,134 

  21 Ekapeli P 11 7,00 3,033 

  22 Ekapeli T 8 8,25 2,121 

  31 Kotiakt. P 10 9,60 ,516 

  32 Kotiakt. T 9 8,44 3,206 

  41 Kontr. P 8 8,88 1,727 

  42 Kontr. T 7 8,14 2,545 

  kaikki 72 8,44 2,155 

sanelu 11 Tavur. P 12 5,58 2,644 

  12 Tavur. T 7 5,57 1,397 

  21 Ekapeli P 11 6,73 2,687 

  22 Ekapeli T 8 6,63 3,114 

  31 Kotiakt. P 10 6,60 2,757 

  32 Kotiakt. T 9 6,67 2,236 

  41 Kontr. P 8 6,88 2,900 

  42 Kontr. T 7 7,86 1,952 

  kaikki 72 6,51 2,518 
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epäsanojen 

löytäminen 

11 Tavur. P 
12 13,00 8,323 

  12 Tavur. T 7 11,71 9,087 

  21 Ekapeli P 11 6,09 3,081 

  22 Ekapeli T 8 7,63 6,413 

  31 Kotiakt. P 10 7,10 3,929 

  32 Kotiakt. T 9 6,44 3,283 

  41 Kontr. P 8 6,63 3,889 

  42 Kontr. T 7 8,29 5,407 

  kaikki 72 8,42 6,072 

yhteensä 11 Tavur. P 
12 42,00 

14,56

0 

  12 Tavur. T 
7 41,14 

11,29

1 

  21 Ekapeli P 
11 36,91 

11,52

8 

  22 Ekapeli T 
8 36,88 

15,35

7 

  31 Kotiakt. P 10 38,40 9,180 

  32 Kotiakt. T 9 37,89 8,192 

  41 Kontr. P 8 38,25 9,996 

  42 Kontr. T 
7 

12,79

9 
39,86 

  kaikki 
72 

11,44

7 
38,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���� ��������	�����������������

�

������ ����������������������������������������������������������

�

����� !�����������������������������������"���!������������������������������������������

�����"����������������������������������"�!!���"����������������!�����"������������#���

�!�$������������������$���������#���#!��������"������������#��������"��������#����!�����������������

���������������#���

�

 

    N ka kh 

ALLULY1 11 Tavur. P 9 6,44 3,127 

  12 Tavur. T 6 8,17 2,927 

  21 Ekapeli P 10 6,70 2,908 

  22 Ekapeli T 8 8,75 2,816 

  31 Kotiakt. P 9 8,78 1,986 

  32 Kotiakt. T 8 8,88 1,808 

  41 Kontr. P 8 8,38 2,264 

  42 Kontr. T 7 8,86 2,968 

  kaikki 65 8,05 2,672 

ALLULY2 11 Tavur. P 9 6,44 1,667 

  12 Tavur. T 6 8,00 2,366 

  21 Ekapeli P 10 6,70 3,129 

  22 Ekapeli T 8 8,13 2,900 

  31 Kotiakt. P 9 7,78 2,863 

  32 Kotiakt. T 8 8,63 2,200 

  41 Kontr. P 8 7,63 2,973 

  42 Kontr. T 7 7,14 3,891 

  kaikki 65 7,51 2,745 

ALLULY3 11 Tavur. P 9 7,11 2,892 

  12 Tavur. T 6 9,33 2,422 

  21 Ekapeli P 10 6,60 3,273 

  22 Ekapeli T 8 8,38 4,104 

  31 Kotiakt. P 9 8,67 2,345 

  32 Kotiakt. T 8 8,38 1,061 

  41 Kontr. P 8 8,75 3,012 

  42 Kontr. T 7 7,57 1,272 

  kaikki 65 8,02 2,753 

ALLULY4 11 Tavur. P 9 6,11 ,928 

  12 Tavur. T 6 7,00 3,464 

  21 Ekapeli P 10 4,80 2,440 

  22 Ekapeli T 8 6,50 3,251 

  31 Kotiakt. P 9 7,11 2,571 

  32 Kotiakt. T 8 7,38 2,387 

  41 Kontr. P 8 7,88 2,949 

  42 Kontr. T 7 7,86 2,673 

  kaikki 65 6,74 2,671 

ALLUtekn 11 Tavur. P 9 11,89 2,977 

  12 Tavur. T 6 10,50 2,258 

  21 Ekapeli P 10 10,00 3,496 

  22 Ekapeli T 8 9,88 2,696 

  31 Kotiakt. P 9 10,22 1,856 

  32 Kotiakt. T 8 9,00 2,726 

  41 Kontr. P 8 8,88 1,246 
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  42 Kontr. T 7 9,71 3,200 

  kaikki 65 10,03 2,687 

allunTASO 11 Tavur. P 9 3,11 ,928 

  12 Tavur. T 6 3,33 1,211 

  21 Ekapeli P 10 2,90 1,287 

  22 Ekapeli T 8 2,75 1,488 

  31 Kotiakt. P 9 3,33 ,866 

  32 Kotiakt. T 8 3,25 1,035 

  41 Kontr. P 8 3,13 1,126 

  42 Kontr. T 7 3,14 1,215 

  kaikki 65 3,11 1,106 
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tarkk. 

ongelmaa N ka kh 

alkuäänne 0=ei ole 53 4,40 ,987 

  1=on 27 3,56 1,423 

alkuäänteen poisto 0=ei ole 53 ,66 1,108 

  1=on 27 ,78 1,219 

tavujen yhd. 

sanaksi 

0=ei ole 
53 4,47 1,234 

  1=on 27 4,56 1,050 

äänteiden yhd. 

sanaksi 

0=ei ole 
53 1,40 1,115 

  1=on 27 1,48 1,503 

tavun poisto 

sanasta 

0=ei ole 
53 1,60 1,609 

  1=on 27 2,22 1,805 

kirjainten 

osaaminen 

0=ei ole 
53 21,64 6,370 

  1=on 27 17,70 7,189 

lukeminen 0=ei ole 53 ,08 ,331 

  1=on 27 ,00 ,000 

yhteensä 0=ei ole 53 34,23 7,493 

  1=on 27 30,07 7,421 
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tarkk. 

ongelmaa N ka kh 

raven 0=ei ole 53 21,28 4,352 

  1=on 27 21,26 4,275 

lyhytkmuisti 0=ei ole 53 2,19 ,982 

  1=on 27 2,59 ,694 

tavut 0=ei ole 53 3,15 2,013 

  1=on 27 2,30 2,127 

rytmi 0=ei ole 53 3,04 1,160 

  1=on 27 3,19 1,178 

RAN 0=ei ole 53 66,89 20,179 

  1=on 27 72,67 17,420 
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tarkk. 

ongelmaa N 

1. lopputesti 

ka             kh 

2. lopputesti 

ka              kh 

alkuäänne 0=ei ole 53 5,64 ,834 5,81 ,921 

  1=on 27 5,15 1,460 5,63 1,182 

alkutavu 0=ei ole 53 3,40 2,022 4,91 1,620  

  1=on 27 2,30 1,938 3,44 2,136 

tavutus 0=ei ole 53 4,15 1,769 5,09 1,260 

  1=on 27 3,30 2,250 4,44 1,476 

tekstinymmärrys 0=ei ole 53 6,42 3,439 9,51 1,527 

  1=on 27 4,37 3,924 7,19 4,000 

sanojen 

lukeminen 

0=ei ole 
53 5,75 1,890 7,28 1,166 

  1=on 27 4,11 2,391 5,81 1,733 

lauseiden 

lukeminen 

0=ei ole 
53 6,94 2,205 7,74 ,858 

  1=on 27 3,96 3,492 6,93 2,336 

kirjainten 

osaaminen 

0=ei ole 
53 26,96 2,703 28,19 1,618 

  1=on 27 24,33 3,942 27,11 2,375 

tavun poisto 

sanasta 

0=ei ole 
53 2,91 1,842 3,53 1,422 

  1=on 27 3,78 1,121 3,41 1,600 

rytmin 

kuuleminen 

0=ei ole 
53 4,23 1,409 4,57 1,201 

  1=on 27 4,41 1,279 4,26 1,228 

yhteensä 0=ei ole 53 66,40 11,985 76,62 7,352 

  1=on 27 55,70 15,499 68,22 12,729 
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1. lopputesti 

t                      df               Sig. (2-tailed) 

2. lopputesti 

       t                         df                 Sig. (2-tailed) 

 alkuäänne 
1,626 34,888 ,113 ,757 78 ,451 

alkutavu 
2,332 78 ,022 3,125 41,682 ,003 

 tavutus 
1,721 42,836 ,092 2,058 78 ,043 

tekstinymmärrys 
2,397 78 ,019 2,913 29,921 ,007 

sanojen 

lukeminen 
3,357 78 ,001 3,968 38,367 ,000 

lauseiden 

lukeminen 
4,044 36,877 ,000 1,743 29,629 ,092 

kirjainten 

osaaminen 
3,113 38,834 ,003 2,394 78 ,019 

tavun poisto 

sanasta 
-2,623 75,405 ,011 ,345 78 ,731 

rytmin 

kuuleminen 
-,560 78 ,577 1,072 78 ,287 

 yhteensä 
3,139 42,290 ,003 3,170 35,081 ,003 



��������� ����

�

������##���	
��		�	������	��	
��		�	���������������������������

�

���������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������	������������������	��	���

�

 

 tarkk. 

pulmaa N ka kh 

N, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ka, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

kh, kun 

erityisoppil

aat 

mukana 

ALLULY1 0=ei ole 43 8,72 2,153 43 8,72 2,153 

  1=on 17 7,47 2,939 22 6,73 3,120 

  kaikki 60 8,37 2,442 65 8,05 2,672 

ALLULY2 0=ei ole 43 7,95 2,430 43 7,95 2,430 

  1=on 17 7,35 3,200 22 6,64 3,155 

  kaikki 60 7,78 2,656 65 7,51 2,745 

ALLULY3 0=ei ole 43 8,42 2,373 43 8,42 2,373 

  1=on 17 7,59 3,429 22 7,23 3,294 

  kaikki 60 8,18 2,709 65 8,02 2,753 

ALLULY4 0=ei ole 43 6,93 2,453 43 6,93 2,453 

  1=on 17 7,06 2,926 22 6,36 3,079 

  kaikki 60 6,97 2,571 65 6,74 2,671 

ALLUtekn 0=ei ole 43 10,21 2,550 43 10,21 2,550 

  1=on 17 10,06 3,051 22 9,68 2,966 

  kaikki 60 10,17 2,675 65 10,03 2,687 

allunTASO 0=ei ole 43 3,33 ,993 43 3,33 ,993 

  1=on 17 2,94 1,144 22 2,68 1,211 

  kaikki 60 3,22 1,043 65 3,11 1,106 
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    N 

1. lopputesti 

ka                  kh 

2. lopputesti 

   ka                 kh 

alkuäänne 10 tavur.  13 5,46 1,391 5,92 ,277 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 4,33 2,062 5,11 1,965 

  20 Ekapeli  13 5,69 ,480 6,00 ,000 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 5,14 1,215 6,00 ,000 

  30 kotiakt. 17 5,82 ,529 5,82 ,728 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 6,00 ,000 6,00 ,000 

  40 kontr. 10 5,50 ,707 5,40 1,897 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 5,75 ,463 5,75 ,463 

  kaikki 80 5,48 1,102 5,75 1,013 

alkutavu 10 tavur.  13 4,08 1,977 4,92 1,891 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 1,00 1,936 2,11 1,833 

  20 Ekapeli  13 2,77 2,088 4,69 1,653 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 3,57 1,988 4,43 2,299 

  30 kotiakt. 17 3,12 1,833 4,94 1,560 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 2,67 ,577 4,33 2,082 

  40 kontr. 10 3,80 2,251 5,10 1,524 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 2,50 1,512 3,75 1,909 

  kaikki 80 3,03 2,050 4,41 1,927 

tavutus 10 tavur.  13 4,46 1,330 5,38 ,961 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 1,33 2,062 4,00 1,414 

  20 Ekapeli  13 3,92 2,253 5,23 1,166 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 4,00 1,826 4,57 1,618 

  30 kotiakt. 17 3,53 1,875 4,76 1,393 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 5,00 1,732 5,67 ,577 

  40 kontr. 10 5,10 ,876 5,10 1,524 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 4,25 1,581 4,38 1,598 

  kaikki 80 3,86 1,973 4,88 1,363 

tekstinymmärrys 10 tavur.  13 6,08 3,303 9,23 2,488 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 2,00 3,606 4,33 4,272 

  20 Ekapeli  13 5,31 3,816 9,15 1,725 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 6,00 4,282 8,43 3,735 

  30 kotiakt. 17 6,88 3,059 9,76 ,562 
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  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 1,67 2,887 10,00 ,000 

  40 kontr. 10 7,50 3,749 9,90 ,316 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 6,63 2,326 8,25 3,151 

  kaikki 80 5,73 3,714 8,73 2,833 

sanojen 

lukeminen 

10 tavur.  
13 6,08 1,801 7,46 ,967 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 2,67 2,179 4,89 1,900 

  20 Ekapeli  13 5,77 2,127 7,15 1,405 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 5,29 2,563 6,57 1,813 

  30 kotiakt. 17 5,41 1,839 7,12 1,111 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 3,33 3,055 6,33 ,577 

  40 kontr. 10 5,90 1,969 7,50 1,269 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 5,00 1,512 6,00 1,512 

  kaikki 80 5,20 2,201 6,79 1,540 

lauseiden 

lukeminen 

10 tavur.  
13 7,08 2,178 7,54 1,391 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 1,44 2,186 5,22 3,492 

  20 Ekapeli  13 6,08 2,985 7,85 ,376 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 4,00 3,873 7,71 ,756 

  30 kotiakt. 17 7,76 ,752 7,94 ,243 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 3,67 4,041 8,00 ,000 

  40 kontr. 10 6,50 2,506 7,50 1,080 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 6,88 2,100 7,75 ,463 

  kaikki 80 5,94 3,037 7,46 1,559 

kirjainten 

osaaminen 

10 tavur.  
13 27,31 3,838 28,08 2,253 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 22,00 4,975 26,00 3,428 

  20 Ekapeli  13 26,54 2,847 27,77 1,833 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 26,43 3,505 28,57 ,787 

  30 kotiakt. 17 27,12 1,933 28,47 1,007 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 25,33 2,082 28,00 1,000 

  40 kontr. 10 26,80 2,150 28,40 1,265 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 24,75 2,375 26,75 1,581 

  kaikki 80 26,08 3,389 27,83 1,960 

tavun poisto 

sanasta 

10 tavur.  
13 4,00 1,414 3,85 1,405 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 4,11 1,167 3,78 1,302 

  20 Ekapeli  13 2,46 1,761 3,77 1,013 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 3,86 ,690 3,29 2,059 

  30 kotiakt. 17 2,41 1,805 3,06 1,435 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 2,67 ,577 3,00 2,000 
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  40 kontr. 10 2,90 2,132 3,60 1,838 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 3,75 1,389 3,25 1,581 

  kaikki 80 3,20 1,679 3,49 1,475 

rytmin 

kuuleminen 

10 tavur.  
13 4,38 1,502 4,38 1,446 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 4,11 1,054 4,22 1,093 

  20 Ekapeli  13 3,92 1,553 4,23 1,589 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 5,29 ,488 4,29 1,380 

  30 kotiakt. 17 3,88 1,269 4,65 ,606 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 3,67 2,309 4,33 ,577 

  40 kontr. 10 5,00 1,155 5,10 ,994 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 4,25 1,389 4,25 1,581 

  kaikki 80 4,29 1,361 4,46 1,211 

yhteensä 10 tavur.  13 68,92 12,783 76,77 10,576 

  11 tavur. 

tarkk. ong 
9 43,00 13,601 59,67 14,353 

  20 Ekapeli  13 62,46 14,592 75,85 6,631 

  21 Ekapeli 

tarkk. ong. 
7 63,57 14,661 73,86 12,280 

  30 kotiakt. 17 65,94 9,121 76,53 5,479 

  31 kotiakt. 

tarkk. ong. 
3 54,00 14,107 75,67 2,082 

  40 kontr. 10 69,00 11,860 77,60 7,011 

  41 kontr. 

tarkk. ong. 
8 63,75 9,750 70,13 9,062 

  kaikki 80 62,79 14,124 73,79 10,241 
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    N ka kh 

alkutavu 10 tavur.  11 4,73 1,348 

  11 tavur. tarkk. ong 8 4,00 1,690 

  20 Ekapeli  12 5,25 1,357 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 4,71 1,799 

  30 kotiakt. 16 4,38 1,746 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 5,67 ,577 

  40 kontr. 9 4,78 1,641 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 3,83 2,317 

  kaikki 72 4,63 1,631 

tavutus 10 tavur.  11 5,27 ,786 

  11 tavur. tarkk. ong 8 3,00 2,449 

  20 Ekapeli  12 5,00 1,859 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 4,43 1,512 

  30 kotiakt. 16 5,00 1,095 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 5,67 ,577 

  40 kontr. 9 5,44 ,882 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 4,83 1,169 

  kaikki 72 4,83 1,538 

sanojen lukeminen 10 tavur.  11 6,27 1,737 

  11 tavur. tarkk. ong 8 6,00 1,604 

  20 Ekapeli  12 6,25 2,137 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 5,86 2,734 

  30 kotiakt. 16 6,00 1,966 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 6,00 1,732 

  40 kontr. 9 6,78 1,302 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 5,17 1,602 

  kaikki 72 6,10 1,855 

tekstinymmärrys 10 tavur.  11 9,00 1,000 

  11 tavur. tarkk. ong 8 8,25 1,165 

  20 Ekapeli  12 8,33 1,775 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 6,14 3,532 

  30 kotiakt. 16 8,94 2,435 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 9,67 ,577 

  40 kontr. 9 9,33 ,866 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 7,33 2,875 

  kaikki 72 8,44 2,155 

sanelu 10 tavur.  11 6,18 1,991 

  11 tavur. tarkk. ong 8 4,75 2,375 
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  20 Ekapeli  12 6,67 2,708 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 6,71 3,147 

  30 kotiakt. 16 6,56 2,366 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 7,00 3,464 

  40 kontr. 9 8,00 2,236 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 6,33 2,658 

  kaikki 72 6,51 2,518 

epäsanojen 

löytäminen 

10 tavur.  
11 11,82 8,035 

  11 tavur. tarkk. ong 8 13,50 9,304 

  20 Ekapeli  12 7,50 5,402 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 5,43 2,992 

  30 kotiakt. 16 6,63 3,462 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 7,67 4,726 

  40 kontr. 9 9,00 4,899 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 5,00 2,898 

  kaikki 72 8,42 6,072 

yhteensä 10 tavur.  11 43,27 11,559 

  11 tavur. tarkk. ong 8 39,50 15,575 

  20 Ekapeli  12 39,00 12,642 

  21 Ekapeli tarkk. 

ong. 
7 33,29 13,400 

  30 kotiakt. 16 37,50 8,375 

  31 kotiakt. tarkk. 

ong. 
3 41,67 10,017 

  40 kontr. 9 43,33 9,447 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 32,50 10,540 

  kaikki 72 38,93 11,447 
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    N ka kh 

ALLULY1 10 tavur.  9 8,56 3,127 

  11 tavur. tarkk. ong 6 5,00 1,265 

  20 Ekapeli  11 8,55 2,252 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 6,14 3,532 

  30 kotiakt. 14 8,50 1,698 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 10,33 2,082 

  40 kontr. 9 9,44 1,667 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 7,33 3,204 
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  kaikki 65 8,05 2,672 

ALLULY2 10 tavur.  9 8,22 1,787 

  11 tavur. tarkk. ong 6 5,33 ,816 

  20 Ekapeli  11 7,73 2,724 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 6,71 3,592 

  30 kotiakt. 14 7,71 2,494 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 10,33 1,528 

  40 kontr. 9 8,33 2,828 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 6,00 3,742 

  kaikki 65 7,51 2,745 

ALLULY3 10 tavur.  9 9,11 2,571 

  11 tavur. tarkk. ong 6 6,33 2,582 

  20 Ekapeli  11 8,00 3,347 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 6,43 4,198 

  30 kotiakt. 14 8,00 1,468 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 11,00 1,000 

  40 kontr. 9 8,89 2,028 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 7,17 2,639 

  kaikki 65 8,02 2,753 

ALLULY4 10 tavur.  9 7,33 2,179 

  11 tavur. tarkk. ong 6 5,17 1,722 

  20 Ekapeli  11 5,64 2,335 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 5,43 3,780 

  30 kotiakt. 14 6,64 2,205 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 10,00 1,000 

  40 kontr. 9 8,56 2,555 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 6,83 2,858 

  kaikki 65 6,74 2,671 

ALLUtekn 10 tavur.  9 11,44 2,404 

  11 tavur. tarkk. ong 6 11,17 3,371 

  20 Ekapeli  11 10,73 2,533 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 8,71 3,638 

  30 kotiakt. 14 9,43 2,344 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 10,67 2,309 

  40 kontr. 9 9,56 2,789 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 8,83 1,472 

  kaikki 65 10,03 2,687 

ALLUtaso 10 tavur.  9 3,78 ,441 

  11 tavur. tarkk. ong 6 2,33 1,033 

  20 Ekapeli  11 3,09 1,221 

  21 Ekapeli tarkk. ong. 7 2,43 1,512 

  30 kotiakt. 14 3,29 ,914 

  31 kotiakt. tarkk. ong. 3 3,33 1,155 

  40 kontr. 9 3,22 1,202 

  41 kontr. tarkk. ong. 6 3,00 1,095 

  kaikki 65 3,11 1,106 

�

�

�

�

�



���� ��������	�����������������

�

������������	���
������������������������
���������
������������������������

  

tekninen lukutaito  tertiili N ka kh 

alkuseula 1 29 ,00 ,000 

 max 10 2 25 ,04 ,200 

  3 26 ,12 ,431 

  kaikki 80 ,05 ,271 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 

1 
29 4,48 2,230 

 max 8 2 25 5,36 2,361 

  3 26 5,85 1,826 

  kaikki 80 5,20 2,201 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 

1 
29 5,97 1,880 

 max 8 2 25 7,12 1,054 

  3 26 7,38 1,098 

  kaikki 80 6,79 1,540 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 

1 
25 5,44 2,181 

 max 8 2 23 6,04 1,770 

  3 24 6,83 1,274 

  kaikki 72 6,10 1,855 

ALLU 1 22 9,82 2,889 

 max 20 2 23 10,35 2,639 

  3 20 9,90 2,614 

  kaikki 65 10,03 2,687 
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tekstinymmärrys  tertiili N ka kh 

1. lopputesti 

1. lk joulukuu 

1 
29 4,24 3,690 

  2 25 5,92 3,628 

  3 26 7,19 3,299 

  kaikki 80 5,73 3,714 

2. lopputesti 

1. lk maaliskuu 

1 
29 7,07 3,798 

  2 25 9,88 ,440 

  3 26 9,46 1,985 

  kaikki 80 8,73 2,833 

3. lopputesti 

2. lk syyskuu 

1 
25 7,24 2,554 

  2 23 9,22 ,998 

  3 24 8,96 2,032 

  kaikki 72 8,44 2,155 

ALLU 1 22 26,32 10,101 

  2 23 31,91 10,054 

  3 20 32,85 6,037 

  kaikki 65 30,31 9,352 
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1. lopputesti 

t                      df              Sig. (2-tailed) 

2. lopputesti 

         t                   df                    Sig. (2-tailed) 

 alkuäänne 
-3,219 30,437 ,003 -,860 78 ,392 

alkutavu 
-3,070 78 ,003 -4,028 44,227 ,000 

 tavutus 
-2,431 78 ,017 -3,175 42,304 ,003 

tekstinymmärrys 
-2,809 78 ,006 -3,539 32,718 ,001 

sanojen 

lukeminen 
-2,254 78 ,027 -3,392 38,614 ,002 

lauseiden 

lukeminen 
-3,939 38,377 ,000 -2,355 29,688 ,025 

kirjainten 

osaaminen 
-5,603 33,807 ,000 -4,693 30,752 ,000 

tavun poisto 

sanasta 
2,004 78 ,049 -1,947 78 ,055 

rytmin 

kuuleminen 
-,255 76,802 ,799 -2,247 78 ,027 

 yhteensä 
43,317 ,000 -4,638 32,792 -4,108 ,000 

 

 

3. lopputesti 

t                df             Sig. (2-tailed) 

 alkutavu 
-2,389 37,975 ,022 

 tavutus 
-2,981 30,026 ,006 

sanojen lukeminen 
-2,255 70 ,027 

 tekstinymmärrys 
-3,286 34,277 ,002 

 sanojen sanelu 
-2,337 39,284 ,025 

epäsanojen 

löytäminen 
-,504 70 ,616 

yhteensä 
-2,740 70 ,008 
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 t df Sig. (2-tailed) 

ALLULY1 -2,787 63 ,007 

 ALLULY2 -1,715 34,102 ,095 

ALLULY3 -1,474 63 ,145 

ALLULY4 -2,699 63 ,009 

ALLUtekn -,453 63 ,652 

allunTASO -1,776 63 ,081 
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