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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 39. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen 
ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. 
Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, 
puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvioita.

Kuluvana vuonna 2019 keskitymme seuraaviin teemoihin: kirjaston 
lukutaitotyö, maahanmuuttajien lukutaito, erilaiset oppijat ja 
draamaa hyödyntävien opettajien kokemukset. Myös muut aiheet 
ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin jättö- ja lehden 
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden 
takakannesta. Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon 
päätoimittajalle osoitteella heli.ketovuori@me.com. Vuoden 2019 
viimeinen numero keskittyy draaman käyttöön opetuksessa. Kyseisen 
numeron artikkelien tulee olla toimituksessa 24.10. mennessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.

http://finnishreaingassociation.blogspot.fi
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Hyvä lukija
Tämä Kielikukko on omistettu oppimisen tuelle. 
Olemme koonneet tähän numeroon monipuolisen 
kattauksen eri kouluasteiden kuulumisia, tuoretta 
tutkimusta ja otoksia käytännön arjesta. Tämä syys-
numero on meille finralaisille erityinen myös siksi, 
että saamme sen sivuilla julkistaa A7-testipaketin 
uudistetun laitoksen olevan pian myynnissä. 

Vaikka erilaisten oppilaiden kohtaaminen tun-
tuu nyt erityisen pinnalla olevalta aiheelta, eivät 
keskusteluiden kohteena olevat teemat ole uusia. 
Vuonna 1929 julkaistu ”Koulukasvatusopin pää-
kysymyksiä” nostaa ajankohtaisina kysymyksinä 
esiin opettajien kyvyn innostaa ja ohjata erilaisia 
oppilaita opinpolulle ja kaikille yhteisen koulun 
toteutumismahdollisuudet. Kirjoittaja, Helsingin 
yliopiston professori Albert Lilius, kuvaa samai-
sessa teoksessa opettajan toimea seuraavasti: 

”Monet pitävät opettajan tointa rasittava-
na ja yksitoikkoisena, mutta niin ei tarvitse 
olla laita, mikäli asianosaisella on toimeensa 
tarvittavat tärkeimmät luonnolliset edelly-
tykset ja sopiva ammatillinen koulutus eikä 
hänen ole pakko työskennellä ylivoimaises-
ti. Päinvastoin tämä toimi saattaa tulla rak-
kaammaksi ja vaikuttaa nuorentavammin 
kuin moni muu elämäntyö. Mutta sen eh-
tona on, että hän joka vuosi kokeilee jotain 

uutta, koskekoon se opetusmenetelmiä tai 
opetuksenainesta, ja koettaa väsähtymättä 
eläytyä alati vaihtuviin oppilasyksilöllisyyk-
siin, jotka joutuvat hänen hoiviinsa.”

Toivottavasti jokaiselle lukijalle löytyy innostavaa 
luettavaa! FinRAn Facebook-sivuille voit jättää 
terveisesi teemanumeroon liittyen ja jatkaa halu-
tessasi keskustelua lehden aiheista. 

Erityisen hyvää syksyä toivottaen  
Heli ja Miina

Vuoden 2019 kolmatta Kielikukkoa valmisteltiin 
näin iloisissa tunnelmissa. Vasemmalla päätoi-
mittaja Heli Ketovuori ja oikealla teemanumeron 
toisena päätoimittajana toiminut Miina Orell.

FinRAn
sääntömääräinen syyskokous

Lauantaina 5.10.2019 klo 13.00
Cygnaeus skola, Maariankatu 7, Turku – Åbo

Käsitellään sääntömääräiset asiat-
Johtokunta

Kielikukko 3/2019

Hyvät lukijat! ............................................................................................................ 1
Matemaattiset oppimisvaikeudet – selittäviä tekijöitä ................................... 2
Riikka Mononen

Luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä käyttäytymisen ja tunne-
elämän tukemisesta yleisopetuksessa ................................................................ 8
Sanna Hirvensalo

Kartoituksista interventioihin – 2. luokan oppilaiden lukunopeuden 
edistäminen ............................................................................................................ 12
Suvi Sankinen

Lukihanke Pohjoinen – luku- ja kirjoitustaitojen kehittämishanke ............. 18
Leila Kairaluoma ja Seija Tuovila

Digitaalisuuden vyöry ammatilliseen erityisopetukseen .............................. 20
Kirsi Ek

Erityisesti lukiossa – Turun lukiot tukikäytänteitä kehittämässä ................. 26
Irma Pilto

Itseohjautuvuus opettajan työssä ja kouluorganisaatiossa ......................... 31
Antti Maunu

Erilaisten oppijoiden liitto erilaisten oppijoiden tukena ja 
edunvalvojana ........................................................................................................ 34
Sarianna Reinikainen

Sattuman saattelemana tietokirjailijaksi. Esittelyssä erityisopettaja 
Tiina Vitka................................................................................................................ 40
Miina Orell

Työn äärellä: Tätä me tutkimme ......................................................................... 42
Päivi Pihlaja & Minna Kyttälä 

Arjen työkalut uudistuvat: Entistä ehompi A7! ............................................... 45
Miina Orell

Eriyttävällä työtavalla onnistuneita oppimiskokemuksia ............................. 48
Jenni Sahonen-Räty

Selkokieli tekee kirjoista saavutettavia............................................................. 52
Riikka Tuohimetsä

Aapiskukko-palkinto 2019 Heikki Lyytiselle .................................................... 54

Neljäs Itämeren konferenssi lähestyy! .............................................................. 55
Mare  Müürsepp

KIELIKUKKO
Mediakortti 2019

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading 
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan 
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutki-
mukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu 
seuraaviin järjestöihin: International Literacy 
Association sekä Federation of European Lite-
racy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Heli Ketovuori
heli.ketovuori@me.com
puh. +358 50 490 6176
Koivulankatu 31C
20740 TURKU

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: B5 (176 x 250 mm)
Painosmäärä: 300 kpl
Painopinta: 156 x 178 mm
Palstaleveys: 2 x 75,5 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf. 
Kuvat .jpg- tai .tiff -muodossa.  

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A
20520 TURKU 
puh. 02 241 0105 

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

LEHDEN TILAUSOSOITE
fi nrainfo@gmail.com

AINEISTOAIKATAULU 2019
Nro Aineisto Postitus
1 31.1. viikolla 8
2 31.3. viikolla 17
3 1.8. viikolla 35
4 24.10. viikolla 47

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %) 
Koko ...................................m/v ..........................4-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2  .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €

ILMOITUSKOOT
 Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka  ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty   ............................................... 40 x 256 mm  

PANKKI
Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49



2  KIELIKUKKO 3/2019

» Riikka Mononen, KT,
apulaisprofessori (matemaattiset oppimisvaikeudet)
Erityispedagogiikan laitos, Oslon yliopisto

Matemaattiset oppimisvaikeudet – 
selittäviä tekijöitä
Tutkimustieto matemaattisista oppimisvaikeuksista on lisääntynyt huimasti viime vuosina. 
Verrattuna lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksiin tutkimusala on kuitenkin vielä 
nuori. Tästä syystä matemaattisiin oppimisvaikeuksiin – kuten niiden syihin, toimiviin ar-
viointi- ja interventiomenetelmiin – liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Tässä artikkelis-
sa pyritään kuvaamaan niitä tekijöitä, joiden on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä 
matemaattisten taitojen oppimiseen ja mahdollisesti selittävän matemaattisia oppimisvai-
keuksia.

Miksi matematiikan oppiminen ja 
osaaminen on joillekin vaikeaa?
Noin 15–20 %:lle oppilaista matematiikan oppi-
minen on vaikeaa, ja heidän taitonsa ovat sel-
västi ikätovereitaan heikompia. Nämä oppilaat 
opettaja pystyy usein tunnistamaan havainnoi-
malla oppilaiden työskentelyä matematiikan 
tunneilla, seuraamalla annetun opetuksen vai-
kuttavuutta ja teettämällä erilaisia matemaat-
tisia taitoja arvioivia tehtäviä (esim. kokeet ja 
testit). Jos matemaattisia taitoja arvioiva testi si-
sältää tutkimukseen perustuvan vertailuaineis-
ton, voi opettaja sen avulla luotettavasti verrata 
oppilaan suoritusta ikätasoiseen suoritukseen. 
Mutta miksi nämä lapset ja nuoret suoriutuvat 
ikätovereitaan heikommin matemaattisissa teh-
tävissä ja oppiminen on vaikeaa? Tutkijat ovat 
pyrkineet selvittämään eri tekijöiden, kuten 
kognitiivisten taitojen, motivaation ja oppimis-
ympäristön, osuutta matemaattisiin oppimis-
vaikeuksiin. Näitä mahdollisia selittäviä tekijöi-
tä esitellään tässä artikkelissa. 

Dyskalkulia – heikko lukumääräisyyden taju
Erittäin heikon matemaattisen osaamisen, eli 
dyskalkulian (esiintyvyys noin 5–7 %), syynä 
pidetään häiriötä niissä neurokognitiivisissa toi-
minnoissa, joita tarvitaan lukumääräisyyden ym-
märtämisessä ja käsittelyssä (Butterworth 2019). 
Heikkous lukumääräisyyden tajussa hankaloittaa 
huomattavasti peruslaskutaidon (yhteen-, vähen-
nys-, kerto- ja jakolaskutaidon) oppimista. Las-
ten ja nuorten kohdalla dyskalkuliasta käytetään 
usein käsitettä ”kehityksellinen dyskalkulia” tai 
ICD-10-tautiluokituksessa ”kehityksellinen las-
kemiskyvyn häiriö” (World Health Organization 
2011), jolloin tehdään ero sellaiseen matemaat-
tiseen oppimisvaikeuteen, mikä on tullut myö-
hemmin esimerkiksi aivovaurion seurauksena.

Lukumääräisyyden tajua arvioidaan usein tehtä-
villä, joissa oppilaan tulee arvioida nopeasti kum-
pi hänen näkemästään kahdesta lukumäärästä 
(esim. pisteillä esitettynä) tai luvusta on suurem-
pi. Ne, joille lukumäärien likimääräinen arvioi-
minen on vaikeaa, valitsevat useammin väärän 
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vaihtoehdon ja/tai ovat hitaampia tehtävässä kuin 
ne, joilla on hyvä lukumääräisyyden taju. Viime-
aikaisin tutkimus osoittaa myös, että symbolisella 
lukumääräisyyden tajulla (esim. tehtävänä valita 
kumpi on suurempi luku, 9 vai 4) on vahvempi 
yhteys matemaattisiin oppimisvaikeuksiin kuin 
ei-symbolisella lukumääräisyyden tajulla. 

Myös pienten lukumäärien (2–4) laskeminen 
nopeasti on usein huomattavasti hitaampaa niil-
le, joilla on heikko lukumääräisyyden taju. Siinä 
missä useimmat pystyvät erittäin nopeasti sano-
maan pienen lukumäärän pisteet tai esineet suo-
raan (esim. ”neljä”), laskee oppilas, jolla on heik-
ko lukumääräisyyden taju, nämä yksitellen (esim. 
”yksi, kaksi, kolme, neljä”). 

Muista syistä johtuva heikko osaaminen 
matematiikassa

Lukumääräisyyden tajun lisäksi on myös paljon 
muita tekijöitä, jotka vaikuttavat matematiikan 

oppimiseen, kuten muut kognitiiviset taidot 
(esim. työmuisti ja kieli), motivaatio, emootiot 
ja oppimisympäristö. Heikon matemaattisen 
osaamisen (esiintyvyys n. 10–15 %) taustalla voi 
siis olla myös esimerkiksi työmuistin tai kielel-
listen taitojen heikkoutta, matematiikka-ahdis-
tusta tai huonoa matematiikan opetusta – tai 
näiden yhdistelmiä. Pääasiallinen syy vaikeuk-
siin on siis muu kuin kehityksellisessä dyskal-
kuliassa (Butterworth 2019). Koska matemaat-
tisten oppimisvaikeuksien taustalla voi siis olla 
useampia selittäviä tekijöitä, kattava arviointi 
mahdollisten syiden selvittämiseksi on tärkeää. 
Taustalla oleva mahdollinen tekijä tai tekijät 
tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa lapsen 
ja nuoren tarvitsemaa tukea matematiikan op-
pimisessa. Tuleeko esimerkiksi pureutua aluksi 
pääasiassa lukumääräisyyden tajua kehittäviin 
harjoitteisiin vai ottaa huomioon myös heikon 
kielitaidon tuomat haasteet tai lapsen kokema 
matematiikka-ahdistus? 

Kuvio 1. Lukumääräisyyden tajua arvioiva vertailutehtävä. Kumpia pisteitä on enemmän, sinisiä vai 
keltaisia?
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Kielelliset taidot

Lapsen tulee osata jo varhain ymmärtää ja käyttää 
kieltä erilaisissa matemaattisissa tehtävissä. Ym-
märtääkseen lukusanojen ja numerosymbolien 
yhteyden lapsen tulee ymmärtää lukusanan mer-
kitys ja säännöt, joiden mukaan lukusana raken-
tuu. Lukusanat muodostetaan eri kielissä hieman 
eri tavoin. Osa kielistä, kuten kiina, on varsin lä-
pinäkyvä itse luvun rakenteelle (10-järjestelmä). 
Esimerkiksi lukusana 74 muodostetaan sanoista 
”seitsemän-kymmenen-neljä”. Saksan kielessä 
luku sitä vastoin muodostetaan käänteisesti (vie-
rundsiebzig), seitsemän ja kymmenen eivät ole 
lukusanassa perusmuodossa (sieben ja zehn) ja 
lukusanasta löytyy myös ja-sana (und). Suomen 
kielessä vastaavuus lukusanan ja luvun rakenteen 
välillä on melko läpinäkyvä ja systemaattisesti 
rakentuva. Luvut 11–19 sanotaan numerosym-
boleilla kirjoitettuun lukuun nähden käänteisesti, 
mutta luvun 20 jälkeen lukujen muodostaminen 
rakentuu pitkälti samalla periaatteella (esimer-
kiksi kuinka monta kymmentä ja ykköstä luvussa 
on). 

Vertailuun liittyvät sekä paikkaa ja suuntaa il-
maisevat käsitteet tulevat monille lapsille tu-
tuiksi jo ennen kouluikää. ”Minulla on vähem-
män karkkeja kuin Mikolla.” ”Iinalla on eniten 
leluja.” Myöhemmin lapsen tulee osata liittää 
eri vertailusanoihin myös oikea vertailumerkki 
(esim. < tarkoittaa ”pienempi kuin”). Paikkaa ja 
suuntaa ilmaisevat käsitteet ovat tärkeitä ym-
märtää, esimerkiksi kun lasketaan vasemmalta 
oikealle (3 + 4 = ) tai ylhäältä alas (allekkain-
lasku). Eri laskutoimituksiin liittyy myös eri 
käsitteitä ilmaisemaan samaa asiaa. Esimerkiksi 

yhteenlaskun yhteydessä esiintyy sanoja ”plus”, 
”yhteen”, ”summa”, ”lisää”, ”kasvaa” jne. Erityi-
sesti tällaisten sanojen yhdistäminen tiettyyn 
laskuoperaatioon on tärkeää, kun myöhemmin 
ratkotaan sanallisia tehtäviä. Sanallisten tehtä-
vien ratkominen onkin yksi kompastuskivistä 
monille niistä, joilla on matemaattisia oppimis-
vaikeuksia. Sanallisten tehtävien ratkaisemises-
sa tarvitaan tehtävän ja kielen ymmärtämisen 
lisäksi muun muassa hyviä toiminnanohjauksen 
taitoja, kuten työmuistia.

Lasten ja nuorten kanssa, joille suomi on toinen 
kieli, on erityisen tärkeää opettaa myös sanas-
toa, jota käytetään matematiikan opetuksessa ja 
jota tarvitaan matematiikan oppimisessa. Moni-
mat-sivustolle on koottu matematiikan perus-
opetuksen sanasto, jota voidaan hyödyntää ma-
tematiikan ja kielen opetuksessa (http://www.
lukimat.fi/matematiikka/monimat/matematii-
kan-sanasto).

Kielellisten ja matemaattisten taitojen vuorovai-
kutuksen luonne ei ole vielä täysin selvillä. En-
sinnäkin eri tutkimuksissa on käytetty erilaisia 
testejä arvioimaan samaa kielellistä taitoa. Toi-
seksi kielellisiä taitoja on tarkasteltu suhteessa eri 
matemaattisiin taitoihin.

 Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että varhaiset 
kielelliset taidot, kuten sanavaraston hallinta, fo-
nologinen tietoisuus ja kirjainten tunnistaminen, 
ovat vahvasti yhteydessä varhaisiin matemaatti-
siin taitoihin (mm. Praet, Titeca, Ceulemans & 
Desoete 2013). Matemaattiset oppimisvaikeudet 
ja lukemisen oppimisvaikeudet (dysleksia) esiin-
tyvät varsin usein myös päällekkäin.

http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matematiikan-sanasto
http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matematiikan-sanasto
http://www.lukimat.fi/matematiikka/monimat/matematiikan-sanasto
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Toiminnanohjaus

Kun lapsi tekee matemaattista tehtävää, hänen 
tulee osata säädellä toimintaansa: suunnitella, 
arvioida ja muuttaa tarvittaessa toimintastrate-
giaansa. Esimerkiksi päässälaskutehtävän rat-
kaisemisessa lapsen tulee käsitellä tietoa, seurata 
toimintaansa kohta kohdalta tehtävän edetessä 
ja pitää muistissa tehtävän kannalta olennaista 
tietoa (Baddeley & Logie 1999). Toiminnanoh-
jausta käytetään usein yläkäsitteenä erilaisille 
kognitiivisille toiminnoille, kuten työmuistille, 
inhibitiolle ja kognitiiviselle joustavuudelle. Työ-
muistin merkitystä matemaattisten taitojen osaa-
miseen ja kehitykseen on tutkittu viime aikoina 
runsaasti. Sen on havaittu olevan sekä yhteydessä 
että merkittävä ennustaja matematiikan osaami-
selle (Hornung, Schiltz, Brunner & Martin 2014). 
Erityisesti visuospatiaalisella työmuistilla näyttää 
olevan tärkeä rooli siinä, miten lapset osaavat ma-
tematiikkaa. Ensinnäkin on havaittu, että lapset, 
joilla on heikot visuospatiaaliset taidot, suoriutu-
vat usein heikosti sekä laskemisen sujuvuudessa 
että sanallisissa tehtävissä. Toisaalta niillä lapsil-
la, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, on 
havaittu olevan ylipäätään heikot työmuistitaidot 
ikätovereihinsa verrattuna. Ei vain visuospatiaa-
lisessa työmuistissa, mutta myös kielellisessä työ-
muistissa ja työmuistin keskusyksikön toimin-
nassa.

 Motivaatio ja emootiot

Motivaatiolla on keskeinen rooli kaikessa op-
pimisessa, myös matemaattisten taitojen op-
pimisessa. Tutkimuksissa on havaittu, että hy-
vät matemaattiset taidot ovat usein yhteydessä 

vahvaan matematiikan oppimismotivaatioon. 
Toisaalta on myös oppilaita, joilla on hyvät ma-
temaattiset ja kognitiiviset taidot mutta joiden 
heikko motivaatio ja kielteiset tunteet matema-
tiikan oppimiseen vaikeuttavat heidän oppimis-
taan (Chang & Beilock 2016). Niillä oppilailla, 
joilla on oppimisvaikeuksia, saattaa olla usein 
jo alimmilla luokilla heikompi käsitys omista 
kyvyistään oppia matematiikkaa (esim. ”En ole 
hyvä matematiikassa.”) tai he osoittavat vähem-
män kiinnostusta matematiikan oppimista koh-
taan (Mononen, Aunio, Väisänen, Korhonen & 
Tapola 2017).

  Joillakin oppilailla saattaa olla kielteisiä tunteita 
ja ahdistusta matematiikkaa kohtaan. Matema-
tiikka-ahdistus on tavanomaisempaa ylemmillä 
luokilla, joskin sitä on havaittu jo alakoululai-
sillakin. Matematiikka-ahdistuksella on kieltei-
nen vaikutus matematiikan osaamiseen. Yksi 
mahdollinen selitys tälle on se, että matematiik-
ka-ahdistus kuormittaa oppilaan kognitiivisia 
resursseja, joita tarvitaan matemaattisten teh-
tävien ratkaisemisessa (Chang & Beilock 2016). 
Oppilas, joka kokee matematiikka-ahdistusta, 
mahdollisesti ajattelee ja murehtii omaa heikkoa 
suoritustaan ratkoessaan matemaattista tehtävää, 
jolloin hän ei pysty käyttämään kaikkea sitä työ-
muistikapasiteettia, joka hänellä muutoin olisi 
käytettävissään.  

Oppimisympäristö

Lapset tulevat päiväkotiin ja kouluun taustoil-
taan erilaisista perheistä. Erityisesti amerikka-
laisissa tutkimuksissa on havaittu, että lapset, 
jotka tulevat matalan sosioekonomisen tason 
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perheistä, ovat usein jo koulun alkaessa jäljessä 
matemaattisten taitojen kehityksessä ja edistyvät 
hitaammin kuin ne lapset, jotka tulevat sosioe-
konomisesti keskitasoisista perheistä (Siegler & 
Ramani 2008). Voikin olla, että ne vanhemmat, 
joilla itsellään on hyvät matemaattiset taidot ja 
korkeammat odotukset lapsen matematiikan 
oppimiseen, myös tarjoavat lapsilleen enemmän 
matemaattisia aktiviteetteja kotona (Butterworth 
2019) – vanhemmat pelaavat lastensa kanssa pe-
lejä, joissa tarvitaan laskemista, kiinnittävät lap-
sen huomion ympäristöstä löytyviin lukumääriin 
ja laskevat niitä yhdessä. Näihin leikin ohessa 
harjoiteltaviin varhaisiin matemaattisiin taitoi-
hin olisi kodin lisäksi tärkeää kiinnittää huomio-
ta myös päivähoidossa.

 Opetuksen tarjoajilla on vastuu antaa kaikille 
oppilaille korkeatasoista opetusta motivoivassa 
oppimisympäristössä.  Opettajien rooli on täs-
sä keskeinen, joskin olemassa olevat resurssit ja 
opetusolosuhteet vaikuttavat myös opetuksen 
onnistumiseen. Matematiikan opetuksen heikko 
taso – tai jopa puute – voi johtaa heikkoon osaa-
miseen.

iSeeNumbers -projektista 
uutta tutkimustietoa

Nelivuotisessa iSeeNumbers-projektissa seu-
raamme 265 norjalaislapsen matemaattisten 
taitojen kehitystä ensimmäiseltä kolmannelle 

Kuvio 2. iSeeNumbers-projektissa tutkitaan miten eri taidot, motivaatio ja 
hyvinvointi ovat vuorovaikutuksessa matemaattisten taitojen kehityksessä.

TAIDOT
Matemaattiset

Kielelliset
Toiminnanohjaus

MOTIVAATIO
Kiinnostus

Minäpystyvyys

HYVINVOINTI
Koulutyön arvostus

Matematiikka-ahdistus

SILMÄNLIIKE
Matemaattiset taidot
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luokalle. Matemaattisten taitojen lisäksi arvioim-
me lasten kielellisiä taitoja, toiminnanohjauksen 
taitoja sekä motivaatiota ja emootioita matema-
tiikan oppimiseen liittyen. Olemme kiinnostu-
neita siitä, millaisia yksilöllisiä eroja lasten mate-
maattisten taitojen kehityksestä löytyy, sekä siitä, 
miten eri taidot, motivaatio ja hyvinvointi ovat 
vuorovaikutuksessa tässä kehityksessä. Lisäksi 
pyrimme selvittämään, mitkä tekijät selittävät 
parhaiten yksilöllisiä eroja matemaattisten taito-
jen kehityksessä ja mahdollisia oppimisvaikeuk-
sia.

Lasten taitoja arvioidaan viisi kertaa kolmen 
kouluvuoden aikana. Jokaisella arviointikerral-
la lapset tulevat pienryhmässä seikkailupäivään 
yliopistolle ja tekevät useita erilaisia arviointi-
tehtäviä pienryhmissä ja yksilöllisesti tutkimus-
avustajien ohjaamana. Ensimmäinen seikkailu-
päivä toteutettiin keväällä 2019, jolloin kaikki 
tehtävät liitettiin astronauttikoulutusteemaan. 
Idea aineistonkeruun toteuttamiseen seikkai-
lupäivinä saatiin projektin australialaiselta 
yhteistyökollegalta, ja tähän mennessä se on 
osoittautunut varsin toimivaksi ja pidetyksi me-
netelmäksi niin opettajien kuin lasten keskuu-
dessa. Perinteisten arviointimenetelmien lisäksi 
osa lapsista tekee myös matemaattisia tehtäviä, 
minkä aikana heidän silmänliikkeitään tutki-
taan silmänliikekameran avulla. Silmänliikkeitä 
analysoimalla pyrimme saamaan selville erilai-
sia strategioita ja prosesseja, joita lapset käyttä-
vät ratkoessaan matemaattista tehtävää. Myös 
lasten fysiologisia vasteita (hieneritys ja syke) 
mitataan näiden tehtävien aikana, ja niiden yh-
teyttä tarkastellaan matematiikka-ahdistukseen. 

Toivomme, että projektin päättyessä pystymme 
kertomaan, mitkä tekijät ennustavat parhaiten 
matemaattisten taitojen kehittymistä ja ennal-
taehkäisevät epäsuotuisaa taitojen kehittymistä 
tässä ikäryhmässä. Tutkimuksen tuloksia voi-
daan jatkossa käyttää muun muassa matemaat-
tisten taitojen interventioiden kehittämisessä 
(esim. oppimispelit) erityisesti niille lapsille, 
joiden taitojen kehityksessä havaitaan epäsuo-
tuisa suunta. 

Projektin verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa 
iSeeNumbers-projektista suomeksi, norjaksi ja 
englanniksi: https://www.iseenumbers123.com/
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» Sanna Hirvensalo, KT,
erityisopettaja

Luokanopettajien kokemuksia ja 
näkemyksiä käyttäytymisen ja tunne-
elämän tukemisesta yleisopetuksessa
Perusopetuksen opettajien työuupumus herättää aika ajoin julkista keskustelua ja yleistä huo-
lestuneisuutta. Yhdeksi suurimmista rasitustekijöistä nimetään työrauhahäiriöt, jotka johtuvat 
oppilaiden käyttäytymisen ongelmista ja ylisuuriksi koetuista heterogeenisista opetusryhmistä. 
Esimerkiksi Koulutuksen arviointikeskus KARVI:n tutkimuksen (Julin & Rumpu 2018) mukaan joka 
kolmas opettaja kokee häiriötilanteiden lisääntyneen. Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä 
asiasta, johon tulisi tarttua nykyistä johdonmukaisemmin ja ponnekkaammin. Toisaalta mielikuva 
siitä, että käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet lisääntyvät ja pahenevat vuosi vuodelta, on 
elänyt vahvana jo monia vuosikymmeniä. Furlong (1985, 2) toteaa, että ainakin 1960-luvulta läh-
tien on ollut moraalinen paniikki häiritsevän käyttäytymisen ja lintsaamisen takia. Lehdistössä on 
säännöllisesti seurattu kurittomuuden ja opettajien ahdistuksen lisääntymistä kouluissa. 

Häiriökäyttäytyminen luokassa henkilöityy usein 
tiettyihin oppilaisiin, jotka tarvitsevat tukea käyt-
täytymisen ja tunne-elämän alueella. Tarkastelin 
väitöstutkimuksessani luokanopettajien oma-
kohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä tällaisten 
oppilaiden opettamisesta yleisopetuksen ope-
tusryhmässä. Vuonna 2012 toteuttamaani kyse-
lytutkimukseen osallistui eri puolilta Suomea 55 
luokanopettajaa, joiden opetusryhmässä opiskeli 
käyttäytymiseensä ja/tai tunne-elämäänsä tehos-
tettua tai erityistä tukea tarvitseva oppilas. Tut-
kimuksen pääteemoina oli, miten sosioemotio-
naalinen tuki määritellään, millaiselle oppilaalle 
sitä annetaan ja mikä on tärkeintä sen kannalta, 
että opettaja kokee voivansa onnistua tehtävässä. 
Aihetta ei juuri ole tutkittu yleisopetuksen ja luo-
kanopettajien näkökulmasta, vaikka perusope-
tuslaki edellyttää oppimiseen ja koulunkäyntiin 
tarvittavan tuen antamista ensisijaisesti oppilaan 
omassa tavallisessa opetusryhmässä. 

Jo alussa kävi selväksi, että tarkastelemani ilmiöt 
ovat suhteellisia ja moniulotteisia. ”Sosioemotio-

naalista tukea tarvitseva oppilas” on sosiaalisen 
ympäristön luoma konstruktio, ja määrittely riip-
puu pitkälti siitä, mitä ympäristössä pidetään hy-

Kiinnostuitko? Sanna Hirvensalon yleisopetuksessa to-
teutettavaa sosioemotionaalista tukea käsittelevä väitös-
kirja on kokonaisuudessaan luettavissa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7499-3.
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väksyttävänä. Tämä ryhmä oppilaita, joita koulu-
maailmassa saatetaan kutsua ”sos.em. oppilaiksi” 
on hyvin hajanainen kattaen koko kirjon suurin-
piirtein Vaahteramäen Eemelistä äärimmäisiä 
väkivaltaiskuja kouluihin tehneisiin henkilöihin. 
Myös tuen tasojen määrittely osoittautui kon-
tekstisidonnaiseksi. Tehostetun ja erityisen tuen 
oppilaiden välillä ei ilmennyt systemaattista eroa, 
joka olisi osoittanut erityisen tuen oppilaiden tai-
tojen olevan heikompia tai vaikeuksien suurem-
pia kuin tehostetun tuen oppilailla.

Sosioemotionaalinen tuki määritellään yleisim-
min vammaisuuden yksilölliseen malliin perus-
tuen. Ongelmien nähdään kumpuavan oppilaan 
henkilökohtaisista ei-toivottavista ominaisuuk-
sista. Sosioemotionaalista tukea tarvitsevan op-
pilaan heikoimmaksi taitoalueeksi arvioitiin 
useimmiten tunteiden säätely, käytännössä ne-
gatiivisten tunteiden hallinta pettymis- ja epä-
onnistumistilanteissa. Vastaavasti vaikeusnäkö-
kulmasta keskeisimmiksi koulussa ilmeneviksi 
vaikeuksiksi määriteltiin itsesäätelyn vaikeudet. 
Samaan aikaan oppilaan ajateltiin osaavan käyt-
täytyä hyvin, jos vain haluaa. Tämä kertoo siitä, 
että käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeuksia 
ei pidetä oppimisvaikeuksina, joita tulisi kun-
touttaa osataitoja harjoittelemalla kuten muitakin 
oppimisvaikeuksia, vaan niitä pidetään tahtotilan 
ja suoriutumisen puutteina. Seurauksena on se, 
että oppilaan katsotaan olevan syypää omiin on-
gelmiinsa ja vastuullinen niistä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
(2014) määrittelee melko tarkasti keinot, joita voi 
ja tulee käyttää oppimisen tukemiseen kullakin 
tuen tasolla, jos oppilaalla on vaikeuksia omaksua 
oppiaineiden sisältöjä. Kun oppilas tarvitsee tukea 
käyttäytymiseen ja tunne-elämään, opetussuun-
nitelman perusteet on paljon niukkasanaisempi. 
Oppimisen tuen yleiset periaatteet sopivat toki näi-

hinkin tapauksiin. Oppilaan saaman tuen tulee olla 
joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tar-
peen mukaan muuttuvaa. Sen tehtävänä on ehkäistä 
ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä 
pitkäaikaisvaikutuksia. Ja niin edelleen. Konkreetti-
sia tukitoimia ei kuitenkaan ole esitetty samaan ta-
paan kuin oppiaineisiin liittyvissä haasteissa. 

Tutkimuksessani ilmeni, että oppilaan käyttäy-
tymisen ja tunne-elämän tukemisessa opettajaa 
pidetään keskeisimpänä toimijana, ja useimmi-
ten toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti suo-
raan yksittäisen oppilaan tilanteiden käsittelyyn. 
Luokanopettajat raportoivat luoneensa rutiineja, 
struktuureja, selkeyttä ja ennakoitavuutta ope-
tukseensa, mutta muilta osin systemaattinen ote 
oppilaan tukemiseen puuttuu. Käyttäytymisen ja 
tunne-elämän taitoja ei opeteta suunnitelmalli-
sesti. Tutkitusti toimivia toimintamalleja ja inter-
ventio-ohjelmia käytetään hyvin vähän, vaikka 
niiden toteuttaminen oli erityisopettajan tuen 
ohella voimakkaimmin yhteydessä positiviisiin 
kehitysarvioihin oppilaasta. Useimmissa tapauk-
sissa kouluyhteisössä ei myöskään ollut mietitty 
etukäteen yhteisiä toimintamalleja haastaviin 
tilanteisiin. Pedagogisia suunnitelmia (oppimis-
suunnitelmaa ja HOJKSia) ei pidetty tärkeinä tai 
hyödyllisinä eikä niitä edes ollut tehty kaikille. 

Vain puolessa tapauksista sosioemotionaalista tu-
kea tarvitseva oppilas oli saanut erityisopettajan 
apua. Näissä tapauksissa tuki oli koettu erittäin 
tulokselliseksi. Oppilashuollon ammattilaisten 
apua oli saanut vielä pienempi osa, ja arviot sen 
tuloksellisuudesta olivat huomattavan alhaisia. 
Erityisopettajan suhteellisen pieni rooli ihmetyt-
tää. Oppilas ja opiskelijahuoltolaki tuli takaamaan 
koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut kaikille 
vasta tutkimuksen suorittamisen jälkeen, mut-
ta erityisopetusta uskon olleen saatavilla kaikissa 
kouluissa jo tuolloin. Onko erityisopettajan roo-
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li näissä tapauksissa epäselvempi kuin jos tukea 
tarvitaan esimerkiksi matematiikan opiskelussa? 
Eikö nähdä, mitä erityisopettajalla voisi olla an-
nettavanaan tällaisissa tapauksissa? Vai onko kyse 
siitä, miten erityisopettaja itse hahmottaa oman 
tehtävänkuvansa ja priorisoi ajankäyttöään? Voi 
toki olla, että tämän oppilasryhmän ollessa ky-
seessä myös erityisopettajat kokevat ammattitai-
don puutteita. Se koetaan haastavimmaksi myös 
erityisopetuksessa (Seppovaara 1998). 

Luokanopettajat kokivat puutteita ammatillisissa 
valmiuksissaan kohdata haastavia tilanteita tai an-
taa oppilaille heidän tarvitsemaansa tukea. Omat 
ammatilliset valmiudet arvioitiin parhaiksi, kun 
kyse on huoltajayhteistyöstä ja oppimisympäris-
tön muokkaamisesta. Eniten ammatillista epävar-
muutta puolestaan koetaan käyttäytymisen ja tun-
ne-elämän taitojen opettamisessa sekä vertaissuh-
teiden, itsetunnon ja itsetuntemuksen tukemisessa 
ja tilanteissa, joissa räätälöidään yksilöllisiä järjes-
telyjä oppilaalle. Tukitoimien valintaa ja toteut-
tamista ohjaa niiden helppous, eivät arviot siitä, 
kuinka tuloksellisia ne ovat. Toisin sanoen se, että 
tiettyä tuen muotoa käytetään laajalti, ei perustu 
siihen, että sitä pidettäisiin erityisen tuloksellisena. 

Sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilai-
den opettaminen tavallisissa opetusryhmissä 
herättää eniten vastustusta vaikeimmin vam-
maisten ohella (Kuorelahti & Vehkakoski 2009; 
Savolainen, Engelbrecht, Nel & Malinen 2012; 
Malinen & Savolainen 2016). Omassa tutkimuk-
sessani luokanopettajat suhtautuivat etupäässä 
varauksellisesti inklusiiviseen opetukseen ylei-
sellä tasolla, mutta vain kuudesosa piti omakoh-
taista kokemustaan tukea tarvitsevan oppilaan 
opettamisesta kielteisenä. Luokanopettajat olivat 
myös sitoutuneita tukea tarvitsevan oppilaansa 
opettamiseen. Vain yksi seitsemästä ilmoitti, et-
tei jatkaisi oppilaan opettajana, jos voisi valita. 

Suurin osa piti opetusjärjestelyjä yleisopetuksen 
luokassa oppilaalle oikeana ratkaisuna, vaikka 
vain vajaa kolmannes opettajista katsoo, että re-
surssit tuen toteuttamiseksi kunnolla ovat olleet 
riittävät. Opettajat kokivat myös onnistumista 
oppilaan opettajina, vaikka yli puolet heistä arvi-
oi, että oppilas ei ole saavuttanut hänelle asetettu-
ja sosioemotionaalisia tavoitteita. Vaikuttaa siltä, 
että omakohtainen kokemus sosioemotionaalista 
tukea tarvitsevan oppilaan opettamisesta lisää 
positiivista asennoitumista inkluusioon. Vastaa-
vasti ne, jotka suhtautuvat inkluusioon yleisellä 
tasolla positiivisesti, kokevat myös jaksamisensa 
ja oppilaaseen sitoutumisensa vahvemmaksi kuin 
kriittisesti suhtautuvat. Tämä ei ollut yhteydessä 
oppilaan vaikeuksien arvioituun tasoon. 

Ensisijaisen tärkeänä inklusiivisessa opetuksessa 
pidetään riittävää henkilöstöresursointia eli ai-
kuisten ja lasten lukumäärien suhdetta opetusryh-
mässä. Sitä voidaan saada suotuisammaksi joko 
pienentämällä opetusryhmän kokoa tai lisäämällä 
aikuisten määrää ryhmässä. Vaikka luokanopet-
tajilla on vahva näkemys pienen opetusryhmän 
eduista, ne eivät näy muissa tutkimustuloksissa: 
pienissä ja suurissa opetusryhmissä oppilaiden 
taitoja ja kehitystä ei arvioitu erilaisiksi eikä tuen 
saatavuudessa, toteuttamisessa tai tulokselliseksi 
kokemisessa ollut eroja. Tämän valossa opetus-
ryhmän suuren koon – johon luokanopettaja ei 
yleensä itse juuri voi vaikuttaa – ei tule antaa lan-
nistaa tai halvaannuttaa pedagogista kehittämistä. 
Toiseksi avaintekijäksi opetusjärjestelyn tuloksel-
lisuuden kannalta nostettiin opettajan oppilasläh-
töinen asennoituminen ja tietoinen hyvän, henki-
lökohtaisen suhteen rakentaminen oppilaaseen. 

Vaikka oppilaan käyttäytymisen ja tunne-elämän 
vaikeuksissa ei aina ole kyse oppimisvaikeudesta, 
oppilaat hyötyvät systemaattisesta ja analyyttisesta 
lähestymistavasta, jota oppimisvaikeuksien kun-
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touttamiseen käytetään. Ensimmäinen vaihe on 
kartoittaa oppilaan tilanne samaan tapaan kuin 
jos kyse olisi vaikkapa äidinkielen oppimisen vai-
keuksista. Mitä oppilas jo osaa? Mitkä taidot ja ti-
lanteet ovat vaikeita? Miten vaihtelevat ympäristöt 
ja vuorovaikutus niiden kanssa vaikuttavat oppi-
laaseen? Entä onko oppilaalla sellaisia vahvuuksia, 
joiden avulla oppilas saa positiivisia kokemuksia? 
Kun kaikilla osapuolilla oppilas mukaan lukien 
on yhteinen näkemys tilanteesta, on aika etsiä 
ratkaisuja. Selvitetään toimintamahdollisuudet 
ja tehdään suunnitelmat vaikkapa tutkimukseni 
luokitteluja hyödyntäen: millaista kontekstuaa-
lista, yhteisöllistä, vertaisvuorovaikutuksellista ja 
yksilökohtaista tukea oppilaalle annetaan? Miten 
muokataan fyysistä, sosiaalista ja toiminnallista 
oppimisympäristöä? Oppilaan tilanne tulisi nähdä 
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tulokse-
na, ja painopistettä olisi siirrettävä ennaltaehkäise-
vään kaikille suunnattavaan tukeen. Mitä asioita 
kannattaa käsitellä koko ryhmän kanssa, esimer-
kiksi miten opettaa käyttäytymisen ja tunne-elä-
män taitoja koko ryhmälle? Miten tukea oppilaan 
vertaissuhteita ja hyödyntää niitä? Entä miten 
kohdistaa tukea oppilaaseen itseensä? 

Koulun koko henkilökunta otetaan mukaan 
suunnittelemaan, miten oppilasta autetaan, ei 
vain päivittelemään oppilaan tilannetta. Oppi-
missuunnitelma tai HOJKS laaditaan mahdolli-
simman konkreettiseksi. Siihen kirjataan sellaiset 
pienin askelin etenevät konkreettiset tavoitteet, 
joiden saavuttamista oppilas itsekin pystyy seu-
raamaan ja arvioimaan ja jotka auttavat häntä 
ymmärtämään, mitä häneltä odotetaan. Selvi-
tetään, onko mahdollista hyödyntää valmiita 
interventio-ohjelmia ja ovatko ne tarkoituksen-
mukaisia. Erityisopettajan, avustajan, koulupsy-
kologin ja/tai kuraattorin sekä huoltajien rooleja 
suunnitellaan yhdessä. Mietitään yhdessä, mikä 

on koulun johdon rooli oppilaan ja opettajien tu-
kemisessa ja miten tilannetta seurataan.

Tutkimukseni osoitti, että luokanopettajat tarvit-
sisivat lisää koulutusta sosioemotionaalisten tai-
tojen opettamiseen ja vaikeuksien kohtaamiseen. 
Oppilaan tukeminen – saati sosioemotionaalinen 
tukeminen – on mitättömässä roolissa luokanopet-
tajakoulutuksessa. Täydennyskoulutusta on kyllä 
tarjolla, mutta se näyttää olevan yksityisten toimi-
joiden kenttä, ja kunnissa ei useinkaan osata näh-
dä maksullisia koulutuksia tuottavana sijoituksena 
tulevaisuuteen, vaikka erityisesti tällä saralla epä-
onnistumiset tulevat kalliiksi. Reilun kymmenvuo-
tisen erityisopettajakokemukseni pohjalta uskallan 
todeta, että ratkaiseva merkitys on myös ajankäytöl-
lisillä paineilla koulun arjessa. Vaikka opetussuun-
nitelmassa käyttäytymisen ja tunne-elämän taitoja 
tuodaan entistä enemmän, kouluissa se koetaan 
edelleen jonain ylimääräisenä, johon käytetty aika 
on pois oppiaineiden opiskelusta. Mielestäni ei ole 
lainkaan liioiteltua esittää, että käyttäytymisen ja 
tunne-elämän taitojen pitäisi olla oma oppiaineensa.
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Kartoituksista interventioihin –  
2. luokan oppilaiden lukunopeuden 
edistäminen
Turun kaupungissa toteutetaan alakoulun vuosiluokilla 1–2 osaamisen kartoituksia, joilla seura-
taan oppilaiden osaamisen karttumista ja tunnistetaan mahdollisia oppimisen haasteita. Olen-
naisena osana kartoituksia ovat lukutaitoa mittaavat tehtävät. Ensimmäisellä vuosiluokalla teh-
dään kaikille oppilaille alkukartoitukset heti koulun alettua. Tämän jälkeen koko vuosiluokan 
oppimista seurataan talvella ja keväällä mm. LukiMatin ja Allu-kokeen tunnistavan lukemisen 
tehtävillä. Toisella vuosiluokalla oppimisen painopisteet ovat syksyllä, talvella ja keväällä me-
kaanisen lukutaidon kehittymisessä. Tehtävinä käytetään LukiMatin yksilölliseen testaukseen 
suunnattuja tekstejä (Koira-teksti ja Kissa-teksti). Nämä toteutetaan syyslukukauden alussa, 
talvella ja tarpeen mukaan kevätpuolella maalis–huhtikuussa. Tarkoituksena on, että mittauk-
sissa löydetään oppilaat, joille olisi tarpeen suunnata tehostettua lukiharjoittelua niin koulussa 
kuin kotonakin. 

Keskityn tässä artikkelissa kuvaamaan toisen 
vuosiluokan keväälle suunnattua interventiota, 
jossa neljän eri luokan oppilaille suunniteltiin 
noin kuukauden mittainen teholukukampanja. 
Intervention tulokset olivat kannustavia ja osoit-
tivat tämän kaltaisten toimintojen edesauttavan 
oppilaiden edistymistä. Interventiossa pääpaino 
oli sopivien harjoitteiden suunnittelulla sekä op-
pijan itsetunnon tukemisella koko intervention 
ajan. Lukumotivaatioon liittyviä seikkoja tarkas-
teltiin kodin tuen, opettajan toiminnan, lasten 
kiinnostuksen kohteiden ja vertaistuen kautta 
(ks. Lerkkanen 2006, 47).

Luokanopettajana ja erityisopettajana työsken-
nellessäni olen huomannut, että eräs haastekoh-
ta oppilaan edistymisessä tapahtuu silloin, kun 
mekaaninen lukutaito saavutetaan. Jos oppilas ei 
tällöin harjoita lukemista myös omaehtoisesti tai 

jos lukuharjoittelu ei kohtaa taitotasoa, voi luku-
taidon taso jäädä paikalleen. Saman ilmiön olen 
havainnut niiden oppilaiden kohdalla, jotka ovat 
osanneet lukea kouluun tullessaan mutta eivät 
jostain syystä joko saa lukutaitotasoistaan haas-
tetta tai eivät ole innostuneita tarttumaan tekstei-
hin vapaa-ajallaan. 

Näitä työn kautta tulleita havaintoja tukee myös 
tutkimuskirjallisuus. Lukumotivaatiossa näkyvät 
erot voivat ilmetä jo ensimmäisen luokan jou-
luun mennessä. Minäkuvaan, työskentelytapoi-
hin ja mieltymyksiin liittyvät tekijät muokkaavat 
motivaatiota. Pätevyyden, yhteenkuuluvuuden ja 
itsenäisyyden vaaliminen luokkayhteisössä auttaa 
oppilaita löytämään sisäsyntyisen motivaation, 
joka on olennainen osa lukuharrastuneisuudenkin 
syntymistä. Ulkosyntyiseen motivaatioon liittyvät 
tekijät, kuten palkkiot ja mielihyvä menestyksestä 
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ovat kuitenkin tärkeitä 
erityisesti koulupolun 
alussa. Näitä molempia 
motivaatiotekijöitä ruo-
kittaessa saadaan oppi-
laat kiinnittymään paremmin mm. lukuharrastuk-
sen pariin. (Lerkkanen 2006, 42–43.)

Kartoituksesta tukitoimiin

Toteutin helmikuussa 2019 yksilömittauksen toi-
sen vuosiluokan oppilaille. Mukana oli kolme ylei-
sopetuksen luokkaa ja yksi pienluokka. Jokainen 
oppilas luki ääneen 90 sekuntia (LukiMat Kis-
sa-teksti). Mittaustulosten perusteella muodos-
tin luokista kaksi eri ryhmää yhteistyöluokkien 
mukaan (2A ja 2B sekä 2C ja 2D). Oppilaat, jotka 
aloittivat tehoharjoittelun kanssani, jäivät ikäluo-
kan vertailuaineistossa heikoimpaan kymmenyk-
seen. 2A- ja 2B- luokilta ryhmääni tuli seitsemän 
oppilasta ja 2C- ja 2D-luokilta yhteensä kuusi 
oppilasta. 13 lapsen joukossa oli viisi yleisen, viisi 
tehostetun ja kolme erityisen tuen oppilasta. Vii-
den lapsen kotikieli oli muu kuin suomi. Luki-tai-
doissa näillä oppilailla näkyi haasteita myös ym-
märtävässä lukemisessa ja kirjoittamisessa. Tässä 
interventiossa keskityttiin kuitenkin ainoastaan 
lukusujuvuuden parantamiseen. 

Sovimme luokanopettajien ja pienluokan erityis-
luokanopettajan kanssa, että saan kummankin 
ryhmän ohjaukseeni kahdeksi oppitunniksi vii-
kossa. Jakso kesti 4–5 viikkoa (riippuen jaksoon 
osuvista lomapäivistä). 2AB-luokkien luokanopet-
tajien kanssa sovimme, että jokainen ryhmän 
oppilas saisi myös tsempparioppilaan mukaan 

harjoitteluun. Tsemppa-
rioppilas oli opettajan 
valitsema oppilas, jon-
ka lukemisen taitotaso 
oli vahva (150–200 sa-

naa/90s) ja oppilas oli itse halukas lähtemään tu-
kipariksi. Tsempparioppilaalle ei asetettu akatee-
misia tavoitteita jakson ajalle. Häneltä odotettiin 
ainoastaan vertaistukea. Luokkien 2CD-ryhmään 
tsemppareita ei sovittu. Tsempparioppilaat kan-
nustivat harjoitteiden tekijää pitkin oppituntia. 
Heidän kanssaan oli luokanopettaja vielä erikseen 
sopinut, mitä kannustajan rooliin kuului ja min-
kälaista puhetta oli hyvä käyttää toisen kannusta-
miseen. 

Pistetyöskentely valikoitui harjoittelumenetel-
mäksi siksi, että harjoittelun intensiteetti pysyi 
korkeana koko oppitunnin ajan ja pisteiden vaih-
tuessa noin 4–5 minuutin välein oppilaat saivat 
pienen vaihtotauon toiselle pisteelle siirryttäessä. 
Jokainen oppilas sai seurantalomakkeet. Lisäksi 
lomakkeessa oli jokaista oppituntia varten työs-
kentelypisteet, joiden avulla lapsi saattoi seurata 
omaa etenemistään oppitunnin aikana ja tiesi, 
mitä oli luvassa seuraavaksi (kuva 1). Lomakkee-
seen merkittiin myös läksylukemiset sekä lukufii-
lis kotiläksyn ajalta (kuva 2). 

Oppitunnin rakenne ja 
suunnitelmallisuus – opettajan 
työn kulmakivet

Oppituntien harjoitteet piti suunnitella riittävän 
yksinkertaisiksi ohjeistuksiltaan, jotta oppilaat 
kykenisivät etenemään niissä itseohjautuvasti 

Kuva 2. Työskentelypisteet. 



14  KIELIKUKKO 3/2019

ja samalla itseohjautu-
vuutta harjoitellen. Op-
pilaiden on tiedettävä, 
mitä oppitunnilla teh-
dään ja miten harjoit-
teet toteutetaan (Jantunen & Haapaniemi 2013, 
310). Toiminnallinen pedagogiikka, johon har-
joittelussa pyrittiin, vaatii selkeitä rakenteita. Ta-
voitteena oli myös vaalia leikinomaista oppimis-
ta, jotta oppilaat voivat oppia toisiltaan (Jantunen 
& Haapaniemi 2013, 306–307). Oppitunnin alus-
sa käytiin yhdessä läpi seuraavat asiat: 

- mikä on tunnin tavoite

- mitä aiomme tehdä oppitunnilla

- missä opiskelu tapahtuu (luokkahuoneen 
jako, käytävä ym.)

- kenen kanssa työskentelemme (yksin, parin 
kanssa, ryhmässä)

- kuinka kauan työskentely kestää (mahdollis-
ten ajastimien käyttö) 

- mitä tapahtuu työskentelyn jälkeen

- mitä materiaaleja tarvitaan.

Harjoittelupisteet pysyivät samoina koko inter-
vention ajan, jolloin oppilaat tiesivät aina tunnin 
alkaessa, mitä harjoitteita oli luvassa. Tuntiraken-
teen läpikäymiseen käytettävä aika väheni kerta 
kerralta. Harjoitteissa toistuivat tavutason tehtä-
vät, lyhyet tekstit sekä tarkka lukeminen. Run-
saan toistojen määrän on todettu olevan mer-
kittävä tekijä, kun tunnistavan lukemisen tulisi 
automatisoitua (Ahvenainen & Holopainen 2005, 
112). Draamallisissa pisteissä pyrittiin eläytyvään 

lukemiseen. Harjoitte-
lupisteet oppitunnilla 
koostuivat seitsemästä 
tehtävätyypistä:

- tavukorttien lukeminen ääneen (itse valmis-
tetut kortit, joissa tavuja ja lyhyitä epäsanoja)

- runokorttien lukeminen iPadille videolle

- pienten kirjojen lukeminen pehmoleluille 
(eläinten koulu)

- Readmaster-laite lukulistoineen

- Ekapeli-sujuvuus iPadilla

- itse valittu kirja ja sen lukeminen työskente-
lypisteellä

- opettajan piste, jossa luettiin läksynä ollut luku-
lista opettajalle kolmesti (opettaja kellotti ajan).

Suosikkipisteisiin kuuluivat lukeminen peh-
moeläimille, Readmasterin käyttäminen, Ekapeli 
ja opettajan piste (kuvat 3,4 ja 5). Työskentely op-
pitunneilla oli kannustavaa ja sujuvaa. Työrauha 
oli loistava oppilaiden keskittyessä toimintoihin, 
vaikka jokaiselta pisteeltä kuului ääneen lukemis-
ta. Oppitunti oli siis varsin äänekäs, jos sitä vertaa 
hiljaiseen työskentelyyn. Suunnitellut harjoitteet 
olivat oppilaiden taitotasolle sopivia ja näin ollen 
motivoivia. Pienet palkkiot ja kannusteet olivat 
oppilaille tärkeitä. Jokaiselta harjoittelupisteeltä 
sai oppilas valita itselleen tarran. Välillä lopetim-
me oppitunnin loppuleikkeihin, joissa oppilaat 
metsästivät timantteja (erilaisia akryylitimantteja 
siroteltuna tehtäväkorttien kanssa ympäri luok-
kaa) eritasoisten lukutehtävien avulla. Oppilas 
sai metsästettyä sitä enemmän timantteja, mitä 

Kuva 1. Seurantalomake. 
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enemmän hän ehti lukea itse valitsemansa taito-
tason tehtäväkortteja (sisälsivät lyhyitä runoja ja 
tekstejä). Tähän leikkiin oppilaat olisivat halun-
neet lopettaa tunnin jokaisella kerralla.

Yhdessä kotien kanssa 
kohti tavoitteita

Kotiharjoittelu oli mittava osa interventiota. 
Huoltajille tiedotettiin jakson alussa, mitä har-
joittelulta odotetaan ja miten kotiharjoittelua on 
hyvä tukea. Kotitehtävänä oli lukea ääneen epä-
sanoja. Ensimmäisten 10 päivän aikana epäsanat 
olivat kaksitavuisia ja seuraavien 10 päivän aika-
na kolmitavuisia (Lukimatin 2- ja 3-tavuiset epä-
sanat). 20 epäsanan lista luettiin 10 kertaa läpi ää-
neen viidesti viikossa. Lisäksi kirjattiin lukufiilis 
kotiläksyn ajalta (ks. kuva 2 edellä). Joka päivälle 
oli uusi sanalista. Oppilas saattoi lukea mobiili-
laitteelle tai kotona olevalle aikuiselle tai sisaruk-
selle. Lukemisesta otettiin aika, ja lukuläksyyn 

merkittiin nopein tulos. Kotiläksyn pituus jäi 
kokonaisuudessaan maltilliseksi. Kaikkien oppi-
laiden kohdalla se oli enintään viiden minuutin 
luokkaa. Jakson puolivälissä kotiin lähetettiin 
uusi Wilma-viesti, jossa kiiteltiin kotien kan-
nustavaa otetta ja muistutettiin kotona tehtävien 
harjoitteiden merkityksestä. Lopuksi koteihin 
viestittiin vielä Wilma-viesti, jossa todettiin jak-
son tuottaneen hienoa tulosta lukusujuvuuden 
edistymisen osalta. 

Otin tietoisen riskin muuttaessani kotiläksyn 
jakson puolivälissä haastavammaksi. Kaikki op-
pilaat olivat päässeet kahden tavun epäsanoissa 
hyvään vauhtiin. He olivat huomanneet, että lu-
kunopeus saattoi kasvaa jo yhdenkin lukukerran 
aikana. Tavanomaista oli, että lukuaika läksyä 
lukiessa puolittui ja toi konkreettisesti oppilaal-
le esiin harjoittelun merkityksen. Halusin antaa 
heille uuden haasteen, jossa pystyisin tukemaan 
heitä oppitunneilla tehtävien harjoitteiden puit-
teissa. Lukuläksyn vaikeuttamisella halusin näyt-

Kuva 3. Eläinkoulu. Kuva 4. Vanha kunnon Readmaster. 
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tää oppilaille, että he pystyvät nopeuttamaan 
lukemistaan myös haastavammissa teksteissä. 

Riskinä oli, että tekstin vaikeutuessa lukunopeus 
hidastuisi niin merkittävästi, että se vaikuttaisi 
oppilaan lukuintoon. Riskinotto oli kannatta-
va. Kolmetavuisten epäsanojen lukuajat lähtivät 
nopeutumaan verrattain nopeasti. Kotiläksyn 
vaikeutuminen ei oleellisesti pidentänyt siihen 
käytettävää aikaa. 

Jakson tulokset ja pohdinta

Oppilaiden edistymistä oli seurattu pitkin toista 
vuosiluokkaa ääneen lukemisen mittauksilla. Jo-
kainen oppilas oli oppinut mekaanisen lukutai-
don toisen vuosiluokan alkuun mennessä. Syys-
lukukaudella osa luokista oli opiskellut pääsään-
töisesti lukukirjan materiaaleja käyttäen ja osa 

Taulukko 1. Sarja 1 kuvaa oppilaan lukusujuvuutta lokakuussa 2018 (sanaa/90s). Sarja 2 kuvaa oppi-
laan lukusujuvuutta helmikuun alussa 2019. Sarja kolme kuvaa oppilaan lukunopeutta intervention 
jälkeen huhtikuun alussa 2019. 
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valikoituja ja/tai itsetehtyjä materiaaleja käyttäen. 
Osa oppilaista oli saanut hajanaisia erityisopetta-
jan tukitunteja. Kotiläksyinä oli yleisimmin luku-
kirjan tekstikappaleita tai itse valitun kirjan luke-
mista. Syyslukukauden aikana ryhmien oppilaat 
olivat parantaneet lukunopeuttaan keskimäärin 
13 sanaa. Interventiojaksolla oppimateriaalit 
olivat aiempaa helpompia ja kotiläksyt yksin-
kertaisia. Viiden viikon interventiojakson aika-
na lukunopeus parantui keskimäärin 19 sanalla 
(taulukko 1). Tulosta voi pitää erittäin hyvänä. 
Ryhmän oppilaat saavuttivat jakson aikana kak-
kosluokkalaisten oppilaiden edistymisodotukset 
(ks. LukiMat yksilökoontilomake).

Kokemukseni mukaan interventiojakson onnis-
tumisen kannalta oleellinen asia oli käytettävien 
harjoitusten taso. Intervention harjoitukset olivat 
huomattavan paljon helpompia tekstitasoltaan 
kuin oppikirjan harjoitukset. Oppilaiden kokema 
innostus tehtävissä johti suurempaan harjoittelu-
määrään. Onnistumisten kautta rohkeus haas-
tavampien tekstien lukemiseen kasvoi. Tämän 
kokemuksen perusteella voin todeta, etteivät lu-
kukirjan tehtävätyypit välttämättä palvele monen 
tasoisia lukijoita edes eriytettyinä. Mekaanisen 
lukutaidon automatisoitumiseksi tarvitaan vielä 
vankkaa harjoituspohjaa tavutason ja tarkan lu-
kemisen tehtävissä. 

Toinen tärkeä asia oli tehokas yhteydenpito ko-
tien kanssa. Aiemmin ryhmien oppilailla oli ollut 
haasteita lukuläksyjen tekemisessä. Jakson läksyt 
olivat niin lyhyitä, että huoltajan oli helppo seu-
rata lapsen toimintaa kotona. Sitoutuminen koti-

läksyn tekemiseen näkyi heti edistymisenä niin 
oppilaalle kuin huoltajalle. Todennäköisesti tämä 
sai huoltajan kannustamaan kotiläksyn tekemi-
sessä systemaattisemmin. 

Kolmantena olennaisena asiana korostui valittu 
työskentelymuoto. Pistetyöskentely mahdollisti 
suuren toistomäärän ja yksilöllisen huomioin-
nin tunnilla. Työskentelyn jaksotus muutaman 
minuutin pisteisiin auttoi oppilaita keskittymään 
tehtäviin harjoitteisiin. Opettaja saattoi suunnata 
huomionsa tehtäväkohtaiseen palautteeseen, kun 
työrauhaongelmia ei esiintynyt. Myönteisen pa-
lautteen määrä oli oppitunnilla huomattava. 

Toivon, että tämä artikkeli innostaa ja kannustaa 
luki-interventioihin. Tärkeintä on, että harjoi-
tukset ovat riittävän motivoivia tai sitten niiden 
ympärille rakennetaan motivoiva ympäristö ver-
taistuen, kannustavan palautteen, ulkoisten palk-
kioiden ja itsearvioinnin avulla sekä kotiharjoit-
telun myötävaikutuksella. 
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» Leila Kairaluoma, Projektipäällikkö, KT, EO,
yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

» Seija Tuovila, Projektikoordinaattori, FT, 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, yliopistonlehtori
Lapin yliopisto

Lukihanke Pohjoinen –  
luku- ja kirjoitustaitojen 
kehittämishanke 
Oulun ja Lapin yliopistoissa on meneillään kaksivuotinen (31.3.2018–31.3.2020) ESR-yhteistyö-
hanke Lukihanke Pohjoinen. Siinä pureudutaan erityisesti peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten 
luku- ja kirjoitustaitojen parantamiseen. Hyvä luku- ja kirjoitustaito luo perustaa nuorten hyvin-
voinnille, osallisuudelle ja elämänhallinnalle. 

Lukemisen ja kirjoittamisen taidot vaikuttavat 
ratkaisevalla tavalla perusopetuksessa menes-
tymiseen, toisen asteen koulutukseen hakeutu-
miseen, opiskelun etenemiseen ja myöhemmin 
työllistymiseen. Tutkimustulosten perusteel-
la on yleisesti havaittu valitettavaa laskua niin 
suomalaisnuorten lukemisen kuin kirjoittami-
senkin taidoissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2013, 2016). Huolestuttavia ovat erityisesti ha-
vainnot siitä, että pohjoissuomalaisten poikien 
lukemisen taidot ovat heikentyneet. Koulutuk-
sellisesti epätasa-arvoisessa asemassa ovat eri-
tyisesti sellaiset perusopetuksen nuoret ja toisel-
le asteelle siirtyvät opiskelijat, joilla on puutteel-
liset perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa 
ja muutoinkin heikot opiskelutaidot. Luku- ja 
kirjoitustaidon parantamiseen tarttuminen on 
tärkeää myös syrjäytymisen estämisen kannalta. 
Sillä, että tukea on tarjolla ja lukutaito paranee, 
on merkitystä elämässä monella tavalla (Eloran-
ta ym. 2019). 

Lukihanke Pohjoiseen on valittu pilottikouluiksi 
neljä peruskoulua, kaksi Oulusta ja kaksi Rova-
niemeltä. Hankkeen interventio- ja kehittämis-

toiminta on pääasiassa keskittynyt näihin kou-
luihin. Pilottikouluilla haetaan hyviä opetuksel-
lisia keinoja ja perusteltuja käytänteitä nuorten 
luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi. Keskei-
senä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hyviä 
pedagogisia ja ohjauksellisia toimia lukemisen ja 
kirjoittamisen taitojen vahvistamiseksi koulu-, 
luokka-, ryhmä- ja yksilötasolla. 

Interventioiden ja kehittämiskokeilujen pääasial-
liset fokukset ovat hankkeessa seuraavat:

• lukemismotivaation herättäminen, lukemi-
seen innostaminen

• itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitojen kehit-
täminen

• sujuvan luku- ja kirjoitustaidon kehittämi-
nen

• tekstin ymmärtäminen, ymmärtämisstrate-
gioiden oppiminen

• sana- ja käsitevaraston kartuttaminen

• nettilukutaidon kehittäminen.
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Toimenpiteitä – tehostettua pedagogiikkaa ja 
tukimuotoja – suunnitellaan ja toteutetaan eri-
tyisesti niille nuorille, jotka ovat heikoimmassa 
asemassa opiskelun etenemisessä ja ammatin 
hankkimisessa. Hankkeessa tarkentuu myös val-
takunnallisten arviointien antama kuva pilotti-
koulujen nuorten luku- ja kirjoitustaidosta ja sen 
taustalla olevista tekijöistä, kuten motivaatiosta 
ja jaksamisesta. 

Saadun kokemuksen ja tietämyksen pohjalta ke-
hitetään pedagogisia toimintamalleja lukemisen 
ja kirjoittamisen taitojen ja lukemismotivaation 
kohentamiseksi. Hanke tukee ja auttaa myös pilot-
tikoulujen opettajia heidän kouluttautumisessaan. 
Erityisesti koulujen erityisopettajat ja äidinkielen 
ja kirjallisuuden opettajat ovat täydennyskoulut-
tautumisessa avainasemassa. Toki muillekin opet-
tajille on aiheesta koulutusta tarjolla, koska luku- 
ja kirjoitustaitojen opettaminen on osa kaikkien 
opettajien työtä. Hankkeen aikana on lähtenyt 
liikkeelle ajankohtaisia ja hyviä valtakunnallisia 
koulutushankkeita ja lukemiskampanjoita, joiden 
hyödyntäminen on osa opettajien täydennys- ja 

peruskoulutuksen kehittämistä niin hankkeessa 
kuin muutoin tulevaisuudessakin.

Hankkeen pohjalta suunnitellaan Pohjois-Suo-
men alueelle virtuaalisesti toimiva Lukituen 
keskus, josta lukemiseen ja kirjoittamiseen liit-
tyvissä ongelmissa asiantuntija-apua saavat niin 
oppilaat, huoltajat kuin opettajatkin. Hankkeen 
tuloksena laaditaan myös erityisesti yläluokan 
luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa käsittelevä 
opaskirja, jossa keskitytään pääasiassa yläluokan 
luku- ja kirjoitustaitojen parantamisen ydinkoh-
tiin. Samalla hankkeen teemat ja hyvät käytänteet 
jäävät tukemaan opettajien työtä luku- ja kirjoi-
tustaidon kehittäjinä kohti monilukutaitoa. 

Viitteet
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Scientific Studies of Reading. doi: 0.1080/10888438.2018.1561698

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2013. PISA 2012: suomalaisnuorten 
osaaminen laskussa. Tiedote 3.12.2013. Saatavissa: https://minedu.fi/
pisa-2012).

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. PISA 2015: Suomalaisnuoret edel-
leen huipulla, pudotuksesta huolimatta. Tiedote 6.12.2016. Saatavis-
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laisnuoret-edelleen-huipulla-pudotuksesta-huolimatta
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» Kirsi Ek, KM,
ammatillinen erityisopettaja, 
projektipäällikkö, Kiipulan 
ammattiopisto

Digitaalisuuden vyöry ammatilliseen 
erityisopetukseen 
Antti Rinteen hallitusohjelmassa nostetaan vahvasti esille osallisuus, koulutuksellinen tasa-arvo 
sekä jatkuva oppiminen. Toteutuakseen tämä vaatii digitalisoituvassa yhteiskunnassa uudenlaista 
osaamista, digiosaamista. Digitaalisten taitojen merkitys koulutuksessa, työelämässä ja yhteis-
kunnassa on lisääntynyt viime vuosien aikana huimasti. Digitalisaatio etenee edelleen kiihtyvällä 
tahdilla kaikilla elämänalueilla, ja verkossa toimiminen on arkipäivää (Malin ym. 2013). Suuri osa 
yhteiskunnan palveluista on siirtynyt sähköiseen muotoon. Digitaalisuus on lisääntynyt myös eri 
ammattialoilla, ja siitä on tullut yksi työelämätaito. Lisäksi digitaalisista taidoista on tullut kaikille 
välttämättömiä kansalaistaitoja (Kuusela 2018), joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. 

Digitaalisuus on ollut mukana opetuksessa jo vuo-
sikymmeniä. On puhuttu opetukseen kohdistu-
vasta digiloikasta. Opetusministeriö on julkaissut 
aina 1990-luvulta lähtien tieto- ja viestintäteknii-
kan käytön strategioita ja suosituksia sekä rahoit-
tanut hankkeita, joiden voimin kouluissa on kehi-
tetty uudenlaisia tapoja hyödyntää digitaalisuutta 
opetuksessa. Opetussuunnitelmissa on ollut ylei-
siä tavoitteita tieto- ja viestintätekniikan käytölle, 
ja lisäksi näitä yleisiä tavoitteita on integroitu op-
piaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin. Oppilaitok-
sissa digitalisaation tulisi olla jo niin opiskelijoiden 
kuin opettajienkin arkea. Tämä kuitenkin edellyt-
tää opettajien osaamista sekä välineiden ja ohjel-
mien säännöllistä käyttämistä. 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen seu-
rauksena koulutuksen järjestäjien toimintapro-
sesseja ja oppimisympäristöjä uudistettiin ja 
digitalisoitiin entisestään. Tavoitteena on edel-
leen ottaa käyttöön lisää digitaalisia palveluita 
ja oppimisympäristöjä sekä kehittää henkilöstön 
ja opiskelijoiden osaamista. Ammatilliseen kou-
lutukseen liittyvissä tutkimuksissa korostuu kui-

tenkin se, että digitaalisuuden hyödyntäminen 
opetuksessa on edelleen vaihtelevaa ja jää usein 
kokeilunomaiseksi, vaikka laitteita alkaakin olla 
käytettävissä. Laaksosen (2016) tutkimuksen 
mukaan opettajat myös kokevat, ettei oman osaa-
misen vahvistamiselle ja digitaalisuuden peda-
gogiseen käyttöön kouluttautumiselle ole aikaa. 
Digitaalisuus on tästä huolimatta tullut mukaan 
kaikkeen opettamiseen ja oppimiseen liittyvään 
toimintaan ja haastaa näin ammatillisen koulu-
tuksen toimijoita, toimintatapoja ja prosesseja. 

Digitalisaatio Kiipulan 
ammattiopistolla

Digitaalisuus on vyörynyt myös ammatilliseen 
erityisopetukseen. Kiipulan ammattiopisto on 
yksi Suomen kuudesta ammatillisesta erityisop-
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pilaitoksesta ja toimii 
tämän puheenvuoron 
esimerkkioppilaitokse-
na. Kiipula on vaativan 
erityisen tuen oppilai-
tos, jonka koulutustar-
jontaan kuuluvat val-
mentava koulutus sekä 
ammatilliset perus- ja 
a m m a t t i t u t k i n n o t . 
Koulutusta toteutetaan 
usealla paikkakunnalla 
eteläisessä Suomessa. 
Opiskelijoita Kiipulassa 
on vuosittain noin 900.

Keväällä 2019 kartoitettiin Kiipulan ammat-
tiopiston ohjaus- ja opetushenkilöstön näkemyk-
siä digitaalisuudesta ammatillisessa erityisope-
tuksessa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin 
Kiipulan ammattiopiston opetushenkilöstö ko-
kee osaavansa käyttää digitaalisia laitteita, ohjel-
mia ja sovelluksia opetus- ja ohjaustyössä. Lisäksi 
tavoitteena oli kartoittaa, kuinka vaativaa erityis-
tä tukea tarvitsevien opetus on muuttunut digi-
talisaation myötä ja millaiseksi koetaan digitaa-
lisuuden merkitys ammatillisessa erityisopetuk-
sessa. Kyselyyn vastasi 31,5% Kiipulan ohjaus- ja 
opetushenkilöstöstä (n = 82).

Kiipulan ammattiopistossa toteutetun tutki-
muksen (Ek 2019) perusteella digitaalisuudella 
koetaan olevan suuri merkitys tämän päivän ar-
jen toiminnassa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. 
Digitaaliset taidot koetaan tärkeiksi etenkin yh-
teiskunnan jäsenenä olemisen, yhteisöön kuulu-
misen ja opetuksen kannalta. Kautta linjan tut-

kimuksen vastauksissa 
nousi esiin näkemys 
siitä, että digitaidot ovat 
tänä päivänä perustai-
toja, joita myös vaati-
vaa erityistä tukea tar-
vitsevien tulisi hallita. 
Esimerkiksi digitaalisia 
kommunikoinnin tu-
kemisen ohjelmia käyt-
täen on voitu mahdol-
listaa puhumattomille 
osallistuminen keskus-
teluun. Kuten Kuuse-

lakin (2018) toteaa, digitaalinen osaaminen eh-
käisee syrjäytymistä ja edesauttaa selviytymistä 
tämän päivän yhteiskunnassa. Digitaalisuuden 
lisääntyminen myös eri ammattialoilla ja työelä-
mätaitona nousi esille tutkimuksen vastauksissa, 
mutta sitä ei koettu niin merkitykselliseksi kuin 
yhteisöön kuulumisen näkökulma.

Opettajilla on digiosaamista

Kiipulassa toteutetun tutkimuksen yhtenä ta-
voitteena oli selvittää, kuinka opetus- ja ohjaus-
henkilöstö itse kokee osaavansa käyttää digi-
taalisuutta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimukseen 
vastanneet (n=82) arvioivat oman osaamisensa 
olevan tällä hetkellä hyvällä tasolla. Tutkimuk-
seen vastasi noin kolmasosa Kiipulan opetus- ja 
ohjaushenkilöstöstä. Vastanneiden määrä oli 
sen verran pieni, ettei tätä tulosta voi täysin luo-
tettavasti yleistää koko henkilöstön osaamiseen. 
On mahdollista, että kyselyyn jättivät vastaa-
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matta ne, joilla digitaaliset taidot ovat heikoim-
mat. 

Tutkimuksen tuloksissa korostui kuitenkin edel-
leen vahva tarve oman osaamisen kehittämiselle. 
Osittain koettiin, että erityisopetuksessa on pu-
dottu digitaalisuuden nopean kehityksen kelkas-
ta. Oman osaamisen kehittämiseksi toivottiinkin 
koulutusta ja aikaa perehtyä välineisiin ja uusiin 
sovelluksiin. Tämän jälkeen digitaalisuutta voi-
taisiin käyttää selkeästi enemmän hyödyksi ope-
tuksessa ja ohjaamisessa. Myös jonkinlaisen digi-
tukihenkilön koettaisiin olevan avuksi.

Henkilöstön osaaminen on siis periaatteessa 
hyvällä tasolla, mutta digitaalisuuden käyttö 
vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa 
vaihtelee edelleen runsaasti. Esille nousi myös 
jonkin verran kriittisyyttä ja negatiivissävytteis-
tä asennetta digitaalisuutta kohtaan. Muutama 
vastaajista ilmoitti, ettei käytä eikä halua käyttää 
digitaalisuutta lainkaan, ja osa korosti ammatin 
oppimista käytännön työssä ilman digitaali-
suutta. 

Suurin osa vastaajista kuitenkin ilmoitti käyttä-
vänsä digitaalisuutta opetuksessa ja ohjauksessa. 
Eniten käytetään Googlen eri sovelluksia, sil-
lä ne koetaan opiskelijoille soveltuviksi niiden 
yksinkertaisuuden vuoksi. Opetuksessa käyte-
tään myös pelillistämisen menetelmiä, etenkin 
Kahoot!- ja Quizlet-sovelluksia. Digitaalisuutta 
hyödynnetään kommunikoinnin tukemiseen 
etenkin valmentavissa koulutuksissa. Yhteyden-
pitoon käytetään WhatsAppia, joka oli käytössä 
pääsääntöisesti myös niillä, jotka eivät muuten 
opetuksessa digitaalisuutta hyödynnäkään. 

Tekniikka edelleen haasteellista

Tutkimuksen kaikissa osioissa yhtenä haastee-
na nousi esille tekniikan saatavuus ja toimivuus. 
Laitteiden määrä on lisääntynyt, ja osittain on 
siirrytty myös opiskelijoiden omien laitteiden 
käyttöön. Opetus- ja ohjaushenkilöstö kuitenkin 
toivoi edelleen käyttöön enemmän oppilaitoksen 
tarjoamia laitteita, jotta kaikki voisivat opiskella 
samanlaisilla laitteilla. Tämä toisi heidän mieles-
tään selkeyttä ja yhdenvertaisuutta opetukseen. 

Vaikka tekniikka on kehittynyt huimasti vii-
meisten vuosien aikana, niin edelleen laitteiden 
ja verkkoyhteyksien toimivuus on välillä haaste. 
Oman haasteensa asettavat myös ohjelmat ja so-
vellukset, jotka päivittyvät ja muuttuvat tiuhaan 
tahtiin. Myös niiden toiminnassa on ajoittain 
haasteita. Muistettava kuitenkin on, kuten Hie-
tikko ym. (2016) ja Silmäläkin (2018) totesivat, 
että vaikka välineitä on nyt hankittu ja opetusta 
digitalisoitu, niin tekniikka ja laitteiden määrä ei 
korvaa opetusta, vaan niiden avulla voi syventää 
ja täydentää sitä.

Opiskelijoiden osaaminen 
haastaa digitaalisuuden 
käyttöä opetuksessa

Ammatillisen koulutuksen digitaalisuutta kos-
kevissa aiemmissa tutkimuksissa ei ole nostettu 
esille opiskelijoiden osaamisen haasteita. Kiipu-
lassa toteutetussa tutkimuksessa nousi esille se, 
että opiskelijat eivät osaa tai pysty käyttämään di-
gitaalisia laitteita ja ohjelmia. Opetushenkilöstö 
arvioi opiskelijoiden osaamisen olevan selkeästi 
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heikompaa kuin oman osaamisensa. Tämä saat-
taa olla vaativaa erityistä tukea tarvitsevien kou-
lutuksessa muita ammatillisia oppilaitoksia suu-
rempi haaste.

Opiskelijoiden on haastava hallita monimutkaisia 
laitteita ja sovelluksia. Erityisesti korostui salasa-
nojen ja käyttäjätunnusten muistamisen haasteet. 
Salasanojen muistamiseen ja uusimiseen koettiin 
kuluvan kohtuuttoman paljon aikaa ja energiaa. 
Monet ohjelmat, sovellukset ja laitteet koettiin 
myös vaikeakäyttöisiksi erityistä tukea tarvitse-
ville opiskelijoille. 

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetukseen 
kaivattaisiin selkeäkielisiä ja helppoja ohjelmia. 
Vaikka digitaalisuus koetaan useasti haastavaksi 
käyttää näiden opiskelijoiden kanssa, on esimer-
kiksi kuvien ja videoiden käytön todettu edistä-
vän oppimista ja tukevan asioiden muistamista. 
Kuvia ja videoita hyödynnetäänkin jo reilusti niin 
opetuksessa kuin osaamisen osoittamisessakin. 

Digitaalisuus on jo 
muuttanut opetusta

Toisena tavoitteena Kiipulan tutkimuksessa oli 
kartoittaa viimeisen kymmenen vuoden aika-
na digitaalisuuden mukanaan tuomaa muutosta 
vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatillises-
sa koulutuksessa. Digitaalisuuteen liittyvät asiat 
ovat puhuttaneet jo pitkään: Laaksonen (2016) 
toteaa, että digitaalisuudesta on keskusteltu ai-
nakin 30 vuotta. Koramo ym. (2018) totesivat 
digitaalisuuden lisääntyneen myös opetuksessa 
viimeisten vuosien aikana. Opetuksen digiloikka 

on edennyt, ja meillä on nyt opetettavana digi-
natiivien sukupolvi, joka on käyttänyt digitaalisia 
laitteita ja ohjelmia lähes koko ikänsä, totesivat 
Mahlamäki-Kultanen ym. jo vuonna 2014. 

Kiipulassa toteutetun tutkimuksen tulosten perus-
teella digitaalisuus on muuttanut myös vaativaa 
erityistä tukea tarvitsevien opetusta ja ohjausta vii-
meisen kymmenen vuoden aikana paljon. Suurin 
osa vastaajista totesi digitaalisuuden käytön lisään-
tyneen reilusti. Myös ohjelmia, sovelluksia sekä 
laitteita on tullut paljon lisää. Suurin osa Kiipulan 
opetushenkilöstöstä kokee, että opetus ja ohjaus 
on monipuolistunut digitaalisuuden myötä. 

Kiipulan tutkimuksessa nousi esille toisaalta 
myös se, ettei suurempaa muutosta ole tapahtu-
nut tai muutos on ollut jopa negatiivista. Vaativaa 
erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa halutaan 
edelleen pitää kiinni perinteisistä menetelmistä 
ja kohdata opiskelija ilman digitaalisia laitteita. 
Digitaalisuuden koetaan osittain jopa vaikeutta-
van ja sotkevan opetusta. 

Vastauksista oli havaittavissa myös, että am-
matillisessa erityisopetuksessa muutos on ollut 
hitaampaa kuin tavallisissa ammatillisissa oppi-
laitoksissa ja opiskelijoita on tuettava huomatta-
vasti enemmän laitteiden ja sovellusten käytössä. 
Nyt ollaan siinä tilanteessa, että digitaalisuutta 
käytetään opetuksessa ja laitteita on, mutta pe-
dagoginen käyttö vaihtelee edelleen reilusti niin 
koulutusaloittain kuin henkilöittäinkin. Tilanne 
ei siis juurikaan ole muuttunut siitä, miten Ahola 
ym. (2016) totesivat asian olleen jo aiemminkin: 
oppilaitosten, opettajien ja koulutusalojen välillä 
on suuria eroja digitaalisuuden käytössä.
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Kiipulan opetus- ja ohjaushenkilöstö ei halua 
ottaa digitaalisuutta käyttöön vain digitaalisuu-
den vuoksi. Sen halutaan tuovan lisäarvoa ope-
tukseen ja ohjaukseen sekä tukea opiskelijoiden 
oppimiseen ja arjen taitoihin. Digitaalisuuden 
lisääminen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
ammatillisessa koulutuksessa koetaan edelleen 
tärkeäksi, mutta digitaalisuus halutaan ottaa 
käyttöön yhdessä käytännössä oppimisen kans-
sa. Koulutusta halutaan toteuttaa digitaalisuut-
ta ja tekemällä oppimista sopivasti yhdistäen. 
Ajatus on samansuuntainen kuin Hietikolla ym. 
(2016): taitojen harjoittelua ei voida kokonaan 
korvata digitaalisuudella, mutta ammatilliseen 
koulutukseen kaivataan laadukasta digitaalista 
materiaalia ja tukea digitaalisuuden pedagogi-
seen käyttöön.

Opettajien digitaalisen 
osaamisen kohentaminen 
mahdollistaa opiskelijoiden 
digitaitojen kehittymisen

Vaikuttaa siltä, että digitaalisuutta voitaisiin käyt-
tää enemmän opetuksessa, jos opetus- ja ohjaus-
henkilöstön oma osaaminen olisi parempaa, olisi 
aikaa perehtyä ohjelmiin, sovelluksiin ja laittei-
siin sekä henkilöstölle olisi tarjolla koulutusta ja 
selkeitä ohjeita digitaalisuuden hyödyntämiseen 
opetuksessa. Tämä tulos on samansuuntainen 
kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Esimer-
kiksi Hietikko ym. (2016) totesivat selvitykses-
sään opettajien kaipaavan lisää koulutusta ennen 
kuin digitaalisuutta otetaan käyttöön opetukses-
sa. 

Kiipulassa valmisteilla olevan tietohallintostra-
tegian tavoitteiden ja tutkimuksen tulosten 
pohjalta on tarkoitus laatia koulutussarja digi-
taalisen opettajuuden kehittämiseksi. Koulu-
tuksia on suunnitteilla niille, joilla tavoitteena 
on perustaitojen kehittäminen, ja niille, joilla 
on jo osaamista ja intoa. Tavoitteena on kohen-
taa koko Kiipulan henkilöstön digiosaamista. 
Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen antaa 
mahdollisuuden opettaa myös erityistä tukea 
tarvitseville tämän päivän kansalaistaidoiksi 
nousseita digitaitoja.

Kyselyn vastuksissa nousi esille myös tarve ”di-
gitukihenkilöille”, joiden puoleen voi kääntyä 
saadakseen apua digitaalisuuteen liittyvissä ky-
symyksissä. Teknisten perustaitojen ohella tar-
vitaan digi-innostusta, vahvaa motivaatiota ja 
halua kokeilla uusi tapoja toteuttaa opetusta. Ke-
väällä 2019 Kiipulaan luotiinkin edelläkävijöiden 
joukosta digi-innostajien verkosto, joka vastaa 
henkilöstön avun tarpeisiin. 

Digitaalisuuden käyttöä on tärkeää kehittää työ-
elämästä ja yhteiskunnasta nouseviin tarpeisiin. 
Opetusteknologiassa nähdään rajattomasti mah-
dollisuuksia ja digitalisaation uskotaan mullista-
van opetusta edelleen. (Brauer 2019; Ahola ym. 
2018). Teknologian ja tietoverkkojen keskelle 
syntyneille nuorille, myös erityistä tukea tarvitse-
ville, digitaalisuus sopii hyvin oppimisvälineeksi. 
Hyväkään teknologia ei kuitenkaan korvaa täy-
sin opetusta. Tekniikalla ja hyvillä, saavutettavilla 
sähköisillä materiaaleilla voidaan kuitenkin tu-
kea, täydentää ja syventää opetusta ja opiskelijoi-
den digitaitojen kehittymistä. 
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Digitaalisuuden lupaus

Hallitusohjelmaan kirjatut osallisuuden, kou-
lutuksen tasa-arvon ja jatkuvan oppimisen ta-
voitteet vaativat toteutuakseen edelleen uusia 
digiloikkia niin oppilaitoksissa kuin työelämäs-
säkin. Ja vaikka digitaalisuus ei ole ainoa tie tu-
levaisuuteen, niin jokaiselle tulisi taata digitaidot 
arjen perustaitona. Koulutus ja jatkuva oppimi-
nen ovat avaimia meille jokaiselle digitalisaation 
ja yhteiskunnan muutoksen pyörteissä selviämi-
seen.

On aika mahdollistaa opettajien osaamisen ke-
hittäminen ja digitaalisen kehityksen pyörteissä 
pysyminen, jotta digitaalisuutta voidaan käyttää 
opetuksen tukena, syventäjänä ja uudistajana. 
Innostutaan digitaalisuudesta ja yhdistetään sitä 
tekemällä oppimiseen ja opiskelijoiden kohtaa-
miseen. Tuodaan se osaksi koulujen jokapäi-
väistä arkea kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla. 
Mahdollistetaan näin digitaalisten perustaitojen 
kehittyminen kaikille.

Olisiko koulutuksen järjestäjien syytä antaa di-
gitaalisuuden lupaus? Lupaus siitä, että jokaisella 
opiskelijalla, myös erityistä tukea tarvitsevilla, on 
digitaaliset perustaidot hallussaan viimeistään 
toisen asteen koulutuksen jälkeen. Digitaaliset 
perustaidot, joiden turvin jokaisella on mahdol-
lisuus olla osallisena, kommunikoida, osallistua 
ja vaikuttaa yhteiskunnassa. 
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» Irma Pilto,
Erityisesti lukiossa -hankkeen 
koordinaattori (Turun osahanke), 
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Erityisesti lukiossa – Turun lukiot 
tukikäytänteitä kehittämässä 
Projektin aikana kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla tukitoimilla pyritään lisäämään lukio-
laisten opiskeluhyvinvointia, edistämään jaksamista sekä ehkäisemään koulu-uupumista.

Kaikki Turun kaupungin kuusi päivälukiota ovat 
mukana valtakunnallisessa Erityisesti lukiossa 
-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää toi-
mintamalleja, joilla opetus- ja ohjaushenkilöstö 
voi tukea lukiolaisia opintojen etenemiseen liitty-
vissä vaikeuksissa. Hanke vastaa tarpeeseen tar-
jota tukea niille lukio-opiskelijoille, joiden opin-
tojen sujuvaa etenemistä vaikeuttavat esimerkiksi 
oppimisen haasteet, heikot opiskelutaidot tai elä-
mäntilanteesta johtuvat vaikeudet. Tukea tarvit-
sevat myös ne opiskelijat, jotka ovat vaarassa uu-
pua, kyynistyä ja omaksua kielteisen opiskelua-
senteen jaksamiseen liittyvien ongelmien vuoksi. 
Hankkeessa on mukana jokaisesta turkulaisesta 
lukiosta 2–3 opettajaa. Lukuvuoden 2018–2019 
aikana kehiteltyjä (ja osin pilotoitujakin) malleja 
pilotoidaan ja kehitetään lukuvuoden 2019–2020 
aikana. 

Elokuun 1. päivänä 2019 voimaan astuneen 
lukiolain 28 § sanoo oppimisen tuesta näin: 
”Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvai-
keuksien tai muiden oppimisvaikeuksien 
vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on 
oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppi-
misen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilös-
tön yhteistyönä.” (https://www.finlex.fi/fi/laki/

ajantasa/2018/20180714#L5P26, viittauspäivä 
29.7.2019) 

Erityisesti lukiossa -hankkeessa opetushenkilös-
tö – aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opot sekä 
erityisopettaja – kehittää ja pilotoi yhteistyössä 
malleja nimenomaan laissa mainittuun muuhun 
oppimisen tukeen. Lisäksi on tavoitteena osal-
listaa opiskelijoita kehittämään näitä malleja. 
Erityisopettaja tukee ja konsultoi muuta henki-
löstöä. Hankkeen avulla pyritään ylipäätään li-
säämään opettajien kompetenssia tuen tarpeen 
tunnistamiseen ja tuen antamiseen. Erilaisia 
koulutuksia on jo järjestetty: Oppimisanalytiik-
ka matematiikan opiskelun tukena -webinaari 
esimerkiksi löytyy hankkeen kotisivuilta (http://
www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lu-
kiossa/). Turun erityisopettajat ovat pitäneet 
kieltenopettajille koulutuksen oppimisvaikeuk-
sista, ja tällaista oppiainekohtaista koulutusta on 
tarkoitus laajentaa muidenkin oppiaineryhmien 
opettajille. Lisäksi Kuopion Lyseon lukio järjesti 
keväällä 2019 kaikille hankkeessa mukana olevil-
le neuropsykologian erityispsykologi Nina Uusi-
talon pitämän avoimen webinaarin oppimisvai-
keuksien tukemisesta ja tunnistamisesta lukios-
sa. Lisää koulutusta erilaisista tuen menetelmistä 
suunnitellaan lukuvuodelle 2019–2020.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#a714-2018
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#L5P26
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#L5P26
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lukiossa/
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lukiossa/
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lukiossa/
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Turun malli – koko koulu tukee 

Turussa kehitteillä on koko kaupungin yhteinen 
tuen malli. Malli työstetään yhteistyössä eri-
tyisopettajan ja opiskelijahuollon kanssa osaksi 
kaupunkikohtaista opetussuunnitelmaa (LOPS 
2021). Mallia aletaan työstää syksyllä 2019, ja sen 
työstämisestä vastaavat erityisopettaja Heli Keto-
vuori, apulaisrehtori ja opiskelijahuollon ohjaus-
ryhmän puheenjohtaja Virpi Lieri sekä Erityisesti 
lukiossa -hankkeen Turun osahankkeen koordi-
naattori Irma Pilto ja projektipäällikkö Jaana Kil-
pinen. Mallin on tarkoitus olla sellainen, josta jo-
kainen oppilaitoksessa työskentelevä hahmottaa 
paitsi oman roolinsa ja vastuunsa, myös muiden 
roolit. Pääperiaate on, että mallin avulla jokainen 
hahmottaa ja sisäistää ajatuksen, että koko koulu 
yhdessä on olemassa opiskelijaa varten – erityi-
sesti silloin, kun opiskelu tai elämä ei suju ilman 
apua. 

Erilaisia tuen malleja 
Turun lukioissa

Turussa hankkeessa mukana ovat kaikki kuu-
si kaupungin päivälukiota. Vaikka tuen tarpeet 
ovat osittain samoja kaikissa lukioissa – jopa val-
takunnallisesti – jokainen lukio lähti miettimään 
omia akuutteja tuen tarpeitaan sekä kehittämään 
malleja ratkaista niitä. Tarpeet näyttivät ryhmit-
tyvän kolmen eri otsikon alle: opiskelustrate-
gioiden vahvistaminen, pajat ja yhteisopetta-
juus tuen mallina sekä hyvinvointiosaamisen 
tukeminen. Toki nämä kaikki kiertyvät yhteen: 
opiskelustrategioiden vahvistaminen tukee hy-
vinvointia, yhteisopettajuudella voi tukea opis-

kelustrategioita ja niin edelleen. Kuitenkin näen 
opiskelustrategioiden vahvistamisen yleisempä-
nä lukio-opintoja koskevana, paja- ja yhteisopet-
tajuuden enemmän oppiainekohtaisena ja hyvin-
vointiosaamisen tukemisen laaja-alaisempana 
yleistä elämänhallintaa koskevana tukena. 

Opiskelustrategioiden 
vahvistaminen osaksi 
ryhmänohjausta

Opiskelustrategioiden avaaminen ja näkyväksi 
tekeminen sekä itsesäätelyn vahvistaminen ja itse-
ohjautuvuuteen ohjaaminen auttavat kaikkia opis-
kelijoita, eivät pelkästään erityistä tukea tarvitse-
via. Siksi Turun klassillisessa lukiossa ja Kerttu-
lin lukiossa ollaan kehittelemässä sisältöpaketteja 
ryhmänohjauksiin näiden teemojen ympärille. 
Sekä opiskelijat että monet ryhmänohjaajista ovat 
yksittäisissä kouluissa (esim. Luostarivuoren Ly-
seon lukiossa) tehtyjen kyselyjen perusteella ko-
keneet ryhmänohjaustuokiot toimimattomiksi. 
Ensimmäisenä lukiovuotena niissä vielä käydään, 
niihin panostetaan ja ne koetaan mielekkäiksi ryh-
mäytymisen kannalta. Toisena vuonna niissä käy-
dään epäsäännöllisesti, vaikka ryhmänohjaus on 
lähtökohtaisesti pakollista. Koetaan, että ne ovat 
tiedotustilaisuuksia, ja saman informaation saisi 
Wilma-viestilläkin. Samaa vastasivat abit. Lisäksi 
monissa kouluissa ainakin Turussa on vielä käy-
tössä lyhyet, välitunnin eli 15 minuutin mittaiset 
tuokiot, ja ne tuntuvat olevan hätäisiä ja lisäävän 
kiireen tuntua arjessa.

Hankkeessa onkin kehitelty ryhmänohjausta 
niin, että ainakin osa ryhmänohjaustuokioista 
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Erityisesti lukiossa -hanke – ohjaus- ja tukitoimien 
kehittäminen lukiokoulutuksessa (17.5.2018 – 31.7.2020)
Erityisesti lukiossa -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Turun sivis-
tystoimen vetämä valtakunnallinen verkostohanke. Hankkeessa on mukana Turun 
lukiokoulutus, The English School (Helsinki), Espoon yhteislyseon lukio, Pohjois-Tapio-
lan lukio, Leppävaaran lukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio, Kallaveden lukio, 
Juankosken lukio, Kuopion Klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Nilsiän lukio, Kuo-
pion taidelukio Lumit.

Hankkeen tavoite on lukion tukitoimien kehittäminen:

• jaksamisen edistäminen ja tuen tarpeen nopeampi havaitseminen

• tuen tarpeeseen reagoinnin parantaminen

• uusien tukimuotojen kehittäminen.

Kehittämiskohteita ovat

• toimintamalli tuen nopeaan tarjoamiseen tarpeen havaitsemisen jälkeen 
(”varhaisen puuttumisen malli”)

• tuen järjestämisen toimintamallien kehittäminen (esim. pajatoiminta hylättyjen/
keskeytettyjen kurssien loppuun saattamiseen, ainetutortoiminta)

• haitallisten opiskelustrategioiden korjaamisen tuki

• erityisopetuksen ja oppimisen tuen vuosikello

• uuden ryhmänohjausmallin kehittäminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat tuen tarpeessa olevat lukio-opiskelijat, kuten esim. 
keskeyttämis- tai syrjäytymisvaarassa olevat, erityistuen tarpeessa olevat opiskelijat, 
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, opiskelijat, joiden perhe ei tue lukio-opintoja, 
sekä lahjakkaat ja / tai alisuoriutuvat opiskelijat, jotka ovat vaarassa uupua tai kyynis-
tyä. Hankkeesta lisää http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lukiossa/ ja 
http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/erityisesti-lukiossa/
http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/


KIELIKUKKO 3/2019  29

olisi pidempiä tuokioita, joissa olisi teema ja ai-
neistoa. Turun klassillisessa lukiossa esimerkiksi 
kehitettiin toiminnallinen kolmen 45 minuutin 
paketti ensimmäisen vuoden ryhmänohjauksiin. 
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi yleistä elä-
mänhallintaa sekä kartoitetaan mahdollisia on-
gelmia kyselyllä. Toisella kerralla keskitytään tar-
kemmin eri oppiaineiden opiskelutekniikoihin, 
joita opiskelijat kokeilevat omassa opiskelussaan. 
Kolmannella kerralla puretaan tuloksia ja mieti-
tään, onko lisäavulle vielä tarvetta. Mahdollista 
on, että opo vielä jatkaa keväällä klinikkamuo-
toista oppimaan oppimisen ohjausta.

Kerttulin lukiossa lähdettiin parantamaan opiske-
lijoiden ryhmäytymistä kehittämällä ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille oma tutustumispäivä, Kert-
tulimazing Race (http://www.koulutustakuu.fi/
erityisestilukiossa/?p=150). Opiskelijat eri linjoilta 
(ICT-linja, urheilulinja ja yleislinja) kiersivät erilai-
silla pisteillä, joista osassa oli tehtäviä opiskelustra-
tegioista, opiskeluhyvinvoinnista ja itsetuntemuk-
sesta. Päivä oli hyvin onnistunut niin opiskelijoiden 
kuin opettajienkin näkökulmasta, ja teemat koettiin 
niin tärkeiksi, että niitä halutaan nostaa enemmän-
kin esiin lukion arjessa. Myös Kerttulin lukiossa ke-
hitellään nyt siis sisältöjä ryhmänohjaustuokioihin 
pitkin vuotta Klassillisen lukion tapaan. 

Molemmat lukiot ovat hyödyntäneet Opinto-
kamu-sivustoa (https://www.opintokamu.fi/fi/) 
ro-tuokioiden sisältöjen suunnittelussa. Opinto-
kamu on Turun yliopiston psykologian oppiai-
neessa kehitetty sivusto, jota rahoittaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Turun Lyseon lukio (nyt osa 
Luostarivuoren Lyseon lukiota) oli yksi hank-
keen pilottikouluista.

Pajat ja eriyttäminen 
yhteisopettajuuden avulla 
aineenhallinnan tukena

Yhä enenevässä määrin tuntuu olevan opiske-
lijoita, jotka kaipaavat tukea aineenopettajalta. 
Tukea tarvitaan mm. tehtävien aloittamiseen, 
tekstien jäsentämiseen, tehtävien loppuun suo-
rittamiseen, käsitteitten märittämiseen jne. Lista 
on moninainen. Yleisesti tukea on lukiossa tar-
jottu tietysti oppitunneilla mutta myös tukiope-
tuksessa. Lisäksi monissa kouluissa on erilaisia 
pajoja. Erilaisten pajamallien ongelmaksi on 
osoittautunut kuitenkin, että ne, jotka tukipajaa 
eniten tarvitsevat, eivät niihin tule. Pajoissa on 
monesti – hieman kerhotoimintaa muistutta-
vasti – niitä, jotka panostavat koulunkäyntiin, 
haluavat vahvistaa osaamistaan ja saada vieläkin 
parempia arvosanoja. Lisäksi aika on ongelma 
kaikille lukiolaisille: pajat ovat yleensä koulun 
jälkeen iltapäivällä, jolloin ollaan jo väsyneitä ja 
harrastukset ja muu vapaa-aika painavat päälle. 
Miten luoda sellainen pajamalli, joka sekä pal-
velee opiskelijaa että houkuttaa häntä panosta-
maan työskentelyyn? Erityisesti lukiossa -hank-
keen käynnistyessä elättelimme hankkeessa 
mukana olevien opettajien kanssa toivetta, että 
Turun lukioiden kiertotuntikaaviota olisi saatu 
rukattua niin, että ns. paja-aika olisi saatu kes-
kelle päivää. Tämä ei kuitenkaan ollut ainakaan 
vielä mahdollista. 

Katedralskolan ja Turun Suomalaisen Yhteis-
koulun lukio (Tsyk) pyrkivät omalta osaltaan 
ja omalla tavallaan luomaan toimivaa pajamal-
lia. Yleisesti pajoja on pidetty matematiikassa, 
mutta Turussa pajamalli laajenee kirjoittamisen 

http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/?p=150
http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/?p=150
https://www.opintokamu.fi/fi/
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ja tekstin tuottamisen pajaksi, joiden tavoitteena 
on auttaa ajatusten jäsentämisessä ja kirjallisten 
tehtävien loppuun saattamisessa. Katedralskola-
nin mallista voi lukea lisää hankkeen kotisivuilta: 
http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukios-
sa/?p=147. 

Yhteisopettajuutta tuen mahdollistajana oppi-
tuntien aikana kokeillaan ja kehitetään Luosta-
rivuoren Lyseon lukiossa. Toisin kuin pajamal-
lissa, tässä tuki pyritään järjestämään oppitun-
nin aikana eriyttämällä opetusta. Lukuvuonna 
2018–2019 esimerkiksi muutama äidinkielen ja 
kirjallisuuden kurssi järjestettiin niin, että kah-
della opettajalla oli sama kurssi viereisissä luokis-
sa. Kursseilla eriyttäminen keskitettiin kirjoitta-
misen tukemiseen. Vaikka opiskelijat olivat kurs-
seilla pääsääntöisesti oman opettajansa luokassa, 
kirjoittamisen viikolla opiskelijat sekoitettiin. Ne, 
jotka eivät tarvinneet tukea kirjoittamisen suun-
nitteluun ja jäsentämiseen, tekivät töitä toisen 
opettajan johdolla (antoivat toisilleen vertaisar-
viointia mm.), ja ne, jotka tukea tarvitsivat, olivat 
toisen opettajan ohjauksessa toisessa luokassa. 
Kaksi käsiparia mahdollisti suurenkin massan 
(n. 50 opiskelijaa) hieman yksilöllisemmän tu-
kemisen. Vertaisarviointia tekevät opiskelijat 
pärjäävät periaatteessa itsekseenkin, joten tukea 
antamaan olisi voinut käyttää jopa molemmat 
opettajat, jolloin tuesta olisi tullut vielä yksilöl-
lisempää. Tätä mallia kokeillaan Luostarivuoren 
Lyseon lukiossa lukuvuonna 2019–2020 myös 
pitkässä matematiikassa. 

Kiinnostavaa olisi tutkia, vähentäisikö opiske-
lustrategioiden vahvistaminen – vaikka juuri 
ryhmänohjaustuokioissa – esimerkiksi tuki-

opetuksen tarvetta. Entä miten opiskelijat ko-
kevat eriyttämisen oppitunnilla yhteisopetta-
juusmallin avulla suhteessa pajassa tapahtu-
vaan tukeen? 

Hyvinvointiosaamisen 
vahvistaminen

Kaiken kaikkiaan Erityisesti lukiossa -hanke tu-
kee opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääntymistä. 
Opiskelijoiden kouluterveyskyselyissä ja muissa 
opiskelijoiden hyvinvointia kartoittavissa tutki-
muksissa on käynyt ilmi, että myös lukio-opis-
kelijat ovat kovin kuormittuneita ja stressaan-
tuneita. Mitä koulu voi siis tehdä hyvinvoinnin 
lisäämiseksi? Opiskelijoilta kysyttäessä vastaus 
oli hyvinvointiosaamisen vahvistaminen esi-
merkiksi rentoutus- ja itsetuntemuspajan avulla. 
TSYKissä ja Puolalanmäen lukiossa kehitel-
lään ja pilotoidaan tähän teemaan liittyviä pa-
joja. Piloteissa on kuitenkin tullut vastaan sama 
ongelma kuin muissakin pajoissa: aikaa ei tun-
nu olevan, vaikka tarvetta ja halua opiskelijoilla 
tämän tyyppiseen itsetuntemuksen vahvistami-
seen on. Turussa on jo kaikille lukiolle yhtei-
siä hyvinvointia tukevia kursseja. On Vapaaksi 
jännittämisestä -kurssi, Mielialataidot-kurssi, 
Stressinkäsittelytaidot-kurssi, Keho, mieli, lii-
ke -kurssi sekä Taitava oppija -kurssi. Kursseja 
järjestetään kuitenkin pääsääntöisesti yksi tai 
kaksi lukuvuodessa. Tavoite olisi saada omaan 
kouluun tuotava malli, joka ei omalta osaltaan 
lisäisi opiskelijoiden kiirettä ja stressiä vaan an-
taisi keinoja käsitellä ja välttää niitä – ihan meille 
kaikille. 

http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/?p=147
http://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/?p=147
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» Antti Maunu, VTT,
joka toimii vapaana tutkijana, 
kouluttajana ja konsulttina 
koulutuksen kentillä.

Itseohjautuvuus opettajan työssä ja 
kouluorganisaatiossa 
Itseohjautuvuus on nouseva trendi opetuksen ja koulutuksen kentällä. Itseohjautuvuudesta 
puhutaan ja siltä odotetaan paljon, ja sen ajatellaan oleva ratkaisu monenlaisiin ongelmiin. It-
seohjautuvuutta pidetään takeena joustavalle ja tulokselliselle oppimiselle. Itseohjautuvuuden 
myötä myös opettajien sekä muiden asiantuntijoiden uskotaan ratkaisevan muuttuvan koulu-
tuksen ja oppilaitosorganisaatioiden ongelmia tarkoituksenmukaisesti.

Itseohjautuvuuden teemat nostavat esiin myös 
haasteita. Ensimmäinen ongelma on itseohjautu-
vuuden määrittely: mitä se on ja mitä se tekee? 
Toinen ongelma on itseohjautuvuuden toteu-
tuminen käytännössä. Mistä itseohjautuvuutta 
saadaan, mitä tekoja itseohjautuvuuden synty 
edellyttää ja mitä tekoja itseohjautuvuus tuottaa 
opettajien tai oppilaiden arkeen?

Tässä kirjoituksessa tarkastelen itseohjautuvuut-
ta opettajan työn ja oppilaitosorganisaatioiden 
toiminnan kannalta. Oppilaiden ja opiskelijoi-
den itseohjautuvuuteen palaan toisessa tekstissä 
myöhemmin.

Itseohjautuvuuden määrittelyä: 
uutta vai vanhaa?
Toistaiseksi laajin suomalainen puheenvuoro it-
seohjautuvuudesta on Frank Martelan ja Karo-
liina Jarenkon (2017) toimittama teos Itseohjau-
tuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa? Se 
antaa eväitä vastata etenkin kysymyksiin itseoh-
jautuvuuden määrittelystä. Kirja sanoittaa hyvin 
niitä keskusteluita ja näkökulmia, joita itseohjau-
tuvuuden ympärillä liikkuu.

Martelan ja Jarenkon kirjassa (2017) itseohjautu-
vuus ilmenee yhtäältä toiminnan organisoitumisen 
tapana, siis periaatteena, jonka perusteella jaetaan 
työt ja vastuut työyhteisöissä. Perinteiset organisaa-

tiot toimivat hierarkkisissa linjoissa niin, että ylem-
pi porras tekee päätökset ja suunnitelmat, ja sen jäl-
keen kontrolloi, että alemmilla tasoilla ne pannaan 
toimeen ja suoritetaan. Itseohjautuvassa organisaa-
tiossa puolestaan kaikki toimijat tekevät sitä, mitä 
kulloinkin tarvitsee, jotta työt tulevat tehtyä tarkoi-
tuksenmukaisesti ‒ ja kaikilla portailla on tähän riit-
tävä osaaminen, motivaatio sekä päätösvalta.

Toiseksi Martelan ja Jarenkon kirjassa itseohjautu-
vuus nähdään yksilön psykologisena valmiutena 
toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen 
ja kontrollin tarvetta. Tälle esitetään kolme ehtoa. 
Ensimmäinen on itsemotivoituneisuus eli halu py-
syä liikkeessä ja tehdä asioita omaehtoisesti. Toinen 
on päämäärätietoisuus eli käsitys siitä, mitä tavoitet-
ta kohti toimija itseohjautuu. Kolmas on osaaminen 
eli riittävät taidot itseohjautuvuuden toteuttamisek-
si käytännössä. (Martela & Jarenko 2017, 12.)

Yksinkertaisiksi määritelmiksi riisuttuna itse-
ohjautuvuus vaikuttaa hyvältä ja kannatettavalta 
ilmiöltä. On kuitenkin perusteltua kysyä myös, 
mikä on oikeastaan itseohjautuvuuden uutuus-
arvo. Jo pienviljelijä-Suomessa tehtiin itsenäisillä 
tiloilla kaikenlaista, mitä tehdä piti, jotta selvit-
tiin hengissä talven yli. Myös oppilaitosorgani-
saatioissa opettajilla on perinteisesti ollut korkea 
ammattitaito ja sitoutuneisuus sekä suuri autono-
mia oman työnsä toteuttamisessa. Vuosikymme-
niä on puhuttu niin mediassa kuin työpaikoilla 
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siitäkin, kuinka oikea asenne ja motivaatio ovat 
kaikkein tärkeintä työpaikoilla ja ylipäänsä elä-
mässä. Tästä näkökulmasta itseohjautuvuuden 
ideat eivät vaikuta kovinkaan vallankumouksel-
liselta, vaikka ne mielekkäitä olisivatkin.

Tuttuja ideoita uudessa 
kontekstissa
Itse näen itseohjautuvuuden uuden nousun ta-
kana laajempia yhteiskunnallisia kehityskulkuja. 
Vaikka itseohjautuvuuden perusideat ovat tuttu-
ja, suomalainen yhteiskunta ja sen toimintaym-
päristöt muuttuvat kovaa vauhtia. Tämä asettaa 
uudenlaisia haasteita, joita myös itseohjautuvuu-
den odotetaan osaltaan ratkaisevan. Toisin sa-
noen itseohjautuvuuden uutuusarvo tulee siitä, 
että sen odotetaan vastaavan uusiin kysymyksiin.

Koulutuskentällä keskeinen muutos on se, että ar-
kityön ja toiminnan organisointi eri toimijoiden ja 
hallinnonalojen välillä on käynyt hankalammaksi. 
1980-luvulla kaikki opetussuunnitelmien yksityis-
kohdatkin oli tarkoin määritelty. Rehtorit pitivät 
arjen lankoja käsissään autoritaarisella, mutta ar-
kea ohjaavalla otteella, ja lääninhallitusten tarkas-
tajat kiersivät tarkastamassa, että kouluilla tehtiin 
oikeita asioita ja kirjoitettiin siistillä käsialalla. Toi-
minta oli nykynäkökulmasta huvittavan jäykkää ja 
pikkutarkkaa, mutta samalla myös kokonaisvaltai-
sesti organisoitua ja koordinoitua. 

Nyt esimerkiksi opetussuunnitelmat muuttuvat 
melkeinpä jatkuvasti yhden prosessin myötä. Toi-
nen prosessi muuttaa ryhmäkokoja ja -rakenteita 
muun muassa erityisen tuen tarvitsijoiden inte-
graation myötä. Samaan aikaan koulurakennus-
ten sisäilma sairastuttaa sankoin joukoin lapsia ja 
aikuisia, eikä siihen vaikuttamiseen tunnu puo-
lestaan olevan minkäänlaisia prosesseja. Työn ja 
toiminnan kokonaisorganisointi on käynyt hanka-
lammaksi, monin paikoin suorastaan kriisiytynyt. 

Tähän aitoon ja akuuttiin ongelmaan itseohjau-
tuvuus tarjoaa näennäisesti helpon lääkkeen, ja 
on ymmärrettävää, että siihen mielellään myös 
tartutaan. Luottamus siihen, että itseohjautuvat 
ja asiantuntevat opettajat hoitavat hankalatkin 
asiat kuntoon itse, on suuri ja sinänsä arvokas. 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että suositus 
tai kehotus itseohjautuvuuteen ei useinkaan anna 
työntekijöille resursseja, valmiuksia ja valtaa rat-
kaista käytännössä opetussuunnitelmauudistusten 
haasteita, oppijoiden moninaisia ongelmia tai vaik-
kapa sisäilmaongelmia. Silloin arkityön organisoin-
nin ja koordinoinnin ongelmat eivät ratkea, vaan 
arjessa ne voivat jatkua ja syventyä entisestään. 

Monimutkaisten muutosten toteuttamiseen ja on-
gelmien ratkaisuun tarvitaan ihmisten työaikaa sekä 
resursseja. Toiminnan organisointiin tarvitaan sel-
keitä ja pysyviä rakenteita sekä valtasuhteita, jotka 
takaavat järkevien muutosten läpiviennin järkevässä 
ajassa. Jotta organisaatioiden tai yksilöiden itseoh-
jautuvuudesta olisi käytännön hyötyä, myös näiden 
itseohjautuvuuden edellytysten on oltava kunnossa.

Ihanteesta utopia, utopiasta normi
Toinen yhteiskunnallinen tekijä itseohjautuvuu-
den nousun taustalla on individualistinen arvo-
maailma, joka on vahvistunut Suomessa suuresti 
viime vuosikymmeninä. Myös itseohjautuvuus 
saa siitä suuren osan voimaansa. Itseohjautuvuus 
on individualistinen lupaus: se antaa mahdolli-
suuden tehdä, valita, päättää, johtaa ja kehittää 
itse, ilman esimiesten tai byrokratian rajoitteita. 
Kuka sellaista voisi vastustaa? 

Kääntöpuolena on myös tässä yhteydessä se, että 
itseohjautuvuuden lupaus ei aina yllä arkeen ja sen 
tekoihin. Teemme valintoja puitteissa ja olosuhteis-
sa, joita emme ole itse valinneet. Siksi yksilölliset va-
lintamme eivät aina kykene myöskään muuttamaan 
todellisissa olosuhteissa tapahtuvaa toimintaa.
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Tästä näkökulmasta itseohjautuvuus näyttäytyy 
tyypillisenä utopiana. Se on vahva ja arvokkaana 
koettu ihannemaailma, jota ei käytännössä kui-
tenkaan ole helppo saavuttaa. Utopiat ovat tär-
keitä yhteiskunnan kehitykselle ja ihmisten jak-
samiselle, mutta niitä ei pidä ottaa konkreettisina 
toimintasuosituksina.

Utopioilla on myös vaaransa. Ne muuttuvat 
helposti normeiksi ja edelleen valikoinnin ja 
vallankäytön välineiksi. Niin myös nykykeskus-
teluissa ne oppilaat, opettajat ja organisaatiot, 
jotka onnistuvat toimimaan itseohjautuvuuden 
ihanteiden mukaisesti, ilmenevät helposti valio-
yksilöinä tai -yksiköinä. Kaikki kunnia heille ja 
heidän taidoilleen, mutta jos itseohjautuvuuden 
edellytyksistä ja sitä edistävistä teoista ei ole sel-
keää ymmärrystä, itseohjautuvuuden valmiudet 
näyttäytyvät helposti yksilöiden persoonallisina 
ominaisuuksina. Se taas johtaa helposti jakoon 
hyviin tyyppeihin sekä niihin toisiin, joiden osa 
on olla muutosvastarintaisia, vanhanaikaisia, ra-
sittavia tai muuten hankalia. Negatiivinen arvot-
taminen tai leimaaminen ei kuitenkaan johda or-
ganisaation tai yksilöiden itseohjautuvuuden li-
sääntymiseen. Pikemminkin se houkuttelee esiin 
konflikteja ja muita ongelmia työyhteisöissä.

Tarvitaan ohjausta 
itseohjautuvuuteen
Suhtautuminen oppilaisiin ja opiskelijoihin on 
viime vuosikymmeninä muuttunut yhä kunnioit-
tavammaksi ja moninaisuutta tunnustavammak-
si. Erilaiset taidot ja valmiudet sekä tuen ja oh-
jauksen tarpeet tunnistetaan, ja tukea ja ohjaus-
ta on tarjolla mitä moninaisimpiin tilanteisiin. 
Oppilaita ei arvioida sen perusteella, millaisia 
valmiuksia tai ominaisuuksia heillä jo valmiiksi 
on ‒ suoriutuvatko he esimerkiksi ilman ohjaus-
ta jostain monimutkaisesta oppimisprosessista 

‒ vaan heidän osaamistaan vahvistetaan aktiivi-
sesti ja ohjatusti. Sitä on opetus.

Toivoisin, että sama realismi ulottuisi myös opetta-
jin sekä koulujen ja oppilaitosten muihin työnteki-
jöihin. Myös ammattilaiset ovat erilaisia ja osaavat, 
haluavat ja arvostavat eri asioita. Se ei kerro vält-
tämättä mitään siitä, millaisia tyyppejä he ovat tai 
kuinka hyvin he hoitavat työnsä oppilaiden kanssa. 
Jos opettajien toivotaan oppivan uusia asioita tai 
toimintatapoja tai jos organisaation toimintatapoja 
muutetaan, siinä tarvittavaa osaamista pitää vahvis-
taa aktiivisesti ja ohjatusti. Sitä on johtaminen.

Itseohjautuvuus on vanhastaan ollut suomalais-
ten opettajien vahvuus. Todennäköistä on, että 
itseohjautuvuutta tarvitaan jatkossa yhä enem-
män. Kukaan ei tunne opettajan työtä ja sen ke-
hittämistä paremmin kuin opettajat itse, ja siksi 
parasta tulosta saadaan ohjaamalla opettajia ke-
hittämään itse omaa työtään paremmin. Jatkossa 
johdon ja esimiesten resurssit ohjata opettajien 
arkityötä tuskin myöskään lisääntyvät, ja sekin 
lisää itseohjautuvuuden tarvetta. 

Itseohjautuvuuden vahvistaminen edellyttää kuiten-
kin johdonmukaista ja usein pitkäkestoista ohjaa-
mista eikä vain tavoitteiden nimeämistä. Toisin sa-
noen itseohjautuvuuteen siirtymistä ja muita muu-
toksia pitää aktiivisesti johtaa ja tukea, ja sen tulee ta-
pahtua opettajien ja oppijoiden arjen työprosessien 
tasolla. Jotta itseohjautuvuus voisi vahvistua, ensin 
on vahvistettava itseohjautuvuuden edellytyksiä ja 
valmiuksia niin organisaatiossa kuin yksilötasolla. 

Itseohjautuvuus on investointi ‒ joskus suuri ja 
kalliskin, mutta todennäköisesti silloinkin kan-
nattava. Jos oppilaitosten johdosta ei löydy riit-
tävää investointiosaamista, sitä on syytä hakea 
sieltä, missä osaamista on. 

Lähde
Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) 2017. Itseohjautuvuus – miten organi-

soitua tulevaisuudessa? Helsinki: Alma Talent.
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» Sarianna Reinikainen, KT,
toiminnanjohtaja
Erilaisten oppijoiden liitto ry

Erilaisten oppijoiden liitto oppijoiden 
tukena ja edunvalvojana
Valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat matalan kynnyk-
sen ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea sekä koulutusta erilaisille oppijoille. Koulutusta tarjo-
taan myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja muille erilaisia oppijoita työssään kohtaaville am-
mattilaisille. Järjestön toinen tärkeä tehtävä on vaikuttaa päättäjiin ja virkamiehiin, jotta oppi-
misvaikeudet otettaisiin yhteiskunnan eri osa-alueilla paremmin huomioon.

Erilaisten oppijoiden liittoon kuuluu 14 jäsenyh-
distystä, joista 13 on alueellisia ja yksi valtakun-
nallinen, Monikieliset erilaiset oppijat. Kahdella 
jäsenyhdistyksellä, HERO:lla (Helsingin seudun 
erilaiset oppijat ry) ja JOSE:lla (Joensuun seu-
dun erilaiset oppijat ry) on palkattua henkilös-
töä, muut jäsenyhdistykset toimivat pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin. Vaikka vapaaehtoisvoimin 
toimivien jäsenyhdistysten toiminta on melko 
pienimuotoista, se on toiminnan piirissä mukana 
oleville merkityksellistä. On hienoa, että etenkin 
aikuiset erilaiset oppijat, jotka eivät välttämättä 
ole saaneet koskaan aiemmin elämässään tukea 
oppimisvaikeuteensa, saavat sitä omalla paik-
kakunnallaan toimivasta erilaisten oppijoiden 
yhdistyksestä. Erilaisten oppijoiden liiton tavoit-
teena onkin tulevien vuosien aikana lisätä ja vah-
vistaa paikallista toimintaa sekä jäsenyhdistysten 
että yhteistyökumppaneiden kautta.

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnassa keskeistä 
on, että siinä yhdistyy ammatillinen asiantunte-
mus ja kokemusasiantuntemus. Sekä kattojärjes-
tö että alueelliset jäsenyhdistykset on perustettu 
tukemaan ihmisiä, joilla on jokin oppimisvai-
keus, ja edistämään erilaisten oppijoiden yhden-
vertaisia oppimisen mahdollisuuksia. Parhaiten 

tilanteen ”kentällä” – koulussa, muissa oppilai-
toksissa, työelämässä, arjen toiminnoissa – tun-
tevat erilaiset oppijat itse sekä heidän läheisen-
sä. Ammattilaisten ja tutkijoiden näkökulma on 
välttämätön erilaisen oppijuuden ymmärtämi-
seksi, mutta he eivät samalla tavalla tavoita sen 
kokemuksellista todellisuutta (elleivät ole itse 
myös erilaisia oppijoita). Ammattilaisille pide-
tyissä koulutuksissa olemme huomanneet, että 
yleensä nuorten kokemusasiantuntijoiden, ”lu-
kilähettiläiden”, puheenvuorot avaavat kuulijoille 
erilaisen oppijan kokemusmaailmaa parhaiten ja 
herättävät myös eniten keskustelua.

Kattojärjestön ja jäsenyhdistysten luottamus-
henkilöiden joukossa monella on omakohtais-
ta kokemusta oppimisvaikeudesta. Osalla taas 
järjestötyö on tuntunut tärkeältä oman lapsen 
oppimisvaikeuden takia. Taustalla on yleensä 
kokemus siitä, että oppimisvaikeuteen ei ole am-
mattilaisten toimesta kiinnitetty riittävästi huo-
miota tai tuen saaminen on ollut vaikeaa. Sama 
kokemus on suurella osalla niistä, jotka soittavat 
Erilaisten oppijoiden liiton lukipuhelimeen tai 
ottavat yhteyttä nettineuvojaan. Aikuisista yhtey-
denottajista moni on kokenut, että oppimisvai-
keus on aiheuttanut suuria ongelmia opiskelussa, 
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työllistymisessä ja/tai henkisessä hyvinvoinnis-
sa (ks. myös Aro ym. 2019). Yksi keskeinen syy 
osallistua Erilaisten oppijoiden liiton toimintaan 
vapaaehtoisena onkin halu vaikuttaa asioihin 
niin, että omilla lapsilla ja tulevilla sukupolvilla 
oppimisen polku olisi vähän helpompi.

Oppimisvaikeudet ovat 
yllättävän yleisiä

Kun vuonna 2016 aloitin työt Erilaisten oppijoi-
den liitossa, en tiennyt, miten yleisiä oppimisvai-
keudet ovat. Kertoessani työpaikastani ystäville 
ja tuttaville yllätyin kerta toisensa jälkeen siitä, 
miten usein kuulijan lähipiiristä – itseltä, per-
heenjäseneltä tai ystävältä – löytyi oppimisvai-
keus. Jos kuulijoita on viisi, ainakin yhdellä ellei 
kahdella on tuntuma oppimisvaikeuteen joko 
omakohtaisesti tai perheenjäsenen kautta! Tämä 
oma havainto käy hyvin yksiin oppimisvaikeuk-
sia käsittelevien tutkimusten kanssa. Lukivaikeu-
den määrittelystä riippuen sen esiintyvyys vaih-
telee tutkimuksissa 5:stä jopa 17 prosenttiin (Vir-
tala 2016), ja melko luotettavasti voi todeta sitä 
esiintyvän 5–10 prosentilla väestöstä (Peterson & 
Pennington 2012).

Kun puhutaan laajemmin oppimisvaikeuksista, 
tutkittuun tietoon perustuvaa prosenttilukua on 
vaikeampi löytää. Erilaisten oppijoiden liitossa 
puhumme 10–20 prosentista, jossa on laskettu 
yhteen eri oppimisvaikeuksien (lukivaikeus, ma-
tematiikan erityisvaikeus, kehitykselliset puheen 
ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet sekä 
erilaiset hahmottamisen vaikeudet) esiintyvyyk-
sien arviot.

Koska oppimisvaikeus on melko pysyvä ominai-
suus, se aiheuttaa monelle haittaa läpi elämän. 
Siksi Erilaisten oppijoiden liiton kohderyhmää 
ovat kaikenikäiset, päiväkoti-ikäisistä seniorei-
hin. Vaikeuksiin ei törmätä vain opinnoissa ja 
työelämässä, vaan oppimisvaikeus voi hankaloit-
taa selviytymistä myös arjessa. Joillekin erityisiä 
vaikeuksia aiheuttaa yhteiskunnan tietoteknisty-
minen. Esimerkiksi suuri osa yhteiskunnan kai-
kille kuuluvista palveluista, kuten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, Kelan, Verohallinnon ja pankkien 
palveluista, on muuttunut digitaalisiksi, tekstien 
lukemiseen ja tuottamiseen perustuviksi. Palve-
luja tarjotaan yhä vähemmän kasvokkain keskus-
tellen. Tämä on monelle, jolla on oppimisvaikeus, 
merkittävä ongelma. Kun digitaalisen palvelun 
käyttö koetaan hankalaksi, sitä ei käytetä tai käy-
tetään vain osittain, ja seurauksena voi olla ka-
saantuvia ongelmia arjen asioiden hoitamisessa.

Hyväksyntä ja kannustus 
ovat erilaiselle oppijalle 
erityisen tärkeitä

Erilaisten oppijoiden liitossa kuulemme usein 
kokemuksia siitä, ettei yrittäminen ja parhaansa 
tekeminen riitä, vaan palaute on aina negatiivista. 
Moni lukiolainen suorittaa opintonsa uupumuk-
sen partaalla, eikä koulussa opiskelijan lukemi-
seen käyttämien tuntien määrää osata edes arva-
ta. Toisaalta monella on kokemuksia juuri itselle 
oikeanlaisen tuen saamisesta. On aika paljon sat-
tuman varassa, miten ja millaista tukea lapsi tai 
nuori oppimisvaikeuksissaan tänä päivänä saa 
– toimintakäytännöissä ja resursseissa on suuria 
alueellisia, koulu- ja opettajakohtaisia eroja.
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Ei voi liikaa korostaa, että lapsille ja nuorille, 
joilla on oppimisvaikeus (tai mikä tahansa hait-
taa aiheuttava ominaisuus), perheen, varhais-
kasvattajien, opettajien, harrastusten ohjaajien 
ja muun lähiverkoston hyväksyntä, kannustus ja 
tuki ovat erityisen tärkeitä. Mielestäni voi sanoa, 
että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
kohdalla opettajien tärkein tehtävä on auttaa hei-
tä löytämään vahvuutensa ja itseluottamuksen-
sa oppijoina. Jokaisen lapsen ja nuoren, jolla on 
haasteita oppimisessaan, pitäisi saada poikkeuk-
sellisen paljon onnistumisen kokemuksia!

Oppimisvaikeus voi olla 
myös voimavara

Aikuisilla tuttavillani omasta oppimisvaikeudes-
ta kertominen on tuntunut melko mutkattomalta 
– sen on voinut todeta samalla tavalla kuin minkä 
tahansa synnyinlahjana saadun ominaisuuden. 
Todennäköisesti he ovat kokeneet selviytyneen-
sä elämässään hyvin, eikä oppimisvaikeus ei ole 
estänyt opiskelua eikä onnistumista työelämässä. 
Voi olla niinkin, että selviytyminen yhtä hyvin 
kuin muut oppimisvaikeudesta huolimatta on 
vaikuttanut henkilön minäkuvaan ja pystyvyy-
den tunteeseen positiivisesti.

Erilaisten oppijoiden liitossa kuulemme kuiten-
kin usein myös siitä, että oppimisvaikeuden ole-
massaoloa on ollut vaikeaa myöntää edes itselle 
saati muille. Tai jos oppimisvaikeusdiagnoosin 
saaminen onkin ollut itselle helpotus ja selitys 
kohtuuttomilta tuntuville vaikeuksille, siitä ei 
kuitenkaan mielellään kerrota opiskelu- tai työ-
paikassa. Oppimisvaikeus voi edelleen aiheuttaa 

häpeän ja huonommuuden tunteita, eikä ym-
päristön suhtautuminen ole aina kannustavaa. 
Luottamusta siihen, että henkilökunta oppilai-
toksessa tai työnantaja tai työtoverit ymmärtäi-
sivät oppimisvaikeuksia, ei välttämättä ole. Työ-
haastattelussa moni katsoo viisaimmaksi pitää 
oppimisvaikeuden omana tietonaan, koska se 
voidaan työnantajan näkökulmasta nähdä riski-
nä ja haittana työstä suoriutumiselle.

Toisaalta moni on kokenut oppimisvaikeuden 
vahvistaneen muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten 
luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja sinnikkyyt-
tä! Koemme Erilaisten oppijoiden liitossa tärkeäk-
si perustella tuen ja palvelujen tarvetta oppimis-
vaikeuden aiheuttamilla haitoilla, mutta yhtä lailla 
haluamme lisätä tietoa ja ymmärrystä sen myön-
teisistä seurauksista. Kuten yleensäkin asiat, jotka 
pakottavat katsomaan maailmaa vähän toisenlai-
sesta näkövinkkelistä, myös oppimisvaikeus on 
tärkeää ymmärtää potentiaalisena voimavarana ja 
sen aiheuttama erilaisuus yhteisöjen rikkautena.

Tukikeinot on löydettävä 
yhdessä oppijan kanssa

Oppimisvaikeuden huomaaminen on usein hel-
pompaa kuin oikeanlaisten tukikeinojen löytä-
minen (Holopainen 2018). Oppimisvaikeudet il-
menevät hyvin eri tavoin, ja niiden kanssa selviy-
tymiseen vaikuttavat yksilön muut ominaisuudet 
ja myös perheen tuki. Erilaisten oppijoiden lii-
tossa kuulemme nuorilta usein, että he ovat kyl-
lä saaneet koulussa tukea, mutta tuesta ei ole pi-
demmän päälle ollut juuri hyötyä. Tällöin tuki on 
tavallisesti ollut perinteistä tukiopetusta tietyssä 
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aineessa tai aihealuees-
sa eikä ohjausta itselle 
sopivien oppimisen kei-
nojen ja apuvälineiden 
etsimisessä (ks. myös 
Mölsä 2019). Opiske-
lijoilta saatetaan myös 
kysyä suoraan, millaista 
tukea he tarvitsisivat. 
Tähän nuoret eivät useinkaan osaa vastata, koska 
heillä ei ole tietoa eikä kokemusta mahdollisista 
tukikeinoista eivätkä he ole löytäneet vielä itselle 
luontaisia ja toimivia oppimisen tapoja.

Lukiapuvälineet ja muut oppimisen apuvälineet 
ovat yksi keskeinen apu suurelle osalle niistä, joilla 
on lukemisen ja kirjoittamisen kanssa vaikeuksia. 
Perinteisistä apuvälineistä lukiviivaimet ja lukikal-
vot ovat eniten käytettyjä silloin, kun rivit pomppi-
vat tai tekstien mustavalkokontrasti aiheuttaa luku-
väsymistä. Äänikirjoista sekä e-kirjojen ja muiden 
tekstien kuunteluohjelmista on kokemuksemme 
mukaan useimmille hyötyä. Tietoteknisistä laitteis-
ta löytyvät lukemisen ja kirjoittamisen helppokäyt-
töominaisuudet, lukemista ja oikeinkirjoittamista 
monipuolisin ominaisuuksin tukevat ohjelmat 
sekä puhesynteesin mahdollisuudet.1 Monelle on 
tärkeää saada apuvälineiden käyttöön kädestä pi-
täen ohjausta ja päästä itse kokeilemaan, mitkä oh-
jelmat ja sovellukset itselle sopivat.

Vaikka lukiapuvälineet ovat suureksi osaksi val-
miina digitaalisissa laitteissa, eivätkä maksul-

1 Lisätietoa oppimisen apuvälineistä: www.eoliitto.fi/Oppimisen-apuvalinekeskus
2 Perusopetuslaissa (628/1998) on säädetty oppilaan oikeudesta yksilöllisen tarpeen mukaiseen erityiseen tukeen, ja ope-

tussuunnitelman perusteissa (2014) on ohjeet opetukseen osallistumisen edellyttämistä palveluista ja apuvälineistä. Apu-
välineinä mainitaan esimerkkeinä erilaiset tietotekniset sovellukset ja äänikirjat.

liset sovelluksetkaan 
ole välttämättä kovin 
hintavia, niiden käyt-
tömahdollisuudet tun-
netaan melko huonosti. 
Perusopetuksessa lukia-
puvälineiden käyttö on 
vähäistä, vaikka ohjaus 
niiden käyttöön kuului-

si perusopetuksen tehtäviin (ks. Perusopetuslaki 
628/1998 ja Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2014)2. Aikuisten kohdalla tilanne 
on vielä huonompi. Mikään julkinen taho ei tällä 
hetkellä tarjoa ohjausta ja neuvontaa oppimisen 
apuvälineiden käytössä, ja pienten järjestötoimi-
joiden palveluiden piiriin löydetään satunnaises-
ti. Olemassa olevilla resursseilla järjestöt kyke-
nevät palvelemaan valtakunnallisesti vain pientä 
osaa niistä, jotka voisivat oppimisen apuvälineis-
tä hyötyä. Erilaisten oppijoiden liitossa resurssit 
onkin viime vuosina kohdennettu opetus- ja oh-
jaushenkilöstön kouluttamiseen, jotta sitä kautta 
tieto siirtyisi erilaisille oppijoille.

Viime vuosina Erilaisten oppijoiden liitossa on 
kehitetty yksilöllisen tuen ja ohjauksen mallia ai-
kuisille, joilla on perustaidoissa opiskelua tai työs-
sä suoriutumista haittaavia puutteita (ESR-hanke 
’Taitotuunaajat’ 2016–19). Mallin ydinajatuksena 
on luoda oppimiselle otollinen tila, ’Oppimisen 
olohuone’, jossa aikuiset asiakkaat voivat kokea 
tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja saavansa 
juuri itselle tarpeen mukaista apua. Useimmil-

Välineitä oppimisen tueksi.
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la asiakkaista on jokin 
oppimisvaikeus, mutta 
läheskään kaikki eivät 
ole saaneet sen kanssa 
selviytymiseen aiem-
min tukea.

Keskeinen havainto 
toiminnan aikana on 
ollut, että perustaito-
jen puutteet johtuvat 
useimmiten puutteista 
oppimisen valmiuksissa 
ja opiskelun taidoissa eikä ongelmia ratkaista pel-
källä perustaitojen harjoittelulla. Ensimmäiseksi 
onkin tunnistettava kunkin asiakkaan kohdalla 
vaikeuksien juurisyyt ja etsittävä keinoja niiden 
korjaamiseen. Usein oppimisvaikeuksien oheen 
on kasautunut myös muita vaikeuksia, kuten on-
gelmia opiskelun suunnittelussa, ajanhallinnassa 
ja omien voimavarojen arvioimisessa. Asiakkai-
den itsetunto oppijoina voi olla hyvin heikko, ja 
aiemmat kokemukset koulusta ja opiskelusta voi-
vat olla pääasiassa huonot. Tällöin yksilöllinen 
tuki ja ohjaus lähtee asiakkaan elämäntilanteen 
kokonaisvaltaisesta tarkastelemisesta niin, että 
myös muut kuin opintoihin tai työhön liittyvät 
elämänalueet otetaan huomioon. Kokemus kuul-
luksi tulemisesta on yksi tärkeimpiä oppimista 
edistävistä tekijöistä. Asiakkaan täytyy kokea, 
että hänen vaikeutensa ymmärretään ja hänet 
hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on.

Oppimisen haasteisiin paneuduttaessa lähtökoh-
tana on kunkin asiakkaan vahvuuksien ja hänelle 
luontaisten oppimisen tapojen löytäminen. Asiak-
kaan kanssa käydään läpi erilaisia oppimisteknii-

koita ja oppimisen apu-
välineitä pyrkien löytä-
mään ne, joista olisi juu-
ri hänelle apua. Opiske-
lemaan pyrkivän kanssa 
voidaan suunnitella 
opiskelun aikataulua ja 
jaksottamista ja käsitellä 
erilaisia lukutekniikoita 
ja tekstin jäsentämisen 
ja muistiinpanemisen 
tapoja. Opiskelijalle, jol-

la on matematiikan vaikeuksia, voidaan tarjota 
matematiikan apuvälineitä ja harjoitella niiden 
avulla esimerkiksi lääkelaskuja. Työelämässä uu-
puneen työntekijän kanssa voidaan miettiä, millä 
keinoin hän voi jäsentää työpäiväänsä ja suoriutua 
helpommin erilaisista lukemista ja kirjoittamista 
vaativista työtehtävistä. Monen asiakkaan kanssa 
on tärkeää pysähtyä miettimään, mikä on riittä-
västi: oppimisen ja työstä suoriutumisen haasteet 
eivät saa määrittää koko elämää. Usein yksi oh-
jauskäynti ei riitä, vaan toimivat keinot ja välineet 
löydetään vähitellen. Ohjauksessa on onnistuttu, 
jos asiakas huomaa vähitellen oppivansa ja alkaa 
luottaa omiin kykyihinsä.

Oppimisen olohuone -toiminnassa yksi lisäarvoa 
tuottava seikka on ollut se, että ohjaavilla opet-
tajilla on pedagogisen asiantuntemuksen lisäksi 
omakohtaista kokemusta oppimisvaikeuksista. 
Sitä kautta heidän on ollut helpompi ymmärtää 
asiakkaiden kokemuksia ja myös löytää yksilöl-
lisesti toimivia oppimisen keinoja. Asiakkaat 
puolestaan ovat kokeneet helpommaksi kertoa 
kokemuksistaan henkilölle, joka ymmärtää myös 

Hierontapallot.
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kokemuksellisesti eikä 
vain ammattinsa puo-
lesta, mistä on kysymys. 
Omakohtaista koke-
musta oppimisvaikeu-
desta ei voi pitää edelly-
tyksenä hyvälle ohjauk-
selle, mutta epäilemättä 
siitä voi olla asiakassuh-
teessa suurta hyötyä.

Oppimisvaikeuksiin tulisi 
julkishallinnossa kiinnittää 
enemmän huomiota

Kun ajatellaan, miten yleisiä ominaisuuksia oppi-
misvaikeudet ovat, niihin kiinnitetään yllättävän 
vähän huomiota erityisesti toisen asteen opinto-
jen jälkeen. Aikuiset, joilla on oppimisvaikeus, 
eivät välttämättä ole saaneet tukea ja ohjausta 
lapsina ja nuorina, eivätkä he saa sitä helposti 
nytkään. Yhteiskuntamme mieltää luki- ja muut 
oppimisvaikeudet edelleen ennen kaikkea lasten 
ja nuorten ongelmaksi, ja mahdolliset satsaukset 
tehdään perus- ja toisen asteen opetukseen. Myös 
vuosina 2017–18 työskennellyt Lukutaitofooru-
mi valitsi toimenpiteiden kohderyhmäksi lapset 
ja nuoret, ja heidänkin kohdallaan painopiste oli 
enemmän lukuinnon ja -harrastuksen lisäämi-
sessä yleisesti kuin niiden ryhmien tukemisessa, 
joilla on lukemisen kanssa erityisiä haasteita.

Yksi Erilaisten oppijoiden liiton keskeisistä teh-
tävistä on vaikuttaa siihen, että oppimisvaikeudet 
otettaisiin yhteiskunnan eri alueilla paremmin 
huomioon. Ne koskettavat välittömästi ja välil-

lisesti (perheenjäsenten 
kautta) yli miljoonan 
suomalaisen elämää, ja 
niiden merkitys on suu-
ri paitsi oppimisen ja 
opiskelun myös työllis-
tymismahdollisuuksien 
sekä terveyden ja hyvin-
voinnin näkökulmista. 

Siksi myös julkishallinnossa oppimisvaikeudet 
tulisi ymmärtää laajasti, ja niiden huomioimi-
sesta tulisi kantaa yhteisesti vastuu. Olemmekin 
esittäneet uudelle hallitukselle toiveen, että se 
laatisi oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tu-
kemiseen yhtenäisen, hallinnonalojen rajat ylit-
tävän ja ihmisen koko elämänkaaren kattavan 
toimintaohjelman. Sen avulla varmistettaisiin 
riittävät henkilö-, osaamis- ja aikaresurssit oppi-
misvaikeuksien tunnistamiseen ja niissä tukemi-
seen varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toisen 
ja kolmannen asteen opintoihin ja edelleen työ-
elämään sekä TE- ja sote-palveluihin.
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» Miina Orell, KM,
tohtorikoulutettava 
erityisopettaja, kouluttaja 
Turun Normaalikoulu

Sattuman saattelemana 
tietokirjailijaksi. Esittelyssä 
erityisopettaja Tiina Vitka
”Ajatus kirjan kirjoittamiseen syntyi hieman vahingossa”, vastaa kokkolalainen erityisopettaja 
Tiina Vitka, kun häneltä kysytään, miten vuonna 2018 julkaistu pedagoginen tietokirja Laaja-alai-
nen erityisopetus yläkoulussa sai alkunsa. Koko kirjaprojektin lähtölaukauksena oli halu kehittää 
omaa työnkuvaa. Tiina koki osaamisensa menevän hukkaan klinikkamuotoisessa oppikirjatyös-
kentelyssä ja etsi aktiivisesti uusia ideoita ja toimintamalleja oman työnsä tueksi. Facebook-kes-
kusteluja, blogeja ja tutkimuksia kolutessaan Tiina huomasi, että sama teema puhutti muitakin: 
”Joka paikka tuntui olevan täynnä ristiriitaistakin puhetta siitä, mitä erityisopettaja tekee.” Kun 
tilannetta selkiyttävää kirjallisuutta ei tuntunut ilmaantuvan, Tiina jäsensi omat ajatuksensa kir-
jan muotoon. Kirjan myönteinen vastaanotto on ollut iloinen yllätys: ”Aluksi hieman jännittikin, 
miten ajatukseni otetaan vastaan.” 

Näkökulmana oppimisen 
mahdollistaminen
Tiina Vitkalla on pitkä ja monipuolinen ura opet-
tajana. Alun perin lastentarhanopettajaksi val-
mistunut Tiina opiskeli ensin luokanopettajaksi, 
ja kun sijaisuus erityisopetuksessa tuntui omalle, 
Tiina laajensi opettajan pätevyyttään erityisopet-
tajaopinnoilla. ”Olen miettinyt paljon sitä, mikä 
tekee opetuksesta erityisopetusta. Ykkösjuttu on 
se oppilaan kohtaaminen, se on tämän työn yti-
messä.” Erityisopettajana Tiina on itse huoman-
nut lähestyvänsä opetustilanteita eri tavoin kuin 
esimerkiksi aiemmin toimiessaan luokanopet-
tajan roolista käsin. Erityisopetus onkin Tiinan 
mielestä ennen kaikkea näkökulmien tuomista 
ja ratkaisujen etsimistä, jotta jokainen oppilas voi 
pärjätä ja edistyä opinnoissaan omalla tasollaan.

”Me eri vahvuuksilla toimivat opettajat tarvit-
semme toisiamme. Esimerkiksi aineenopetta-
jalla on valtavasti tietoa omasta oppiaineestaan. 
Kun siihen yhdistyy laaja-alaisen erityisopetta-
jan osaaminen esimerkiksi oppimisstrategioiden 

harjoittelussa tai toiminnanohjaustaitojen tuke-
misessa, syntyy loistava keitos. Kumpikaan opet-
tajaryhmä ei pärjää yksin!” Tiina haluaakin ko-
rostaa koko työyhteisön roolia oppimisen tuessa. 
”Esimerkiksi omalla työpaikallani tehdään jat-
kuvasti työtä sen eteen, jotta koulussamme olisi 
vahva yleinen tuki. Kertaamme säännöllisesti op-
pimisen tukeen liittyviä teemoja yhteisopettajuu-
den työtavoista työrauhataitoihin, jotta pysymme 
hereillä näissä asioissa.” 

Opettajasta kouluttajaksi
Kirjan julkistaminen on tuonut Tiinalle paljon 
erilaisia työtilaisuuksia asiantuntijatyöryhmistä 
koulutuspyyntöihin. ”Verkostot ovat kasvaneet ja 
kokemusta ja oppia on tullut lisää”, Tiina toteaa. 

Tiina on havainnut, että erilaisten oppijoiden läs-
näolo opetusryhmissä on tämän hetken ykköspu-
heenaihe opetuksen kentällä. Hän itse arvelee, että 
keskustelun taustalla on opettajien tarve erityis-
pedagogiselle osaamiselle. ”Kun ei ole työkaluja, 
keinoja toimia!” hän puuskahtaa. ”Mahdollisuuk-

Tiina Vitka.
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sia on, ja monet asiat 
korjataan parempaan 
suuntaan pienillä kei-
noilla. Esimerkiksi laa-
ja-alaiset erityisopettajat 
ovat monella koululla 
luokkaan unohdettu re-
surssi.” Kun oppimisen 
tuki on yhteinen asia, riittävät erityisopettajankin 
resurssit paremmin: ”Olen itse ainoa erityisopet-
taja 350 oppilaan koulussa.” Tiinan näkemyksen 
mukaan erilaisten oppijoiden mukana olo voi olla 
opetuksessa jopa vahvuus ja opetusryhmien mie-
titty kokoonpano rauhoittaa koko koulua. Vaikka 
puhe erilaisista oppijoista yleisopetuksen ryhmissä 
saa julkisuudessa usein kielteisiäkin sävyjä, näkee 
Tiina opettajistossa olevan paljon iloa, intoa ja ke-
hittämishalua: ”Olipa koulutuspäivänä paikalla sit-
ten aineen-, luokan- tai erityisopettajia tai vaikka-
pa oppilashuoltoväkeä, ovat he poikkeuksetta niin 
myönteisiä, että itsekin voimaannut.” Tiina onkin 
kokenut kouluttajan työt mahdollisuutena oppia 
uutta: ”Toki työn ohessa tehtyjen koulutuskeikko-
jen ansiosta kulunut lukuvuosi on ollut kiireinen, 
mutta jokainen tilaisuus on antanut myös itselle 
valtavasti.” 

Eri paikkakunnille suuntautuneet koulutustilaisuu-
det ovat kasvattaneet myös tietoisuutta siitä, miltä 
perusopetuksen kentällä näyttää ja kuulostaa. Yksi 
toive on yhdistänyt opettajakuntaa: ”Kaikki tuntu-
vat haluavan lisää yhteistyötä!” Tiinan on yllättänyt 
se, että monessa kunnassa ollaan kuitenkin vielä al-
kuaskelissa. Se, miksi laajasti jaetut toiveet yhdessä 
tekemisestä eivät yhdisty toimeksi, on Tiinallekin 
arvoitus. ”Muutosta kuitenkin halutaan, vaikka sitä 
toki pelätäänkin.” Tiina haluaakin korostaa, että 
uusien työskentelytapojen omaksuminen vaatii 
kouluissa napakkaa johtamista riippumatta siitä, 

kuinka toivottuja ne ovat. 
”Muutos ei varmaan kos-
kaan ole helppo ja kyllä 
rehtorin merkitys koros-
tuu uudistuksissa. Asiat 
eivät mene eteenpäin il-
man, että niitä rohkeasti 
johdetaan. Toisaalta taas 

usein erityisopettajan osaaminen on varmasti ollut 
ratkaiseva siinä, miten hyvin kolmiportaisen tuen 
osaaminen on jalkautunut kouluissa.” Tiina haluaa-
kin korostaa yhteistyön merkitystä erityisopettajien 
välillä: ”Vaikka kollegaa ei aina omalta koululta löy-
dy, voidaan yhteistyötä silti tehdä. Itselleni on esi-
merkiksi todella tärkeää, että voin soittaa ja kysyä 
neuvoa kotikaupungin muilta erityisopettajilta.”

Tiina on työskennellyt perusopetuksen ohella myös 
toisella asteella niin lukiossa kuin ammatillisella 
puolellakin. Oppivelvollisuuden pidentämistä kos-
keva uudistus saa Tiinan mietteliääksi ja hän pohtii, 
miten perusopetuksen laatu turvataan suuren uu-
distuksen yhteydessä: ”Pelkään hieman sitä, miten 
uudistus näkyy perusopetuksen satsauksissa.” Tii-
nalla on tunne, että vaikka kolmiportainen tuki on 
ollut voimassa jo kymmenisen vuotta, todellinen 
muutos on käynnissä vasta nyt. ”Esimerkiksi sa-
manaikaisopetuksesta tai vaikkapa eriyttämisestä 
tarvitaan edelleen koulutusta”, Tiina muistuttaa. 

Kaiken perustana arki
Huolimatta siitä, että kirjan kirjoittaminen on 
kuljettanut Tiinaa moniin uusiin haasteisiin, 
perustyö yläkoulun erityisopettajana jatkuu. 
”Onneksi omassa työyhteisössä saan tehdä ihan 
samalla lailla arkea kuin tähänkin asti”, Tiina to-
teaa. Uteluihin seuraavasta kirjasta Tiina vastaa 
hieman vältellen: ”On minulla yksi idea päässäni, 
mutta saa nähdä mihin se muotoutuu”. 

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa on 
Tiinan ensimmäinen tietokirja. Aika näyttää 
saako teos jatkoa. 
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Työn äärellä: Tätä me tutkimme
Meiltä kysyttiin, mitä tutkimme, ja ajattelimme nyt kertoa lyhyesti siitä, mikä tutkimuksessamme 
on tällä hetkellä keskeisintä. Työskentelemme Turun yliopistossa erityispedagogiikan oppiai-
neessa tutkimuksen ja opetuksen parissa. Olemme molemmat olleet jo vuosia mukana sekä 
erityispedagogiikan oppiaineessa että erityisopettajien koulutuksessa. Ylipäätään meitä kiin-
nostaa erityispedagogiikan alue laajasti eri ikäisiin lapsiin ja nuoriin sekä erilaisiin erityisen tuen 
tarpeisiin liittyen.

Pieniin alle kolmevuotiaisiin lapsi kohdistuva 
tutkimuksemme ”Taaperoikäisten lasten sosio-
emotionaalinen kompetenssi, sen viiveet ja vai-
keudet” on Opetushallituksen rahoittama tut-
kimus. Siinä selvitetään alle 3-vuotiaiden lasten 
sosioemotionaalisen (=SE) kehityksen ja oppi-
misen tukemista varhaiskasvatuksessa. Tarkaste-
lemme määrällisin menetelmin taaperoikäisten 
lasten SE-kehityksen viiveiden ja vaikeuksien 
pysyvyyttä ja yhteyttä kielenkehitykseen, suku-
puoleen ja sosioekonomiseen taustaan. Tämän li-
säksi selvitetään, ennustavatko tämän alueen vai-
keudet lapsen myöhempiä sosioemotionaalisia 
vaikeuksia. Taaperohankkeessa on määrällisen 
tarkastelun ohella laadullinen osuus, joka poh-
jaa etnografiseen tutkimukseen. Tämä osatutki-
mus vie meidät tutkijat kentälle havainnoimaan 
ja seuraamaan lasten elämää päiväkodissa. Ta-
voitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen 
työntekijät tunnistavat SE-kehityksen viiveitä, 
vaikeuksia ja vahvuuksia sekä sitä, miten varhais-
kasvatuksessa voidaan tukea lapsia tällä kehityk-
sen osa-alueella. Erittäin tärkeää olisi löytää niitä 
heikkoja signaaleja, joiden avulla mahdolliset 
pulmat voisi tunnistaa varhain. Tämän jälkeen 
voidaan varhaiskasvatuksessa yhdessä perheen 

kanssa rakentaa lasta tukeva kasvu- ja oppimis-
ympäristö ja myönteiset vuorovaikutussuhteet 
vertaisiin, työntekijöihin ja lapsen huoltajiin. 
Tutkimuksella saamme tietoa siitä, mitä tietoja ja 
taitoja varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsevat, 
jotta lasten kehitykseen liittyviä riskielementtejä 
voidaan tunnistaa. Lisäksi saamme tietoa siitä, 
miten pedagoginen toiminta ja vuorovaikutus 
tukevat lapsen kehitystä ja oppimista parhaiten 
tällä kehityksen ja oppimisen alueella. Hankkees-
sa on mukana myös Åbo Akademi logopedian 
professorin Pirkko Rautakosken johdolla. Yh-
dessä hänen kanssaan selvitämme lapsen kielen-
kehityksen vaikeuksien ja sosioemotionaalisten 
vaikeuksien välisiä yhteyksiä. Taaperotutkimusta 
johtaa Päivi. Pieniin lapsiin liittyen on tekeillä 
myös väitöskirja. Pienten lasten itseä koskevia 
käsityksiä tutkii Marianna Heinonen. Hänen tut-
kimuksensa kohdistuu lapsiin, joilla on SE-tuen 
tarvetta. Lisäksi Petra Varttisen tekeillä olevan 
väitöskirjan konteksti on varhaiskasvatus. Petran 
tutkimus käsittelee leikkiä.

Toinen Päivin johtama hanke on osa laajempaa, 
useita eri yliopistoja koskevaa Tuetaan yhdessä 
-hanketta, jota rahoittaa OKM. Tätä laajaa koko-
naisuutta johtaa erityispedagogiikan professori 

» Minna Kyttälä, FT, dosentti,
minna.kyttala@utu.fi
Turun yliopisto, Kasvatustieteiden 
laitos

» Päivi Pihlaja, KT, dosentti,
paivi.pihlaja@utu.fi
Turun yliopisto, Kasvatustieteiden 
laitos

mailto:minna.kyttala@utu.fi
mailto:paivi.pihlaja@utu.fi
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Marjatta Takala Oulun 
yliopistosta. Tuetaan 
yhdessä -hankkeessa 
kokonaisuudessaan ke-
hitetään erityisesti eri-
tyisopettajien koulutuk-
sen sisältöjä yliopistojen 
ja asiantuntijaverkoston 
yhteistyönä. Tavoittee-
na on lisätä oppilaitos-
johdon ja opettajien 
ammatillista osaamista. 
Toimenpiteet kohdistu-
vat yhteisopettajuuden, 
erityisopettajan peda-
gogisen konsultaation 
sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuoro-
vaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. 
Turun osuus tässä hankkeessa on kehittää yhtei-
sopettajuutta osana erityisopettajakoulutusta ja 
tämän ohella tuoda yhteisopettamisen malleja 
myös perusopetuksen kentälle. Lisäksi tarkoituk-
sena on järjestää kentän erityisopettajille koulu-
tusta konsultaatiosta. Olemme myös tutkineet 
erityisopettajaopiskelijoiden näkemyksiä yhtei-
sopettamisesta osana koulutuksen käytännöllistä 
opiskelua. Näiden tulosten raportointi on käyn-
nissä. 

Tuetaan yhdessä -hanke sopii erittäin hyvin 
inkluusiotutkimuksia yhdistävän sateenvarjon 
alle. ”Inkluusio – arvot, politiikka ja toiminta” 
on sateenvarjoprojekti: se sisältää tutkimuksia, 
joiden tarkoituksena on tarkastella suomalai-
sessa koulutusjärjestelmässä käynnissä olevaa 
muutosta. Suurin osa tutkijoista on väitöskirjaa 

tekeviä, ja tämä ajan-
kohtainen teema on-
kin innostanut monia. 
Inklusiivisen pedago-
giikan johtamista tutkii 
Paula Laakso; perhe, 
yhteistyö ja osallisuus 
-teemaa tarkastelevat 
Sevcan Hakyemez-Paul 
ja Miina Orell. Lisäk-
si Marko Lähteenmäki 
työstää isien vertais-
suhteisiin ja tuen tar-
peisiin liittyvää väitös-
kirjaa. Heli Ketovuori 
tarkastelee inklusiivisia 

arvoja. Sanna Hirvensalon väitöskirjatutkimus 
julkaistiin vuoden 2018 lopulla. Se käsitteli so-
sioemotionaalista tukea yleisopetuksen ope-
tusryhmässä: tukea tarvitsevia oppilaita, tuen 
sisältöjä ja tuloksellisuutta (http://urn.fi/UR-
N:ISBN:978-951-29-7499-3). Inkluusio -tee-
maan liittyvä tutkimus kohdentuu sekä perus-
opetukseen että varhaiskasvatukseen. Internet-
sivut ovat tekeillä, mutta ehkä vanhoista sivuista 
löytyy jotain luettavaa (ks. https://www.utu.fi/fi/
sivustot/Inkluusio/Sivut/home.aspx).

Minna puolestaan johtaa OKM:n rahoittaman 
OPA-hankkeen (Opettajien arviointiosaaminen 
oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen 
edistäjänä) ensimmäistä osahanketta, jonka ta-
voitteena on kartoittaa opettajien ja opettajak-
si opiskelevien arviointiin ja oppimisen tukeen 
liittyvää osaamista. Kohderyhmänä ovat opet-
tajaopiskelijat ja opettajat. Koko OPA-hanket-

K
uva: Tiina-M

aija K
aarlela

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7499-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7499-3
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ta johtaa professori Marja-Kristiina Lerkkanen 
Jyväskylän yliopistosta, ja hankkeen tavoitteena 
on koota ja muokata käytäntöön tutkimustietoa 
kansallisista ja kansainvälisistä innovatiivisista 
arviointitavoista sekä tutkimusperustaisista ope-
tuksellisen tuen keinoista varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa. OPA-hankkeessa ovat mukana 
Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Hel-
singin yliopisto.

Toinen Minnan vastuulla oleva hankekoko-
naisuus koostuu eri aikoina käynnistetyistä, 
itsenäisistä osahankkeista, joille yhteistä on 
keskittyminen oppimisen (erityisesti matema-
tiikan oppimisen ja oppimisen vaikeuksien) 
kognitiivisiin ja sosiokulttuurisiin taustateki-
jöihin. Yksi osahankkeista on keskittynyt tut-
kimaan työmuistin varhaisen harjoittamisen 
vaikutuksia sekä työmuistiresursseihin että 
oppimiseen. Kohderyhmänä ovat alle koului-
käiset lapset. Hankkeen toinen keskeinen taus-
tavaikuttaja on psykologi, tohtorikoulutettava 
Kaisa Kanerva (HY) ja keskeiset kansainväli-
set yhteistyökumppanit ovat apulaisprofessorit 
Maria Chiara Passolunghi (Triesten yliopisto, 
Italia) sekä Evelyn Kroesbergen (Utrechtin yli-
opisto, Alankomaat). Toinen osahankkeista on 
keskittynyt tutkimaan yläkouluikäisiä nuorten 
matemaattisten taitojen, oppimisvaikeuksien ja 
ammatillisen suuntautumisen taustalla olevia 
tekijöitä. Hankkeen toisena vastuullisena tut-
kijana toimii professori Piia Björn (Itä-Suomen 
yliopisto). 

Kolmas Minnan kokonaisuus sijoittuu otsikon 
”monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka” alle ja 
on kohdistunut lähinnä oppimisvaikeuksien ha-

vaitsemisen ja tukemisen problematiikkaan sil-
loin, kun oppimisessa ilmeneviä ongelmia saatta-
vat selittää todellisten oppimisvaikeuksien sijaan 
heikko suomen kielen taito ja/tai vähäiset tai mei-
dän koululaitoksestamme poikkeavat koulukoke-
mukset. Tähän aihepiiriin liittyvien osatutkimus-
ten toinen vastuullinen tutkija on Turun yliopis-
ton erityispedagogiikan dosentti Hanna-Maija 
Sinkkonen. Monikulttuurisuus-teemaan liittyvää 
väitöstutkimusta Minnan ohjauksessa tekee Outi 
Arvola. Hänen tutkimusaineistonsa on osa lehto-
ri Jyrki Reunamon (Helsingin yliopisto) Orien-
taatioprojektin aineistoa.

Olemme osa isoa työyhteisöä, sillä Turun yliopis-
to on 25 000 opiskelijan ja työntekijän akatee-
minen yhteisö. Oma tiedekuntamme, kasvatus-
tieteiden tiedekunta, kouluttaa vuosittain satoja 
kasvatustieteen maistereita, joista erityispeda-
gogiikan oppiainetta opiskelevat ovat osa. Eri-
tyisopettajia koulutetaan sekä Raumalla että Tu-
russa, ja vuosittain meillä aloittaa opintonsa noin 
100 uutta erityisopettajaksi opiskelevaa. Olemme 
omien tutkimustemme kautta kiinnostuneita ja 
tietoisia siitä, mitä kasvatusalan kentällä tapah-
tuu. Tällä hetkellä sekä varhaiskasvatuksessa että 
perusopetuksessa on monen tasoisia muutoksia 
käynnissä. Näihin muutoksiin toivomme kaikille 
iloa, intoa ja voimia.

 

 
Yhteistyöterveisin,

Minna ja Päivi
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» Miina Orell, KM, 
tohtorikoulutettava 
erityisopettaja, kouluttaja 
Turun Normaalikoulu

Arjen työkalut uudistuvat: entistä 
ehompi A7!
Lukemisen ja kirjoittamisen testistö A7 on suurelle osalle opettajistoa tuttu kirja. Vuonna 1985 
julkaistusta ensipainoksesta lähtien A7 on palvellut etenkin erityisopettajia luku- ja kirjoitustai-
tojen kehittymisen seurannassa. Asiasisällöltään testistö on pysynyt vuosista huolimatta tuo-
reena, mutta ulkoasu ja kirjasintyyppien muutokset ovat hieman haitanneet käytettävyyttä. Nyt 
takana on puolentoista vuoden uurastus ja A7-testistön päivitetty versio on valmis!

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö A7 lienee mo-
nipuolisin paketti erilaisia oppimisen etenemisen 
seurantaan tarkoitettuja välineitä. Testistö sisältää 
esimerkiksi saneluita, luetun- ja kuullun ymmär-
tämisiä, artikulaatiotestejä ja luku- ja kirjoitustai-
don prosessin arviointiin kohdennetun mittarin. 
Erityisen julkaisusta teke-
vät sen vertailuaineistot: 
testejä käyttävä opettaja 
saa oman tietotaitonsa 
tueksi tiedon siitä, miltä 
osaaminen näyttää suh-
teessa laajempaan oppilas-
joukkoon. 

Viime vuosina yhdistys 
on saanut kentältä useita 
toiveita testipaketin päi-
vittämiseksi. Käyttäjät ovat 
pohtineet vertailuaineis-
tojen soveltuvuutta nyky-
päivän oppilaisiin. Myös 
testipaketin ulkoasun ja 
käytetyn kirjasintyypin on 
koettu olevan siinä mää-
rin vanhentuneita, että 
oppilaille monistettavien 
testien käytettävyyden on 
koettu kärsineen. Vuo-

den 2018 alussa FinRAssa koottiinkin työryhmä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan A7-testistön uu-
distustyö. Työryhmässä ovat toimineet erityisopet-
tajat Elina Kivelä, Suvi Sankinen, Lea Salokannel 
sekä ryhmän puheenjohtaja Miina Orell. ”Nöyrin 
mielin olemme hommiin tarttuneet, sillä A7 on 

ollut meistä jokaiselle työn 
kautta tuttu ja arvostettu 
julkaisu. Kyllä tässä on ha-
lunnut parastaan antaa!”, 
kertaa työryhmä kulunutta 
rupeamaa. 

Uusi ulkoasu
Koko testipaketti on saa-
nut monitaitoisen Susan 
Johnsonin käsissä uuden 
ja raikkaan ulkoasun. 
”A7:n ulkoasun uudistus 
yhdisti mukavasti työura-
ni eri vaiheita. Ennen eri-
tyisopettajaksi kouluttau-
tumista olen työskennel-
lyt graafisen suunnittelun 
parissa”, Susan kertoo. 
Monipuolinen osaami-
nen näkyykin ulkoasussa. 

ISBN 978-951-97486-3-4

FinRA ry

LUKEMISEN JA
KIRJOITTAMISEN
TESTEJÄ

LUKEMISEN JA
KIRJOITTAMISEN
TESTEJÄ

JULKAISUSARJA A7

FinRA ry

FinRA ry

Finnish Reading Association

FinRA on vuonna 1968 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on 
toimia lasten,nuorten ja aikuisten kielellisen kokonaiskuntoutuksen 
sekä lukemisen tutukimuksen ja opetuksen edistämiseksi.

http://finnishreadingassociation.blogspot.com/

Tilaukset: finrainfo@gmail.com

Uuden A7-testistön vihreä kansi.
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”Esimerkiksi kirjasintyyppiä mietittiin pitkään. 
Fontin valinnassa painotettiin yleisyyttä ja ajat-
tomuutta”, selittää Susan ja kuvailee uudistustyön 
vaiheita seuraavasti: ”Ulkoasun uudistus on vaa-
tinut paljon ihan pelkkää uudelleen naputtelua. 
Kaikkia tekstejä ei voinut sellaisenaan muuntaa 
uuteen fonttiin, vaan ne piti kokonaan kirjoittaa 
uusiksi. Tässä on todella päässyt tutustumaan 
A7:n sisältöön, ja se tulee varmasti näkymään 
työssäni erityisopettajana.”

A7-testipaketti on nyt kokonaisuutena aiempaa 
yhtenäisempi, ja sisältö on ryhmitelty selkeiksi 
kokonaisuuksiksi. Sivujen ulkoasua on yhden-
mukaistettu, ja jokaisella sivulla komeilee myös 
FinRAn logosta tuttu kukko. ”Ajattelimme, että 
on käyttäjäystävällistä merkitä jokaiselle sivulle 
vinkki alkuperästä. Nyt opettaja tietää jo irtomo-
nisteen nähdessään, mistä julkaisusta moniste on 
otettu”, työryhmä kertoo. 

Sisällön painopisteenä sanelut
Uudistetun laitoksen erityisenä painopisteenä oli-
vat sanelutekstit. Saneluita on uudistettu, täyden-
netty ja muokattu niin, että kokonaisuus on aiem-
paa selkeämpi ja tarjoaa työkaluja nimenomaisesti 
tuen tarpeiden arviointiin sekä annetun tuen 
vaikuttavuuden arviointiin. ”Sanelukirjoituksissa 
aika on ajanut pitkien, koko oppitunnin kestänei-
den kirjoitushetkien ohi. Opettaja tarvitsee työnsä 
tueksi nopeampia tapoja kerätä tietoa”, työryhmä 
toteaa yhdestä suusta. Saneluita on uudessakin lai-
toksessa tarjolla jokaiselle luokka-asteelle. Sanasa-
neluiden pituus on 15−20 sanaa, ja tekstisaneluissa 
pituus vaihtelee 20−50 sanaan. 

Suuri muutos koskee tulosten tarkastelua. Van-
hassa laitoksessa sanelutulokset oli ilmoitettu ar-
vosanoina, nyt sanelutuloksista nimetään taitota-

soja. Muutoksella on haluttu painottaa testistön 
tehtävää tuen tarpeiden selvittämisessä. Tavoit-
teena ei ole asettaa oppilaita paremmuusjärjes-
tykseen, vaan löytää ne oppilaat, joiden oppimis-
ta tulee seurata ja tukea tarkemmin. 

Muokkausten myötä saneluista poistettiin mai-
ninnat saneluiden laatijoista. ”Tällä ei haluta 
vähätellä kenenkään työpanosta, vaan tavoittee-
na on ollut ainoastaan selkeys ja tasapuolisuus. 
Kaikkia tekijöitä ei ollut tiedossa, ja toisaalta 
muokkausten myötä tekijätiedoista olisi tullut 
kovinkin pitkiä rimpsuja”, työryhmä vakuuttaa 
ja jatkaa: ”Toisin kuin asiaan vihkiytymätön ajat-
telisi, on hyvän sanelutekstin miettiminen aika 
kova homma. Nyt paketista löytyy useita sanelu-
pareja, joita voi hyödyntää esimerkiksi interven-
tio-jaksojen alussa ja lopussa.” 

Vertailuaineistojen merkitys
Kaikkiin A7-testistön saneluihin kerättiin uudet 
vertailuaineistot. Viimeisen puolentoista vuoden 
ajan testisaneluita välitettiin eri puolelle Suomea 
ja opettajat välittivät sanelutulokset työryhmän 
tiedoksi. Näin aineistoon saatiin eri murrealuei-
den ja erilaisten koulujen oppilaita. ”Tässä koh-
taa on kiitosten paikka. Ilman eri puolilta Suo-
mea saatuja sanelutuloksia tämä työ ei olisi ollut 
mahdollista!” työryhmä kiittelee. 

Vertailuaineistot mahdollistavat opettajalle ikku-
nan omaa oppilasjoukkoa laajempaan näkemyk-
seen taitojen kehittymisestä kussakin ikävaihees-
sa. ”Erityisiähän nämä A7:n sanelut ovat juurikin 
taustatyön ja vertailuaineistojen vuoksi! Emme 
toki tähdänneet tieteelliset normit täyttävään nor-
meeraukseen, vaan vahvan asiantuntijatason toi-
mintaan. Jokaiselle sanelulle on koottu kaikkiaan 
vähintään 50 oppilaan aineisto, mutta pääsääntöi-
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sesti vertailuaineistoa on pal-
jon tätä reilummin”, työryhmä 
viestittää ja jatkaa: ”Uuden ver-
tailuaineiston tuottamaa tietoa 
verrattiin luonnollisesti van-
hoihin arvosanataulukoihin. 
Oli mielenkiintoista havaita, 
että näin neljäkymmentä vuot-
ta myöhemminkin taitotason 
arviointi on melko yhtenevää. Ennen annettiin vii-
tonen tai kuutonen, nyt puhumme tuen tarpeesta.” 

Vertailuaineistoista uuteen painokseen lisättiin 
myös tietoja aineistojen keräämisajankohdista. 
”Testejä käyttävälle opettajalle tämä mahdollistaa 
aiempaa paremmin saneluiden käyttöä eri luok-
ka-asteilla. Etenkin alkuopetuksessa taidot kehit-
tyvät nopeassa tahdissa.” Työryhmä kokee uuras-
tuksen vahvistaneen omaa ammattitaitoa: ”Kyllä 
asiantuntijuus kirjoitustaidon kehittymisen osalta 
on vahvistunut. Testaus on pieni osa erityisopetta-
jan työtä, mutta esimerkiksi saneluita voi hyödyntää 
myös opetuskäytössä monin eri tavoin. Oleellista-
han on saada oppilas itse havainnoimaan edisty-
mistään ja huomaamaan tarkkuutta vaativat paikat.”

Vinkkejä uuden A7 käyttäjille
”Totta kai tässä odotetaan jännityksellä, miten te-
kemämme uudistustyö otetaan vastaan. Toivotta-
vasti opettajat kokevat A7-testistön edelleen yhtä 
hyödylliseksi ja toimivaksi paketiksi kuin ennen, 
tai ehkä jopa hiukkasen paremmaksi!” työryh-
mä sanailee. Uudistetun testistön tilaaminen 
onnistuu vanhaan malliin FinRAn sähköpostin 
kautta. ”Minä ostin aikoinaan oman kappaleeni 
erityisopettajaopintojen yhteydessä. Opettaja jär-
jesti kimppatilauksen ja taisimme saada hivenen 
alennusta”, muistelee yksi työryhmän jäsenistä 
ja saa toiset nyökkäilemään. ”A7 oli hyvä ensia-

pulaukku vastavalmistuneelle 
ja on pysynyt käytössä koko 
ajan.” Vanhaa painosta ei kan-
natakaan poistaa työpaikan 
kirjahyllystä, sillä joitakin si-
nänsä käyttökelpoisia testejä ei 
voitu siirtää osaksi uudistettua 
laitosta. Mikäli aiempi painos 
puuttuu kokonaan, sitäkin on 

vielä jonkin aikaa mahdollista tilata. 

Työryhmä haluaa vinkata eteenpäin oppia, jota 
uudistustyö on antanut: ”Käytännön asia, jon-
ka tämä uudistustyö on työhömme tuonut, ovat 
tuen tarpeiden seulontatulosten kirjaaminen 
sähköiseen muotoon. Kokeilimme tätä yhdessä 
ja totesimme, että taulukkolaskentaohjelmista 
on monenlaista hyötyä tulosten esittämiseen ja 
tulkintaan. Kuulostaa ehkä vaikealle, mutta ei 
todellakaan sitä ole!” FinRAn verkkosivuilta voi 
koneelleen ladata valmiin virheanalyysin tauluk-
kolaskentapohjan, jolla tulosten sähköistä käsit-
telyä voi aloitella. 

Kiinnostuitko? 

A7 – Lukemisen ja kirjoittamisen testejä 2008
A7 – Lukemisen ja kirjoittamisen testejä 2019. 
(painossa) 

Tilaukset osoitteesta finrainfo@gmail.com

KUVA 2. osaamisen tasot.

mailto:finrainfo@gmail.com
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Eriyttävällä työtavalla onnistuneita 
oppimiskokemuksia
Neljä vuotta sitten Jenni Sahonen-Räty löysi itsensä luokasta, jossa eriyttäminen ei ollut 
vaihtoehto vaan välttämättömyys. Tässä artikkelissa Jenni kertoo, miten hänestä tuli Liitupö-
lyttäjä, ja kuvaa käytännön esimerkein oppilaslähtöistä opetustapaansa. 

Omista kokemuksista 
yhteiseen kokemukseen
Neljä vuotta sitten vaihdoin työpaikkaa kouluun, 
jonka oppilaat puhuvat yhteensä 23 eri kieltä äi-
dinkielenään. Lapset sekä ymmärtävät että vääri-
nymmärtävät toisiaan. Suomen kielen vertaisop-
piminen on vähäistä. Tavaillessani tulevan luok-
kani nimilistaa mietin, kuinka koskaan oppisin 
oppilaideni nimet ulkoa. Heistä yli 80 prosenttia 
oli maahanmuuttajataustaisia. Jännitti. Koulu al-
koi, ja luokka täyttyi iloisista ekaluokkalaisista. 
Kukaan ei oikeastaan osannut vielä lukea, mutta 
eivät osanneet kaikkien vanhemmatkaan. Ymmär-
sivätkö oppilaat puhettani? Hidastin, yritin puhua 
selkokieltä. Oppilaiden nimet jäivät mieleeni jo 
ensimmäisenä koulupäivänä, mutta samalla aavis-
tin haasteiden vasta alkavan. Oppikirjojen tehtävät 
tuntuivat vaikeilta. Välipalaksi tarkoitetun lyhyen 
tehtävän tekemiseen saattoi mennä iso siivu tun-
nista, kun suuri osa tehtävän sanastosta oli vieras-
ta. Osa yritti täyttää kirjaansa mallista ymmärtä-
mättä tehtävää. Osalle jopa mallista kopioiminen 
oli mahdoton tehtävä. Samaan aikaan muutama 
oppilas alkoi jo turhautua odotteluun. Kotitehtä-
vien antaminen oppikirjoista oli hankalaa, koska 
oppilaat tarvitsivat niiden tekemisessä apua. Kou-
lumme oppilaiden vanhempien arvostus koulua 

kohtaan on korkealla, mutta harva heistä pystyy 
auttamaan lapsiaan koulutehtävissä. 

Uusia haasteita oli paljon, ja koin tarvitsevani työni 
onnistumiseksi jotain uutta. Löysin Varga-Nemé-
nyi-menetelmän, jolla aloin toteuttaa matematii-
kan opetusta luokassani. Varga-Neményi-mene-
telmässä kokemusten pohjalta rakennetaan ma-
temaattista ajattelua sekä opitaan käsitteitä ja ope-
raatioita, jotka kielennetään oppilaan kouluarjessa 
käyttämän kielen kautta lopulta matematiikan 
kielelle (Lampinen, Neményi & Sz. Oravec 2016, 
13). Menetelmässä oppilaille tarjoillaan runsaasti 
loogis-matemaattisia kokemuksia leikkien, pelien, 
toimintamateriaalien ja kuvien avulla. Menetelmä 
tuntui sopivan hyvin työkalukseni. Toimintamate-
riaaleilla työskentelyä seuratessani sain arvokasta 
tietoa oppilaiden ajattelusta varsinkin, kun kaik-
ki eivät osanneet pukea ajatteluaan sanoiksi – tai 
ainakaan suomen kielelle. Teimme asioita, joiden 
osaamista olin pitänyt itsestään selvänä, mutta 
huomasin olleeni väärässä. Oivalsin, että oppi-
laideni kokemusmaailmat olivat hyvin erilaisia. 
Kaikki eivät olleet rakennelleet palapelejä, koska 
ehkä pakolaisleirillä ei ollut palapelejä. Kyse ei siis 
välttämättä ollutkaan osaamattomuudesta, vaan 
kokemuksen puutteesta. Tunsin voimattomuutta 
tajutessani, ettei kaikille ollut luettu iltaisin iltasa-

» Jenni Sahonen-Räty, KM,
luokanopettaja
Varissuon koulu, Turku
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tua, ettei kaikilla ollut kotona ainoatakaan kirjaa, 
että lukemaan juuri oppinut ekaluokkalainen oli 
perheensä ainoa lukutaitoinen. Samalla ymmärsin, 
että minulla oli käsissäni ainutlaatuinen ja arvokas 
sekoitus erilaisia kulttuureja ympäri maailmaa. 

Ryhdyin muokkaamaan muitakin luokkani ru-
tiineja hyödyntäen Varga-Neményi-menetelmän 
aineksia. Aloimme käyttää joka aamu runsaasti 
aikaa kalenteriin. Aamujumpan tahtiin luette-
limme esimerkiksi viikonpäiviä, kuukausia ja lu-
kujonoja eri suuntiin. Laskimme koulupäiviä ja 
tutustuimme huomaamattamme kymmenjärjes-
telmään ja järjestyslukuihin. Houkuttelin lapsia 
opettelemaan samoja asioita omilla äidinkielil-
lään ja opettamaan niitä meille muille. Usein syn-
tyi keskustelua, kun joku sana kuulosti melkein 
samalta eri kielillä. Huomasin, että näinkin kes-
keiset käsitteet saattoivat olla vieraita oppilaalle 
hänen omalla äidinkielellään. Vähitellen syntyi 
kokemuksen kautta käsitys maanantaista viikon 
ensimmäisenä päivänä, jota edelsi viikonloppu. 
Aamurutiinien toistuminen pääpiirteittäin sa-
manlaisina päivästä toiseen osoittautui merkityk-
selliseksi: tuttuudesta tulee tunne, että me osaam-
me. Sellainen tunne on hyvä alku koulupäivälle. 

Liitupölyä ja sopivaa 
oppimateriaalia
Kokeilemalla löysin vähitellen toimintatapoja, 
jotka tuntuivat sopivan niin minulle opettajana 
kuin oppilaillenikin. Saatuani muutaman vuoden 
kuluttua uuden ekaluokan minulla oli paljon val-
miimpi ja varmempi olo. Minulla oli myös valmii-
na paljon materiaalia. Mietin, mihin olin käyttä-
nyt mitäkin, ja tein löytöjä, joiden olemassaoloa 

en enää muistanut. Materiaalia oli kertynyt yllättä-
vän paljon. Ajattelin, että siitä voisi olla iloa myös 
muille. Loin Facebookiin Liitupölyttäjä-nimisen 
ryhmän, jolla oli nopeasti useampi sata seuraajaa. 
”Kasvit tarvitsevat pölyttäjiä tuottaakseen satoa ja 
siemeniä. Liitupölyttäjä häärii luokassa ripotellen 
liitupölyä harkitusti ympäriinsä saadakseen oppi-
laat innostumaan oppimisesta.” Nyt ryhmässä on 
jo noin 3000 seuraajaa! Minut toiminnallisuuteen 
ohjasi monikielisyys, mutta eriyttämisen tarpeita 
on ihan kaikenlaisissa ryhmissä. 

Liitupölyttäjä-ryhmässä on siis pääasiassa alkuo-
petukseen valmistamaani materiaalia, jota kol-
legat eri puolilla Suomea ovat hyödyntäneet mo-
nenlaisissa ryhmissä, myös esimerkiksi isompien 
oppilaiden pienryhmissä. On ollut ilahduttavaa 
saada toisilta opettajilta palautetta tehtävien toi-
mivuudesta. Mitä enemmän seuraan oppilaiden 
työskentelyä, sitä enemmän saan ideoita, kuinka 
edetä luokan kanssa. Tarvitsen selkeää materiaalia, 
jonka avulla voi helposti eriyttää eri suuntiin. Juu-
ri omalle ryhmälle sopivan materiaalin etsiminen 
on työlästä, joten suunnittelen ja valmistan paljon 
materiaalia myös itse. Työpöydältäni löytyy usein 
pikaisia luonnoksia päivän aikana syntyneistä ide-
oista. Niistä pienen osan ehdin toteuttaa. 

Toistoa, yhdessä oppimista 
ja mielekästä tekemistä
Koulumme oppilaat tykkäävät käydä koulus-
sa. Perjantai-iltapäivät ovat monille oppilaille 
ankeita, kun edessä on viikonloppu eikä pääse 
kouluun. Oppilaat innostuvat helposti, kun teh-
tävät ovat sopivan tasoisia. Tein 2. luokan oppi-
laille pistetyöskentelyä varten sanalappuja, jotka 
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piti lajitella kahteen postilaatikkoon: toiseen sa-
nat, jotka tarkoittavat jotain, toiseen epäsanat. 
Oppilas, jolle lukeminen oli vielä työlästä, toi-
voi saavansa kotiin samanlaisia lappuja. Lopul-
ta useamman oppilaan reppuun sujahti päivän 
päätteeksi sanalappuja. Oppilaiden innostuksen 
myötä tehtävä jatkojalostui, ja syntyi laatikolli-
nen ”Sanasäkkejä” kotitehtäviksi. Jokaisessa sä-
kissä on sanoja ja epäsanoja, joita tuttuun tapaan 
järjestetään kotona kahteen ryhmään. Sanat, 
jotka tarkoittavat jotain, kirjoitetaan vihkoon. 
Jokaisessa säkissä on eri sanat, ja säkit on nume-
roitu. Mitä isompi luku, sitä haastavampia sanoja 
säkissä on. Tämän tiedon pidän itselläni, mutta 
pystyn huomiota herättämättä ohjaamaan, mikä 
säkki kenenkin kannattaa ottaa kotitehtäväksi. 
Pohdin usein, saavatko nykyisen luokkani kaksi 
äidinkielenään suomea puhuvaa oppilasta riit-
tävästi kielellisiä haasteita hyvin selkokielisessä 
oppimisympäristössä. Tällaisilla pienillä asioilla 
yritän ottaa myös heidät paremmin huomioon, 
kun he ”sattumalta” saavat kotitehtäväksi säkin, 

jossa on haastavampia sanoja. Seuraavana päivä-
nä Sanasäkki palautetaan kouluun. Kun tehtävän 
idea on tuttu, kotitehtävän antamiseen ei mene 
aikaa. Kaikki tietävät, mitä Sanasäkki-tehtävässä 
tehdään. Seuraavalla kerralla jokainen ottaa koti-
tehtäväksi sellaisen säkin, jota ei ole vielä tehnyt. 

Kun taululle ilmestyy pistetyöskentelystä kertovat 
väriympyrät, riemulla ei ole rajaa. Olemme ope-
telleet työskentelytapaa ensin helpoilla peleillä ja 
rakentelutehtävillä. Pistetyöskentelyssä luokassa 
on useampi piste, joista jokaisessa on eri tehtä-
vä. Pisteillä työskennellään yleensä 2–4 oppilaan 
ryhmissä. Kun opettaja kilisyttää kelloa, on aika 
lopettaa työskentely, järjestää tavarat seuraavaa 
ryhmää varten ja siirtyä uudelle pisteelle. Kun 
ryhmässä työskentely ja vaihto pisteeltä toiselle 
sujuvat, sisällön merkitys pisteellä kasvaa. Yleensä 
pisteillä kerrataan ja vahvistetaan opittuja mate-
matiikan ja suomen kielen taitoja monella eri ta-
valla, jolloin saman toisto ei ehdi käydä tylsäksi. 
Tehtävätyypit ovat oppilaille pääosin tuttuja; jou-
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kossa on enintään yksi 
uusi tehtävätyyppi. Ryh-
mät muodostetaan eri 
tavoin. Joskus enemmän 
tukea tarvitsevat ovat sa-
massa ryhmässä, jolloin 
pystyn ohjaamaan heitä. 
Joskus arvomme ryhmät 
ja mietimme, millaiseen 
ryhmään on mukava 
mennä. Joskus samassa 
ryhmässä ovat oppilaat, 
joilla on sama äidinkieli. 
Silloin pisteellä saattaa 
olla tehtävä, jossa tuttu 
asia puhutaan omalla kielellä. Esimerkiksi ma-
tematiikassa opettelimme kymmenylitystä Var-
ga-Neményi-menetelmään liittyvän kanalatarinan 
ja -leikin avulla. Suomeksi tarina oli jo hyvin hal-
lussa, mutta nyt pisteellä leikittiinkin kanalaleikkiä 
omalla äidinkielellä. Joskus hyödynnän pistetyös-
kentelyä, kun haluan arvioida tietyn asian osaa-
mista. Silloin muut pisteet ovat niin tuttuja, että 
voin itse keskittyä oman arviointipisteeni hoitoon. 
Pisteellä saattaa olla samasta tehtävästä muutama 
vaihtoehto, joista oppilas valitsee itselleen sopi-
vimman. Siellä voi olla esimerkiksi kuva sekä kaksi 
lautasta, joista toisessa on sanoja ja toisessa virk-
keitä. Oppilas valitsee lautasen ja etsii siitä kuvaan 
sopivat sanat tai virkkeet. Nopeimmille tarjoilen 
lisähaasteita, jotka yleensä ovat toteutettavissa pis-
teellä olevilla materiaaleilla.

Kirjojen informaatio- ja tehtävämäärä tuntuu toi-
sinaan ahdistavan oppilaita. Saatan tehdä saman 
tyyppisistä tehtävistä tehtäväkortteja, jotka ovat 

pinossa sivupöydällä tai 
vaikka pöydän alla. Op-
pilas hakee yhden kor-
tin, tekee tehtävän vih-
koonsa, palauttaa kortin 
ja hakee samalla uuden. 
Joskus tehtävät on pii-
lotettu ympäri luokkaa 
suklaamunien yllätysr-
asioihin, jolloin pitää tar-
kasti muistaa palauttaa 
rasia samaan paikkaan, 
josta sen löysi. Joku te-
kee oppitunnin aikana 
opettajan avustuksella 

kaksi tehtävää, toinen itsekseen kaksikymmentä. 
Ehdin auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua, eikä no-
peimmilta lopu sillä aikaa tehtävät kesken. Toisella 
pöydällä saattaa olla erilaisia tehtäväkortteja, haas-
tavampia, joiden olemassaolosta vihjaan sopivassa 
vaiheessa. Kun olemme koulussa harjoitelleet opis-
keltavaa asiaa tällä tavoin, saatan kotitehtäväksi an-
taa kirjasta samantapaisia tehtäviä eriyttäen.

Suomen kieli on sekä oppimisen kohteena että vä-
lineenä jokaisella oppitunnilla. Siinä on runsaasti 
haasteita pienelle koululaiselle, jonka äidinkieli 
ei ole suomi. Joulukuussa 2017 Turussa etsittiin 
kaupungin monikielisintä luokkaa. Silloisessa 
ekaluokassani laskimme osaavamme yhteensä 16 
eri kieltä. Voitimme kilpailun ja olimme ylpeitä 
osaamisestamme.

Lähteet
Lampinen, A., Neményi E. C. & Sz. Oravecz M. 2016. Opettajan tienviit-

ta 1a. Helsinki: Tim1Digipaja Oy. 
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Selkokieli tekee kirjoista saavutettavia
Joka luokassa on oppilaita, joille lukeminen on vaikeaa. Tivata, hedelmällinen, rakentava ja 
juokseva vesi – hankalat sanat pysäyttävät lukemisen. Pitkät virkkeet ja suuri tekstimassa ovat 
luotaantyöntäviä, ja kirja varsin vieras kapistus monen nykynuoren kädessä. 

Lukija on tärkein
Selkokieli tekee kirjasta saavutettavan lukijalle, 
joka ei muuten pystyisi lukemaan sitä. Kun kirja 
mukautetaan selkokielelle, tavoitteena on mah-
dollisimman helppolukuinen ja lukemaan hou-
kutteleva teksti. 

Asioiden tulee olla ymmärrettäviä ja helppoja 
lukijan näkökulmasta. Tärkein työkalu selkokie-
lelle mukauttamisessa onkin empatia, halu aut-
taa lukijaa tekstin kanssa. Kokonaisuuden ym-
märtämiseen jää enemmän energiaa, kun kielen 
rakenteet ovat yksinkertaisia ja sanat tuttuja ja 
helppoja. Tekstiä täytyy lyhentää rohkeasti, sillä 
lyhyt teksti motivoi lukemaan. Usein myös juo-
nikuvioita ja kirjan henkilömäärää pitää karsia. 
Alkuteoksen tunnelman tulee kuitenkin säilyä 
eikä perusjuonenkulku saa muuttua. Seuraava 
esimerkki kuvaa hyvin selkomukautuksen ideaa. 
Huomaa, että myös tekstin rivitys on osa selko-
mukautusta!

Nadja Sumasen kirjassa Rambo kohtaus tri-
athlon-kisoista näyttää tältä: 

Tajusin hikinauhasta huolimatta näyttäväni aa-
silta itsekin. Riston ehtiessä luoksemme Nopsan 
jalka petti, ja se kaatui rämähtäen maahan herät-

täen tarpeetonta huomiota. Liina peitti kasvonsa 
kämmenillään. 

Selkokirjassa sama kohtaus menee näin: 

Tajusin, että näytin aasilta itsekin. 
Kun Risto ehti luoksemme, 
pyörän jalka petti, ja se kaatui maahan.
Räminä aiheutti huomiota, jota emme toivoneet. 
Liina peitti kasvonsa kämmenillään. Sitä hävetti.

» Riikka Tuohimetsä,
erityisopettaja sekä Selkokeskuksen 
asiantuntija ja kouluttaja.
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Riikka Tuohimetsä on mukauttanut sel-
kokielelle Nadja Sumasen Rambon, Timo 
Parvelan Maukan ja Väykän sekä pian il-
mestyvän Jari Mäkipään kirjan Masi Tulp-
pa: pääsy kielletty! 
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Selkokirjoja voivat lukea 
monenlaiset ihmiset

Selkokirjoista on iloa monenlaisille ihmisille eri 
elämäntilanteissa. Selkolukijoita voivat olla esi-
merkiksi ikäihmiset, tottumattomat lukijat, maa-
hanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on kielellinen 
oppimisvaikeus, lukivaikeus, ADHD tai kehitys-
vamma.

Koulussa koko luokka voi lukea samaa kirjaa, 
kun tarjolla on alkuteoksen lisäksi selkoversio. 
Monelle selkokirja toimii siltana yleiskieliseen 
kirjallisuuteen. Näin on erityisesti maahan-

muuttajien kohdalla. Selkokielen avulla he voi-
vat lukea kirjoja jo kielenoppimisen alkuvai-
heessa. 

Lopuksi vielä rohkaisen, että jokainen voi tart-
tua selkokirjaan. Olen itse tutustunut klassikoi-
hin selkoversioina: helppoa ja nopeaa kiireiselle 
ihmiselle. Selkokirjallisuuskin on hyvää kirjalli-
suutta. 

 
Lisää tietoa selkokirjallisuudesta on Selkokes-
kuksen verkkosivuilla: https://selkokeskus.fi/sel-
kokirjallisuus/selkokirjat/

Selkokielisiä kirjoja löytyy eri ikäisille lukijoille.
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Aapiskukko-palkinto 2019 Heikki 
Lyytiselle
FinRA myöntää vuoden 2019 Aapiskukko-palkinnon Heikki Lyytiselle arvostuksena hänen mer-
kittävästä työstään sekä lukutaitotutkimuksessa että lukemaan oppimista tukevien välineiden 
kehittämisessä. Palkinto luovutettiin Lyytiselle 18.8. Opin ja osaan -tapahtumassa Jyväskylässä. 

Heikki Lyytinen on ansiokkaan uransa aikana 
tutkinut erityisesti lukemiseen liittyviä oppimis-
vaikeuksia. Hän on johtanut kahta tutkimuksen 
huippuyksikköä ja ollut mukana kasvattamassa 
kokonaista tutkijasukupolvea sekä Suomessa että 
muualla. Vuodesta 2015 Lyytinen on hoitanut 
UNESCO-professuuria Jyväskylän yliopistossa. 
Professuurin teemana on Lukutaito kuuluu kai-
kille, ja sen myötä Lyytinen on tukemassa lasten 
oikeutta oppia lukemaan omalla äidinkielellään 
myös monissa Afrikan maissa.

Heikki Lyytisen tutkimushankkeiden pohjalta on 
kehitetty lukutaidon oppimista tukeva Ekapeli 
(SpelEtt, Graphogame), joka on antanut välineet 
vanhemmille, pedagogeille ja oppilaille harjoittaa 
lukemisen perusteita. Hänen visionaan on ollut 
saattaa Ekapeli ilmaiseksi kaikkien hyödynnet-
täväksi ja näin tukea kaikkien lasten lukemaan 
oppimista.

Heikki Lyytinen ja Aaapiskukko-kunniakirja 18.8. Oikealla Ann-Sofie Selin, FinRAn pj..
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Neljäs Itämeren konferenssi  
lähestyy!
Kaikki lukemisesta ja kielitaidosta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi 4. Itämeren lukemi-
sen konferenssiin! Konferenssi järjestetään Tallinnassa 16.–21. tammikuuta 2020. Konferenssin 
nimi on “Etsiessä yhteistä kieltä“, ja sen teemana on monikielinen koulutus. 

Konferenssissa käsitellään ajankohtaisia ope-
tukseen liittyviä kysymyksiä: Miten tukea mo-
nikielisten oppijoiden 
oppimista? Mitä uusin 
tutkimus kertoo mo-
nikielisyydestä ja sen 
yhteydestä oppimi-
seen? Mikä on moni-
kielisyyden ja oppimis-
vaikeuksien suhde ja 
mikä on opettajan roo-
li tuen toteuttamisessa 
yhteistyössä perhei-
den kanssa? Millaisia 
koulutuksen antamia 
valmiuksia opettajat 
tarvitsevat työsken-
nellessään monikult-
tuurisissa kouluissa ja 
päiväkodeissa? Mikä on digitaalisuuden rooli 
opetuksen ja tuen toteuttamisessa?

Konferenssin monipuolinen ohjelma mahdollis-
taa luentojen ohella vierailuja kouluihin, päivä-

koteihin ja kirjastoihin. 
Konferenssin pääpu-
hujina ovat professori 
Heikki Lyytinen Suo-
mesta ja Anu Raud Vi-
rosta. 

Osallistujien ilmoit-
tautuminen avataan 
15.10. Konferenssioh-
jelma löytyy jatkuvasti 
päivittyviltä kotisivulta 
https://4bscl2020.ee/. 
Mikäli haluat esitellä 
omaa työtäsi konfe-
renssissa, lähetä abst-
rakti 15.9.2019 men-
nessä. Tarkempia ohjei-

ta abstraktin laadintaan löytyy konferenssin ja 
FinRAn nettisivuilta.

Tervetuloa sadunomaiseen Tallinnaan!

Mare Müürsepp
President of Estonian Reading Association

https://4bscl2020.ee/
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Saat Kielikukon liittymällä jäseneksi tai tilaamalla sen!
Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa.
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Tykkää Facebookissa FinRA (Finnish Reading Association)
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 39. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen 
ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. 
Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, 
puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvioita.

Kuluvana vuonna 2019 keskitymme seuraaviin teemoihin: kirjaston 
lukutaitotyö, maahanmuuttajien lukutaito, erilaiset oppijat ja 
draamaa hyödyntävien opettajien kokemukset. Myös muut aiheet 
ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin jättö- ja lehden 
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden 
takakannesta. Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon 
päätoimittajalle osoitteella heli.ketovuori@me.com. Vuoden 2019 
viimeinen numero keskittyy draaman käyttöön opetuksessa. Kyseisen 
numeron artikkelien tulee olla toimituksessa 24.10. mennessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.

http://finnishreaingassociation.blogspot.fi


