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Asialista

 Tiedonsiirto esi- ja perusopetuksen 

välillä

 Lukivaikeudet ja tehostettu tuki

 Tiivistelmä NMI:n järjestämästä 

koulutuksesta keväällä 2015

 Muuta keskustelua
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Lukivaikeudet  ja tehostettu tuki

 Lukemissujuvuus

 Lukemisvalmiuksien tukeminen

 Motivaatio

 Tehokas lukemisvalmiuksien harjoittelu

Diat perustuvat NMI:n järjestämään 
koulutukseen, jonka luennoitsijoina olivat 
Paula Salmi, Ritva Ketonen, Nina Kultti-
Lavikainen sekä Eija Pakarinen. Diat ovat 
muokattuja ja olen lisännyt niihin omia 
ideoitani käytännön vinkeiksi.
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Mitä on sujuva lukeminen?



Lukemissujuvuus

 Lukutaidon erot ja vaikeudet näkyvät 
suomalaislapsilla erityisesti lukemisen 
sujuvuudessa

 Pulmat ovat melko sitkeitä 

 Kognitiiviset tekijät selittävät yleensä alle 
puolet lukutaidon vaihtelusta

 Motivaatio, minäkäsitys (minäpystyvyys) 
sekä toiminnanohjaus ja itsesäätely 
tärkeitä tekijöitä lukusujuvuuden 
taustalla
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Sujuva lukeminen on

 Nopeaa ja automaattista

 Tarkkaa

 Ilmeikästä

 Edellyttää lukemisen perustaidon eli 

dekoodauksen hallintaa 

 Äänteiden ja tavujen yhdistäminen on opittu

 Sujuvoitumista seuraa kyky saada 

selvää lukemastaan
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Epäsujuva lukeminen 

 Työlästä ja hidasta (erityisesti 

suomalaislasten ongelma)

 Takertelevaa, jumiutuvaa tai palailevaa

 Virheellistä, kun yritetään lukea nopeasti

 Ei vaihtelua sävelkulussa tai 

painotuksissa

 Voi olla yhteydessä luetun 

ymmärtämisen pulmiin
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Lukemissujuvuuden kehittyminen

 Heikkojen lukijoiden lukunopeus kasvaa 
vuosien kuluessa, mutta välimatka 
normaalilukijoihin säilyy tai jopa kasvaa

 Seuraa helposti noidankehä: lukeminen on 
työlästä ->lapsi ei lue mielellään->sujuvan
lukemisen taito ei pääse kehittymään

 Amerikkalaisessa tutkimuksessa todettiin, 
että alakouluikäisistä lapsista ahkerimmin 
lukeva 10% luki kahdessa päivässä niin 
paljon kuin vähiten lukeva 10% koko 
vuoden aikana
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Mistä tunnistaa 

lukemissujuvuuden vaikeuden?

 Läksyihin menee paljon aikaa ikätovereihin 
verrattuna (samoin tuntityössä)

 Lukeminen on hidasta, arvailevaa tai 
takertelevaa

 Lapsi välttelee lukemistilanteita eikä lue 
vapaa-ajallaan

 Lukijan on vaikea saada selvää 
lukemastaan

 Lohdullista - Suomessa ”treatment
resisters” 1-3%
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Arviointivälineitä

 Yksilö- tai ryhmätilanteet

 Lukemisen nopeus ja tarkkuus

 Yksilöllinen eteneminen tai ikäryhmän 

tyypilliseen osaamiseen vertaaminen

 Lukimatin oppimisen arviointi –tehtävät

 Allut

 www.lukimat.fi
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Mihin kannattaa kiinnittää huomiota



Lukemisvalmiuksien tukeminen

 Lukutaitoa voi ennakoida:
 Älykkyys, ei vahvaa yhteyttä tosin tekniseen 

lukutaitoon

 Visuaalinen havaitseminen, vain pieni yhteys 
lukutaidon alkuvaiheessa

 Sanavarasto – merkitys kasvaa luetun 
ymmärtämisessä

 Fonologinen tietoisuus – vahvin ennustaja

 Kirjaintuntemus – vahva ennustaja

 Nopea sarjallinen nimeäminen – lukusujuvuuden 
vahva ennustaja

 Työmuisti, vain ristiriitaisia tuloksia

(Lukimat.fi: videot lukemaan opettaminen Suomessa!)

Suvi Sankinen 2015



Koska fonologinen tietoisuus on 

vahvin ennustaja…
 Fonologinen tietoisuus on 

taitoa jakaa puhetta 
pienemmiksi yksiköiksi 
(sanoiksi, tavuiksi, 
äänteiksi) ja taitoa koota 
sanan osista 
kokonaisuuksia

 Merkitys suurin luku- ja 
kirjoitustaidon 
alkuvaiheessa

 Suomen kielessä myös 
tavutus tärkeää!

 Näitä kannattaa harjoittaa:

 Lorut- ja riimittelytehtävät

 Sanojen vertailu

 Oivallus sanan 
rakenteesta: tavujen ja 
äänteiden yhdistäminen 
sanaksi

 Segmentaatio: mitä tavuja 
ja äänteitä sanassa on 
(kirjoittaminen!)

 Äänteiden manipulaatio: 
äänteen tai tavun lisäys, 
poisto tai vaihto
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Kun luku- ja kirjoitustaito on 

alkuvaiheessa, tue…
 Kirjainten tuntemusta

 Aakkosten automatisoitumista

 Kirjain-äännevastaavuuden hallintaa

 Alku- ja muiden äänteiden tunnistamista 
sanasta, visuaalinen ja kinesteettinen tuki 
tärkeät

 Tarkkaa tavuttamista

 Äänteiden yhdistämistä

 (Muista myös työmuisti –
muististrategioiden harjaannuttaminen, ja 
nimeämisharjoitukset – ylä- ja alakäsitteet)
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Kirjainten ja äänteiden 

oppimisen tukeminen
 Erilaiset irtokirjaimet, muistipelit kirjaimilla, 

sormiaakkoset, assosiaatiot (lapsen itse 
luomat assosiaatiot)

 Useat aistikanavat mukana (visuaalinen, 
kinesteettinen tuki – esim. muovailuvaha, 
hiekka)

 Ekapeli (sopiva peliaika 10min kerrallaan/pvä)

 Kirjainten harjoittelujärjestys
 Vokaalit

 Jatkuvan äännön konsonantit

 Voimakkaat ja visuaaliset selkeät konsonantit

 Ei helposti sekoituvia samaan aikaan
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Oikeinkirjoitus

 Tarvitaan äännetietoisuutta, tarkkaa tavutusta, 
hienomotorisia taitoja

 Tarkista aluksi kirjain-äännetietoisuus

 Konkreettiset materiaalit tarkan tavutuksen 
harjoittelussa, tavujen määrä ja kirjoituksen 
suunta (tavujen määrä viivoilla, hypellään 
tavuja kirjoituksen suuntaan ym.)

 Täsmäharjoitteet tässäkin, vaikeutuvat 
tavutyypit ym.

 Harjoitellaan yhtä osataitoa kerrallaan, käsiala, 
oikeinkirjoitus, tuottava kirjoittaminen
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Tähän entistä suurempi painotus



Motivaatio
Suurimpia oppimiseen vaikuttavia tekijöitä

 Ulkoinen vai sisäinen motivaatio?

 Oppijaminäkuva

 Työskentelytavat

 Oppiainekohtaiset mieltymykset
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Motivaatioon vaikuttavat:

 Lapsen taidot ja edellytykset

 Aikuisen osoittama kiinnostus

 Lapsen temperamentti, tunteet uusissa tilanteissa

 Aikuisten lasta koskevat uskomukset ja odotukset 

(ennakkotiedot lapsesta – hyvästä vai pahasta?)

 Lasten havainnot aikuisten suhtautumisesta 

tehtäväalueisiin

 Lasten oma-aloitteisuuden tukeminen

 Ympäristö, vireystila, aiemmat kokemukset

 Alkuopetuksessa saavutettu motivaatiotaso 

muodostuu melko pysyväksi
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Opettaja motivaation synnyttäjänä, 

ylläpitäjänä ja tuhoajana

 Vuorovaikutuksen laatu, 

ohjauskäytännöt – palaute

 Palautteen herättämät tunteet

 Tavoitteena sisäsyntyinen motivaatio: 

 Autonomian tarve

 Yhteenkuuluvuuden tarve

 Pätevyyden tarve
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Opettajan merkitys motivaatiolle

 Opettajan päämäärät, arvostukset ja 
suhtautuminen suoriutumiseen ja 
oppimiseen

 Opettajan ennakointi yksittäistä oppijaa 
kohtaan

 Opettajan opetustavat ja luokan ilmapiiri
 Motivaatiota kohottavat: ope tukee oppilaiden 

itsenäisyyttä ja pätevyyden tunnetta, välttää 
vertailua ja suoritusten korostamista

 Motivaatiota heikentävät: kilpailu, kykyerojen 
korostaminen, suoriutumisesta tulevat palkkiot, 
julkinen arviointi 
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Palautteen merkitys

 Myönteinen palaute:

 Hallinnan tunne, 

myönteinen minäkuva

 Haasteiden 

kokeminen 

oppimistilanteina

 Tehtäväsuuntautunut 

käyttäytyminen ja 

yrittäminen

 Onnistuminen 

todennäköistä

 Kielteinen palaute:

 Epäonnistumisen 

ennakointi, kielteinen 

minäkuva

 Haasteiden 

kokeminen 

suoritustilanteina

 Tehtävän välttäminen 

ja 

passiivisuus/kohellus

 Epäonnistuminen 

todennäköistä
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Opettaja ”motivaattorina” 
(komppaa 2016 OPSia)

 Tue lapsen myönteistä minäkuvaa oppijana

 Anna konkreettista palautetta pienistäkin 

onnistumisista (mikä on tarpeeksi 

konkreettista?)

 Etsi sopivaa haastetta kullekin lapselle

 Huomioi lasten mieltymykset ja 

kiinnostuksen kohteet

 Ohjaa lapsia tehtäväsuuntautuneisiin 

työskentelytapoihin
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Parempi motivaatio – parempi 

oppiminen

 Rakenteet: suunnittelu, ryhmän toiminnan 

organisointi, tehokas työskentelyaika, 

jaettu vastuu ja yhteisöllisestä 

hyvinvoinnista huolehtiminen

 Lapsilähtöinen ohjaus: aktiivinen ohjaus ja 

tuki lasten oppimisen ja sosiaalisten 

taitojen kehitykselle.Tavoitteet

tasapainossa lasten omien aloitteiden ja 

kiinnostuksen kohteiden huomioinnissa 

(OPS 2016).
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Keinoja innostaa lukemaan

 Lukeminen on sosiaalista
 Lue ääneen, keskustelkaa luetusta

 Luetaan pareittain ja pienissä ryhmissä

 Järjestetään luokkaan eritasoista luettavaa

 Huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet 
(teemalukeminen), anna valita luettava

 Jaetaan lukukokemuksia (lukupiirit ohjatusti)

 Luetaan eri medialaitteilta

 Kuunnellaan äänikirjoja/-satuja

 Arvioidaan luettua yhdessä (open kirjoittamat tekstit 
yleensä helppoja motivoida arvioimaan, vanhempien 
kirjoittamat tekstit?)

Anna vanhemmille tietoa, miten innostaa lukemaan (Omis-
oppaat Lukimatin sivuilta!)

Suvi Sankinen 2015



Yleinen harjoittelu, toistoharjoittelu, teksti - tavut



Tehokas lukemisvalmiuksien 

harjoittelu
 Tehokkainta 1-3 vuotta ennen varsinaisen 

lukemaan opettelun alkamista (leikkiä, leikkiä, 
leikkiä)

 Onneksi myöhempikin harjoittelu kannattaa!

 Pitkäkestoiset interventiot yleensä 
tehokkaimpia, mutta vaikeimpia toteuttaa

 Huolellisesti suunnitellut täsmäharjoittelujaksot
koettu hyviksi

 Kirjoittamisen harjoittelua koko kouluajan

 Vähän ja usein on parempi kuin paljon ja 
harvoin
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Yksilö- vai ryhmäharjoittelu?

 Yksilö- ja pienryhmä harjoittelu tehokkaampaa 
kuin suurryhmässä 

 Yksilö- ja pienryhmäharjoittelun tuloksilla ei 
eroa, jos ohjaaja on taitava ja noudattaa hyvin 
suunniteltua ohjelmaa:tavoitteiden
asettaminen, mallin antaminen, oppilaiden 
oppimisstrategioiden kehittäminen, sopivan 
haasteelliset tehtävät, motivaation 
herättäminen ja ylläpitäminen -> tehtävät 
mielekkäitä, pelejä, leikkejä -> palkkiot, 
edistymisen näkyväksi tekeminen

 Ryhmän homogeenisuus on tärkeää 
(palkitukset ekalla luokalla lukitunneilla?)
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Tehokas harjoittelu 

 Joustavaa ja motivoivaa

 1-2 osataidon harjoittamista kerrallaan

 Yksilöllisesti tai pienryhmässä tehtävää

 Perheen tuki tärkeä!

 Lapselle on luettava paljon, sanavaraston 
ja kuullun ymmärtämisen kehittämiseksi

 Taidon siirtäminen heti käytäntöön – välitön 
palaute ja paljon toistoa

 (Mitä jos alkusyksyn läksyt olisivatkin 
kirjainmuistipelin pelaamista kotona 
vanhemman kanssa?)
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Harjoitusmenetelmiä
Yleinen harjoittelu

 Lukemisen määrää pyritään kasvattamaan

 Voi olla itsenäistä, ohjattua tai 
tietokoneharjoittelua

 Luettavan materiaalin valinta sopivan helppoa, 
mutta haasteellista

 Ohjaaja voi auttaa valinnassa

 Helposta kohti vaikeampaa

 Erilaisia tekstejä sanavaraston kartuttamiseksi 
(satukirjoja, sarjakuvia, tietokirjoja, sanakirjoja, 
nettitekstejä, tekstityksiä, pelien ohjeita ja 
sääntöjä, kirjeitä jne.)
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Yleinen harjoittelu, lukutapoja

 Vuoroluku

 Ohjaaja  ja oppilas lukevat vuorotellen

 Tekstit ja vuorot voidaan sopia ennalta

 Voi pyytää lasta korjaamaan virheet

 Pitkissä ja vieraissa sanoissa mallin antaminen

 Ohjaaja voi pysähtyä satunnaisesti ja vuoro vaihtuu tällöin

 Simultaaniluku

 Luetaan yhtä aikaa

 Nopeutusharjoittelussa ohjaaja lukee vähitellen nopeammin

 Äänikirjojen kanssa yhteen ääneen lukeminen (toimii myös 
pistetyöskentelynä)

 Esiluku

 Ohjaajan, toisen oppilaan tai äänikirjan kuuntelu ennen 
tekstin lukemista
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Yleinen harjoittelu, 

ryhmäharjoitukset

 Lukudiplomi, eri tasoiset lukemistot (kirjat, 
sarjakuvalehdet, kirjojen takakannet, 
Ullakko-kirjasto, tavutaulut)

 Teemalukeminen, oppilas valitsee esim. 
viikon ajaksi teeman, josta etsii luettavaa

 Lukupäiväkirja, oppilas kirjaa päivittäin 
lukemansa tekstit, sivumäärät ym. Tarkka 
kirjaus kertoo myös lukunopeuden 
kehittymisestä

 Lukuvaari/-mummo

 Lemmikille, sisarukselle tai esim. 
kummioppilaalle lukeminen
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Toistoharjoittelu

 Pyritään tarjoamaan muistijälkiä ja 
onnistumisen kokemuksia

 Enemmän toistoja – enemmän 
edistymistä (vaaditaan yli neljä toistoa)

 Harjoittelun kohteena suomen kielessä 
tavut tai taivutuspäätteet (englannissa 
sanat)

 Tehokas sujuvuuden 
harjaannuttamisessa, mutta 
yleistymisvaikutukset melko heikkoja
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Toistoharjoittelu, tekstit
 Aikatavoite tai ajan mittaaminen

 Pyritään irti hitaasta lukutavasta

 Varmistettava, ettei lapsi arvaile tekstiä

 Minuuttiluku

 Merkitään joka lukukerralla, mihin asti on luettu (toistoja 

tehtäessä aloitetaan aina tekstin alusta)

 Korjataan virheet lukemisen aikana tai sen jälkeen

 Harjoiteltava teksti vaihdetaan uuteen 

 Edistymistä helppo seurata tekstimerkkien avulla

 Luettujen sanojen virheet voidaan laskea -> helpottaa 

lukutarkkuuden seuraamista

 Pitkät ja vaikeat sanat voidaan kerätä tekstistä erikseen 

sanalistaksi -> harjoitetaan niiden lukemista ajan kanssa

 Toimii esim. reaaliaineiden opiskelussa (tämä 

lukustrategia kannattaa tehdä tutuksi jo alkuopetuksessa)
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Toistoharjoittelu, tavut

 Harjoittelu perustuu siihen, että 

harjoitteluvaikutus yleistyisi

 Tavujen tulee olla riittävän yleisiä, mutta 

myös haastavia

 Tavuja tulee olla riittävästi

 Tavut tulee liittää sana- ja 

lausekontekstiin, jotta harjoittelu olisi 

mielekästä -> tekstille tulee merkitys -> 

vaikutus siirtyy varsinaiseen lukemiseen
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Toistoharjoittelu, tavut 
Harjoituksia

 Tavut ja tavulistat

 Minuuttiluku (kannattaa kokeilla myös 
lyhyempiä ja pidempiä aikoja 15s->2min

 Tavurata

 Kapteeniluku

 Tavu-bingo

 Tavu-muistipelit

 Tavu-läpsyt

 Pisimmän tavun kirjoittaminen-peli

Suvi Sankinen 2015



Tietokoneharjoittelua

 aLexis 2
 Tarina-tehtävät – luetaan teksti näytöltä

 Salasana-tehtävässä pitää ottaa selvää näytöllä näkyvästä 
sanasta mahdollisimman nopeasti

 Lexia 4
 Odota sanaa

 Kirjoita hölynpölyä

 Liikkuva teksti

 Ekapeli Sujuvuus

 Papunetistä löytyvät tarinat

 Power point-ohjelmalla tehdyt tavudiat, voi määritellä 
ajan, jolla ne vaihtuvat toiseen – nopeutetaan harjoittelua
 Pp-ohjelmaan voi tehdä Kummi 10-paketista löytyvät suomen 

kielen yleisimmät tavut eri sarjoihin
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Tavuharjoitteita

 4x30s tavulistoissa

 Tavurata – hypi lattialla tavuradan tavut ja sano ne samalla. Valitse sanat, joissa on 
kolmitavuinen ensimmäinen tavu ja hypi vain ne (ei tavutetut sanat), tai hypi tavut, 
joista voit keksiä sanan, sano sana ja mene eteenpäin!

 Tavurata pöydällä: tavukortit pöydälle kahdeksi tai useammaksi samanpituiseksi 
radaksi. Pelaaja lukee rivin tavukortit niin nopeasti kuin mahdollista 2-3 kertaa 
peräkkäin. Nopein rata voittaa. Sen jälkeen voi kysyä myös, mikä oli vaikein 
rata/helpoin rata, mielenkiintoisin rata jne. Jatkoharjoituksena tee sanoja tavuradan 
tavuista ->kirjoita ne.

 Kapteeniluku tai varjostus tavulistoja luettaessa

 Tavubingo, kirjoita tavut tai ota tavukortit ja järjestä ne ruudukkoon, ohjaaja tai toinen 
oppilas huutelee tavuja

 Tavu-muistipelit: tavu ja tavu tai sanan alku- ja lopputavu ovat pari tai kuva ja kuvan 
sanan alkutavu ovat pari tai kuva ja kuvan sanan lopputavu ovat pari.

 Tavu-läpsyt, sama tavu esillä yhtä aikaa, tai samalla kirjaimella alkavat tavut esillä yhtä 
aikaa, tai tavuista tulee sana esillä yhtä aikaa.

 Pisimmän tavun kirjoittaminen, tavupino, josta nostetaan kuvakortti tai tavuttamaton 
sanakortti – kirjoitetaan sanan ensimmäinen tavu, se kenellä on pisin saa sen 
kierroksen kortit itselleen. Voi olla myös kierroksen lyhin tavu jne.
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Tavoitteena elinikäinen oppimisen 

halu!


