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Kartoituksista interventioihin –  
2. luokan oppilaiden lukunopeuden 
edistäminen
Turun kaupungissa toteutetaan alakoulun vuosiluokilla 1–2 osaamisen kartoituksia, joilla seura-
taan oppilaiden osaamisen karttumista ja tunnistetaan mahdollisia oppimisen haasteita. Olen-
naisena osana kartoituksia ovat lukutaitoa mittaavat tehtävät. Ensimmäisellä vuosiluokalla teh-
dään kaikille oppilaille alkukartoitukset heti koulun alettua. Tämän jälkeen koko vuosiluokan 
oppimista seurataan talvella ja keväällä mm. LukiMatin ja Allu-kokeen tunnistavan lukemisen 
tehtävillä. Toisella vuosiluokalla oppimisen painopisteet ovat syksyllä, talvella ja keväällä me-
kaanisen lukutaidon kehittymisessä. Tehtävinä käytetään LukiMatin yksilölliseen testaukseen 
suunnattuja tekstejä (Koira-teksti ja Kissa-teksti). Nämä toteutetaan syyslukukauden alussa, 
talvella ja tarpeen mukaan kevätpuolella maalis–huhtikuussa. Tarkoituksena on, että mittauk-
sissa löydetään oppilaat, joille olisi tarpeen suunnata tehostettua lukiharjoittelua niin koulussa 
kuin kotonakin. 

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

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

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

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

Kartoituksesta tukitoimiin

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

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

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

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

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

Oppitunnin rakenne ja 
suunnitelmallisuus – opettajan 
työn kulmakivet

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

Kuva 2. Työskentelypisteet. 
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ja samalla itseohjautu-
vuutta harjoitellen. Op-
pilaiden on tiedettävä, 
mitä oppitunnilla teh-
dään ja miten harjoit-
teet toteutetaan (Jantunen & Haapaniemi 2013, 
310). Toiminnallinen pedagogiikka, johon har-
joittelussa pyrittiin, vaatii selkeitä rakenteita. Ta-
voitteena oli myös vaalia leikinomaista oppimis-
ta, jotta oppilaat voivat oppia toisiltaan (Jantunen 
& Haapaniemi 2013, 306–307). Oppitunnin alus-
sa käytiin yhdessä läpi seuraavat asiat: 

- mikä on tunnin tavoite

- mitä aiomme tehdä oppitunnilla

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

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

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

- mitä tapahtuu työskentelyn jälkeen

- mitä materiaaleja tarvitaan.

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

lukemiseen. Harjoitte-
lupisteet oppitunnilla 
koostuivat seitsemästä 
tehtävätyypistä:

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

- runokorttien lukeminen iPadille videolle

- pienten kirjojen lukeminen pehmoleluille 
(eläinten koulu)

- Readmaster-laite lukulistoineen

- Ekapeli-sujuvuus iPadilla

- itse valittu kirja ja sen lukeminen työskente-
lypisteellä

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

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

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

Yhdessä kotien kanssa 
kohti tavoitteita

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

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

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

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

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

Jakson tulokset ja pohdinta

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

Taulukko 1. Sarja 1 kuvaa oppilaan lukusujuvuutta lokakuussa 2018 (sanaa/90s). Sarja 2 kuvaa oppi-
laan lukusujuvuutta helmikuun alussa 2019. Sarja kolme kuvaa oppilaan lukunopeutta intervention 
jälkeen huhtikuun alussa 2019. 

 
 

37

8

35

18

50 53

42
47 48

29

45

36 38

61

35

52

35

55
61

54
47

54

43
49

55
60

83

61

78

47

78

66 64 67 68 70 70
64

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lukuinterventio 2.lk

Sarja1 Sarja2 Sarja3

Kuva 5. Tavukortit käytössä. 



KIELIKUKKO 3/2019  17

valikoituja ja/tai itsetehtyjä materiaaleja käyttäen. 
Osa oppilaista oli saanut hajanaisia erityisopetta-
jan tukitunteja. Kotiläksyinä oli yleisimmin luku-
kirjan tekstikappaleita tai itse valitun kirjan luke-
mista. Syyslukukauden aikana ryhmien oppilaat 
olivat parantaneet lukunopeuttaan keskimäärin 
13 sanaa. Interventiojaksolla oppimateriaalit 
olivat aiempaa helpompia ja kotiläksyt yksin-
kertaisia. Viiden viikon interventiojakson aika-
na lukunopeus parantui keskimäärin 19 sanalla 
(taulukko 1). Tulosta voi pitää erittäin hyvänä. 
Ryhmän oppilaat saavuttivat jakson aikana kak-
kosluokkalaisten oppilaiden edistymisodotukset 
(ks. LukiMat yksilökoontilomake).

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

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

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

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

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