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» Miina Orell, KM, 
tohtorikoulutettava 
erityisopettaja, kouluttaja 
Turun Normaalikoulu

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

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

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

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

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

Uusi ulkoasu
Koko testipaketti on saa-
nut monitaitoisen Susan 
Johnsonin käsissä uuden 
ja raikkaan ulkoasun. 
”A7:n ulkoasun uudistus 
yhdisti mukavasti työura-
ni eri vaiheita. Ennen eri-
tyisopettajaksi kouluttau-
tumista olen työskennel-
lyt graafisen suunnittelun 
parissa”, Susan kertoo. 
Monipuolinen osaami-
nen näkyykin ulkoasussa. 
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”Esimerkiksi kirjasintyyppiä mietittiin pitkään. 
Fontin valinnassa painotettiin yleisyyttä ja ajat-
tomuutta”, selittää Susan ja kuvailee uudistustyön 
vaiheita seuraavasti: ”Ulkoasun uudistus on vaa-
tinut paljon ihan pelkkää uudelleen naputtelua. 
Kaikkia tekstejä ei voinut sellaisenaan muuntaa 
uuteen fonttiin, vaan ne piti kokonaan kirjoittaa 
uusiksi. Tässä on todella päässyt tutustumaan 
A7:n sisältöön, ja se tulee varmasti näkymään 
työssäni erityisopettajana.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vielä jonkin aikaa mahdollista tilata. 

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

Kiinnostuitko? 

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

Tilaukset osoitteesta finrainfo@gmail.com

KUVA 2. osaamisen tasot.
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