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Lukijalle
Vuosi sitten kirjoitimme pääkirjoitusta kovin eri 
tunnelmissa. A7-testipaketin uudistustyö oli 
juuri saatu valmiiksi ja puhkuimme intoa julkai-
sun päästessä markkinoille. Korona oli tuolloin 
vain kehä auringon ympärillä! Myös tänä syk-
synä oli tarkoitus tarjota opetusväen käyttöön 
materiaalia, jossa luku- ja kirjoitustaitoa sekä 
kaikkeen oppimiseen liittyviä toiminnanohjaus-
taitoja harjaannutetaan matemaattisten taito-
jen yhteydessä. Koronan seurauksena toimi-
tuskunta kuitenkin päätti, että toiminnallisiin ja 
vuorovaikutteisiin harjoitteisiin perustuvan ma-
teriaalin julkaisua lykätään siihen saakka, kun-
nes läheistä kanssakäymistä sisältävä toiminta 
on kouluissa taas toteutettavissa terveyttä uh-
kaamatta. Pienenä makupalana tarjoillaan kui-
tenkin yksi esimerkkiharjoitus tulossa olevasta 
julkaisusta. 

Tälläkin kertaa tämä oppimisen tuen teema-
numero pyrkii herättämään keskustelua ja tarjo-
amaan myös välineitä hyödynnettäväksi suoraan 
arkeen. Guðmundur B. Kristmundssonin englan-
ninkielinen artikkeli verryttelee paitsi kielitaitoa, 
tarjoaa myös ajantasaista tietoa vanhempien 
merkityksestä lapsen taitojen kehittymiselle. Eri-
tyisen ajankohtainen on myös Satu-Maarit Fran-
goun artikkeli eri kirjoitusvälineiden eli kynän ja 
koneen käytön yhteydestä muistamiseen. Aron, 
Elorannan, Parhialan ja Torpan artikkeli nostaa 
esille usein vähälle huomiolle jääneen, mutta 
yksilön kannalta oleellisen oppimisvaikeuksien 
ja psyykkisen hyvinvoinnin välisen yhteyden. 
Teemaa täydentää Pauliina Parhialan väitöstut-
kimukseen pohjautuva artikkeli. 

Marjatta Takala pohdiskelee kirjoitukses-
saan inklusiivisen opetuksen toteutusta nostaen 
esiin yhteisopettajuuden mahdollisuuksia. Anne 
Paavola, Anna Suokonautio, Miia Kuronen ja Min-

na Närhilä käsittelevät laajassa artikkelissaan 
lukemaan oppimisen haasteita sekä sen tuek-
si kehitettyjä materiaaleja ja tukimenetelmiä. 
Tuen tarpeen seulontaa käsittelevä artikkelissa 
puolestaan kannustetaan sähköisten välineiden 
hyödyntämiseen seulontatiedon käsittelyssä. 
Artikkeli esittelee käytännön esimerkin, jonka 
pohjalta kokeiluja on helppo aloittaa ja jalostaa 
toimintaa omaa työtä parhaiten tukevaan muo-
toon. Kirja-arvioinnit puolestaan esittelevät kaksi 
vuoden uutuusjulkaisua. 

Vaikka koronakevät ja sitä seurannut alkava 
lukuvuosi on tuntunut monen opettajan kohdalla 
raskaalta, on se samalla tehnyt näkyväksi kou-
lutusjärjestelmämme vahvuuksia. Osaava opet-
tajakunta ansaitsee kiitokset poikkeuksellisen 
kevään tuomien haasteiden ratkaisijana. Vain 
muutaman päivän varoajalla käynnistyi oppilai-
den opiskelun turvannut massiivinen etäopetus. 
Myös kansainvälisesti tarkasteltuna saavutus oli 
poikkeuksellinen. Ideoita ja käytänteitä jaettiin 
verkossa samalla, kun sekä käsitys etäopetuk-
sen toteutuksesta että uusista välineistä sen to-
teuttamiseksi tarkentui. 

Vuoden viimeisessä numerossa haluaisim-
me esitellä arjessa hyväksi havaittuja pedago-
gisia käytänteitä ja ohjelmia. Toivommekin, että 
lähettäisitte niitä rohkeasti toimitukseemme syk-
syn kuluessa. Mukaan voi liittää kuvia ja kuvauk-
sen työskentelytavan tai ohjelman toteutukseen 
liittyen. Toivottavasti saamme yhdessä koottua 
lukijoillemme monipuolisen etäopetusta tukevan 
paketin.

 

Kielikukon syysterveisin  
Heli Ketovuori ja Miina Orell
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Oppimisvaikeudet ja psyykkinen 
hyvinvointi
Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan lapsen saamaan opetukseen nähden suuria vaikeuksia oppia 
peruskoulutaitoja eli lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa. Oppimisvaikeus voi olla ka-
pea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta, mutta se voi esiintyä usealla alue-
ella samanaikaisesti. Vaikeudet voivat myös ilmetä eri tavoin eri ikävaiheissa. Oppimisvaikeudet 
ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka usein jatkuvat ainakin jossain muodossa myös aikuisuuteen. 
Suomalaisissa tutkimuksissa on tutkittu lähinnä lukivaikeuden jatkuvuutta ja havaittu lapsuu-
den lukivaikeuden olevan varsin pysyvää nuoruuteen (Perälä, Eklund, & Torppa 2018; Eklund, 
van Bergen, & Lyytinen 2015) ja aikuisuuteen (Eloranta, Närhi, Eklund, Ahonen & Aro 2019a). 
Suomalaisista aikuisista, joilla oli lapsena ollut lukivaikeus, 40 prosentilla lukunopeus jäi aikui-
senakin lukivaikeuden rajaksi asetettua suoriutumista heikommaksi (Eloranta ym. 2019a). Li-
säksi on huomattava, että heistä monella lukeminen sujuvuudessa oli aikuisenakin lievempiä 
lukemisen ongelmia, vaikka lukivaikeutta ei voitu tunnistaa.

Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä aikuisiän 
heikompaan koulutus- ja tulotasoon sekä psyyk-
kisiin häiriöihin (Aro ym. 2019; Eloranta, Närhi, 
Ahonen, & Aro 2019b; McLaughlin, Speirs, & 
Shenassa 2014; Undheim 2009). Oppimisvai-
keuksien on todettu olevan yhteydessä erityi-
sesti kielteiseen käsitykseen itsestä ja omista 
taidoista (McArthur, Francis, Caruana, Boyes & 
Badcock 2016) sekä ahdistukseen ja masen-
nukseen (Klassen, Tze, & Hannok 2013; Maag & 
Reid 2006; Nelson & Harwood 2011a; Nelson & 
Harwood 2011b). 

Oppimisvaikeuksien ilmeneminen koulussa 
voi herättää oppilaassa ikäviä tunteita itseä ja 
oppimista kohtaan, väsymystä ja oppimistilan-
teiden välttelyä. Vaikeuksia opintiellään kokeva 
lapsi saattaa verrata omia taitojaan tavanomai-
sesti oppiviin lapsiin, mikä voi johtaa oppijami-
näkuvan heikkenemiseen tai tunne-elämän oirei-
luun (mm. Carroll, Maughan, Goodman & Meltzer 
2004), varsinkin ellei lapsella ole tietoa omista 

vaikeuksistaan. Niinpä lasta tai nuorta lähellä 
olevien aikuisten on syytä kuulla herkällä kor-
valla lapsen kokemuksia kouluun liittyvistä vai-
keuksista ja olla tarvittaessa hänen tukenaan. 
Toisaalta myös hyvinvoinnilla on vaikutusta op-
pimiseen. Ahdistuneisuuden, surullisuuden tai 
yleisen masentuneisuuden kokeminen vaikuttaa 
esimerkiksi läksyihin keskittymiseen (Deighton 
ym. 2018). Onkin hyvä kysyä, johtuvatko oppi-
misvaikeuksien ja hyvinvoinnin väliset yhteydet 
oppimisvaikeuden vuoksi kohdatuista ongelmis-
ta koulussa, kuten usein oletamme, vai onko 
mahdollista, että hyvinvoinnin ja oppimisen on-
gelmien yhteys selittyy jollain muulla tavalla. 

Lukivaikeus ja hyvinvointi 
koulusiirtymässä
Toistaiseksi ei ole olemassa juurikaan tutkimustie-
toa siitä, aiheuttavatko koulussa kohdatut vaikeat 
oppimistilanteet mahdollisesti hyvinvoinnin ongel-
mia, vai ovatko oppimisen ongelmat ja hyvinvointi 

Anna-Kaija Eloranta,  
PsT
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yhteydessä jo ennen kouluikää. Eräässä suoma-
laistutkimuksessa kuitenkin seurattiin lapsia, 
joilla oli ja ei ollut lukivaikeutta nelivuotiaasta yh-
deksänvuotiaaksi (Parhiala ym. 2015). Tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää ennen kouluikää (kuusi-
vuotiaana) tai kouluiässä (yhdeksänvuotiaana) 
tehtyjen vanhempien arviointien perusteella eroja 
hyvinvoinnissa (tarkkaavuudessa, sosiaalisissa 
taidoissa, ulos- ja sisäänpäin suuntautuvassa on-
gelmakäyttäytymisessä) kahden ryhmän välillä: 
lapsilla, joille kehittyi lukivaikeus, ja lapsilla, joil-
le ei kehittynyt lukivaikeutta. Mikäli hyvinvoinnin 
ongelmat ilmaantuisivat tai selvästi lisääntyisivät 
valikoidusti vain lapsilla, joilla todettiin lukivai-
keus kouluiässä, yhdeksänvuotiaana arvioidut 
hyvinvoinnin ongelmat voisivat olla seurausta lu-
kivaikeuteen liittyvistä kielteisistä kokemuksista. 
Tutkimuksessa todettiin, että lapsilla, joilla ilmeni 
kouluiässä lukivaikeutta, havaittiin jo alle koului-
käisinä heikommat sosiaaliset taidot ja enemmän 
tarkkaavaisuuden ongelmia tyypillisesti lukeviin 
lapsiin verrattuna. Siirryttyään kouluun lukemisen 
vaikeuksia potevien lasten sosiaaliset taidot olivat 
kuitenkin samalla tasolla kuin muillakin lapsilla. 
Tarkkaavaisuuden ongelmat pysyivät sen sijaan 
lukivaikeusryhmässä koko seuranta-ajan korkeal-
la tasolla, koulusiirtymä ei niitä lisännyt. Eroja 
ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden tai käy-
tösongelmien välillä ei havaittu tyypillisesti oppi-
vien ja oppimisvaikeuksia kokevien lasten välillä. 

Ensimmäiset kouluvuodet eivät siis näyttä-
neet lisäävän hyvinvoinnin ongelmia tässä ai-
neistossa vaan ennemminkin suojaavan lasten 
hyvinvointia lukivaikeudesta huolimatta. 

Tilanne voi kuitenkin olla erilainen kehityk-
sen edetessä, ja yhteys saattaa ilmetä myös myö-
hemmässä vaiheessa. Koulutaipaleen edetessä 
oppimateriaali käy haastavammaksi ja oppimis-
vaikeus saattaa tulla näin myös aikaisempaa 
näkyvämmäksi ja tilanteesta riippuen vaikuttaa 
myös hyvinvointiin. Lisäksi ikävät kokemukset 

saattavat kasautua ja vaikuttaa vasta vuosien 
päästä hyvinvointiin. 

Oppimisvaikeudet ja 
hyvinvointi nuoruudessa
Nuorten hyvinvoinnista on saatu tietoa suoma-
laisista tutkimuksista ja tunnistettu hyvinvoinnin 
alaryhmiä (mm. Korhonen, Linnanmäki & Aunio 
2014; Tuominen-Soini & Salmela-Aro 2014). 
Parhiala ja muut (2017) selvittivät yli tuhannen 
yhdeksännen luokan oppilaan aineiston avulla 
hyvinvoinniltaan erilaisia alaryhmiä ja niiden yh-
teyttä oppimisvaikeuksiin. 

Tuloksena saatiin viisi erilaista hyvinvoinnin 
alaryhmää, joiden yhteys oppimisvaikeuksiin 
vaihteli. Ensimmäisen ryhmän nuoret (11% nuo-
rista) olivat motivoituneita kouluun, viihtyivät 
koulussa, voivat emotionaalisesti hyvin ja heillä 
ei ollut juurikaan oppimisen vaikeuksia. Toinen, 
suurin ryhmä koostui nuorista (68% nuorista), 
jotka voivat varsin hyvin ja olivat motivoituneita 
koulunkäyntiin, vaikka osalla oli myös oppimis-
vaikeuksia tai heikot akateemiset taidot. Kol-
manneksi löytyi huolestuttava ryhmä, joka koos-
tui vajaasta 10 prosentista nuoria. He eivät olleet 
motivoituneita kouluun, olivat koulu-uupuneita ja 
voivat emotionaalisesti huonosti. Lisäksi heillä 
oli heikot akateemiset taidot sekä oppimisvai-
keuksia. Ryhmässä oli hieman enemmän tyttöjä 
kuin poikia, ja he ovat suuressa riskissä pudo-
ta koulupolulta. Lisäksi löytyi ryhmä pääasiassa 
poikia, jotka eivät olleet motivoituneita kouluun 
eivätkä oikein viihtyneet koulussa (9% nuoris-
ta). Heillä oli heikot akateemiset taidot, etenkin 
lukusujuvuus oli heikkoa, ja heillä oli myös ma-
tematiikan oppimisvaikeuksia. Toisaalta heidän 
emotionaalinen hyvinvointinsa näyttäytyi tästä 
huolimatta kohtalaisena. Viides ryhmä (5 % nuo-
rista), koostui pääasiassa tytöistä, jotka olivat 
koulu-uupuneita, heillä oli tunne-elämän oireilua 
ja heikko itsetunto, mutta he olivat motivoitunei-
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ta eri oppiaineisiin ja koulunkäymiseen. Lisäksi 
heillä oli hyvät akateemiset taidot, etenkin luku-
sujuvuudessa. 

Tulokset osoittavat, että suoraan koulusuo-
riutumisesta ei voida arvioida nuoren hyvinvoin-
nin tasoa, suurin osa nuorista näyttää voivan 
kohtalaisen hyvin riippumatta oppimisvaikeuk-
sista. Koulumotivaation ja akateemisten taitojen 
yhteys näyttäytyi vahvana, kun taas emotionaa-
linen hyvinvointi oli yhteydessä akateemisiin tai-
toihin vain osalla niistä nuorista, joilla oli myös 
heikko koulumotivaatio. 

Oppimisvaikeudet ja 
hyvinvointi aikuisuudessa
Oppimisvaikeuksien moninainen yhteys myös ai-
kuisiän hyvinvointiin on niin ikään todettu suoma-
laisissakin tutkimuksissa. Tarkasteltaessa lapse-
na todettujen oppimisvaikeuksien melko vakavia 
seuraamuksia aikuisuuteen Väestörekisterikes-
kuksen ja Kelan rekisteritietojen valossa vertaa-
malla diagnoosin saaneita laajaan verrokkiryh-
mään, ilmeni, että myös Suomessa lapsuudessa 
todetut oppimisvaikeudet lisäävät riskiä psyykki-
seen oireiluun aikuisuudessa (Aro ym. 2019). Ai-
neistojen tarkastelu osoitti, että esimerkiksi ma-
tematiikan oppimisvaikeusdiagnoosin saaneista 
29 % sai aikuisena Kelalta korvausta masen-
nuslääkkeistä ja 14 % ahdistuslääkkeistä, kun 
vastaavat osuudet verrokeilla olivat 15 % ja 7 %. 
Masennuslääkkeitä oli korvattu erityisesti oppi-
misvaikeustaustaisille naisille (32 %) suhteessa 
enemmän kuin verrokkiryhmän naisille (18 %), 
mutta miehet (16 %) eivät eronneet verrokki-
ryhmän miehistä (14 %). Naisilla erityisesti juuri 
lukivaikeuden ja matematiikan vaikeuden yhdis-
telmä oli yhteydessä masennuslääkekorvauksiin 
(41 %), kun taas miehillä lukemisen oppimisvai-
keusryhmä oli saanut eniten korvauksia (18 %). 
Vastaavasti jatkokoulutuksen puute peruskoulun 
jälkeen oli yleisintä naisilla, joilla oli ollut sekä ma-

tematiikan että lukemisen oppimisvaikeus (32 %) 
tai matematiikan vaikeus (36 %), ja miehillä, joilla 
oli ollut lukivaikeus (32 %). Oppimisvaikeusdiag-
noosin saaneista Kelan peruspäivärahaa pitkiä 
aikoja oli saanut 28 %, kun verrokeilla osuus oli 
18 %. Eniten pitkäaikaista työttömyyttä oli niillä, 
joilla oli todettu lapsena sekä matematiikan että 
lukemisen vaikeus (33 %). Nämä rekisteriaineis-
ton analyysit herättivät erityisen huolen henkilöis-
tä, joilla oli lapsena todettu matematiikan oppi-
misvaikeus, ja lisää tutkimusta tarvitaankin, jotta 
ymmärrettäisiin, miksi näin on.

Rekisteriaineiston tarkempi tarkastelu 
osoitti, että oppimisvaikeudet eivät suoraan 
ennustaneet aikuisiän masennus- tai ahdistus-
diagnoosia (Eloranta ym., arvioitavana) vaan 
oppimisvaikeuden ja aikuisiän masennuksen ja 
ahdistuksen yhteys kulki sen kautta, oliko henki-
löllä ollut nuoruudessa mielenterveysongelmia. 
Oppimisvaikeus lapsena lisäsi riskiä nuoruuden 
mielenterveysongelmille, jotka ennustivat aikui-
siän masennusta ja ahdistusta. Lisäksi havait-
tiin, että henkilöt, joilla oli matematiikan vaikeus, 
olivat lukivaikeustaustaisia henkilöitä alttiimpia 
ahdistukselle, jos heillä oli ollut psykososiaali-
sia ongelmia lapsena ja mielenterveysongelmia 
nuorena. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että 
nuoruusikä on erityisen merkityksellinen oppi-
misvaikeustaustaisten ihmisten elämänkulussa.

Tutkittaessa tarkemmin edellä kuvatun ai-
neiston alaryhmää, joka muodostui niistä aikui-
sista, joilla oli todettu lapsena lukivaikeus, ha-
vaittiin, että lapsuuden lukivaikeuden vaikeusta-
son ja lapsuudessa näkyneen nimeämisvaikeu-
den lisäksi oma kokemus siitä, kuinka paljon on 
saanut tukea ympäristöltään nuoruusiässä, en-
nusti lukusujuvuuden tasoa aikuisena (Eloranta 
ym. 2019a). Yhdessä nämä tekijät selittivät 18 % 
aikuisiän lukusujuvuuden vaihtelusta. Lisäksi ha-
vaittiin, että lukivaikeusryhmän koulutustaso oli 
verrokkiryhmää alempi riippumatta siitä, oliko 
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lapsena todettu lukivaikeus näkyvissä enää ai-
kuisiällä (Eloranta ym. 2019b). Lukivaikeusryh-
mässä ammatillinen toisen asteen koulutus oli 
merkitsevästi yleisempää ja korkeakouluopinnot 
harvinaisempia kuin verrokkiryhmässä. Hyvin-
voinnin näkökulmasta huomattavaa oli, että luki-
vaikeuden jatkumisella oli yhteys sekä työllistymi-
seen että aikuisten itse kokemaan psyykkiseen 
hyvinvointiin. Ne lukivaikeustaustaiset aikuiset, 
joilla oli edelleen selviä lukusujuvuuden ongel-
mia, olivat muita useammin työttöminä (Eloran-
ta ym. 2019a). Lisäksi lukivaikeustaustaiset ai-
kuiset arvioivat itsetuntonsa sitä vahvemmaksi, 
sosiaalisen toimintakykynsä sitä paremmaksi ja 
masennukseen viittaavat oireet sitä vähäisem-
miksi, mitä sujuvampi heidän lukutaitonsa oli ai-
kuisiässä. Vastaavaa yhteyttä lukusujuvuuden ja 
itse koetun psyykkisen hyvinvoinnin välillä ei tul-
lut esiin verrokkiryhmässä (Eloranta ym. 2019b). 
Myöskään lapsuuden lukivaikeudella sinänsä ei 
ollut yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin aikuisiäs-
sä.

Aikuisuuteen ulottuvien seurantatutkimuk-
sen tulosten perusteella voidaan ajatella, että 
lapsuudessa todettu lukivaikeus ei suoraan 
ennusta hyvinvoinnin ongelmia aikuisena. Sen 
sijaan se, miten sitkeästi lukivaikeus jatkuu eli 
miten selvästi vaikeus lukutaidossa näkyy vielä 
aikuisena, on yhteydessä työllistymiseen ja itse 
koettuun psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimustu-
losten mukaan nuoruusikä näyttäytyy merkityk-
sellisenä: oma kokemus lähiympäristöltä nuore-
na saadusta tuesta heijastuu lukutaidon tasoon 
aikuisena ja mahdollisesti sitä kautta siis myös 
hyvinvointiin, ja nuoruuden psyykkiset ongelmat 
näyttäisivät välittävän oppisvaikeuksien ja aikui-
siän psyykkisen oireilun välistä yhteyttä. 

Suosituksia opetukseen
Edellä kuvattuja tutkimustuloksia lukiessa on 
hyvä muistaa, että suurin osa oppimisvaikeus-

diagnoosin saaneista selviää elämässään ilman 
vakavia seuraamuksia oppimiseen, kouluttau-
tumiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin. Tulokset 
antavat kuitenkin aihetta korostaa, että lapset 
ja nuoret, joilla on oppimisvaikeus, tarvitsevat 
monipuolista erityisopetuksellista ja psyykkistä 
tukea, joka jatkuu peruskouluajan jälkeenkin. 
Vaikeuden lieventymisellä voi olla pitkäaikaisia 
myönteisiä vaikutuksia aikuisikään asti, myös 
koulunkäyntiä ja opiskelua laajemmassa mitta-
kaavassa. Tuloksiin peilaten monipuolisen tuen 
jatkuminen nuoruusiässä ja aikuisiän kynnyksel-
lä olisi olennaista, jotta opintojen sujuminen ja 
loppuunsaattaminen olisi mahdollista oppimis-
vaikeudesta huolimatta ja jotta psyykkisen hy-
vinvoinnin ongelmia voitaisiin ennalta ehkäistä. 
Erityisopetuksellista ja oppilashuollon tukea juu-
ri toisella asteella ja toiselta asteelta eteenpäin 
siirryttäessä on hyvä kehittää vastaamaan entis-
tä paremmin oppimisvaikeustaustaisten opiske-
lijoiden yksilöllisiä tarpeita.

On myös tärkeää tiedostaa, että yksilön oma 
kokemus saamastaan tuesta voi olla yllättävän 
merkityksellinen ja pitkään kannatteleva tekijä 
eikä kokemuksen välttämättä tarvitse liittyä juuri 
taidon harjoittamiseen tai erityisopetukselliseen 
tukeen. Kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tu-
leminen voi olla tärkeä osa kokemusta saadus-
ta tuesta. Niinpä lasta ja nuorta lähellä olevien 
aikuisten tulee auttaa oppilaita taidon paranta-
misessa sekä vaikeuden hyväksymisessä. Oppi-
las selviää sitä todennäköisemmin elämässään 
hyvin, mitä paremmin hän oppii hyväksymään 
vaikeutensa ja elämään sen kanssa itseään ar-
vostaen. Vaikeuden hyväksymisen, ympäristön 
antaman tuen, oman paikan löytymisen yhtei-
sössä sekä kyvyn asettaa tavoitteita ja olla sin-
nikäs on todettu olevan yhteydessä aikuisuuden 
hyvinvointiin (Raskind, Goldberg, Higgins & Her-
man 1999). Lapsen ja nuoren on helpompi yllä-
pitää myönteistä minäkuvaa, jos hän tunnistaa 
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vahvuutensa ja vaikeutensa, joten tieto vaikeu-
den luonteesta ja usko mahdollisuuteen saada 
apua ovat tärkeitä. Työskentely ja oppiminen on-
nistuvat paremmin, jos oppijalla on ymmärrystä 
vaikeissa oppimistilanteissa heräävistä ajatuk-
sistaan ja tunteistaan ja niiden vaikutuksesta 
työskentelyynsä. 

Aikuisten onkin ponnisteltava, jotta lapsi voi-
si oppia näitä taitoja ja omaksua häntä kannat-
televia ajattelu- ja toimintamalleja. Jotta aikuinen 
osaisi olla lapsen tai nuoren tukena, hänen on 
osattava kuunnella tämän kokemuksia vaikeuk-
sistaan ja niiden merkityksestä juuri hänelle. 
Kaikki oppilaat eivät hyödy samanlaisesta tuesta 
koulussa, vaikka heillä näyttäisi olevan saman-
laisia haasteita oppimisessa. Toisaalta hiljaiseen 
puurtamiseen ei välttämättä puututa, mikäli 
oppiminen näyttää sujuvan hyvin. Hiljaisen suo-
rittamisen alle saattaa kätkeytyä huomaamatta 
jääviä oppimisen ongelmia tai vakavaakin psyyk-
kistä oireilua. Olisi huomioitava nuoren tilanne 
kokonaisvaltaisemmin, jolloin voidaan myös tu-
kea sekä motivaatiota, emotionaalista hyvinvoin-
tia että oppimista. Tällaista tukea tarvitaan pe-
ruskoulun jälkeisissäkin opinnoissa sekä nuorille 
aikuisille suunnatuissa opinto- ja työllistymispal-
veluissa. 
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Heli Ketovuori ja Miina Orell

Tehoa tuen tarpeen seulontaan – 
esimerkki taulukkolaskentaohjelmien 
hyödyntämisestä lukutaidon 
edistymisen seurannassa
Opettajan työhön liittyy vahvasti yksittäisen oppilaan osaamisen etenemisen seuranta. Saman 
aikaisesti opettaja tarvitsee tietoa siitä, miten kokonaisen ryhmän osaamisen taso kehittyy luku-
vuoden aikana. Perinteinen opettajan muistikirja pieniruutuisine ruudukkoineen oli aikansa väli-
ne oppijoiden osaamisen seurannassa. Jo pitkään käytössä olleet sähköiset välineet helpottavat 
työtä samalla, kun ne tukevat opettajien välistä yhteistyötä. Pyrimme artikkelissa esittelemään 
opettajan työtä nopeuttavia sähköisiä työvälineitä, jotka helpottavat opettajan työtä sekä yksilö- 
että ryhmätasoisen tiedon käsittelyssä.

Artikkelin esimerkkinä käytetään pienten alakoululaisten seulontateksteillä toteutetun 
lukunopeuden kehittymisen seurantaa. Kannattaa muistaa, että samat ohjelmat ja toimintamal-
lit soveltuvat eri oppiaineiden tulosten jäsentämiseen. Vain opettajan mielikuvitus rajoittaa toim-
intatavan sovellettavuutta eri oppiaineissa.

Tuen tarpeen tunnistaminen
Emme perehdy artikkelissa seulonnan toteutuk-
sen menetelmiin ja välineisiin. Toteamme vain, 
että seulonnan tekijän on perehdyttävä huolella 
käyttämäänsä välineeseen ja sen rajoituksiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että lukemisen 
edistymistä tarkasteltaessa on huomioitava 
mm. oppijoiden kielitausta ja ikäkausi. Lisäksi 
on muistettava, että lukemisen nopeus ei ker-
ro esimerkiksi oppilaan luetun ymmärtämises-
tä. Osaamisen kokonaisuuden hahmottaminen 
edellyttääkin usein osaamista eri näkökulmista 
mittaavien tulosten yhteistarkastelua. 

Oppilaiden tuen tarpeiden seuraaminen on 
opetussuunnitelmaan perustuvaa työtä, josta 
vastaavat luokanopettajien ohella erityisopetta-
jat. Parhaimmillaan seulontatieto tukee opetuk-
sen suunnittelua ja kohdentamista osoittamalla, 
millaiset asiat vaativat huomiota koko ryhmän 

tasolla ja mitkä asiat puolestaan on tarkoituk-
senmukaista käydä läpi esimerkiksi joustavaa 
ryhmittelyä hyödyntäen. Koulun tasolla seulon-
tatieto tukee koulun pedagogisen johtamisen 
suunnittelua ja auttaa resurssien kohdenta-
misessa eri opetusryhmiin. Miten siis saattaa 
seulontatieto sellaiseen muotoon, että siitä saa-
daan hyödyt irti? Sähköisten työvälineiden avulla 
seulontatiedon kokoaminen ja hyödyntäminen 
tehostuu merkittävästi. Tässä artikkelissa esi-
tellään esimerkinomaisesti yksinkertaisia tapo-
ja hyödyntää taulukkolaskentaa seulontatiedon 
käsittelyssä. Esimerkin mukaiseen toimintaan 
riittävät kohtuulliset tietotekniset perustaidot ja 
rohkea kokeilumieli, eikä aiempaa kokemusta 
taulukkolaskentaohjelmien käytöstä tarvita. Esi-
merkiksi tämän artikkelin välineenä hyödynne-
tyn excelin käytössä pääsee varmasti alkuun, jos 
kirjoitusohjelmistot ovat tuttuja. 

Heli Ketovuori,
erityisopettaja

Miina Orell,
erityisopettaja
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Lukutaito seulonnan kohteena
Lukutaidon kehittyminen on ollut huolipuheen ai-
heena viime vuodet. Tärkeän perustaidon kehitty-
minen onkin varmasti yleisimpiä seulontatiedon 
kohteita. Tyypillisimmin tuen tarpeita selvitetään 
erilaisilla ryhmätason seulontatesteillä, joista tu-
tuimpia ovat esimerkiksi Alakoulun lukutesti ALLU, 
Niilo Mäki Instituutin testausmateriaali ja FinRAn 
julkaisema A7-materiaali. Vertailuaineistoihin 
pohjautuva seulontatieto laajentaa opettajan tar-
kasteluikkunaa omaa opetusryhmää laajemmak-
si ja auttaa havainnoimaan tilannetta laajemmin. 

KUVA 1. (Teksti syksy) Y-akseli kuvaa minuutissa luettu-
jen sanojen määrää. Siniset pisteet ovat oppilaita.

Tämän artikkelin esimerkkitilanteessa oppilai-
den lukutaidon kehittymistä on vuosiluokilla 1−3 
seurattu kolmesti vuodessa niin, että yhtenä seu-
rannan kohteena on ollut lukunopeuden kehitty-
minen. Oppilas on testitilanteessa lukenut ää-
neen ikätasoista tekstiä yhden minuutin ajan, ja 
opettaja on kirjannut ylös oikein luettujen sanojen 
määrän. Oppilaiden nimet oli kirjoitettu valmiiksi 
excel-taulukkoon ja oppilaan lukemat sanamäärät 
kirjattiin suoraan tähän excel-pohjaan, josta tulok-
set sai helposti havainnolliseen taulukkomuotoon 
(Kuva 1). Ohjelmisto sijoitti oppilaat automaatti-
sesti x-akselille ja oppilaan lukutulos näkyy sinise-
nä pallona y-akselilla. Nyt ryhmän lukutaidon ta-
sosta saa jo yhdellä vilkaisulla yleiskuvan. Tässä 
kohti on hyvä muistaa, että seulontatietoa ei ole 

tarkoitettu arvioinnin välineeksi eikä yksittäinen 
testauskerta ole koko totuus oppilaan taidoista. 
Myös esimerkkitilanteessamme oppilaiden taitoja 
kartoitettiin mekaanista lukunopeutta laajemmin 
ja myös muiden osa-alueiden tulokset koostettiin 
vastaavalla tavalla sähköiseen muotoon. 

KUVA 2. (Teksti talvi) Y-akseli kuvaa minuutissa luettu-
jen sanojen määrää. Siniset pisteet ovat oppilaita.

Talven mittaukset vahvistivat opettajien havaintoja 
siitä, että lukutaidossa edistyttiin. Seulonta kuiten-
kin osoitti, että osaamisen hajonta kasvoi lukukau-
den aikana. Kuten kuvasta 2 käy ilmi, lukuvuoden 
puolivälissä hitaimmat lukijat lukivat noin 40 sanaa 
minuutissa, kun taas nopeimpien lukunopeus oli yli 
80 sanaa. Osa oppilaista oli joulun tienoilla saavut-
tanut jo erittäin sujuvan lukutaidon, kun taas osa 
kaipasi edelleen perusharjoittelua. Tulosten perus-
teella oli siis tunnistettavissa osaamisen näkökul-
masta joukko oppilaita, joille tuli lisätä haastetta. 

Opetuksen suunnittelun kannalta olennaista oli 
kuitenkin tieto siitä, miten taidot yksittäisen oppi-
laan kohdalla karttuivat ja kenen kohdalla opetuk-
sen tukema kehitys oli hidasta. Edistymisen vertailu 
osoittautui taulukkolaskentaohjelman avulla erit-
täin helpoksi. Ohjelmiston avulla voi nopeasti las-
kea oppilaiden tuloksissa tapahtunutta muutosta. 

 Esimerkkikuvassa 3 siniset pisteet kuvaavat 
mittauskertojen välillä tapahtunutta oppilaan 
lukeman sanamäärän kasvua tai vähenemistä. 
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Tämän tyyppinen tulosten tarkastelu nosti esiin 
myös ne oppilaat, joiden lukutaito näyttäytyi mo-
lemmilla testauskerroilla sanamäärällisesti koh-
tuullisena, mutta kehitys oli hidastunut tai pysäh-
tynyt. Kuten kuvasta on nähtävissä, yksittäisen 
oppilaan lukemien sanojen määrä jopa väheni ja 
toisaalta osan lukunopeus kasvoi yli 15 sanaa. 

Seulontatuloksista opetuksen suunnitteluun 
saatiin siis runsaasti lisätietoa. Erityinen huomio 
kiinnittyi niihin oppilaisiin, joiden taidot eivät edis-
tyneet. Lisätukea eivät välttämättä tarvinneet-
kaan heikoimmat lukijat! Näihin havaintoihin on 
toki mahdollista päästä kynä−paperi-menetelmiä 
hyödyntäen, mutta taulukkolaskentaohjelman 
avulla tiedot olivat saatavissa välittömästi. 

KUVA 3. Y-akseli kuvaa luettujen sanojen määrän kas-
vua tai vähenemistä syksystä jouluun. Siniset pisteet 
ovat oppilaita. 

Yksilöllinen kehitys − 
herätyksiä ja motivointia!
Taitojen karttumisessa olennaista on myös yh-
teistyö kotien kanssa. Taulukkolaskentaohjelmien 
käyttö osoittautui hyödylliseksi myös huoltajayh-
teistyössä. Lyhyen harjoittelun jälkeen perustaidot 
omaava opettaja sai helposti esiteltyä taitojen 
edistymistä kuvaajien avulla, mikä auttoi esi-
merkiksi yhteistyössä vieraskielisten huoltajien 
kanssa. Etenkin ne vanhemmat, joita kalvoi huoli 
oman lapsen hitaasti kypsyvistä taidoista, hyötyi-

vät yksilöllisen edistymisen havainnollistamises-
ta. Taitojen kehittymisen havaitseminen oli paitsi 
kannustavaa, myös herättelevää: monessa per-
heessä lukuharjoittelu sai lisää puhtia, kun har-
joittelun tulokset voitiin esittää näkyvästi (kuva 4). 

KUVA 4. Yksittäisen oppilaan lukemien sanojen määrän 
kehittyminen lukuvuoden aikana kolmella eri mittaus-
kerralla (syksy-talvi-kevät). 

Seulontatieto resurssien kohdentamisen 
apuna ja asiantuntijuuden kehittäjänä
Vaikka opetusryhmien muodostamiseen käyte-
tään kouluissa usein aikaa ja vaivaa, ovat ryhmät 
usein haastavuudeltaan erilaisia. Systemaattinen 
tuen tarpeiden seulonta tarjoaa tukea myös re-
surssien kohdentamiseen ja tulevien tarpeiden 
ennakointiin. Haasteena on toki pitää huoli siitä, 
ettei tuen tarpeen seulontaa käytetä opettajien 
välisenä osaamisvertailuna tai oppilasarvioinnis-
sa. Erilaiset sähköiset välineet saattavat innoittaa 
nopeisiin tulkintoihin, jotka eivät kuitenkaan tavoi-
ta oppimisen monimutkaisempaa luonnetta. 

Parhaimmillaan sähköinen seulontatiedon 
käsittely auttaa kehittämään yhteistyötä luo-
kanopettajan ja erityisopettajan välillä. Tieto ei 
jää erityisopettajan merkinnöiksi, vaan seulon-
nan tiedot ovat tasapuolisesti opettajien hyö-
dynnettävissä. Jaettu tieto tuo opettajien työhön 
suunnitelmallisuutta, mikä parhaimmillaan mah-
dollistaa yksittäisen oppijan tuen toteutuksen.
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What is the role of parents when 
children are learning to read?
Now and then I'm trying to recall memories from my childhood when learning to read. It was a 
bit of a struggle, took a long time and the texts were boring and without any touch of interest. I 
remember when I was trying to make sense of sentences as “Sisi saw the sun”. It is dangerous 
for the eyes to watch the sun without sunglasses! Meaningless texts did not increase interest in 
learning to read. My mother helped me at home, and we read other short and interesting texts, 
and discussed the meaning of words and sentences. Gradually I became a reader, reading all 
sorts of children’s books and even magazines. My grandmother gave me the first poetry book, 
which she loved and talked about. At the age of 10 I read the poems again and again. Later she 
gave me more books and sometimes we listened novels read on radio together. – Literacy be-
came my lifelong work, teaching, doing research and lecturing. Often, I have been thinking about 
the role of the home in the literacy development of children. 

In 2012, the EU high level expert group on lit-
eracy concluded that parents and their attitude 
to learning to read and literacy have significant 
influence on their children´s literacy develop-
ment, from preschool to secondary level. The 
same view could be found in many European 
national curricula. Educational laws and curric-
ula often stress the responsibility parents have 
for their children's education, or the common re-
sponsibility of school and parents. When skim-
ming through the literature, the importance of 
home is frequently mentioned in literacy educa-
tion and learning in general. It seems, however, 
to be more often aimed at parents of young chil-
dren rather than students from the age of 10 
and upwards. The older age groups are however 
getting a bit more space in the discussion than 
before. Maybe the lively discussion of PISA re-
sults is to be thanked. Another rather new view 
in the discussion is the importance of support-
ing parents in helping their children's literacy 
acquisition and even guide them with family lit-

eracy (The European declaration of literacy as a 
basic right).

It is important for scholars to know what par-
ents know about the work at school, including 
teachers' views, their work, and what they ex-
pect from the children and their parents. What 
information do the parents get, do they really 
know what their role is, and do they have enough 
knowledge of the work in school? It is interesting 
to see the outcome of the Icelandic survey, which 
could give some answers to these questions. 

Years ago, Rosa Eggertsdóttir, teacher and 
researcher at the University of Akureyri in North 
Iceland, developed a method or approach to 
reading instruction, the so-called Beginner Lit-
eracy. There, a new tone could be found in the 
teaching of young children in Iceland, 6−9 years 
of age. The teaching was based on so-called 
quality books that students read and used for 
their literacy works. Beginner Literacy is a holis-
tic method of teaching literacy, reading, writing, 
listening, and speaking. Phonics is also included 

Guðmundur B. Kristmundsson,
Associate professor, University of Iceland

Gudmudur B. Kristmundsson
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in the general method. Many schools in Iceland 
began to apply this method and it was introduced 
by professionals who held courses for teachers, 
and provided regular instructions and advice. In 
each school, there was one teacher who had a 
good knowledge of Beginner Literacy and had 
acquired the training to lead the work within the 
school.

Study about the Beginner 
Literacy approach
In 2014, a decision was made to study the imple-
mentation of the method: how it was implement-
ed and run in various schools. This work was a 
comprehensive study in all areas of literacy edu-
cation, reading, writing, speaking, and listening. 
One aspect of the study involved examining the 
relationship between parents and schools. The 
main objective of this part of the study was to 
explore home and school collaboration on liter-
acy education and the role, responsibility and 
parental involvement in that collaboration. The 
information given here is mainly based on the 
research report by Sigthorsson and Marinosson 
(2017). Particularly the focus is on chapter 13 by 
Audunsdottir, Marinosson and Ólafsson (2017) 
on cooperation between the home and school on 
children learning to read. Also, the author of this 
article is using his experience when collecting 
data in schools and former research work: inves-
tigation of national curriculum in various coun-
tries of Europe, and research on adult literacy, 
17−70 years of age.

In the study, various tools were used to 
gather information about school and home rela-
tionships, such as interviews with all those who 
had or could have some influence on home and 
school relationship: headmaster, deputy head, 
head of primary sector, the literacy promotor (ad-
viser), parents and children. During the study two 
researchers spent a whole week in each class-

room, one following the work of the teacher and 
the other following three children: one well on the 
way to literacy, one middle of the road, and one 
struggling. Last but not least, a questionnaire 
about the home/school connection was sent to 
parents. Total of 2,800 parents answered to the 
questionnaire. Parents were asked to answer 
questions such as: In what way does school and 
home collaboration work on, or deal with, litera-
cy? What is the role, involvement and responsi-
bility of parents in the partnership? What does 
student homework involve, how is it valued by 
parents, students and teachers, and how is it 
carried out? How much knowledge do the par-
ents think they have on teaching and learning 
to read? What is the parents' attitude to literacy 
and teaching? 

Results from the questionnaire data: 
focus on home and school collaboration
The results summarized below are based on an-
swers to questionnaires, interviews with teach-
ers, children and parents, as well as other data.

Schools do various things to introduce par-
ents to reading instruction and to learning to 
read. In addition to other things, parents and 
children are using a “home reading logbook”. 
Parents meet teachers as they accompany their 
children to school. Parents gets “This week's 
e-mail” with information on the schoolwork in the 
coming week. Parents of the youngest children 
receive information at the school and are invited 
to participate in various activities, such as par-
ents’ meetings for the parents and their children, 
and educational meetings at the school. These 
meetings are organized 2−3 times over the 
school year, where learning to read and the role 
of the home is discussed, amongst other things.

The answers to the questionnaire are in many 
ways interesting: Parents' attitude to their role of 
taking part in their children learning to read is 
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mostly positive, some mention limited time, may-
be a feeling of lack of knowledge, to deal with 
reading. Some mentioned the lack of computer 
skills to make use of the school's digital media.

85% of the parents answered that a teach-
er made them aware of their importance in sup-
porting their children’s learning to read. At the 
same time, 39% responded that the teacher 
contacts them to discuss the literacy learning 
of their child. In interviews, most parents said 
they were hardly ever asked about their view. 
Almost all parents considered themselves to 
be very responsible for their children's literacy 
education, and the same was true of teacher 
responsibility.

The role of homework, in the opinion of 
87−97% of parents, was to enhance the students' 
sense of responsibility; support methods aiming 
at independence in reading; increase interest in 
reading and writing; give parents information on 
the status of their children´s ability to read; in-
crease reading speed; increase vocabulary and 
comprehension. Many teachers agreed with this. 
In interviews with the children, it was stated that 
most of them found it enjoyable to read at home, 
and some of them said it was the most fun thing 
they did. What caught attention was that many 
children felt that the actual learning was taking 
place at home.

Only 53% of parents believed that the teach-
er guided them in helping their children with their 
homework, while about 93% of teachers thought 
they did. 39% of parents thought they needed 
more guidance. There were few examples of 
teachers supporting parents of children with a 
language other than Icelandic. However, it did 
happen.

In the questionnaire, parents were asked 12 
questions about knowledge of various things re-
lated to their children's literacy education. Below 
some results of these questions:

87% said they know very much or rather a lot 
about the child's status in reading.

72% said they know very much or much about 
the child's well-being during reading.

39% thought they knew very little about the read-
ing method used in school.

27% thought they knew a lot or rather a lot about 
assessment methods.

30% thought they knew the teacher's teaching 
plans well or fairly well.

29% thought they knew about teacher collabora-
tion. They also seemed to know little about the 
teachers' assistant’s role in the class.

Finding how few parents had good knowledge of 
what the teacher prepares and does at school 
is a matter of contemplation. The knowledge 
seemed to be tied to what the child brought home 
from school. Parent interviews, emails, and par-
ent meetings seemed to be the main means of 
communication.

These figures are completely different from 
what the headmasters say. There, the figures 
range mostly from 60% to 91%.

Researcher observations 
and interview results
The author of this article helped with collecting 
data in the classrooms, and interviewed teach-
ers, the school reading promotors, the headmas-
ters, parents, and children. It was interesting to 
see how teachers dealt with individual children 
and how they managed to take notice of and deal 
with children with difficulties as well as gifted 
children. It was also interesting to compare the 
ways of working in different classes. All of them 
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were using Beginner Literacy but did it in differ-
ent ways. This is something which could easily be 
seen also when the teaching is based on other 
theories, such as phonics. Teachers in the same 
school, teaching the same age group could work 
rather differently, although they are basing their 
work on the same approach. 

In each class observed in the study, parents 
of the three children were interviewed individual-
ly. It was a group of parents with different back-
grounds. Majority were mothers, but there were 
some fathers in this group too. Some of the inter-
views took place in the schools, but some were 
conducted in the homes. 

All the parents interviewed by the writer of 
the article and his colleague had a positive at-
titude to the school and the teachers’ work, but 
had not very much to say about their work at 
home, except that the child read to them. They 
did not mention for instance comprehension of 
words, sentences and chapter, nor discussion 
about the text or other things which could sup-
port comprehension.

It was interesting to interview 6−7-year-old 
children. They were happy with their teachers 
and school, and told us about their reading and 
writing. Of course, some mentioned how clever 
they were. Some of the children also mentioned 
their home reading, and who were listening them 
read.

The majority of parents are happy with the 
school. 65% to 87% of them are happy or very 
happy with the teachers and their teaching, but 
not so happy with the assessment strategies, the 
school curriculum, and how the children interact 
with each other in the school. The percentages 
vary from 49% to 60%.

National curriculum focuses on parental in-
volvement in children's education. Mutual de-
mands for increased cooperation or change, 
however, were not high. Anyway, both the schools 

and homes were quite happy with the situa-
tion as it is. In fact, teachers mentioned a lack 
of time for parents. Parents felt they lacked 
guidance in how to support their children. 
Headteachers and teachers believe parents 
know more about teaching and organization of 
their work than the parents say they do.

Some parents think they do not get enough 
information and schools sometimes use media 
that some parents do not know how to use. Par-
ents are usually positive in their attitude to the 
school, and most of them feel responsible when 
it comes to their children learning to read. 

Schools have tried to provide information for 
parents. There are meetings for parents, some-
times with a guest speaker, and online materi-
als, which they can use for improving the literacy 
work at home. Some teachers send home ideas, 
which could be used for home reading. It is dif-
ficult to see if and how this affects the work at 
home. The source of these ideas is the school. 
It would be interesting to look for ideas from the 
parents themselves. 

Parents have probably the strongest influ-
ence in strengthening children´s literacy. It is a 
mutual task for parents and teachers to lead chil-
dren on the road to literacy. Maybe the solution 
could be found in closer cooperation.

“The one who never reads is in similar 
crisis as the one who is illiterate” 

(Mark Twain)
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Kirjoitusmenetelmä vaikuttaa 
kirjoitettujen tekstien muistamiseen
Satu-Maarit Frangoun väitöskirja tarkastelee kolmea eri kirjoitusmenetelmää − käsin kirjoit-
tamista, tietokoneen näppäimistöllä kirjoittamista ja iPadin tai älypuhelimen kosketusnäytön 
virtuaalinäppäimistöllä kirjoittamista − ja näiden kirjoitusmenetelmien yhteyksiä kirjoitettujen 
tekstien muistamiseen lasten, nuorten ja aikuisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Tämä 
artikkeli on tiivistelmä Frangoun 10.01.2020 esittämästä Lectio praecursoriasta.

Digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikkialla, 
ulottuen kirjoitusmenetelmiin ja niiden käytäntei-
siin asti. Kynä on ollut viestinnän ja ilmaisun vä-
lineenä keskuudessam-
me jo tuhansia vuosia 
ja kirjoituskonekin noin 
sata vuotta. Tietokonei-
den käyttö on lisääntynyt 
kovaa vauhtia viimeis-
ten vuosikymmenten 
aikana, mutta kosketus-
näytölliset tablettitieto-
koneet ja älypuhelimet 
ovat haastaneet tieto-
koneet nousten niiden 
rinnalle varsin nopeasti 
viimeisen kymmenen 
vuoden aikana.

Muutoksen myötä 
on kehittynyt termi mo-
nilukutaito, joka nimes-

tään huolimatta pitää sisällään myös moninaisen 
kirjoitustaidon: kyvyn hankkia, tuottaa, muokata 
sekä yhdistellä tietoa itsensä ilmaisemiseksi. 

Monilukutaidolla tarkoi-
tetaan myös kykyä arvi-
oida kriittisesti monen-
tyyppistä, esimerkiksi 
sanallista, kuvallista, 
auditiivista, numeerista 
ja kinesteettistä, tietoa. 
Nämä uudet moniluku-
taidot eroavat akatee-
misista ja proosallisista 
kirjoitustaidoista vaa-
tien moninaista tietotai-
toa perinteisen luku- ja 
kirjoitustaidon rinnalle. 

Opetussuunnitel-
mien perusteissa 2014 
otettiin aktiivisesti osaa 
muun muassa moniluku-
taidon ja tieto- ja viestin-
täteknisen osaamisen 
kehityskulkuun. Uudesta 
opetussuunnitelmasta 
poistettiin kursiivinen 
käsialanohjaus, jonka 
sijaan otettiin käyttöön 
tieto- ja viestintäteknii-
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kan hyödyntäminen kai-
kissa aineissa. Opetus-
suunnitelman mukaan 
oppilaiden tuleekin ak-
tiivisesti harjoittaa taito-
jaan sekä perinteisissä 
että monimediaisissa, 
digitaalista teknologiaa 
moninaisesti hyödyntä-
vissä oppimisympäris-
töissä. Moniulotteisesta 
monilukutaidosta on 
samanaikaisesti tullut 
ydinosaamista, joka 
läpäisee koko koulu-
tusjärjestelmän edistäen samalla asiantuntevaa 
kommunikointia useilla menetelmillä ja laitteilla. 
Luku- ja kirjoitustaito ovatkin muuttuneet oppimi-
sen subjektista elinikäiseksi oppimisen objektiksi, 
jolloin monilukutaito on uuden opetussuunnitel-
man odotettu tulos. 

Kirjoittamisen ja kirjoitusvälineen yhteys
Kirjoitus on ajatusten ilmaisua visuaalisilla sym-
boleilla, ja se tapahtuu siten aina jonkin välineen 
avulla. Kirjoitustutkimuksen alalla Christina Haas 
esitti vuonna 1996 hypoteesin kirjoittamisen ja 
kirjoitusvälineiden erottamattomasta yhteydes-
tä, sillä kukin väline vaikuttaa kirjoitusprosessiin 
eri tavalla sen toimintaperiaatteesta riippuen. 
Kirjainten muodostamisprosessi eroaa huomat-
tavasti käsinkirjoittamisen ja tekstinkäsittelyoh-
jelmien välillä. Käsinkirjoituksessa kirjaimet kir-
joitetaan käsin, yksi kerrallaan, huomion kiinnit-
tyessä vuorotellen kirjoitusvälineen ja kirjoitetun 
tekstin välillä, kunnes prosessi automatisoituu. 
Tietokoneen näppäimistöllä kirjoitettaessa voi-
daan käyttää kaikkia kymmentä sormea, ja näp-
päintaitojen automatisoituessa huomio siirtyy 
näppäimistöltä tietokoneen näytölle. Kosketus-
näyttölaitteissa näppäilyyn käytettyjen sormien 

lukumäärä vaihtelee 
näytön koon mukaan, 
esimerkiksi peukaloi-
den käyttö älypuheli-
milla kirjoitettaessa on 
nuorilla hyvin yleistä.

Kirjoittaminen millä 
tahansa kirjoitusväli-
neellä on monimutkai-
nen kognitiivinen toi-
minto, joka yhdistää kä-
sitteelliset, kielelliset ja 
fyysiset prosessit. Toisin 
sanoen sisältötieto ja 
keinot tiedon ilmaisemi-

seksi sanoilla koodataan kielioppisesti loogisiksi 
lauseiksi, jotka sitten prosessoidaan motoriseksi 
toiminnaksi luettavan tekstin tuottamiseksi. Sa-
malla kuitenkin eri kirjoitusmenetelmät sekä me-
netelmien hallinta voivat vaikuttaa siihen, kuinka 
voimakas muistijälki kirjoitetusta asiasta jää. 
Kun minkä tahansa kirjoitusmenetelmän käyttö 
automatisoituu, kirjoitusprosessin kognitiivinen 
kuormitus muuttuu ja resursseja voidaan kohdis-
taa esimerkiksi tekstin suunnitteluun tai tekstin 
muistamiseen. Kirjoitusprosessin sensorinen ja 
motorinen kokemus puolestaan voi jättää kirjoi-
tetusta asiasta erilaisen muistijäljen riippuen kir-
joitusmenetelmästä. Esimerkiksi käsinkirjoituk-
sen on todettu aktivoivan vasemman otsalohkon 
keskiosaa, motorisia liikealueita, päälaenlohkon 
etu- ja takaosaa, pikkuaivoja ja tyvitumaketta, 
kun taas tietokoneen näppäimistöllä kirjoittami-
sen on todettu aktivoivan motorisia liikealueita, 
pikkuaivoja ja tyvitumaketta.

Aiemmat tutkimukset kirjoitusmenetelmis-
tä ja muistamisesta tukevat hypoteesia, jonka 
mukaan kirjoitusmenetelmällä on merkitystä 
kirjoitetun tekstin muistamiseen. Psykologisiin 
tai kognitiivisen neurotieteen lähestymistapoihin 
perustuvat tutkimukset tukevat käsitystä käsin-
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kirjoituksen muistia parantavasta vaikutuksesta, 
jollaista ei synny näppäimistöllä kirjoitettaessa. 
Puolestaan tutkimuksissa, joissa käytettiin moni-
tieteistä kasvatus- ja käyttäytymistieteellistä lä-
hestymistapaa, on nähty näppäimistön helpotta-
van muistiinpanojen muistamista. Kaikki nämä 
tutkimustulokset koskevat pääasiassa yksittäi-
siä kirjaimia, yksittäisiä sanoja tai lyhyitä muis-
tiinpanoja, ja siksi näiden tulosten yleistettävyys 
on kyseenalaista varsinkin koulukontekstissa, 
jossa tarkoituksena on painaa mieleen enem-
mänkin kuin yksittäisiä sanoja. Siten ilmeni tarve 
tutkia tämän päivän kirjoitusmenetelmien yhteyt-
tä muistamiseen pidempien tekstien avulla.

Eri-ikäiset kirjoittajat: tutkimustulokset 
pähkinänkuoressa
Väitöskirjani tavoitteena on ollut tuottaa uutta 
tutkimustietoa nykyajan kirjoitusmenetelmien 
merkityksestä kirjoitettujen tarinoiden muis-
tamisessa eri ikäryhmissä. Lisäksi tavoitteena 

oli määritellä ja kuvata kirjoittamisen taustalla 
olevia tiedonrakentamiseen vaikuttavia affekte-
ja tulosten pohjalta. Tutkimuksessa kaikki tut-
kimushenkilöt ovat kirjoittaneet satunnaisessa 
järjestyksessä kaikilla kolmella kirjoitustavalla 
sanelusta erilaiset tekstit. Teksteissä oli loogi-
nen tarina, joka ei edellytä mitään aikaisempaa 
tietoa. Tutkimushenkilöt saivat vapaasti kertoa 
kaiken mitä muistivat tarinoista viikon kuluttua 
tarinoiden kirjoittamisesta. Jokaisessa tarinassa 
oli sama määrä muistettavia yksityiskohtia, jot-
ka kirjattiin ylös sitä mukaa kun tutkimushenkilö 
sen mainitsi. Tutkimukseen osallistui yhteensä 
172 lasta, nuorta ja aikuista yliopisto-opiskelijaa.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkittiin 
eri kirjoitusmenetelmien yhteyttä yliopisto-opis-
kelijoiden (31 opiskelijaa) kirjoitettujen tekstien 
muistamiseen. Tutkimusryhmässä vertailtiin kä-
sinkirjoitusta, tietokoneen näppäimistöllä kirjoi-
tusta sekä iPad-tablettitietokoneen virtuaalinäp-
päimistöllä kirjoitusta. Ensimmäisen osatutkimuk-
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sen päätulos oli, että kirjoittamisen menetelmä 
vaikuttaa muistiin tilastollisesti merkitsevästi. Yli-
opisto-opiskelijat muistivat käsinkirjoitetut tarinat 
tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin tieto-
koneen tai iPadin kosketusnäytön näppäimistöllä 
kirjoitetut tarinat, sekä 30 minuuttia että yhden 
viikon jälkeen tekstien kirjoittamisesta. 

Toisessa osatutkimuksessa tutkittiin kirjoi-
tusmenetelmien yhteyttä muistamiseen 10- ja 
11-vuotiailla lapsilla ja 16-vuotiailla nuorilla (yh-
teensä 135 lasta ja nuorta). Tässä kokeilussa ta-
rinat kirjotettiin käsin, kannettavalla tietokoneel-
la ja iPad-tablettitietokoneella (10- ja 11-vuotiaat) 
ja tutkimushenkilöiden omalla älypuhelimella 
(16-vuotiaat). Kaikki 16-vuotiaat tutkimushen-
kilöt käyttivät ainoastaan peukaloita älypuhe-
limella kirjoittamiseen. Toisen osatutkimuksen 

tulokset osoittivat, että 16-vuotiailla nuorilla ja 
11-vuotiailla lapsilla kirjoitusmenetelmällä oli ti-
lastollisesti merkitsevä yhteys, jolloin käsinkirjoi-
tetut tarinat muistettiin paremmin kuin tietoko-
neen näppäimistöllä tai kosketusnäppäimistöllä 
kirjoitetut tarinat. Kiinnostavaa on, että 10-vuo-
tiaiden lasten käyttämällä kirjoitusmenetelmällä 
ei ollut vielä yhteyttä muistamiseen. 

Väitöskirjani kolmas osatutkimus esittelee ke-
hollisen tiedonrakentamisen mallin, jota testattiin 
kuuden 16-vuotiaan nuoren tutkimusjoukossa. 
Koska käsinkirjoittamisen ja näppäimistöllä kir-
joittamisen menetelmissä on perustavanlaatuisia 
kinesteettisiä eroja, myös niitä käsittelevissä teo-
rioissa on merkittäviä eroja, mikä vaikeuttaa huo-
mattavasti eri kirjoitusmenetelmien yhtäaikaista 
vertailua. Käsin kirjoittamiseen liittyvät teoriat 
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ovat kohdentaneet huomion eritoten kirjoitettuun 
tuotteeseen, josta huomio on siirtynyt 1970-luvul-
ta lähtien kirjoitusprosessin tutkimiseen. Näppäi-
mistöllä kirjoittamisen teoreettiset mallit puoles-
taan keskittyvät tyypillisesti näppäimen painalluk-
sen suorittamiseen sanojen tuottamisprosessis-
sa. Kolmannen osatutkimuksen tutkimuskysymys 
”Kuinka affektit voidaan huomioida kirjoittami-
seen liittyvässä tiedonrakentamisessa?” pyrki sy-
ventämään ja tuomaan esille kirjoitetun asian ja 
sen muistamiseen liittyviä eri ulottuvuuksia.

Kehitetyn kehollisen tiedonrakentamisen 
mallin avulla saatiin syventävää tietoa kirjoit-
tamisen ja siihen yhteydessä olevien tietojen 
rakentumisesta. Kirjoittajan ulkopuolinen maa-
ilma, hänen taustansa ja ympäristönsä sekä 
nykyinen konteksti edustavat ihmisen kehon 
ulkopuolella olevia seikkoja, jotka voivat vaikut-
taa kirjoittajan tiedonrakentamiseen. Kirjoittajan 
kehon sisäisen maailman ulottuvuuteen sisältyy 
kehon, mielen ja aivojen toimintojen vaikutus 
tiedonrakentamiseen kirjoitustyön aikana. Kir-
joittajan motivaation, havaintojen ja toiminnan 
merkitystä ei pidä myöskään unohtaa. Ne muo-
dostavat kaiken kattavan kokonaisuuden vai-
kuttaen siten kirjoittajan kaikkiin ulottuvuuksiin. 
Kirjoittamisessa tapahtuva tiedonrakentaminen 
on siis kehon, mielen ja aivojen yhteistyötä, jossa 
osasina ovat myös ympäristö-, kulttuuri- ja kon-
tekstuaaliset tekijät. Eri osatekijöiden yhteistyös-
sä tärkeässä asemassa ovat muistitoiminnot, 
joihin vaikuttavat havainnot ja toiminta yhdessä 
aiempien kokemusten ja motivaation kanssa. 

Taitoja harjoiteltava tasapainoisesti
Keskeisin empiirinen väitöstutkimukseni tulos 
on, että kirjoitusmenetelmällä on merkitystä kir-
joitettujen tekstien muistamisessa 11-vuotiaasta 
lähtien. Tätä vanhemmat henkilöt muistavat kä-
sinkirjoitetut tarinat paremmin kuin tietokoneen 
näppäimistöllä tai kosketusnäppäimistöllä kirjoi-

tetut tarinat. Nuoremmilla, eli 10-vuotiailla lapsil-
la, kirjoitusmenetelmällä ei kuitenkaan ole vielä 
yhteyttä muistamiseen.

Monimediaisten ja digitaalista teknologiaa 
hyödyntävien oppimisympäristöjen pitäisi olla luon-
tainen osa suomalaista koulumaailmaa. Vaikka 
nuorten odotetaan olevan päteviä useissa kirjoitus-
menetelmissä peruskoulutuksensa päätyttyä, pe-
ruskoulun uudistetun opetussuunnitelman linjaus-
ten mukaisia yhteisiä menettelytapoja tällaisen pä-
tevyyden saamiseksi tai mittaamiseksi ei vielä ole. 

Tutkimustulosten pohjalta voidaan tehdä joh-
topäätöksiä, joiden perusteella opetuskäytäntöihin 
suositellaan systemaattista näppäilytaitojen ope-
tusta sekä eri kirjoitusmenetelmien tasapainois-
ta harjoittelua. Kirjoituksen opetuskäytäntöjen ja 
kirjoitusmenetelmien tasapainottaminen jo var-
haisessa vaiheessa on välttämätöntä, jotta lapset 
voivat saavuttaa parhaat mahdolliset taidot moni-
muotoiseen oppimiseen ja viestintään. Myös nuor-
ten ja kaikenikäisten aikuisten näppäilytaitoja tulee 
tukea, jotta he pystyvät toimimaan vaivattomasti di-
gitalisoituvassa maailmassa yhteiskuntamme aktii-
visina toimijoina, opinnoissaan, työelämässään ja 
vapaa-ajallaan. Paljon on vielä tehtävää, että opet-
tajat saisivat tarvittavaa tukea ja tukimateriaalia 
tämän päivän eri kirjoitusmenetelmien opettami-
seen, ja monilukutaidon saavuttamiseksi. 

Kirjoittamista koskevaa monitieteistä tutki-
musta tarvitaan kipeästi lisää, koska tekniikka 
ja kirjoitustavat kehittyvät ja lisääntyvät jatku-
vasti. Erityisesti uutta tietoa tarvitaan aivojen 
toiminnasta kirjoittamaan oppimisen aikana eri 
kirjoitusmenetelmillä, sillä oppimisen aikaisten 
mekanismien ymmärrys hyödyttäisi oppimisen ja 
opettamisen muotoilussa ja toteuttamisessa.

Haluatko lukea tutkimuksesta tarkemmin? Sa-
tu-Maarit Frangoun väitöskirjaan voi kokonai-
suudessaan tutustua osoitteessa https://lauda.
ulapland.fi/handle/10024/64058.
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Kouluhyvinvointi – mitä voidaan 
huomioida ennakolta ja mitä tehdä, 
kun ongelmia ilmenee?
Viime aikoina kouluissa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota hyvinvointiin oppimisen lisäksi. 
Hyvinvoinnin on tunnustettu ennustavan oppimistuloksia, ja kouluaikaisella hyvinvoinnilla on pit-
käaikainen vaikutus suuntaamaan koko loppuelämää. Koululla on myös havaittu olevan suuri 
rooli oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä hyvinvoinnin lisäämisessä.

Viimeaikainen kehityskulku koulumaailmassa on 
yhä enemmän alkanut korostaa hyvinvoinnin, ilon 
ja motivaation merkitys-
tä oppimisen ohella. On 
pyritty huomioimaan yk-
silölliset oppimispolut, 
otettu uusia opetusme-
todeja opettajajohtoisen 
tyylin rinnalle ja alettu 
käyttää sukupuolineut-
raalia puhetyyliä kou-
lussa. Oppilas- ja opis-
kelijahuoltolaki astui 
voimaan syksyllä 2014, 
jolloin ensimmäistä 
kertaa määriteltiin lais-
sa ennaltaehkäisevän 
työn merkitys yhteisöl-
lisen oppilashuollon 
muodossa. Ongelmia 
ennaltaehkäisevä oppi-
lasryhmien kanssa toi-
miminen ja opettajien 
konsultoiminen koettiin 
oppilashuollon yhdeksi 
tärkeimmistä tehtävistä, 
mutta korostettiin myös 
oppilaiden yksilötukea 

määrittämällä aika, jolloin oppilaan olisi saatava 
apua oppilashuollosta. 

Näin määriteltynä 
yllä olevat asiakohdat 
kuulostavat hyviltä ja 
tarpeenmukaisilta uu-
distuksilta, mutta sa-
maan aikaan ja ene-
nevässä määrin alkoi 
tulla lukuisia uutisia ja 
raportteja siitä, kuinka 
huonosti osa oppilaista 
voi. Tutkitusti tiedäm-
me, että kolmasosa 
suomalaisista oppilais-
ta kokee muun muassa 
irrallisuuden tunnetta 
koulussa (Halme, Hed-
man, Ikonen, & Rajala 
2018). Lisäksi koulu-uu-
pumus vaivaa jo ala-
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kouluikäisiä, joista neljäsosalla on uupumuksen 
oireita (Salmela-Aro, Muotka, Alho, Hakkarainen, 
& Lonka 2016). Eikä keneltäkään varmaan ole 
mennyt ohi uutisointi nuorten mielenterveydes-
tä, tai siitä, etteivät nuoret saa tarvitsemaansa 
apua – jonot erikoissairaanhoitoon kasvavat sa-
malla kun muita hoitotahoja ei juuri löydy. 

Suomalaisia kouluja vaivaa uudistusten risti-
paine, jossa kehitetään hienoja oppimista tuke-
via järjestelmiä mutta ei välttämättä ehditä huo-
lehtia uudistusten läpiviemisestä. Silloin kaunis 
ajatus integraatiosta voi jäädä painetun tekstin 
tasolle eikä yksilöllisten oppimispolkujen tuke-
miseen jää resurssien puutteessa välttämättä 
aikaa. Tutkimuksista tiedämme, että oppimisvai-
keuksia potevat lapset kokevat muita herkem-
min myös hyvinvoinnin ongelmia. Hyvinvoinnin 
ongelmien ja oppimisvaikeuksien yhteen kietou-
tuminen on usein negatiivisen kehityskulun taus-
talla, vaikuttamassa esimerkiksi myöhempään 
syrjäytymiskehitykseen, kuten koulupudokkuu-
teen. Oppimisvaikeuksien rooli myöhemmälle 
hyvinvoinnille on myös laajasti tunnustettu. Toi-
saalta tutkimuksista tiedämme, että tulokset op-
pimisvaikeuksien ja hyvinvoinnin yhteydestä ovat 
osin ristiriitaisia. Toisten tutkimusten mukaan 
yhteys on vahva, kun taas joissain tutkimuksissa 
yhteyttä ei ole voitu osoittaa. 

Hyvinvoinnin ja oppimisvaikeuksien 
yhteyden moninaisuus nuoruusiässä
Nuoruusikä on kehitysvaiheena mullistava ikä-
vaihe, jolloin tapahtuu niin kognitiivisia kuin fyy-
sisiäkin muutoksia sekä muutoksia sosiaalisis-
sa suhteissa. Aletaan viettää entistä enemmän 
aikaa oman ikäisten seurassa ja kiinnitytään 
vahvemmin omaan viiteryhmään. Näin myös ir-
taudutaan hiljalleen omista vanhemmista. Nuori 
tulee yhä tietoisemmaksi itsestään suhteessa 
muihin, esimerkiksi itsetunnon on todettu tässä 
ikävaiheessa olevan luonnostaan muita vaiheita 

alhaisempi (Schaffhuser, Allemand, & Schwarz 
2017). Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mu-
kaan vain 60 % yläkoululaisista koki viihtyvänsä 
koulussa, kun taas ennen ja jälkeen yläkouluvai-
heen kouluviihtyvyys oli tätä parempi (Ikonen & 
Helakorpi 2019). Tämä kuvaa kehitysvaiheen 
haasteellisuutta yleisellä tasolla. 

Nuoruusikään mennessä myös oppimis-
vaikeuksien ja hyvinvoinnin yhteys saattaa olla 
monimutkainen ja vaikeammin havaittavissa. 
Nuori on saattanut oppia luovimaan vaikeis-
sa oppimistilanteissa, ja toisaalta hyvinvointi ei 
aina näy ulospäin. Jotta voidaan saada selvil-
le yksilöllisesti vaihtelevia oppimisvaikeuksien 
ja hyvinvoinnin yhteyksiä, on tutkittava monia 
osa-alueita suurella aineistolla yhtä aikaa. Aiem-
missa Suomessakin tehdyissä tutkimuksissa on 
löydetty 4−5 erilaista hyvinvoinnin ala-ryhmää 
nuorten keskuudessa riippuen mitattavissa ole-
vista asioista (Korhonen, Linnanmäki, & Aunio 
2014; Tuominen-Soini & Salmela-Aro 2014). 
Väitöskirjassani katsottiin yli tuhannen oppilaan 
aineiston avulla, miltä oppilaan hyvinvointi näyt-
tää yläkoulun viimeisellä luokalla. Tämän jälkeen 
selvitettiin, näkyvätkö oppimisvaikeudet samalla 
tavoin eri ryhmissä. Katsottiin sekä emotionaa-
lista hyvinvointia (koulu-uupumus, sisään ja ulos-
päin suuntautuva tunne-elämän oireilu sekä it-
setunto) sekä koulumotivaatiota (matematiikan 
arvostus, äidinkielen arvostus, kouluviihtyvyys 
sekä tehtäväsuuntautuminen). 

Tuloksena saatiin 5 erilaista hyvinvoinnin 
alaryhmää. Sitten verrattiin ryhmien mahdollisia 
eroja akateemisissa perustaidoissa eli matema-
tiikassa, lukusujuvuudessa ja luetun ymmärtämi-
sessä sekä oppimisvaikeuksien ilmenemisessä. 
Alaryhmät erosivat lukemisen ja matematiikan 
taitojen suhteen, minkä lisäksi oppimisvaikeudet 
olivat joissain ryhmissä korostuneempia kuin toi-
sissa. Ensimmäisen alaryhmän nuoret näyttivät 
voivan tasaisen hyvin kaikilla mitatuilla osa-alu-
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eilla. Nuoret olivat motivoituneita kouluun, viih-
tyivät koulussa, voivat emotionaalisesti hyvin 
eikä heillä ollut juurikaan oppimisen vaikeuksia. 
Yli puolet nuorista kuului alaryhmään, jossa hy-
vinvointi näyttäytyi tasaisen kohtalaisena. Nämä 
nuoret voivat kohtalaisesti, olivat kohtalaisen 
tyytyväisiä itseensä ja kohtalaisen motivoitunei-
ta koulunkäymiseen. Hyvinvoinnin tasaisuudes-
ta huolimatta tässä ryhmässä esiintyi runsaasti 
vaihtelua oppimisen suhteen, osalla oli oppimi-
sen vaikeuksia tai heikot akateemiset perustai-
dot ja osalla taas suoriutuminen oli erittäin hy-
vää. Kouluhyvinvoinnin ongelmat näyttävät myös 
kasautuvan, vajaa 10 % nuorista ei ollut motivoi-
tunut kouluun, eivät olleet tehtäväsuuntautunei-
ta, olivat koulu-uupuneita, ja heillä esiintyi erilai-
sia tunne-elämän oireita heikon itsetunnon lisäk-
si. Hyvinvoinnin ongelmien lisäksi tämän ryhmän 
nuorilla oli heikot akateemiset perustaidot sekä 
oppimisen vaikeuksia. Tässä ryhmässä tyttöjä oli 
hieman poikia enemmän.

Osalla hyvinvoinnin osa-alueet olivat vastak-
kaiset: löytyi ryhmä pääasiassa poikia, jotka ei-
vät olleet motivoituneita kouluun ja äidinkieleen 
tai matematiikkaan eivätkä oikein viihtyneet 
koulussa tai olleet tehtäväsuuntautuneita. Heillä 
oli heikot akateemiset taidot, etenkin lukusuju-
vuuden heikkous tuli näkyviin. Toisaalta heidän 
emotionaalinen hyvinvointinsa näyttäytyi lievästä 
kyynisyyteen painottuvasta koulu-uupuneisuu-
desta huolimatta kohtalaisena. Vastakkaisena 
tästä ryhmästä löytyi joukko nuoria, pääasiassa 
tyttöjä, jotka olivat varsin koulu-uupuneita, heillä 
oli voimakasta tunne-elämän oireilua ja heikko 
itsetunto mutta he olivat melko motivoituneita 
koulunkäymiseen, äidinkieleen erityisesti sekä 
olivat tehtäväsuuntautuneita. Lisäksi heillä oli 
hyvät akateemiset perustaidot, etenkin lukusu-
juvuus. 

Oppimisen haasteiden yhteys hyvinvointiin 
näyttäytyi näin ollen moninaisena. Koulumoti-

vaatio näyttää olevan voimakkaasti yhteydessä 
akateemisiin perustaitoihin ja oppimisvaikeuk-
siin. Emotionaalisen hyvinvoinnin yhteys näyttää 
olevan monimutkaisempi − yhteys akateemisiin 
perustaitoihin ilmeni vain osalla heistä, joilla oli 
myös heikko koulumotivaatio. Kaikki nuoret eivät 
näin ollen hyödy samanlaisesta tuesta koulussa, 
vaikka heillä näyttäisi olevan samanlaisia haas-
teita koulussa, esimerkiksi motivaation tai kou-
lusuoriutumisen suhteen. Olisikin siis tärkeää 
huomioida nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti. 
Kokonaisvaltaisella tarkastelulla osataan myös 
kohdentaa tuki oikein, esimerkiksi koulumoti-
vaatioon, emotionaaliseen hyvinvointiin tai oppi-
miseen, mahdollisesti usealle osa-alueelle yhtä 
aikaa.

Olennaista on huomioida ne tekijät, jotka 
suojaavat ja mahdollisesti altistavat negatiivisel-
le kehityskululle, ja kohdentaa tuki näille alueille. 
Oppimisvaikeudet ovat hyvinvoinnin riskitekijä, 
jolloin positiivisen kehityksen takaamiseksi op-
pimisvaikeuksien kanssa painiskelevaa oppilas-
ta on hyvä tukea tulemaan vaikeutensa kanssa 
toimeen. Toisinaan myös lievät vaikeudet saatta-
vat johtaa ajan ja kehityksen kuluessa isompiin 
oppimisen vaikeuksiin (Torppa, Eklund, van Ber-
gen, & Lyytinen 2015), jolloin oppimisen jatkuva 
seuraaminen nousee olennaiseksi. Väitöskirja-
tutkimuksessani suurin osa oppimisvaikeuksia 
potevista nuorista kuului kuitenkin ryhmään, 
jolla on kohtalainen emotionaalinen hyvinvointi 
ja kohtalainen motivaatio koulua kohtaan. Näin 
ollen suurin osa näyttää pärjäävän vaikeuksista 
huolimatta hyvinvoivina opintiellä. Toisaalta mi-
käli lapsella/nuorella on hyvinvoinnin ongelmia, 
saattaa se johtaa ajan myötä vaikeuksiin myös 
oppimisessa. Esimerkiksi masennus heikentää 
hetkellisesti oppimiskykyä ja vaikuttaa keskitty-
miskykyyn. Tämä taas viittaisi lähinnä oppimat-
ta jääneisiin taitoihin, mikä voi ilmetä koulussa 
oppimisen vaikeuksina. Olennaista oppimistaito-
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jen huomioimisen lisäksi on huomioida yleises-
ti hyvinvointia koulussa. Oppilaat, jotka kokevat 
hyvinvoinnin ongelmia, saattavat tarvita erityis-
huomiota koulussa, vaikkei oppiminen tuottaisi 
haastetta. 

On siis nuoria, jotka voivat koulussa huonos-
ti. Tämä ei näy välttämättä ulospäin, sillä nämä 
nuoret eivät välttämättä pidä meteliä itsestään. 
Se ei silti tarkoita, etteikö oireilla olisi vaikutusta 
koulunkäyntiin, vaikka nämä nuoret omaisivat 
erittäin hyvät akateemiset perustaidot. Toisaalta 
on helpompi puuttua, mikäli kouluhyvinvoinnin 
ongelmat näkyvät ulospäin, esimerkiksi heikko 
koulumotivaatio saattaa näkyä haluttomuutena 
opiskella ja heikot akateemiset perustaidot il-
menevät käytännössä koulussa suoriutumisen 
vaikeuksina. Eri asia on, nähdäänkö tämän ulos-
päin näkyvän puolen alta sitä, mihin tulisi puut-
tua. Ulospäin näkyvä käytös voi kieliä monenlai-
sista asioista, joita pitäisi tutkia ja selvittää tar-
kemmin ennen tuen tarjoamista. 

Masennusoireilua kaikissa 
yläkoululuokissa
Joka viides nuori potee masennusoireita. Jokai-
sessa luokassa on siis keskimäärin kourallinen 
oppilaita, joilla näitä oireita esiintyy (Marttunen 
& Karlsson 2014). Osa on ihan tavallisia nuoruu-
den kehityskulkuun kuuluvia oireita, mutta pit-
kittyessään masennusoireet voidaan määritellä 
masennukseksi, joka yleisimmin on hoitoa vaa-
tiva tila. Kouluissa seulotaan hyvinvoinnin oireita 
ainakin 8.-luokan terveystarkastuksessa, mutta 
se, mitä oppilaille tapahtuu seulonnan jälkeen, 
vaihtelee kouluittain. Tällä hetkellä kouluissa 
ei ole yhtenäistä tapaa toimia masennusoireita 
potevien nuorten kanssa. Oppilashuollossa kes-
kitytään pääasiassa hyvinvoinnin tukemiseen ja 
mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn, 
eikä kaikilla oppilashuollon ammattiryhmillä ole 
keinoja kohdata masennusoireita potevia nuoria. 

Viimeisimmän THL:n raportin mukaan (Hie-
tanen-Peltola, Vaara & Laitinen 2019a, b) aika 
oppilashuollossa menee ennaltaehkäisyn tai 
yhteisöllisen oppilashuollon sijaan psyykkisesti 
oireilevien nuorten tukemiseen ja tarvittaessa 
eteenpäin ohjaamiseen. Yhtenäisiä interven-
tioita masennusoireiluun ei kouluissa käytetä, 
vaan oppilashuolloissa työskentely tukeutuu 
työntekijän kokemuksen, koulutuksen ja oman 
kiinnostuneisuuden varaan. Lisäksi resurssit 
vaihtelevat valtavasti eri alueiden välillä, työ-
alueen vaihdellessa 600−2000 oppilaan välillä 
yhden kuraattorin tai psykologin kohdalla. Näin 
ollen mahdollisuus puuttua tilanteisiin vaihtelee 
suuresti alueittain. Tämän vuoksi väitöskirjas-
sani paneuduttiin myös selvittämään, voisiko 
masennusoireita hoitaa oppilashuollossa. Tämä 
toteutettiin tutkimalla kahta lyhyttä (6 tapaamis-
ta) masennukseen kohdistettua interventiota, 
jotka soveltuvat oppilashuollon kaikkien ammat-
tilaisten käytettäviksi (kuraattori, psykologi, ter-
veydenhoitaja). Toisena oli vaikuttavaksi todettu 
interpersoonallinen ohjanta (IPC), jossa keskity-
tään tutkimaan ihmissuhteita ja vuorovaikutus-
tapoja sekä näiden yhteyttä masennusoireiluun. 
Toisena oli lyhyt psykososiaalinen tuki, sisältäen 
oppilashuollossa tehtävän tavanomaisen yksilö-
kohtaisen työn mutta strukturoidusti ja kohdis-
tettuna masennusoireisiin. Kaikki oppilashuollon 
ammattiryhmät koulutettiin tunnistamaan ja ar-
vioimaan masennusoireita, psyykkistä hyvinvoin-
tia ja toimintakykyä. 

Koulut jaettiin kahteen ryhmään, toisen ryh-
män oppilashuollon työntekijät saivat koulutuk-
sen IPC-ohjaukseen sekä menetelmää tukevan 
työnohjauksen. Toinen ryhmä jatkoi tekemään-
sä oppilashuoltotyötä, mutta käytti samoja ma-
sennuksen, psyykkisen hyvinvoinnin sekä toi-
mintakyvyn kyselyitä. Nämä työntekijät osasivat 
kohdentaa työskentelyn masentuneisuuteen 
sekä suunnitella työnsä määrämittaiseksi. Lop-
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putuloksena oppilaat ohjautuivat oppilashuollon 
tavanomaisen kaavan mukaan jollekin työnteki-
jälle, joka teki lyhyen masennusseulan pohjaten 
omaan arvioonsa mahdollisista masennusoireis-
ta. Masennusseulan jälkeen oppilaat ohjautuivat 
tarkempaan arvioon diagnostiseen haastatte-
luun. Lievästä keskivaikeaan masentuneet otet-
tiin mukaan tutkimukseen. 

IPC-ryhmään valikoitui ahdistuneempia ja 
enemmän masennusoireita potevia nuoria, psy-
kososiaalisen tuen ryhmässä oli hieman lievem-
min oireilevia nuoria. Tuloksena masennusoireet 
helpottuivat molemmissa ryhmissä, ainoastaan 
vajaa 10% lähetettiin jatkohoitoon erikoisairaan-
hoidon piiriin ohjantojen loputtua. Nuoret ja oh-
jaajat olivat tyytyväisiä hoitoon, jossa etenkin 
kuulluksi tuleminen ja käytetyt havainnollistavat 
menetelmät sekä arviointimittarit osoittautuivat 
tärkeiksi. Ohjaajat kokivat hyötyneensä valmiista 
työmenetelmästä, käytetyistä ohjantaa tukevista 
masennuksen ja hyvinvoinnin arviointimittareis-
ta sekä työnohjauksen tarjoamasta tuesta. Myös 
tutkimusprosessin tarjoamat muutokset oman 
työn tekemiseen osoittautuivat tärkeiksi, sa-
maten esimiesten vahva tuki ja aika oman työn 
suunnittelemiselle. Lisäksi tärkeänä pidettiin 
sitä, että tukea pystyi tarjoamaan myös lievästi 
oireileville nuorille. 

Yhteenvetona
Oppimistulokset ja hyvinvointi eivät aina korreloi 
keskenään. Koulussa tulee kiinnittää oppimisen 
ohella huomiota hyvinvointiin, seurata oppimis-
taitoja tasaisin väliajoin sekä suunnitella tukea 
yksilöllisesti nuoren kokonaisvaltainen tilanne 
huomioiden. Motivaatio ja oppimistulokset näyt-
tävät olevan vahvemmin yhteydessä kuin emo-
tionaalinen hyvinvointi ja oppiminen. Erityisesti 
lukusujuvuuden ja koulumotivaation väliltä löytyi 
yhteys, jota olisi hyvä tutkia tarkemmin. Myös 
sukupuolieroja tuli esille, pojat näyttävät olevan 

taipuvaisia heikkoon koulumotivaatioon ja hei-
kompiin lukitaitoihin. Tytöt puolestaan oireilevat 
helpommin sisäänpäin ja huomaamattomasti, 
samalla suoriutuen kohtalaisesti tai jopa erittäin 
hyvin. Tytöillä näyttää olevan myös yleisempää 
hyvinvoinnin ongelmien kasaantuminen, joka voi 
johtaa myöhempään syrjäytymiskehitykseen. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsot-
tuna tämän hetken koulumaailmaa taitaa kui-
tenkin vaivata se, että käytettävissä oleva aika 
menee tulipalojen sammutteluun. Ei ole aikaa 
puuttua lievään oireiluun tai lieviin oppimisen 
vaikeuksiin, kun luokassa on enemmän tukea 
tarvitsevia tai oppilaita on jonoksi asti esimer-
kiksi psykologin oven takana. Tilanne vaikuttaa 
osittain kestämättömältä, sillä suuri osa luokan 
oppilaista on jonkinlaisen tuen tarpeessa. Tällöin 
varsinkin hyvin pärjäävät ja hiljaiset nuoret jää-
vät huomaamatta. Onko kouluissa aikaa pysäh-
tyä ja keskittyä kuulemaan ja näkemään hieman 
enemmän kuin paljain silmin on mahdollista? 

Koko ajan pyritään parempaan. Viimeisim-
pänä Helsingin kouluissa on herätty ennaltaeh-
käisyyn niin, että malleja puuttua negatiiviseen 
kehityskulkuun ennalta pyritään kehittämään. 
On ymmärretty, että tietyt tekijät saattavat en-
nustaa tätä kehityskulkua, jolloin voidaan puut-
tua riskiryhmiin. Tulisikin voida nähdä nämä 
riskiryhmät ennalta, huomioida esimerkiksi jo 
lievät oppimisvaikeudet ja niiden tukeminen. Toi-
saalta on syytä myös puuttua mahdollisiin hyvin-
voinnin ongelmiin, mikäli niitä ilmenee. Kaikilla 
oppimisvaikeuksia potevilla ei ole ongelmia hy-
vinvoinnissa ja toisaalta ongelmia voi olla ilman 
oppimisen vaikeuksiakin. Kaikkea kehityskulkua 
emme voi ennustaa, mutta voidaan puuttua heti 
ongelmien ilmetessä. Näin ei välttämättä vielä 
tapahdu. Yleensä koulumaailmassa opettajat 
ovat heitä, joiden tulisi olla ensimmäisenä puut-
tumassa. He ovat kuin näyttämöllä ja kykeneviä 
näkemään jokaisen oppilaan. Toisaalta ei riitä, 
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että havaitsemme pulmia, jos ei ole olemassa 
tapoja, joilla niitä kohdataan. Nyt oppilaat saavat 
tukea sen mukaan, missä koulussa sattuvat ole-
maan. Osassa kouluja on enemmän resursseja 
sekä mahdollisuuksia, osassa vähemmän. 

Suurin osa oppilaista voi hyvin, suurin osa 
kouluista toimii hyvin ja on olemassa toimivia 
ratkaisuja, jotka olisi hyvä huomioida uusia rat-
kaisuja pohdittaessa. Nuoruudessa voidaan 
herkästi huonosti, ja koulussa oireisiin voidaan 
puuttua varhain ja vaikuttavasti. Yhteisöllinen 
oppilashuolto on tässä olennainen palanen, 
mutta kaikkea oireilua ei voida ennaltaehkäistä. 
Yksilökohtaista oppilashuoltoa, psykososiaalista 
tukea, käytetään oppilashuolloissa nykyisellään 
osana vakavamman oireilun ennaltaehkäisyä. 
Tällä hetkellä psykososiaalisen tuen toteutumi-
nen on kuitenkin työntekijästä ja resursseista 
riippuvainen. Oppimisen tuen on hyväksytty tule-
van koulusta, mutta kun hyvinvoinnissa esiintyy 
ongelmia, ei ole olemassa yhteisesti sovittuja 
käytäntöjä, miten koulussa toimitaan. Diagnoo-
sia ei tarvita kouluihin, mutta ongelma olisi ky-
ettävä määrittelemään. Määrittelyn jälkeen an-
netun psykososiaalisen tuen olisi tasavertaisten 
palveluiden takaamiseksi perustuttava tutkimus-
näyttöön. Tällaisia menetelmiä on Suomessa 
runsaasti. IPC-menetelmä on yksi mahdollinen 
käytettävissä oleva työmuoto, kun havaitaan 
mielialaoireilua. Nykyisellään on määritelty, että 
oppilashuollossa tunnistetaan oppilaiden varhai-
sen tuen tarve, järjestetään tuki sekä ohjataan 
hoitoon ja tutkimuksiin. Ei ole kuitenkaan mää-
ritelty, mitä varhainen tuki pitää sisällään. Tämä 
tarvitsisi jonkinlaisia yhteisiä raameja. Näitä raa-
meja ei voi määritellä pelkästään koulun tai hoi-
toketjujen näkökulmasta, molempia tarvitaan. Li-
säksi nuoren omaa näkökulmaa ei sovi unohtaa. 
Myös oppilaiden ja koulun muun henkilökunnan 
on oltava näistä yhteisistä käytännöistä tietoisia, 
sillä emme voi erottaa hyvinvointia oppimisesta, 

vaikkeivät nämä aina yhdessä kuljekaan. Mikäli 
ammattilaiset toimivat vain omasta näkökulmas-
taan käsin, voidaan pahimmillaan ajaa nuoren 
asioiden ohi. Vain kaikkien ammattilaisten yhtei-
sillä toimilla voidaan tukea nuorten hyvinvointia 
ja oppimista, koulunkäyntiä ja elämää koulun 
jälkeen. 
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Sopivat materiaalit ja monipuoliset 
menetelmät tukevat lukemaan 
oppimista
Yleensä lapset oppivat lukemaan viiden−kah-
deksan vuoden ikäisinä. Aina lukemaan oppi-
minen ei kuitenkaan suju ongelmitta. Silloin 
erilaisista lukemista tukevista toimintatavoista 
ja materiaaleista saattaa olla suuri apu. Täs-
sä artikkelissa esittelemme muutamia Valterin 
materiaaleja, joiden olemme havainneet sopi-
van erityisen hyvin toiminnalliseen lukemisen 
harjoitteluun. 

Tyypillisesti lukutaidon eteneminen alkaa lapsen 
kiinnostuksesta kirjoitettuun kieleen (Lerkkanen 
2020). Kiinnostus syntyy, kun lapset alkavat 
kiinnittää huomiota kirjainmerkkeihin vaikkapa 
kauppojen valotauluissa tai maitopurkin kyljes-
sä. Hiljalleen tästä edetään kirjain-äännevas-
taavuuden hahmottamiseen ja sitä kautta ään-
teiden yhdistämiseen sekä tavujen ja sanojen 
lukemiseen. Taidot jalostuvat lopulta sujuvaksi 
lukutaidoksi, jossa tekstiä pystytään lukemaan 
ymmärtämisen kannalta riittävän tarkasti ja no-
peasti. Suomalaisten tutkimusten mukaan noin 
kolmannes lapsista osaa lukea ennen koulun 
aloitusta (Lerkkanen ym. 2004).

Lukemisvaikeuksia voidaan ennakoida
Aina lukemisen taidot eivät kehity suotuisasti. 
Lukivaikeutta arvioidaan olevan noin 5−20 pro-
sentilla lapsista (Lerkkanen ym. 2010). Tällöin 
kirjain-äännevastaavuus ei lähde automatisoi-
tumaan ja äänteiden kestojen sekä tavurajojen 
hahmottaminen saattaa olla lapselle työlästä. Esi-
opetusikäisten heikon kirjaintuntemuksen, fono-
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Tietoa, taitoa ja toimintaa Valteri-
julkaisuilla
Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva Valteri tar-
joaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Toimin-
nan tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan 
ja lähikoulussaan.
Oppimisen tukeen liittyvien palvelujen ja koulu-
tusten lisäksi Valterin verkkokauppa, Valteri-Puo-
ti, tarjoaa tietoa ja työvälineitä painettuina ja 
verkkojulkaisuina. Osa materiaalista on saatavilla 
myös ruotsinkielisenä. Julkaisut käsittelevät mm. 
seuraavia aiheita: 
• kieli
• tunnetaidot ja vuorovaikutus
• motoriikka
• näkeminen ja kohomateriaali
• selkomateriaalit
• oppiaineet
• ammattikirjallisuus. 
Lue lisää ja tutustu Valteri-Puodin julkaisuihin: 
valteri.fi/puoti
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logisen tietoisuuden sekä nimeämisvaikeuksien 
on todettu ennakoivan tulevia lukemisvaikeuksia. 
Nimeämisnopeus ennustaa lukusujuvuuden ja lu-
kunopeuden kehitystä (Landerl ym. 2019). Nopea 
nimeäjä pystyy hakemaan muististaan nopeasti ja 
virheettömästi esimerkiksi kirjainten, numeroiden 
sekä esineiden ja asioiden nimiä. 

Lukutaidon tavoite on viime kädessä se, että 
lukija ymmärtää lukemansa. Mitä sujuvampaa 
sanojen lukeminen on, sitä enemmän huomio 
voidaan keskittää luetun ymmärtämiseen (Lerk-
kanen ym. 2010). Luetun ymmärtämiseen vai-
kuttaa myös yleisesti kielellisten taitojen kehitys, 
kuten sanaston hallinta tai kuullun ymmärtämi-
sen taidot. 

Motivaatio vaikuttaa lukutaidon kehittymi-
seen. Peruslukutaito ensimmäisellä luokalla en-
nustaa hyvää lukumotivaatiota, mikä lisää luke-
mista myös vapaa-ajalla (Lerkkanen ym. 2010). 
Hyvä lukumotivaatio ennustaa lukutaidon vahvis-
tumista edelleen. Sen sijaan vaikeudet lukemaan 
oppimisessa heikentävät motivaatiota, ja heikko 
motivaatio ja kielteinen käsitys itsestä lukijana 
lisäävät vaikeuksia lukemaan oppimisessa. 

Tämän artikkelin kirjoittajat ovat havainneet 
motivaation ja lukemiseen liittyvän minäkuvan 
merkityksellisyyden käytännön työssä. Kokemuk-
semme perusteella on tyypillistä, että lapsi puhe-
terapeutin tai erityisopettajan lukikuntoutukseen 
tullessaan on jo pidemmän aikaa kokenut epä-
onnistumisen tunteita lukiharjoittelussa ja sitä 
kautta alkanut vastustaa harjoittelua ja pahim-
massa tapauksessa kieltäytynyt siitä kokonaan. 
Tällaisessa tilanteessa on oleellista lähteä ensi-
sijaisesti vahvistamaan kokemuksia osaamisesta 
ja sitä kautta vaikuttamaan positiivisesti minäku-
vaan sekä motivaatioon. Harjoittelumateriaalia on 
hyvä monipuolistaa ottamalla mukaan enemmän 
toiminnallisuutta. Vaikka monet lapset nauttivat 
pelaamisesta ja kilpailemisesta, voi vaikean asian 
äärellä olla helpompi työskennellä ilman kilpailua 

tai työskennellä parina toisen oppilaan kanssa. 
Usein on syytä palata vahvistamaan lukitaitojen 
pohjaa, jotta saadaan onnistumisen kokemuksia. 

Olemme valinneet tähän artikkeliin esiteltä-
väksi Valterin toiminnallisia kielellistä tietoisuut-
ta ja lukemaan oppimista tukevia materiaaleja. 
Näissä materiaaleissa tulee runsaasti harjoitus-
ta arjen perussanaston ja nimeämisen vahvista-
miseen. Materiaalit sopivat siten erinomaisesti 
myös S2-oppilaille suomen kielen sanaston vah-
vistamiseen. 

Kielellinen tietoisuus auttaa 
hahmottamaan tavurakennetta
Kielellisellä tietoisuudella on todettu olevan kes-
keinen rooli luku- ja kirjoitustaidon kehityksessä 
(Niemitalo-Haapola & Ukkola 2020). Kielellisen 
tietoisuuden herätessä usein viimeistään esikou-
luiässä lapsi alkaa kiinnittää huomiota kielen ra-
kenteisiin pelkän merkityssisällön sijaan. 

Kielellinen tietoisuus voidaan jakaa fonolo-
giseen, muoto-opilliseen ja lauseopilliseen tietoi-
suuteen sekä sana- ja kielenkäyttötietoisuuteen. 
Näiden metalingvististen taitojen avulla lapsi ky-
kenee hahmottamaan esimerkiksi sanojen tavu-
rakennetta, sanojen määrää lauseessa tai sitä, 
miten sanojen taivutuspäätteiden muuttuminen 
sanaan vaikuttaa. Heikkous fonologisissa tai-
doissa on havaittu yhdeksi merkittävimmistä lu-
kivaikeuksien ennustajista (Lyytinen ym. 2006). 
Tähän tietoon pohjaten artikkelissa keskitytään 
Valterin materiaaleihin, jotka tukevat erityisesti 
fonologisen tietoisuuden kehitystä. 

Fonologisella tietoisuudella tarkoitetaan 
lapsen kykyä kiinnittää huomiota sanojen ään-
nerakenteisiin (Niemitalo-Haapola & Ukkola 
2020). Fonologisen tietoisuuden taidot voidaan 
edelleen jakaa tunnistavaan ja muuntelevaan 
tasoon, joista tunnistava taso kehittyy aiemmin. 
Tunnistavalla tasolla lapsi alkaa mm. hahmot-
tamaan kuulonvaraisesti riimejä, tavun mittai-
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sia äänneyhdistelmiä 
(esim. osaa jatkaa 
sanan loppuun alkuta-
vun perusteella) sekä 
havaitsemaan kuuluu-
ko sanassa vaikkapa 
/s/-äänne. Muuntelevalla tasolla lapsi pystyy 
muun muassa jo itse yhdistelemään äänteitä 
kuulonvaraisesti, lisäämään puuttuvia äänteitä 
sanoihin tai muuntelemaan sanoja tavuja tai 
äänteitä lisäämällä tai poistamalla. 

Ella ja Elias -sarja vahvistaa 
kuullunvaraista tarkkaavuutta, kuullun 
ymmärtämistä ja nimeämistä
Valterin Ella ja Elias -sarja on suunniteltu erityi-
sesti esikouluikäisiä ajatellen, mutta se toimii hy-
vin myös alakouluikäisillä, kun kielelliset taidot 
syystä tai toisesta tarvitsevat vahvistusta. Sar-
jaan kuuluu kolme kirjaa, sekä pelipaketti ja ku-
vataulupaketti. Fonologisen tietoisuuden vahvis-
tukseen soveltuvat erityisesti Lue Mieti Tee Ella 
ja Elias -kirja sekä Ella ja Elias -pelipaketti. Myös 
muut sarjan materiaalit, kuten Kuuntele Muista 
Tee Ella ja Elias, sisältävät runsaasti harjoituk-
sia kuullunvaraiseen tarkkaavuuteen, kuullun 
ymmärtämiseen ja nimeämiseen, jotka tukevat 
osaltaan lukitaitojen kehitystä. 

Lue Mieti Tee Ella ja Elias -kirja sisältää run-
saasti pieniä harjoituksia mm. tavujen hahmotta-
miseen ja äänteiden ja tavujen kuullunvaraiseen 
havaitsemiseen sekä kirjaimiin tutustumiseen. 
Harjoitukset on jaoteltu A:sta Ö:hön. Näin kirjas-
ta on helppo poimia harjoituksia isommallekin 
oppilaalle, jolla esimerkiksi tiettyjen äänteiden 
kuuleminen tai kirjain-äännevastaavuus tarvit-
see vielä vahvistusta. 

Kirjan harjoitukset soveltuvat hyvin yksittäi-
siä puheäänteitä vielä harjoitteleville eli mate-
riaalista on apua puheopetuksessa tai puhe-
terapiassa. Kirjan omistajan on lupa kopioida 

kirjaa, ja harjoituksista 
voi siten koostaa op-
pilaalle kohdennetusti 
juuri hänelle sopivat. 
Käytännön työssä on 
hyväksi havaittu yksit-

täisten pienten harjoitusten leikkaaminen eril-
leen, jolloin kynätehtäväkin voivat tuntua tyy-
pillistä A4-sivua helpommin lähestyttävältä ja 
yksittäisiä pieniä tehtäviä on mukava yhdistää 
vaikka noppapeliin mukaan otettavaksi. 

Ella ja Elias -pelipaketti sisältää neljä erilaista 
pelialustaa, kuva- ja kirjainkorttisarjat sekä suur- 
ja pienaakkoset. Kuvakorteissa on huomioitu al-
kuäänteet kaikilla suomen kielen äänteillä sekä 
tavumäärien vaihtelevuus. Kuvakortit soveltuvat 
siis monenlaiseen käyttöön. Kaksi pelipaketin 
pelilaudoista keskittyy kirjainten nimeämiseen 
sekä alkuäänteen hahmottamiseen. Kääntöpaik-
kapelissä voidaan harjoitella alku- ja loppuään-
teitä sekä kirjain-äännevastaavuutta kuvakor-
teista sanoja nimeämällä. Yksinkertainen kään-
töpaikkapeli on soveltunut hyvin näiden taitojen 
vahvistamiseen myös isommilla oppilailla. 

Tavurajojen hahmottamisessa auttavat peli-
paketin tyhjä pelilauta sekä bingo-alusta. Tyhjällä 
laudalla edetään kuvasta nostetun tavumäärän 
verran, ja bingossa vedetään rasteja itsetäytetylle 
ruudukolle kuvasta nostetun tavumäärän verran. 
Käytännön työssä olemme havainneet, että eten-
kin pidempien sanojen tarkka tavutus voi olla pul-
mallista isommillekin oppilaille, joilla lukitaidot ke-
hittyvät viiveisesti. Peleissä tarkkaan tavutukseen 
motivoituminen on sujunut kuin huomaamatta. 

Tämäntyyppinen harjoittelu on ollut hyödyl-
listä silloin, kun tavutus ehkä sinänsä tuntuisi 
sujuvan, mutta tavuista jää helposti etenkin lop-
puäänteitä pois. Osalla lapsista nämä epätark-
kuudet kuuluvat myös puheessa, ja silloin hidas-
tettu, tarkka, tavuittainen puheen tuotto toimii 
puhemotoriikan harjoituksena. 

 Tavuharjoittelua Ella ja Elias -bingopelissä.
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Edellä mainitut harjoitukset vahvistavat fo-
nologisen tietoisuuden tunnistavaa tasoa. Muun-
televalle tasolle saa harjoituksia luotua kuva- ja 
kirjainkorteista lapsen tason mukaisesti. Yhtenä 
käytännön esimerkkinä tästä on sanan kokoa-
minen äänteistä, joka hyödyttää monia. Silloin 
aikuinen valitsee lapsen tasoon nähden sopivan 
määrän kuvakortteja näkyville ja tuottaa jonkin 
sanan äänteittäin (esim. a/u/t/o), jolloin lapset 
yrittävät tunnistaa, mistä sanasta on kyse. Teh-
tävän vaikeutta voi säätää sanojen pituutta sekä 
sanojen äänteellistä samankaltaisuutta vaihte-
lemalla. Taitavampia lapsia voi pyytää tekemään 
tehtävää toisilleen. Sanat voidaan edelleen koo-
ta kirjainkorteista ja havainnoida, mitä tapahtuu, 
jos poistetaan alkuäänne tai alkutavu. Myöhem-
min esiteltävät KPL- ja Marjamäki-kuvakortit 
soveltuvat myös tämänkaltaiseen harjoitteluun 
mainiosti. 

Lukemaan opettamisen menetelmistä
Lukutaito on keskeinen perustaito. Sitä voidaan 
tarkastella useista näkökulmista. Tässä artikke-
lissa keskitytään tekniseen lukutaitoon eli virheet-
tömään ja sujuvaan sanantunnistamisen taitoon.

Lukemaan oppimisesta on tehty useita teo-
reettisia malleja. Malleissa pyritään havainnol-
listamaan niitä vaiheita, tekijöitä, prosesseja tai 
strategioita, joiden hallinnan myötä yksilö saa-
vuttaa lukutaidon. Mallista riippuen taitojen kat-
sotaan kehittyvän etenevästi aiempaan taitoon 
pohjaten tai osittain limittyen. Kaikissa malleis-
sa sanan äänteellisen kokoamisen (dekoodaus) 
taitoja pidetään välttämättömänä edellytyksenä 
lukemaan oppimiselle, mutta yksin nämä eivät 
riitä. Näin ollen teknisen lukutaidon ajatellaankin 
kehittyvän sekä sanan visuaaliseen että äänteel-
liseen kokoamiseen liittyvistä tekijöistä (Siisko-
nen 2010, 12−17).

Suomen kielen kirjain-äännevastaavuuden 
ollessa poikkeuksellisen säännönmukainen voi-

daan lukutaito oppia lähes pelkästään dekoo-
daustaitojen avulla (Siiskonen 2010, 18). Tekni-
sen lukutaidon saavuttamisen ajatellaan edellyt-
tävän kirjain-äännevastaavuuksien tunnistamista 
ja äänteiden yhdistämisen taitoa (Aro & Lerkka-
nen 2019).

Suomen kielen erityispiirteisiin kuuluu lisäksi 
sanojen jakautuminen tavuihin (Siiskonen 2010, 
18). Tämän vuoksi tavu on lukutaidon oppimises-
sa tärkeä yksikkö. Tavu on luonnollinen puhutun 
kielen osa, ja puherytmi perustuu tavuihin. Näin 
ollen tavut ja tavurytmi ovat yleensä alkavillekin 
lukijoille helposti tunnistettavissa. 

Morfologialtaan suomen kieli on puolestaan 
monimutkainen. Sekä nominit että verbit taipuvat, 
ja sanojen loppuun voidaan liittää monta erilaista 
taivutuspäätettä. Suomen kielessä on myös paljon 
yhdyssanoja. Näin ollen sanat voivat olla pitkiäkin 
ja sanan vartalo hankala tunnistaa eri päätteiden 
joukosta (Aro & Lerkkanen 2019). Sanan perus-
muodon tunnistaminen ei riitä, sillä sanat esiinty-
vät usein taivutetuissa muodoissa. Tästä johtuen 
suomen kielen lukemaan oppimisessa sanojen 
näönvaraiseen tunnistamiseen perustuva mene-
telmä ei ole kovin tehokas (Siiskonen 2010, 18).

Suomessa lukemaan opettaminen perustuu 
vahvasti dekoodaustaitojen opettamiseen. Luke-
maan opettamisen menetelmät jaetaan yleensä 
synteettisiin ja analyyttisiin menetelmiin. Voidaan 
puhua myös sekamenetelmistä, jolloin yhdiste-
tään piirteitä molemmista menetelmistä. Syn-
teettisissä menetelmissä lähtökohtana on kirjain 
ja äänne, joita yhdistelemällä opitaan lukemaan 
tavuja ja sanoja. Lukemaan opettaminen etenee 
kielen pienistä yksiköistä kohti suurempia (Aro & 
Lerkkanen 2019). 

Tunnetuin synteettinen lukemaan opettami-
sen menetelmä on ns. KÄTS-menetelmä (Kirjain, 
Äänne, Tavu, Sana). Tämän mukaan lukemaan op-
pimisen prosessi alkaa kirjaimen muuttamisesta 
äänteeksi edeten äänteiden yhdistämisen kautta 
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ensin tavujen ja sitten 
sanojen lukemiseen. 
Analyyttisissä menetel-
missä lukemaan opetta-
minen aloitetaan usein 
kokonaisista sanoista 
tai teksteistä (Lerkkanen 2020). Oppiminen pe-
rustuu sanan kirjoitetun muodon ulkoaoppimiseen 
ja muistamiseen. Yksi näistä analyyttisistä mene-
telmistä on KPL-menetelmä. Sen tarkoituksena on 
240 sanan perussanaston avulla kehittää oppijan 
käsite- ja sanavarastoa sekä omaa tuottamista. Sa-
nat on tarkoitus oppia tunnistamaan kokonaisina 
sanahahmoina ja kirjoittamaan ne ulkomuistista. 
KPL-menetelmää käytetään usein jonkin synteetti-
sen menetelmän rinnalla eikä se ainoana menetel-
mänä sovellu lukemaan opettamiseen (Siiskonen, 
Aro & Holopainen 2004).

KPL-materiaali auttaa 
yksilöllistämään ja eriyttämään
KPL-materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti niille, 
joilla on vaikeuksia suomen kielen tai lukutaidon 
oppimisessa. Monipuolinen materiaali tarjoaa 
mahdollisuuden rikastuttaa lukemaan oppimista 
ja opettamista kenen kanssa tahansa. Se tar-
joaa keinoja yksilöllisen etenemisen tukemiseen 
ja eriyttämiseen.

KPL-materiaaliin kuuluu 240 sanan kuva-sa-
na-kortit, käyttäjän opas, tulostettavia tehtäviä 
sekä lomake edistymisen seurantaa ja arviointia 
varten. Tulostettava materiaali sisältää yhteensä 
480 kuvaparien, sanaparien, sanojen ja kuvien 
yhdistämistehtävää sekä sanojen kirjoittamis-
tehtävää. Lisäksi KPL-lisätehtävät sisältävät toi-
set 480 tulostettavaa sanojen ja kuvien yhdistä-
mistehtävää sekä sanojen tunnistamis- ja kirjoit-
tamistehtävää, muun muassa Mini-LUKO-pelejä 
sekä sanaketjuja, sanapiiloja ja sanaristikoita. 
Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suu-
raakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. 

Eri tehtävätyyppeihin on 
laadittu opettajaa var-
ten esimerkkitavoitteita 
sekä materiaalin käyttö- 
ja sovellusvinkkejä.

KPL -mater iaa l in 
avulla voidaan harjoitella lukemaan oppimisen 
kaikkia vaiheita äänteiden nimeämisestä koko-
naisten sanojen lukemiseen tai kokonaisten sa-
nojen tunnistamisesta pienempien yksiköiden 
tunnistamiseen. Materiaali tarjoaa mahdollisuuk-
sia myös kielellisen tietoisuuden harjoitteluun. 
Kuvakorteilla voi esimerkiksi nimetä ja luokitella 
sanoja, etsiä alku- tai loppuäänteitä, riimitellä tai 
harjoitella sanan tavumäärän löytämistä. Sana-
kortit sopivat muun muassa sanojen pituuksien 
vertailuun, saman sanan etsimiseen ja sanojen 
tunnistamisen harjoitteluun. Koska sanastossa 
on sekä substantiiveja että verbejä, voidaan niil-
lä muodostaa myös pieniä lauseita. Korteilla on 
helppo toiminnallistaa ja pelillistää opetusta, vaik-
ka muistipeliä pelaten. 

Tulostettava materiaali tarjoaa mahdolli-
suuksia kirjoitetun tekstin parissa työskentelyyn. 
Alku- ja lopputavun tai tavurajojen löytäminen 
kirjoitetusta tekstistä sekä puuttuvien kirjainten 
täydentäminen ovat vain muutama käyttöesi-
merkki. Sanoja voidaan kirjoittaa mallista tai it-
senäisesti irtokirjaimin, kynällä tai tietokoneella 
kunkin oppilaan sen hetkisen tarpeen mukaan. 
Tulostettavaa materiaalia muokkaamalla saa 
välineitä myös äänne- ja tavuharjoitteluun. Sana-
lappuja voi leikata tavuiksi ja näin esimerkiksi 
muodostaa sana konkreettisesti tavu kerrallaan, 
etsiä sanaan puuttuva alku- tai lopputavu tai har-
joitella tavujen lukemista. 

Marjamäellä-materiaali tuo 
toiminnallisuutta lukemaan oppimiseen
Marjamäellä-tuotteet muodostavat monipuoli-
sen materiaalikokonaisuuden sanaston, nimeä-

Muistipeliä KPL-materiaalilla.
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mistaitojen ja kerron-
nan harjoitteluun. Ma-
teriaali koostuu kuva-
tauluista, kuvakorteista 
ja niitä vastaavista sa-
nakorteista, lautapeli-
paketista sekä neljästä Marjamäellä-kirjasta. 
Tässä artikkelissa kuvaamme Marjamäki-sar-
jan pelipakettien käyttömahdollisuuksia toimin-
nallisessa kielellisen tietoisuuden ja lukemisen 
harjoittelussa. Harjoituksia voi tehdä oppilaan 
kanssa kahden kesken tai pienryhmässä.

Lautapeli-paketti sisältää 10 erilaista A3-ko-
koista pelialustaa, peleissä tarvittavat tarvik-
keet sekä vinkkejä pelien hyödyntämiseen. 
Kaikki pelit soveltuvat sanojen alkuäänteiden 
erotteluun, mutta kaksi peleistä on tehty erityi-
sesti tähän tarkoitukseen. Samoin kaikkia voi 
käyttää tavuttamisen ja loppuäänteen kuun-
telun erottelun harjoitteluun. Runsaasti kuvia 
sisältäviä taulut toimivat hyvin erilaisissa etsi-
mistehtävissä: Kuka löytää nopeimmin sanan, 
joka alkaa/päättyy tietyllä äänteellä/tavulla 
tai sisältää nopan näyttämän määrän tavuja? 
Kuka keksii, mikä sana tietyllä rivillä muodos-
tuu tavuittain tai äänteittäin sanotuista sanois-
ta esim. pul-la-pit-ko tai n-o-r-s-u? Löydettyjä sa-
noja voi merkitä alustalle vaikkapa legopaikoil-
la tai kivillä. Erityisesti kodin eri tiloja sisältävä 
noppapeli toimii hyvin yhdyssanaharjoituksis-
sa. Peliruudussa mietitään, mikä peliruudussa 
näkyvä uusi sana syntyy, kun laitetaan yhteen 
kaksi sanaa esim. kahvi ja pannu. Kun sanojen 
yhdistäminen jo sujuu, voi pelissä pohtia, mitä 
kuvan yhdyssanasta jää jäljelle, kun siitä poiste-
taan toinen sana.

Marjamäellä-pelikorttipaketti sisältää 264 
kuvakorttia, niitä vastaavat pienaakkosin kirjoi-
tetut sanakortit sekä tarvikkeita omien pelien ra-
kentamiseen. Kuvakortteja voi hyödyntää kielelli-
sen tietoisuuden harjoituksissa samaan tapaan 

peleissä kuin pelipake-
tin pelejä. Kuvakortteja 
voi luokitella esim. ta-
vumäärän mukaan tai 
kukin oppilas voi nostaa 
itselleen kortin ja sen 

jälkeen voidaan vertailla, kenellä on pisin tai 
lyhin sana. Tehtävästä saa kilpailun antamalla 
voittajalle pisteen ja lopuksi laskemalla pisteet 
yhteen. 

Kuvakortit soveltuvat erityisen hyvin alkavan 
lukemisen vaiheeseen. Sana- ja kuvakorttipa-
reista voi muodostaa muisti-, lotto- tai noppape-
lejä joko sanastoltaan tai sanan haasteellisuu-
den mukaan kulloinkin sopivista sanoista. Yllä-
tyksellisyyttä harjoitteluun voi lisätä laittamalla 
harjoituksessa hyödynnettävät kortit pussiin, 
josta pelaaja nostaa kortin. Erilaisiin liikunnalli-
siin tehtäviin yhdistettynä harjoittelun mahdolli-
suuksia on valtavasti. Kuva- ja sanakorttien mu-
kana tulee vinkkivihko, joissa runsaasti erilaisia 
harjoituksia.

Lautapelipaketin ja Marjamäellä-pelikort-
tipaketin sisältöjä voi yhdistää harjoituksissa. 
Esimerkiksi oppilas lukee vuorollaan sanakortin 
sanan, jonka toiset etsivät kilpaa tai vuorollaan 
kuvataulusta tai luettu sana voidaan kuvailla toi-
sille pelikavereille, jotka kuvataulua hyödyntäen 
voivat arvata, mistä sanasta on kyse. Harjoituk-
sesta saa helpomman, kun luettavana on vain 
sanan alkutavu ja arvattava sana voidaan rajata 
löytymään tietyltä alueelta. 

Tässä artikkelissa nostimme esille muutamia 
hyväksi havaitsemiamme Oppimis- ja ohjaus-
keskus Valterin tuottamia materiaaleja, joiden 
olemme huomanneet tukevan erityisen hyvin lu-
kemaan oppimista. Valteri tuottaa monipuolista 
materiaalia lapsen kehityksen, oppimisen ja kou-
lunkäynnin tukemiseksi. Tällä hetkellä myynnis-
sä olevat tuotteet löytyvät kokonaisuudessaan 
Valteri-puodista: valteri.fi/puoti/ 

Tikapuu-pelissä alkuäänteen erottelua.

https://www.valteri.fi/puoti/
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Viima innostui jälleen lukemisesta
Viima on koululainen, jonka lukitaidot olivat pitkään tavutasolla. Työskentelyn alkaessa kir-
jain-äännevastaavuudessa oli virheellisyyttä. Lukemista oli harjoiteltu ahkerasti, mutta edistymi-
nen oli hidasta. Huomattiin, että harjoittelumotivaatio alkoi vähentyä. Viima ilmaisi ettei tahdo 
lukea ja kertoi lukemisen olevan vaikeaa. Työhön ryhtyminen oli hitaampaa kuin ennen, ja Viiman 
sinnikkyys harjoitteluun heikkeni. Kotoa kerrottiin, että lukuläksyjen tekeminen oli aiheuttanut 
muutaman kerran itkureaktion.

Lukemisen harjoittelun suhteen päätettiinkin pa-
lata lukitaitoja ennakoivien taitojen harjoitteluun 
ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Viiman 
kanssa alettiin leikitellä ja hassutella sanoilla 
(hassut riimittelyt, sanojen alku- ja lopputavuihin 
liittyvät vitsit yms.), tavutukseen otettiin mukaan 
kehollisuus entistä vahvemmin, muun muassa 
hyppimällä trampoliinilla sanoja tavutettaessa. 
Lukemisharjoitteluun lisättiin toiminnallisuutta 
erilaisten pelien avulla. Aapista luettiin vain ker-
ran viikossa, ja nämä hetket pyrittiin tekemään 
tunnelmaltaan rauhalliseksi ja turvalliseksi. 
Läksyjä monipuolistettiin, ja Viiman kotitehtävät 
olivatkin muun muassa Marjamäki- sekä Ella ja 
Elias -pelien pelaamista, KPL-sanakorttien avulla 
tavaroiden nimeämistä ja erilaisia kielellisiä ar-
voituksia, kuten esimerkiksi Mikä kana on sän-
gyssä?

Pikkuhiljaa lukemisen harjoitteluun liittyvä 
vastustus väheni, ja Viima alkoi itsekin leikitellä 
kielellä. KPL-materiaalin avulla Viima oppi tunnis-
tamaan joitakin sanoja, mikä lisäsi pystyvyyden 
tunnetta. Tavujen lukeminen vahvistui entises-
tään, ja tämän myötä päästiin etenemään lyhyi-
den sanojen lukemiseen. Pienten sanojen luke-
misen onnistuminen lisäsi Viiman motivaatiota 
lukemisen harjoitteluun. 

Viima on kuvitteellinen henkilö, mutta tapah-
tumat ovat otteita elävästä elämästä. 
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Varhaista vuorovaikutuksen 
taituruutta
Alussa on kontakti, vuorovaikutus. Olen mielelläni siteerannut Anna-Lena Østernin kirjan Svens-
ka med sting! kuvausta pienen lapsen sanattomasta mutta täydellisestä ja kokonaisvaltaisesta 
vuorovaikutuksesta äidin kanssa. Lapsi katsoo, ojentaa käsiään ja kääntää päätään, vastaa ään-
nähdyksiin, tutkii maailmaa kaikilla aisteillaan. Merkkikielet eriytyvät vähitellen, ja lapsi oppii, 
että hän voi itse saada aikaan toimintaa äänen ja puhutun kielen avulla. Lapsi on jo kohdussa 
reagoinut ulkomaailman ääniin, musiikkiin ja äidin puheeseen, makuihin ja hajuihinkin.

Samasta asiasta kertoo arkistooni kuuluva Tie-
de-lehden (9/2006) artikkeli lapsen kommuni-
koinnin kehityksestä. 
”Ihminen on taituri jo 
syntyessään” otsikoi 
lehti. Ihmisalku käy jo 
kohdussa läpi huikean 
kognitiivisen kehityk-
sen, lapsi muistaa ja 
oppiikin paljon ennen 
syntymäänsä, sanoo ar-
tikkelissa myöhemmin 
tutuksi tullut aivotutkija 
Minna Huotilainen. 

Kohdussa ei ole hil-
jaista, sillä äidin elimis-
tö ääntelee, puhe hu-
misee ja ulkomaailma 
jyrisee. Veden täyttämä 
koti liikkuu ja keinuu 
tarkoituksenmukaise-
na: se suojaa, muttei 
eristä. Ulkopuolisia är-
sykkeitä tarvitaan kas-
vattamaan hermosoluja 
ja valmentamaan ihmis-
tä maailmaan tuloon.

Sikiön ympäristöä rekisteröivät aistit käyn-
nistyvät. Ensimmäisenä alkaa toimia tunto, tun-

tosolut suun ympärillä. 
Korvien tasapainoso-
lut tunnistavat suuntia 
lapsiveden virtaukses-
ta. Sydän pumppaa, 
vaikkei verenkiertoa 
vielä ole. Suu hauk-
koo ja nielu nielee jo 
kymmenviikkoisena.  
Kasvun edetessä sikiö 
harjoittelee, venyttelee 
ja tunnustelee kasvo-
jaan, raajojaan, napa-
nuoraa ja liikkuu koh-
dun seinämillä, yrittää 
äännähdellä. Sikiö vas-
taa ulkoisiin ärsykkei-
siin, liikahtaa, kun äiti 
nauraa tai yskii.

Lapsivedestä tulee 
makuja ja hajuja, ja si-
kiö reagoi siihen, mitä 
äiti syö tai juo. Sydä-
men syke reagoi äidin 
kahvin juontiin. Vauva 

Pirjo Vaittinen, 
äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori (emerita), 
Tampereen yliopisto

Pirjo Vaittinen
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tunnistaa esimerkiksi valkosipulin ja vaniljan, jos 
ne ovat kuuluneet äidin ruokavalioon. Jopa hais-
taminen onnistuu kohtuoloissa, kun lapsivesi 
huuhtelee suun, nenän ja nielun onkaloita. 

Informaatiota ulkomaailmasta tuo myös 
kuulo. Vaikka lapsivesi, sikiökalvot, kohtu ja äi-
din vatsanpeitteet vaimentavat ääniä, kohtu-
avaruudessa ei ole koskaan hiljaista. Erityisesti 
matalataajuiset äänet kuuluvat kohtuun erin-
omaisesti. Ihon aistit tukevat kuulohavaintoa: 
äänen tunnistus onnistuu äänen aiheuttamas-
ta värinästä kallon luiden ja tuntoaistin avulla. 
Yhteydet korvasta kuuloaivokuoreen alkavat 
toimia raskauden puolivälissä. Sikiö havaitsee 
puheen perustaajuuden, ja vähitellen mukaan 
tulevat nyanssit. 

Sikiö myös muistaa kuulemansa. Lyhytkestoi-
nen kuulomuisti toimii loppuraskauden aikana jo 
samalla lailla kuin heti syntymän jälkeen. Ihmis-
alku tunnistaa äitinsä äänen ja erottaa äänestä 
myös henkilöt, jotka ovat jutelleet äidin kanssa 
raskauden loppuaikana. Lähipiirin ihmiset tule-
vat tutuiksi jo ennen syntymää. Sikiö oppii erotta-
maan äitinsä äidinkielen, ja maailmaan tultuaan 
lapsi tunnistaa sadun, jota äiti on häntä odot-
taessaan lukenut. Koska ihmiset kommunikoivat 
puhumalla, on tärkeää, että kuulojärjestelmä 
suosii puhesignaalia, mutta mieleen jää myös 
perheen lempimusiikki. 

Voidaan sanoa, että äidin tunteet siirtyvät 
lapseen. Kohdunsisäisessä oppimisessa olen-
naista on se, millaisen reaktion ääni saa aikaan 
äidin hormoneissa. Jos kännykän sointi ryöpsäyt-
tää äidin elimistöön adrenaliinia, myös sikiö op-
pii hätkähtämään. Jos puhelimen ääni saa mie-
lihyvähormonit hereille, sikiökin tyyntyy äänestä.

Viimeisenä aisteista tarkentuu näkö. Vaik-
ka kohdussa on turvallisen pimeää herkkien 
näkösolujen kehittyä, silmämunaa verhoaa pit-
kään luomi. Valosuoja on hyödyllinen, koska liiat 
valoärsykkeet saattaisivat sekoittaa rakenteilla 

olevan uni- ja valvetilan säätelyn. Suojatoimista 
huolimatta sikiö aistii valoa, se liikuttelee sil-
miään, kun äidin vatsakumpuun suunnataan voi-
makas valo, ja sydämensyke kiihtyy.

Keskeistä hyvinvoinnin kannalta on vauvan ensi-
sijainen kiinnostus toiseen ihmiseen. Lapsi kehittyy 
vuorovaikutuksessa moniulotteisen ympäristön kans-
sa. Ihminen on liikkuva, aistiva ja kokeva, tunteva ja 
ajatteleva sekä yhteisöllinen. Kokeminen on aistimus-
ten liittämistä muistiin, tunteet luokittavat aistimuk-
sia ja kokemuksia, ajattelu ryhmittelee ja luokittelee. 

Voidaan sanoa, että vastasyntyneen koko-
naisvaltainen vuorovaikutus ympäristönsä kans-
sa on multimodaalista. Merkitysten muodostumi-
seen ja yhteistoiminnan onnistumiseen vaikutta-
vat puhe, eleet, katse ja katseen suunta, esineet, 
erilaiset teknologiat tai vuorovaikutustilanteen 
paikka. Tulkinnassa osallistujat hyödyntävät 
myös ympäröivää tilaa, aineellista maailmaa ja 
ottavat huomioon, keitä tilanteessa on osallisina 
ja millaisia sosiaalisia suhteita he neuvottelevat 
itselleen ja toisilleen vuorovaikutuksen edetessä. 

Pienen lapsen oppiminen tapahtuu kulttuu-
risessa kontekstissa. Nykyään se tapahtuu ym-
päristössä, jossa viestintä on myös välittynyttä ja 
tulee tekniikan kautta kotiin ja lähelle. Erilaiset 
merkki- ja symbolikielet integroituvat pienten las-
ten elämään ja muuttavat heidän käyttäytymis-
tään, sitä millaista viestintää he suosivat ja mis-
sä järjestyksessä he oppivat erilaisten merkkien 
käyttöä ja ymmärtämistä. 

Äänteen ja kirjaimen yhteys alkaa hahmottua 
lapselle siitä, millä kirjaimella hänen nimensä al-
kaa ja miltä sen sanamuoto näyttää. Television 
lastenohjelmista tulevat tutuiksi selkeän muo-
toiset ja toistellen ääntelevät otukset ja niiden 
nimet. Huomion kiinnittävät mainokset suppeina 
draamoina musiikkeineen ja logoineen, joissa 
kirjaimet ja kuva tai kuva ja teksti muodostavat 
tiettyä asiaa symboloivan merkityskokonaisuu-
den. Suomen aakkosten 28 kirjaimen oppimista 
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ei voi pitää vaikeana sen jälkeen, kun lapsi ni-
meää tietokoneen ruudulta tutun 150 erilaisesta 
Pokémon-hahmosta, kun kuvasta on tullut näky-
viin vasta osa.

Minusta oli kiehtovaa, kun pinnasängyssä 
nukkunut tyttäremme yöllä pimeässä herätes-
sään piteli kädessään pientä lelupupua ja kysyi: 
”Missä tyttöpupu on?” Hänellä oli kädessään äi-
tipupu, ja hän ajatteli, että äidin ja lapsen pitää 
molempien olla hänen peittonsa alla, ja hän osasi 
nimetä puuttuvan olion vain käsin tunnustelemal-
la! En koskaan käsitellyt hänen kanssaan äidin ja 
lapsen läheistä kommunikaatiota, enkä erityisem-
min korostanut tuota yhteyttä, vaan perheessäm-
me oli kolme tasavertaista jäsentä yhdessä. Tyt-
täremme oli kuitenkin nimennyt puput äidiksi ja 
lapseksi, ja sen hän myös kielensi toiminnassaan. 

Suomessa vastasyntyneiden ensivaruste-
luun on kuulunut kirja. Kodeissa on edelleen 
yleistä, että vanhempi lukee lapselle iltasadun. 
Tilanteissa, joissa läheiset aikuiset, sisarukset 
tai muut vanhemmat lapset, ovat pienten lasten 
kanssa tekstien ääressä, myös lapsi on aktiivi-
nen. Hän on innokas kuuntelemaan ja keskus-
telemaan asioista, joita kirjoissa kuvataan. Kat-
somiseen, lukemiseen ja kuuntelemiseen liittyvä 
keskustelu kehittää lapsen kielellistä kehitystä 
ja ajattelua. Keskustelu ohjaa lapsen käsityksiä 
siitä, mihin kirjoja – tai televisiota ja tietokonet-
ta – tarvitaan. Samalla hän oppii, miten viestejä 
vastaanotetaan, miten niille annetaan merkityk-
siä ja miten niistä voi esittää kysymyksiä, tulkin-
toja ja edelleen kehittelyjä. 

Tutkija Leena Laurinen sanoo kirjassa Koti 
kasvattajana, elämä opettajana, että pienet 
lapset käyttävät ymmärtämistä edistäviä strate-
gioita jo ennen varsinaista lukemaan oppimista. 
Heillä on taito käyttää hyväkseen aikaisemmin 
lukemaansa ja oppimaansa tietoa, he ottavat 
kantaa tekstiin lukiessaan sitä, tekevät oletuksia 
ja reagoivat innostuneesti tutkiessaan tekstiä. 

Taidot tulevat esille siinä, millaisia keskusteluna-
loitteita lapsi lukemistilanteessa tekee ja miten 
lapsi kertoo uudelleen kirjassa esitetyn tarinan.

Tämän päivän suomalaislapsi kasvaa ympä-
ristössä, johon kuuluu perinteisten kirjojen, leh-
tien ja sarjakuvien lisäksi äänikirjoja ja e-kirjoja, 
suuri määrä televisio- ja radiokanavia, videoita ja 
dvd-soittimia, cd-soittimia, kännykkä ja kuulok-
keet, pelikonsoleita, tietokoneita ja nettiyhtey-
den takana avautuva Internetin ihmemaa. 

Maailma avautuu kaikkien aistien kautta lu-
kemisessakin. Lukeminen on sosiaalista toimin-
taa, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Lasten 
toiminta, kuvat ja symboliset merkitykset kietou-
tuvat yhteen, ja havainnot ja ajattelu muodos-
tavat niiden avulla käsityksen todellisuudesta. 
Keskeistä on viestin välittyminen, sanoman tai 
sisällön ymmärtäminen ja usein jonkin uudenlai-
sen käyttäytymisen syntyminen sen pohjalta. 
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Aapiskukko
Lukutaitopäivää vietetään UNESCOn aloitteesta. FinRA on myöntänyt Aapis-
kukko-palkinnon tunnustuksena lukutaitoa edistävästä työstä kansainvälise-
nä lukutaitopäivänä 8. syyskuuta vuodesta 1981 alkaen. Vuoden 2020 Aapis-
kukko-palkinnon rinnalla jaetaan kaksi Aapiskukon kunniamainintaa. 

Aapiskukko ja kunniamaininnat 2020
ABC-tuppen och hedersomnämnanden
Aapiskukko-palkinto myönnetään Kevin Lanki-
selle. Jääkiekkoilija Kevin Lankinen on antanut 
kasvot lukemiselle ja innoittanut erityisesti nuo-
ria miehiä kirjallisuusharrastuksen piiriin. Lan-
kisen esimerkki on osaltaan innoittanut urhei-
lun parissa aktiivisia nuoria jalkautumaan op-
pilaitoksiin tai muutoin lasten ja nuorten pariin 
kannustamaan lukuharrastukseen. Lankisen 
lukupiiri on tavoittanut some-yhteisössä eri-ikäi-
siä lukijoita. 

Bilden av den framgångsrika ishockeymål-
vakten med en bok i handen motiverar de unga 
till läsning. Kevin har också inspirerat barn och 
unga med sina skolbesök.

Korona-vuoden tapahtumien vuoksi jaetaan 
lisäksi kaksi Aapiskukon kunniamainintaa, jotka 
myönnetään Lukulumo-palvelulle ja Ebban verk-
kokirjastolle. Lukulumo on lasten sähköinen kir-
jahylly, joka tarjoaa suomenkielistä lastenkirjal-

lisuutta tekstin lisäksi äänitettynä. Erityisen pal-
velusta tekee se, että Lukulumon kautta kirjoja 
on mahdollista kuunnella lukuisilla eri kielillä. 
Kunniamaininta Lukulumo-palvelulle annetaan 
arvostuksen osoituksena maksullisen palvelun 
avaamisesta kaikkien lasten maksuttomaan 
käyttöön korona-keväällä 2020. Ebban tarjoaa 
niin ikään kirjallisuutta sähköisessä muodossa. 
Laaja valikoima tieto- ja kertomakirjallisuutta 
laajentaa etenkin suomenruotsalaisten lasten 
mahdollisuuksia lukuharrastukseen. 

FinRA publicerar två hedersomnämnanden 
i anslutning till coronapandemin. De går till 
Lukulumo och Ebban vilka kostnadsfritt erbjöd 
litteraturupplevelser för barn. Ebban erbjöd 
också e-böcker och/eller ljudböcker gratis un-
der våren och sommaren. Det breda utbudet 
skönlitteratur och faktaböcker omfattar titlar 
från svenska och finlandssvenska förlag samt 
informationspaket till elever, lärare och föräld-
rar.

FinRAn
sääntömääräinen syyskokous

Lauantaina 3.10.2020 klo 13.00
Cygnaeus skola, Maariankatu 7, Turku – Åbo

Käsitellään sääntömääräiset asiat-
Mahdollisesta nettikokouksesta ilmoitetaan erikseen

Johtokunta
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Kevin Lankinen,  
Aapiskukkopalkinto 2020
Kevin Lankinen (s. 1995) on suomenruotsalainen jääkiekkomaalivahti, joka tällä hetkellä pelaa 
työkseen Pohjois-Amerikassa NHL:ssä. Suuren yleisön tietoisuuteen Lankinen ponnahti viimeis-
tään ollessaan mukana vuoden 2019 voitokkaassa jääkiekkomaajoukkueessa.

Maailmanmestaruuskisojen yhteydessä yleisön 
mielenkiinnon kohteeksi nousi Lankisen lukuhar-
rastus. Kisojen aikaisissa lehtihaastatteluissa 
Lankinen kertoi avoimesti lukuharrastuksestaan 
ja sai aikaan lisäänty-
vää kiinnostusta kirjo-
ja kohtaan. Esimerkin 
voimaa kuvaa se, että 
Lankisen kisahaastatte-
lussa mainitsema opus 
ponnahti heti ylöspäin 
myyntitilastoissa. Kiso-
jen jälkimainingeissa 
saikin alkunsa #lanki-
senlukupiiri, joka pyrkii 
kannustamaan ihmisiä 
kirjojen pariin. 

Oman persoonan 
heittäminen peliin tär-
keän asian puolesta on 
arvostettavaa. Lankinen 
on rohkeasti tullut esiin 
kirjallisuudesta kiin-
nostuneena urheilijana 
ja Kevinin toiminta on 
osaltaan avartanut ku-
vaa lukuharrastajasta. 
Lankinen on lehtihaas-
tatteluissa kertonut lu-
kevansa ennen kaikkea 
pelireissuilla, jolloin 

lukeminen auttaa rentoutumaan ja viihtymään. 
Toivottavasti Lankisen vinkki on otettu vastaan 
myös junnuvalmentajien keskuudessa ja jokai-
sen nuorisojoukkueen matkavarustukseen kuu-

luu jatkossa kassillinen 
erilaista luettavaa sarja-
kuvista tietokirjoihin!

Tieto Aapiskukko-
palkinnosta tavoitti Ke-
vin Lankisen Edmonto-
nista ja ilahtunut Lanki-
nen kommentoi uutista 
seuraavasti: 

"Kiitos valinnasta 
Aapiskukkopalkinnon 
saajaksi, liityn ilolla 
aiemmin palkittujen 
pitkälle listalle!

Kiitos myös FinRA:lle 
lukemisen eteen teh-
dystä pitkäjänteisestä 
työstä. Lankisen luku-
piiri on mukana kan-
nustamassa ihmisiä 
kirjojen pariin ja jat-
kaa jo hyvin alkanutta 
taivaltaan."
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Ebban,  
ABC-tuppens hedersomnämnande 2020
Ebban är ett prenumerationsbaserat skolbib-
liotek på nätet med tusentals svenskspråkiga 
e-böcker och ljudböcker.

Vi frågade klassläraren och skolbiblioteka-
rien Jonas Sonntag vad som är bäst med Ebban. 
Han nämner tre punkter: 1. Elevernas värld har 
flyttat till skärmen. Ebban har följt efter med 
böckerna. De har även insett att det är bilderna, 
bildspråket, som fångar dem och leder dem till 
att ta tag i boken. Sedan är det förstås författa-
ren som bjuder på läslusten. 2. Ebbans läslistor 
är ett ovärderligt stöd för lärarna och biblioteka-
rierna som inte har en chans att hinna läsa allt 
det som erbjuds. 3. Tillgängligheten! Ebban är 
lätt att koppla upp och läsa.

Lukulumo,  
Aapiskukon kunniamaininta 2020
Lukulumo on monikielinen kuvakirjapalvelu, jon-
ka tavoitteena on, että jokainen lapsi äidinkie-
lestä riippumatta pääsee sukeltamaan kirjojen 
taianomaiseen maailmaan. Palvelu tuo satoja 
laadukkaita kirjoja käden ulottuville tablettiin ja 
älypuhelimeen. Laadukkaat, yhteistyössä lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijoiden kanssa 
valitut kirjat kutsuvat lukuhetkeen: syvenny kuvi-
tukseen, lue tekstiä tai kuuntele tarinaa, omassa 
rauhassa ja yhdessä muiden kanssa. 

Lukulumon kirjoja voi kuunnella yli 50 eri 
kielellä. Käännökset on keskitetty kirjojen ydin-
joukkoon, jolloin voit kuunnella saman tarinan 
usealla eri kielellä. Monta kieltä, yhteinen luku-
kokemus. Kirjat on jaettu teemahyllyihin ja kate-
gorioihin, mikä helpottaa lukemisen löytämistä. 
Voit myös luoda omia hyllyjä, jättää kirjanmerk-
kejä tai käyttää tekstinseuranta-toimintoa. 

Lukulumo-konsepti sai alkunsa Ruotsissa, ja 
on nyt levinnyt niin Norjaan kuin Saksaankin. 

Vuonna 2018 julkaistua Lukulumoa käyttää 
jo yli 60 000 suomalaista lasta varhaiskasvatuk-
sessa ja alakoulussa.
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Inkluusiosta ja sen käytänteistä
Kun aloin kirjoittaa tätä, mietin, haluaako kukaan enää lukea inkluusiosta. Siitä on jo kirjoitettu 
kovin paljon, sen puolesta ja sitä vastaan on käyty väittelyjä ja koko käsite on välillä tuomit-
tu synonyymiksi säästöille. Yhdessä tutkimushankkeessani eräs opettajaksi opiskeleva kirjoitti: 
Kaunis ajatus, mutta ei se toimi. 

No, koska luet tätä, huomaat, että kaikkea ink-
luusiosta ei mielestäni ole vielä kirjoitettu. Aloi-
tan väitteellä, että toimiessaan inkluusio on erin-
omainen mahdollisuus, sillä se lisää moninai-
suuden ymmärtämistä, antaa mahdollisuuksia 
ja auttaa meitä laajentamaan maailmankuvaam-
me. Olen kuitenkin sitä mieltä, että erityisluok-
kiakin tarvitaan, ja on tärkeää, että on mahdol-
lisuuksia valita. Kulunut ilmaus ’one size fits for’ 
all’ ei tosiaankaan ole totta.

Mitä inkluusio siis on? Alkuperäisen Sala-
mancan julistuksen (UNESCO 1994) mukaan se 
sisältää mm. sen, että kaikki oppilaat pääsevät lä-
hikouluun ja opetus siellä mukautetaan jokaiselle 
sopivaksi. Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma 
antavat opetukselle tietyt reunaehdot, mutta nii-
den puitteissa monenlainen opetus on mahdollis-
ta. Keväällä 2020 osalle näytti etäopetus sopivan 
hyvin, toiset syrjäytyivät sen vuoksi. Oli kuitenkin 
hienoa, että osa oppilaista pääsi uuden koulun-
käynnin tavan vuoksi paremmin opiskeluun kiinni. 

Inkluusiota on verrattu demokratiaan ja sa-
nanvapauteen. Yleensä me kannatamme näitä 
asioita, mutta niiden selkeä määrittely ja toteu-
tus ei olekaan yksinkertaista. Sama pätee ink-
luusioon. (Myös Hausstätter 2014.)

Inkluusio tarkoittaa hyvää opetusta ja oppi-
misympäristöä kaikille oppilaille sekä yhteisölli-
syyttä ja yhteenkuuluvuutta (Nilholm 2019). Mi-
nusta tuo määrittely on aika selkeä. Eri asia on 
jälleen, miten se toteutetaan ryhmässä, jossa 
oppilailla on monenlaisia tuen tarpeita. Millainen 
taikuri opettajan tulee olla, jotta hän voi tukea op-

pilasta, joka ei opi lukemaan, ja samalla toista, 
joka ei pysy paikoillaan, koska ei ole vielä oppinut 
keskittymään, ja kolmatta, jolla on vaikea-astei-
nen aistivamma? Oma näkemykseni on, että vain 
tuettu inkluusio toimii. Sekä opettaja että oppilaat 
tarvitsevat tukea inkluusion toteuttamiseen. Tuki 
voi olla koulunkäynninohjaaja, toinenkin opettaja 
ryhmään yhtä aikaa, luokkakoon pienennys, mah-
dollisuus käyttää jakotiloja tai jokin muu opetusta 
ja oppimista tukeva asia. Mielellään useampi tuki-
toimi jokaiseen luokkaan. Koska olen itse tutkinut 
eniten yhteisopetusta, kuvaan hieman sen mah-
dollisuuksia. Aiheesta on keväällä tulossa tähän 
lehteen itsenäinen artikkelikin. 

Yhteisopetus tarkoittaa kahden tai useam-
man opettajan työskentelyä samassa tilassa. 
Opetus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 
yhdessä. Yhteisopetuksen muotoja on lukuisia. 
Helpoin on se, että välillä toinen opettaa ja toi-
nen avustaa ja sitten vaihdetaan rooleja. Vaati-
vin on tiimiopettajuus, jossa opetetaan koko ajan 
yhdessä, suunnilleen jatkaen toisen lausetta. 
Tähän yhteisopetusmuotoon tulee harjaantua. 
Kun työparina on erityisopettaja, tuen tarpeessa 
olevien opetus ja ohjaus helpottuu. Lisätietoa yh-
teisopetuksesta löytyy monista julkaisuista mm. 
Pulkkisen ja Rytivaaran (2015) toimittamasta 
Yhteisopetuksen käsikirjasta. Olen omissa tutki-
muksissani (Takala & Uusitalo-Malmivaara 2012; 
Sirkko ym. 2018) todennut, että paitsi oppilaat, 
yhteisopetuksesta hyötyvät myös opettajat. He 
voivat jakaa ilot ja surut, ja yhdessä työskennel-
len työhyvinvointi yleensä kasvaa. Yhteisopetus 

Marjatta Takala, 
erityispedagogiikan professori, OY

Marjatta Takala
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myös tukee inkluusio-
ta, erityisesti, kun eri-
tyisopettaja on toisen 
opettajan työparina ja 
tuki annetaan luokassa. 

Monista tieteellisistä 
artikkeleista inkluusios-
ta mieleeni on parhaiten 
jäänyt Claes Nilholmin 
ja Barbro Almin vuonna 
2010 julkaisema artik-
keli. He kuvaavat siinä 
luokkaa, johon on sijoi-
tettu tuen tarvitsijoita ja 
jossa toteutetaan yhtei-
sopetusta kahden opet-
tajan voimin. Luokkaa 
seurattuaan he päätyivät kuuteen strategiaan, 
joilla inkluusiota onnistuttiin edistämään. Ne oli-
vat seuraavat: 
1)  Mukauta opetusta lapsen yksilöllisten tarpei-

den mukaan. 
2)  Laadi selkeä kehys näin: a) Tee perussään-

nöt, kuten ”jokaisella on oikeus sanoa mieli-
piteensä”, ”jokaisen tulee kuunnella muiden 
mielipiteitä”, ”toisten näkemyksille ei naure-
ta” ja ”on luonnollista, että on erilaisia näke-
myksiä”. b) Suunnittele koulupäivä ja kerro 
selkeästi se, mitä oppilailta odotetaan. c) Jos 
tulee pulmia, toimi heti. 

3)  Käytä ryhmäaktiviteetteja, jotta tuet sosiaali-
sia prosesseja ja oppimista. Teetä näitä pait-
si luokassa, myös ulkona. 

4)  Luo hyvät suhteet huoltajiin ja osallista heitä 
tavoitteiden suunnitteluun.

5)  Sisällytä keskustelua akateemisiin tehtäviin, 
kuten matematiikkaan, jotta rohkaiset yh-
teistä ongelmanratkaisua.

6)  Kunnioita lapsia, ole positiivinen ja vältä vas-
takkainasetteluja. Älä salli lapsen menettää 
kasvojaan. Muista positiivisen palautteen anto. 

Inkluusio saadaan yh-
dessä toimimaan, mutta 
inkluusio ei ole itseis-
arvo. Olen pitkän eri-
tyispedagogisen urani 
aikana kohdannut myös 
perheitä, jotka valitsevat 
lapsilleen erityisluokan 
tai erityiskoulun, ja ovat 
ratkaisuun tyytyväisiä. 
On myös tilanteita, jol-
loin lapsi tai nuori itse 
haluaa opiskella erityis-
luokassa, kokeiltuaan 
yleis- ja erityisopetusta. 
Inkluusio on siis yksi 
mahdollisuus opetuksen 

järjestämiselle. Muitakin on. Lopuksi toistan vielä: 
vain tuettu inkluusio onnistuu.

Lisätietoja inkluusiosta löytyy keväällä 2020 
julkaistusta kirjasta Takala, M., Äikäs, A. & Lak-
kala, S. 2020. Mahdoton inkluusio? Tunnista 
haasteet ja mahdollisuudet. PS-Kustannus.
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Onko laadukas opetus yhtä kuin 
inkluusio?
Mahdoton inkluusio -teos on syntynyt opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeessa: Tuetaan 
yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena. Kirjan kirjoittajat edustavat 
laajasti suomalaisia kasvatustieteen ja erityispedagogiikan asiantuntijoita yliopistomaailmasta. 
Kirjassa tarkastellaan inklusiivista kasvatusta ja inkluusiota mm. koulutuspolitiikan, opettajan-
koulutuksen, arvioinnin ja palautteen antamisen näkökulmista.

Teos on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäi-
nen kartoittaa inkluusion taustaa ja lähtökohtia. 
Toisessa osassa tutkitaan inklusiivisen kasva-
tuksen edistämistä ja kolmannessa suunnataan 
katse tulevaan mm. kouluhyvinvointia tarkastel-
len.

Inkluusiota taustoitetaan kansainvälisten so-
pimusten ja asiakirjojen kautta. Tutuimpina nou-
sevat esiin Salamancan sopimus 1994 ja kan-
sallisella tasolla erityisopetuksen strategia 2007. 
Keskeisinä teemoina inklusiivisessa kasvatuk-
sessa nähdään opettajan kyky arvioida jatkuvas-
ti työtään ja mukauttaa opetustaan ja toimintata-
pojaan sekä reflektoida – kyseessä on opettajan 
ammattitaito. Olennaista on myös yhteistyökyky 
niin moniammatillisesti kuin huoltajien ja erilais-
ten oppijoiden kanssa. Inkluusiota tavoittelevan 
koulun kehittämiskohteina nähdään joustavat 
oppimisympäristöt sekä riittävien resurssien ja 
sitoutumisen tason saavuttaminen.

Koulutuspoliittinen artikkeli tuo esiin eri-
tyiskasvatuksen polkua integraatiosta kohti 
inkluusiota. Suomen kaksoisjärjestelmä − lä-
hikoulut ja erityiskoulut − nostetaan esiin yh-
tenä tarkastelun kohteena. Erityisopetuksen 
reformin lähtökohdat ja puutteellinen fasilitointi 
kuntatasolla tuovat esiin nykyisen koulujär-
jestelmämme tuttuja epäkohtia. Tasa-arvon, 

Suvi Sankinen,
ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Mahdoton inkluusio. Tunnista haasteet ja 
mahdollisuudet. Toimittaneet Marjatta Takala, Aino 
Äikäs ja Suvi Lakkala. 2020. PS-kustannus. 

Suvi Sankinen
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osallisuuden, yhteisöllisyyden ja erilaisuuden 
arvostamisen vastakkainasettelu markkinali-
beralistisen kilpailuvetoisen politiikan kanssa 
on mielenkiintoinen konteksti, jota kuntatasolla 
tulisi pohtia laajemminkin.

Ensimmäisen osan viimeinen artikkeli kos-
kee inklusiivista opettajankoulutusta. Tekstissä 
esitellään mm. Lapin yliopiston luokanopettaja-
koulutuksen rakennetta sekä kaikkien opettajan-
koulutuslaitosten yhteistä OVET-hanketta, jossa 
kartoitetaan tutkimusperustaisesti moniulotteis-
ta opettajan osaamisen prosessimallia (MAP). 
Tätä peilataan inklusiivisen opettajan profiiliin. 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen 
merkitys nousee selkeästi esiin. Koulun toimin-
takulttuurin osalta todetaan, että onnistunut ink-
luusio edellyttää koko työyhteisön sitoutumista 
inklusiivisia arvoja korostavaan ajattelutapaan.

Toisessa osassa pureudutaan oppilaslähtöi-
seen arviointiin ja tuen edistämiseen erityisopet-
tajien opetusharjoittelussa. Vahvuuksien huomi-
oiminen ja kehittävä arviointi nousevat artikkelin 
keskeisiksi teemoiksi. Huomioitavaa on, että 
kouluun kiinnittymistä voidaan tukea vahvuus-
perustaisilla arviointikäytänteillä. Opettajaopis-
kelijat tarvitsevat omakohtaisia kokemuksia 
vahvuuksien huomioimisesta omissa harjoitte-
luissaan, jotta virheitä ja puutteita korostavasta 
arvioinnista päästään kohti hyvän huomaamista.

Yhteisopettajuutta esitellään parin rohkaise-
van käytännön esimerkin avulla. Teksti korostaa 
vielä kovin opettajien sopivuutta yhdessä työs-
kentelyyn, vaikka yhteisopettajuuden aloittami-
nen ja tekeminen nähdään toisaalta osana am-
mattitaitoa.

Erityisopettajan konsultatiivista roolia koske-
va artikkeli tuo esiin erilaisia keskustelutyyppejä. 
Konsultaatiot voidaan nähdä ohjauksena, joka 
keskittyy asioihin tai prosessiin. Konsultaatiokes-
kustelujen jaottelu neuvoa-antaviin, reflektoiviin ja 
yhteistyölähtöisiin on mielenkiintoinen. Suomes-

sa käytetään usein erityisopettajan konsultaatio-
ta asiakeskeisesti ja toivotaan pikaista ratkaisua 
esitettyyn oppilaslähtöiseen ongelmaan. Tämän 
rinnalle artikkeli esitteli mm. moniteoreettisen 
konsultaatiomallin. Malli rikastaisi koulun kompe-
tenssia kohdata erilaisia tilanteita ja oppijoita.

Toinen osa päättyy positiiviseen kasvatuk-
seen inkluusion tukena. Artikkeli nostaa esiin, 
ettei opettajankoulutuksemme vielä vastaa ken-
tän nykytarpeita. Inklusiivisten, yhteisopetuksel-
listen opintojen sisällyttäminen osaksi ammat-
tiin valmistumista olisi olennaista tulevaisuuden 
yhteiskuntaa ajatellen. Oppijoiden näkeminen 
omien vahvuuksiensa summana, eikä tukitoi-
mien kohteena, antaa tasa-arvoisemmat lähtö-
kohdat kaikille oppilaille.

Kirjan päätösosa jakautuu kahteen artikke-
liin. Ensimmäisessä keskitytään kahden oppilas-
tapauksen avulla monialaiseen yhteistyöhön, jon-
ka perustana on luottamus ja kunnioitus vuorovai-
kutuksessa. Ratkaisukeskeisen otteen sisällyttä-
minen monialaiseen yhteistyöhön on olennainen 
osa toivotun muutoksen saavuttamista.

Viimeinen artikkeli tutkii koulun roolia hyvin-
voinnin tukemisessa. Koulun tarjoama tuki ja 
yhteistyömahdollisuudet ovat myös kouluun kiin-
nittymistä selittäviä tekijöitä. Ennaltaehkäisevät 
toimet voidaan tiivistää kolmeen teemaan: luot-
tamuksellisten suhteiden luomiseen oppilaiden 
kanssa, moniammatillisen yhteistyön kehittämi-
seen sekä yksilöllisten perhetaustojen huomioi-
miseen. Tehostettu tuki kodin ja koulun kanssa 
kuuluu oikeastaan tähän viimeiseen teemaan, ja 
sitä olisikin syytä lähteä kehittämään. 

Kokonaisuutena teos kuuluu mielestäni tä-
mänhetkisessä opetusta ja koulutusta koskevas-
sa kirjatarjonnassa ehdottomaan kärkeen. Mo-
nipuolinen katsaus inklusiiviseen kasvatukseen 
tuo esiin, että puhuessamme inklusiivisesta toi-
mintakulttuurista tarkoitamme oikeastaan ope-
tuksen ja ohjauksen laadukkuuden kehittämistä. 
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Matka paremmaksi lukijaksi
Moni meistä muistaa sen taianomaisen hetken, kun oppi lukemaan. Harvalla on muistikuvaa 
siitä, kun alkoi ymmärtää lukemaansa. Luetun ymmärtäminen on monimutkainen prosessi, jo-
hon vaikuttaa muun muassa lukemisen eri osataidot, lukijan aiemmat tiedot, motivaatio, toimin-
nanohjaus, työmuisti ja päättelykyky. Muun muassa tätä monitahoista ja hienoa tapahtumaa 
lähtee avaamaan Lapin yliopiston tuore julkaisema teos Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa 
yläkouluun, jonka ovat toimittaneet Seija Tuovila, Leila Kairaluoma ja Virva Majonen. Kirjan alku-
sanojen mukaan tavoitteena on antaa virikkeitä ja opastusta kaikille, joilla on pyrkimys edistää 
nuorten luku- ja kirjoitustaitoja.

Kirjoittajina teoksessa on ihanteellisen monipuo-
linen ryhmä asiantuntijoita. Mukana on niin luo-
kanopettajia, aineenopettajia ja erityisopettajia 
kuin tutkijoita sekä kirjailijoitakin. Teos on jaettu 
viiteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa keski-
tytään luetun ymmärtämisen lähtökohtiin. Sami 
Määttä avaa motivaation ja oppimisen suhdetta. 
Motivaation tukemisen keinoja avataan kattavas-
ti. Luku onkin hyvää faktaa esimerkiksi vastaval-
mistuneelle opettajalle. Samoin toisessa luvussa 
Tuija Aro ja Minna Torppa esittelevät selkeästi 
luetun ymmärtämisen käsitettä ja strategioita. 
Lukemisen edut tulevat usein esiin: paljon luke-
vat nuoret kohtaavat miljoonia sanoja enemmän 
kuin vähän tai ei ollenkaan lukevat nuoret. Sa-
navaraston merkitystä luetun ymmärtämisessä 
tuo esiin myös Jenni Alisaaren ja Raija Harju-Au-
tin kirjoittama luku. Siinä tuodaan esiin, kuinka 
meistä jokainen on kielellinen malli. Sanavaras-
ton rikastuttaminen kuuluu jokaisen opettajan 
tehtäviin. Luku tarjoaa myös kivoja menetelmiä 
sanaston harjoitteluun. 

Kirjan toinen osio keskittyy tekstitaitojen 
opettamiseen. Toisessa osassa käsitellään 
monilukutaitoa, Reading to Learn -metodia, 
yläkoululaisten kirjoitustaitojen kehittämistä, 
lukutaitoa eloonjäämistaitona ja nettilukemisen 
kiemuroita. Sari Sulkunen ja Johanna Saario 

Heini Sinko 

Toimittaneet Seija Tuovila, Leila Kairaluoma ja Virva Majonen

Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun. 
Toimittaneet Seija Tuovila, Leila Kairaluoma ja Virva 
Majonen. 2020. LAPIN YLIOPISTO. Kirja löytyy vapaasti 
osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1

Heini Sinko
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nostavat ilahduttavasti esiin koko koulun kie-
litietoisen toimintakulttuurin. Jokainen koulun 
opettaja on opettamansa oppiaineen kielen ja 
tekstitaitojen opettaja. On tärkeä opettaa oppi-
laille, miten oppikirjaa luetaan, sillä oppikirjojen 
tekstien kieli saattaa olla abstraktia ja tiivistä. 
Virpi Vainio keskittyy artikkelissaan oman kir-
joittajaäänen löytymiseen. Artikkelissa tuodaan 
esiin hyviä vinkkejä, miten tyhjän paperin kam-
mosta päästään oppilaiden kanssa eteenpäin. 
Aleksis Salusjärvi toteaa lukutaidon synnyttä-
vän täsmällistä ajattelua. Hän tuo esiin mielen-
kiintoisia esimerkkejä nuorista, joille lukeminen 
on jostain syystä vaikeaa. Oli liikuttavaa lukea 
Salusjärven lukutaitotyöstä vankilassa, jossa 
vangit saivat onnistumisen kokemuksen tun-
nistaessaan omasta tekstistään ajatuksensa ja 
sitä kautta itsekunnioitusta pystyessään ilmai-
semaan itseään.

Kolmannen osion ydin on luku- ja kirjoitustai-
don oppimisen tukemisessa. Monessa artikke-
lissa tuodaan esiin konkreettisia esimerkkejä ja 
vinkkejä oppitunneilla. Artikkelit tarjoavat myös 
perustietoa eriyttämisestä. Leila Kairaluoma tuo 
artikkelissaan esille erityisopettajan ja aineen-
opettajan yhteisopettajuuden. Tälle tärkeälle yh-
teistyölle tulisi varata aikaa. Eija Laasonen-Terva-
oja ja Minna Sääskilahti esittelevät monikielisen 
oppijan luetun ymmärtämisen taitoja ja niiden 

tukemista. Artikkelissa nostetaan esiin oppikirjo-
jen vaikea kieli ja annetaan vinkkejä, miten pur-
kaa vaikeita käsitteitä helpompaan muotoon. 

Neljännessä osassa innostetaan lukemaan. 
Virva Majonen käsittelee, mitä lukemismotivaatio 
tarkoittaa, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten 
sitä voi vahvistaa. Majonen esittelee mielenkiin-
toista Lukihanke Pohjoista ja sen tuloksia. Seija 
Tuovila tuo esiin kivoja vinkkejä lukupiirityösken-
telyyn. Lukihanke Pohjoiseen liittyvän lukupii-
rikokeilun tulokset kannustavat kokeilemaan 
lukupiirityöskentelyä omassa luokassa. Kirjasto 
lukemisen edistäjänä tulee esiin Mervi Heikkilän 
artikkelissa. Heikkilä kertoo kirjavinkkauksesta, 
erilaisista työpajoista, lukudiplomeista ja kirjai-
lijavierailuista. Heikkilän mainitsema perusope-
tuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma kuulos-
taa ihanteelliselta yhteistyön pohjalta koulun ja 
kirjaston välille. Kirjan viidennessä osassa kirjan 
toimittajat nostavat esiin, että kouluilla tarvitaan 
yhteistä tahtotilaa ja riittäviä resursseja huoleh-
tia siitä, ettei kukaan syrjäytyisi opiskelusta ja 
elämästä riittämättömien luku- ja kirjoitustaito-
jen vuoksi. Tässä työssä auttaa koulujen laatima 
lukemisen ja kirjoittamisen opettamisen ja tuen 
suunnitelma, joka pohjautuu tiedolle, taidolle ja 
innostavalle yhteistyölle. Uskon, että oppilaan 
matkalla paremmaksi lukijaksi ei voi olla liikaa 
välittäviä aikuisia.
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Kirjoittajakutsu Kielikukon 40. 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 2020 ulkoasultaan uudistunut 40-vuotista 
taivaltaan juhlistava lehti keskittyy mm. seuraaviin aihealueisiin: 
kielipedagogiikka, oppimisen tuen muodot ja monilukutaito. 
Myös muut aiheet ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin 
jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon 
mediakortista lehden takakannesta. Artikkeliehdotukset ja 
itse artikkelit toimitetaan lehden päätoimittajalle osoitteella 
kielikukko@finrainfo.fi. Vuoden viimeinen numero käsittelee 
laajasti koulutuksen ja oppimisen teemoja. Kyseisen numeron 
artikkelien tulee olla toimituksessa 25.10. mennessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn kotisivuilta.

https://finrainfo.fi/kielikukko/kirjoittajaohjeet/

KielikukkoKielikukko

I l o k s i  j a  o p i k s i
Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading Association) jäsenlehti. 
Se sisältää lukemaan oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen 
liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu seuraaviin järjestöihin: International 
Literacy Association sekä Federation of European Literacy Associations.
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