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Tutkimuksen tarkoituksena oli Ekapeli-Lukeminen pelidatan avulla selvittää onko lapsen suoriutu-
minen Ekapelissä yhteydessä hänen suorituksiinsa perinteisissä lukutaitoa arvioivissa testeissä. Tut-
kittavat lapset osallistuivat Jyväskylän yliopiston tutkimukseen ”Lukivaikeuden tunnistaminen ja 
Ekapeli-harjoittelu.” Lapset rekrytoitiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluista. Tutkimukseen va-
litut 32 lasta osallistuivat lukutaitoa kartoittavaan alkumittaukseen, välimittaukseen ja loppumitta-
ukseen. Lasten iän keskiarvo alkumittauksessa oli 8,27. Analyysimenetelminä käytettiin Pearsonin 
korrelaatiokerrointa ja hierarkkista regressioanalyysia. Analyysissa tarkasteltiin korrelaatioita neljän 
Ekapelissä suoriutumista kuvaavan muuttujan ja kolmen lukutaitoa kuvaavan muuttujan välillä. Tu-
losten mukaan Ekapelissä suoriutuminen oli yhteydessä perinteisillä testeillä mitattuun lukutaitoon. 
Parhaiten lapsen lukutaidon tasosta kertoi pelaamisen alkuvaiheen onnistumisprosentti ja kokonais-
onnistumisprosentti. Pelidatan perusteella oli mahdollista tunnistaa erityisesti kaikkein heikoimmat 
lapset. Onnistumisprosenteissa tapahtunut parannus ei ollut yhteydessä lukutaitoon tai sen kehitty-
miseen, mihin voi olla selityksenä pelin adaptaatio. Yhteenvetona voidaan todeta Ekapelin tehok-
kuus yhtenä lukutaidon edistämisen kuntoutusmuotona. Ekapelin avulla voidaan huomata lapsen tu-
en tarve ja puuttua siihen asianmukaisesti. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Kaikilla lapsilla lukemaanoppiminen ei suju ongelmitta vaan taustalla voi olla kehityksellinen lu-

kemisen vaikeus, dysleksia. Tällöin lapsella on vaikeus saavuttaa yleisen kykytason mukainen luku-

taito huolimatta normaalista älyllisestä kehityksestä ja kouluopetuksesta. (Oksanen, 2012.) Luke-

misvaikeudet jaotellaan teknisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen vaikeuksiin. Jako alaryhmiin 

tehdään sen mukaisesti missä sanan tunnistusprosessin tai lukutaidon kehitysvaiheessa ongelmia 

ilmenee. Tulkinnat lukemaan oppimisen vaiheista riippuvat tutkijoiden mukaan mutta sama periaate 

eri teorioissa kuitenkin on: kuvalukemisesta äännelukemisen kautta kokonaisiin sanoihin. (Uusitalo-

Malmivaara, 2010.) 

     Tutkimuksen tarkoituksena oli Ekapeli-Lukeminen pelidatan avulla selvittää onko havaittu luku-

taidon muutos yhteydessä perinteisillä lukemisteillä havaittuun lukutaidon muutokseen. Ekapeli –

lukeminen pelidatan hyödyntämistä (tutkimuksen teossa) puoltaa perinteisten testien tekemisen työ-

läisyys ja se, että Ekapeliä pelaavat useimmat lukivaikeuslapset. Voitaisiinko Ekapeli pelidatan pe-

rusteella päätellä lapsen lukiongelman vakavuus? Mikäli tämä on mahdollista, pelidatan perusteella 

seuloutuisi lukutaidon harjoittelussa enemmän tukea tarvitsevat lapset. Ekapeli on lukutaitoa har-

joittava verkkovälitteinen tietokonepeli, jota kehittää ja ylläpitää Jyväskylän yliopiston psykologian 

laitoksen ja Niilo Mäki Instituutin LukiMat-hanke.  

     Tutkimuksessa käytettiin Ekapelin versioita nimeltä Ekapeli-Lukeminen ja Ekapeli-Sujuvuus. 

Ekapeli-Lukeminen on suunnattu lapsille, jotka eivät vielä juuri lue tai jotka tarvitsevat lisäharjoi-

tusta lukemisen tarkkuuteen. Ekapeli-Sujuvuus puolestaan soveltuu lapsille, jotka pystyvät luke-

maan lauseita. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista lapsista käytti Ekapeli-Lukeminen-peliä. 

  

 

1.1 Lukemaanoppiminen 

 

 

Lapsen kielellinen kehitys on osa kokonaiskehitystä (Lyytinen, Leppänen & Guttorm, 2003; Lyyti-

nen, Guttorm, Huttunen, Hämäläinen, Leppänen & Vesterinen, 2005; P. Lyytinen, 2009; Uusitalo-

Malmivaara, 2010). Lapsi oppii ensimmäisenä kielellisenä järjestelmänään puhetta vastaanottavan 

auraalisen järjestelmän, korvan kielen. Toisena opitaan puheen tuottamiseen kehittyvä, oraalinen 

suun kieli. Visuaalisella, kielellisen järjestelmän, silmän kielellä vastaanotetaan ja prosessoidaan 
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kielen kirjoitettua muotoa. Visuaalisen, auraalisen ja oraalisen järjestelmien yhteistyö mahdollistaa 

kolmannen kielellisen järjestelmän, lukemisen. Neljäntenä järjestelmänä opitaan käden kieli, kielen 

näkyvän muodon tuottaminen, kirjoittaminen.  Syntyvä kirjoitustaito on korvan, kielen, silmän ja 

käden yhteistoimintaa. (Uusitalo-Malmivaara, 2010.) 

     Kielellisen tietoisuuden (P.Lyytinen 2009; Uusitalo-Malmivaara, 2010) kehitystä nimitetään 

myös metalingvistiseksi kehitykseksi, sisältäen fonologisen, morfologisen, syntaktisen, pragmaatti-

sen että semanttisen tietoisuuden. Kielellinen tietoisuus nähdään laajana viitekehyksenä kielellisen 

kehityksen osa-alueille. Fonologinen tietoisuus (Kulju, Torvelainen, Pekonen & Leiwo, 2009; Lyy-

tinen, Erskine, Kujala, Ojanen & Richardson, 2009; Puolakanaho & Ketonen, 2009) tarkoittaa ään-

nerakenteen oivaltamista, kykyä tunnistaa eri äänteitä (foneemitietoisuus) ja hajottaa sanoja osiin. 

Morfologinen tietoisuus on sanojen rakenteen ja taipumisen tietoisuutta. Syntaktinen tietoisuus tar-

koittaa lausetajua ja kielen sääntöjen ymmärtämistä. Semanttinen tietoisuus viittaa sanojen merki-

tyksien ymmärtämiseen. Pragmaattinen tietoisuus tarkoittaa kielen tarkoituksen mukaista käyttöä eri 

viestintätilanteissa. (Turunen 1997,12; Uusitalo-Malmivaara, 2010.) Dysleksia eli lukemisen vaike-

us on fonologisen tiedon prosessoinnin ongelma (Kulju ym., 2009; Lyytinen ym., 2003; Puola-

kanaho & Ketonen, 2009; Uusitalo-Malmivaara, 2010) mikä voi heijastua myös morfologiaan, syn-

taksiin ja pragmaattiseen tietoisuuteen.  

     Saine, Lerkkanen, Ahonen, Tolvanen ja Lyytinen (2011) sekä Uusitalo-Malmivaara (2010) 

osoittivat lukemaan oppimisen noudattavan Ehrinin (1989) viisivaiheista tasomallia, minkä mukaan 

alfabeettisyys, eli kirjaintuntemus ja kirjain-äänne vastaavuus, on tärkeää lukemaan ja tavaamaan 

oppimisessa. Jokainen taso kuvaa oppijan ymmärrystä ja alfabeettisen systeemin käyttöä sanan lu-

kemisessa. Ensimmäinen vaihe on esialfabeettinen, jolloin lapsi käsittelee tekstiä visuaalisesti, op-

pien kirjainten muotoja ja nimiä. Osittaisalfabeettisessa vaiheessa aletaan yhdistellä kirjaimia ään-

teisiin, alfabeettisessa vaiheessa lapsi kykenee tunnistamaan kirjain-äänneyhteydet. Alfabeettisen 

vahvistumisen vaiheessa vahvistuvat suuremmat, toistuvat grafeemi-foneemiyksiköt ja viidentenä 

vaiheena alfabeettinen automatisoitunut vaihe, jolloin lukeminen on sujuvaa.                                                        

       Lyytisen, Leppäsen ja Guttormin (2003) ja Asikaisen (2006) mukaan sujuvan luku- ja kirjoitus-

taidon oppiminen on keskimäärin helpompaa, mikäli lapsi oppii ongelmitta uusia sanoja, käsitteitä, 

nimikkeitä ja kirjaimia. Tuo dekoodaustaito oivalletaan jo tilanteessa, jossa uusia kirjaimia on käyty 

alle 10 kappaletta läpi. Lukemisen edellytyksenä on lapsella kyky ikätasonsa mukaisesti, hyvälaa-

tuisessa kehitysviiveessä neljänteen ikään mennessä, käsitellä mielessään opittuja kokonaisuuksia, 

kuultuja ja luettuja sanoja, käsitteitä ja nimikkeitä sekä äänteitä ja kirjaimia. Ennen kouluikää opi-

tuista taidoista erityisesti kyky havaita ja eritellä äänteitä, tallentaa muistiin ja palauttaa muistista 
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kielellistä materiaalia, kirjaintietoisuus sekä sujuva nimeämistaito, eli fonologinen teoria, ennusta-

vat lapsen lukutaitoa kouluiän alussa. 

      Kuitenkaan lievä fonologisen kehityksen viive ei estä kirjaimin tuettua äännetietoisuuden (Lep-

pänen & Hämäläinen, 2009) tavoittelua mutta se voi hidastaa sanatunnistuksen automatisoitumista. 

Tuo sanatunnistuksen automatisoituminen on edellytyksenä kirjoitetun kielen hahmottamiselle fo-

neemi/kirjain yksikköä suurempina kokonaisuuksina tekstiä luettaessa, jolloin se ilmenee lukemisen 

vaivalloisuutena, takertelevana ja sujumattomana (Aro, Eklund, Leppänen & Poikkeus, 2009). Lu-

kemaan opettelun vaiheessa osa lapsista kokee vaikeuksia kirjain-äänne -yhdisteissä sekä siirtymi-

sessä yksittäisistä kirjaimista isompien yksiköiden hahmottamiseen. Nämä taidot ovat edellytyksenä 

toiminnalliselle lukutaidolle, jota vaaditaan pyrittäessä riittävään lukusujuvuuteen (Lyytinen, 2011). 

Tutkijat kokevatkin haasteena niiden riskien tunnistamisen, joiden seurauksena voi olla riittämätön 

lukusujuvuus. Sujumaton lukutaito voi johtua siitä, jos lukivaikeuden ennaltaehkäisyssä keskitytään 

liiaksi kirjain-äänne harjoitteluun, ja jos tuo tarkka lukutaito onkin saavutettu mutta vaikeuksia 

kohdataan lukemisen sujuvuudessa. Täten onkin tärkeää painottaa tekstin merkityksien eli lukemi-

sen tarkoitusta ja juonellista tavoittelua. (Lyytinen, 2011).  

     Äänneidentiteetiksi kutsutaan puheäänen foneemista erottelua, mikä tapahtuu viimeistään kir-

jainten pohjalta tapahtuvan lukemaan oppimisen aikana. Trokeinen eli sanojen vuorottaista painot-

tumista esiintuova puherytmi auttaa tavujen tiedostamisessa millä on merkityksensä lukemaan op-

pimisessa. Tämä nk. foneeminen tietoisuus syntyy usein oheistuotteena leikin varjolla. Kirjaimien 

tuleminen lapsen huomiopiiriin, vaikkei lapsen toiminnallinen suuntautuminen kohdistukaan kie-

leen, on tärkeää lapselle ennalta valmentavaksi ajaksi. (Lyytinen ym., 2003; Guttorm, 2001; Nopo-

la-Hemmi, 2006; Uusitalo-Malmivaara, 2010.) Suomalaiset lapset oppivat lukemisen ja kirjoittami-

sen perustaidot hyvin nopeasti, viimeistään ensimmäisen kouluvuoden aikana. Esikouluikäisistä 

noin neljännes on oppinut lukemaan esikoulussa. Spontaanisti lukemaan on oppinut noin kolmasosa 

ensimmäisen luokan aloittaneista oppilaista. (Oksanen, 2012.) Toisen ja kolmannen luokan oppilaat 

hallitsevat nämä perustaidot yleensä jo hyvin. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2 Kehityksellinen lukemisen vaikeus 

 

 

Kirjallisuus käyttää dysleksiasta rinnakkaistermeinä nimityksiä kehityksellinen dysleksia, lukivai-

keus, luku – ja kirjoitusvaikeus, lukemis – ja kirjoittamiskyvyn häiriö että luku – ja kirjoitushäiriö 

(Oksanen, 2012). 

 Dysleksia on puheäänen tietoista hallintaa estävä odottamaton fonologinen häiriö (Kulju ym., 

2009; Laasonen, 2002; Leppänen & Hämäläinen, 2009; Lyytinen & Leppänen 2000; Lyytinen ym., 

2005; P. Lyytinen, 2009; Lyytinen, Erskine, Kujala, Ojanen & Richardson, 2009; Oksanen, 2012; 

Siiskonen, 2010; Uusitalo-Malmivaara, 2010; Van Ingelghem, Van Wieringen, Wouters, Vanden-

bussche, Onghena & Ghesquiere, 2001) muuten normaalisti kehittyneellä ja normaaliälyisellä lap-

sella. Dysleksia tarkoittaa Oksanen (2012) mukaan vaikeutta saavuttaa yleisen kykytason mukainen 

lukutaito, huolimatta normaalista kouluopetuksesta ja älyllisestä kehityksestä. Ymmärrettäessä lu-

kemisen vaikeuden kehityksellisyyttä, ovat varhaiset lukemisen vaikeuden ennusmerkkien tutki-

mukset keskittyneet ryhmävertailuihin mutta tärkeitä ovat myös alaryhmä – ja yksilötason tarkaste-

lu (Kulju ym., 2009). 

Lukemisvaikeudet voidaan jaotella teknisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen vaikeuksiin. Ja-

ottelu alaryhmiin voidaan tehdä sen mukaisesti missä lukutaidon kehitys tai sanan tunnistusproses-

sin vaiheessa ongelmia esiintyy. Koska tekninen lukutaito ja luetun ymmärtämistaidot (Uusitalo-

Malmivaara, 2010) kehittyvät rinnakkain, voi vaikeuksia ilmetä dekoodaamisessa, ymmärtämisessä 

tai molemmissa. Lapsen Kielen Kehitys (LKK) -pitkittäistutkimus on osoittanut kolme dysleksian 

kehityskulkua. Heikkenevässä polussa lapsen kielelliset – ja fonologiset taidot, nimeämisnopeutta 

lukuun ottamatta, heikkenivät ikätasoon suhteutettuna. Sujumattomien ryhmässä oli motoristen tai-

tojen heikkoutta ja odottamattomien ryhmässä, huolimatta hyvistä varhaisista kielellisistä taidoista, 

ilmeni heikkoa kirjaintuntemuksen kehitystä mikä heikkeni ikätasoon suhteutettuna lähestyttäessä 

kouluikää. (Siiskonen, 2010.) 

     Eli kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivällä lapsella on kielen hallitseminen, omaksuminen ja 

tuottaminen heikompaa kuin mitä iän ja älyllisen kapasiteetin perusteella voisi olettaa. Lukivaikeut-

ta voi epäillä jos lapsella on lukemisen hitautta; vastenmielisyyttä ääneen lukemiseen; vieraiden 

kielten ja matematiikan vaikeutta; tekstin tuottaminen on työlästä; keskittymisen ja tarkkaavuuden 

vaikeutta; ajankäytön, aikataulujen ja karttojen sekä suuntien hahmottamisen vaikeutta. (Lyytinen 

ym., 2003; Guttorm, 2001; Nopola-Hemmi, 2006; Turunen, 1997; Uusitalo-Malmivaara, 2010.) 
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Puolakanaho ja Ketonen (2009) toteavat ennen kouluikää koettujen fonologisen tietoisuuden vaike-

uksien ennakoivan kouluiän lukivaikeuksia eikä niitä heidän mukaansa voida täysin poistaa. 

     Dysleksia on geneettisesti monitekijäinen häiriö jonka taustalla on; useita altistavia geenejä 

(mm. temperamentti), aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia poikkeavuuksia sekä ympäristötekijöi-

tä. (Aro ym., 2009; Laasonen, 2002; Leppänen & Hämäläinen, 2009; Lyytinen & Leppänen, 2000; 

Lyytinen ym., 2003, 2005, 2006; Oksanen, 2012; Siiskonen, 2010; Uusitalo-Malmivaara, 2010.) 

Nopola-Hemmin (2006) ja Oksasen (2012) mukaan 50 % lukihäiriöisten vanhempien lapsista, 50 % 

lukihäiriöisen sisaruksista ja 50 % lukihäiriöisten lasten vanhemmista on dyslektikoita, mikä osoit-

taa lukihäiriön periytyvän ainakin osassa sukuja vallitsevasti. Leppänen & Hämäläinen (2009) to-

teavat periytyvyyden olevan suurempaa identtisillä kaksosilla verrattuna ei-identtisiin kaksosiin (yli 

65 % vs. 44 %). Van Ingelghem ym. (2001) esittää lukihäiriön esiintyvyydeksi 5 % populaatiosta. 

P. Lyytinen (2009) viittaa tutkimustuloksiin, jotka osoittavat geneettisen vaikutuksen olevan yli 30 

% mikäli toisella vanhemmista on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta. Siiskonen (2010) ja Oksa-

nen (2012) arvioivat dysleksiaa esiintyvän kouluikäisillä lapsilla 3-10 prosentilla, ollen oppimisvai-

keuksien yleisin muoto ja esiintyvän pojilla yleisemmin.  

     Lukihäiriön taustalla ei ole kuitenkaan neurologista häiriötä, tosin joillakin lapsilla se voi olla 

osana laajemmassa kehitykseen vaikuttavassa häiriössä esimerkiksi matematiikan oppimisessa, 

tarkkaavuuden ongelmissa, sukukromosomipoikkeavuuksissa poikkeava pituuskasvu pojilla ja neu-

rofibromatoosissa useita poikkeavia ihon pigmenttiläiskiä.  (Laasonen, 2002; Lindholm, 2006; Siis-

konen, 2010; Uusitalo-Malmivaara, 2010.) Vaikka taustalla on kielellisen järjestelmän vaikeus voi 

siihen liitännäisoireina liittyä myös näönvaraisen hahmottamisen, motoriikan ja tarkkaavuuden vai-

keutta sekä pitkäaikaistyöttömyyttä aikuisuudessa. (Hemmi-Nopola, 2006; Oksanen, 2012). 

 

 

1.3 Kehitykselliset syyt lukemisen vaikeuksien taustalla 

 

 

Uusitalo-Malmivaara (2009) erittelee dysleksian selitysteorioiksi fonologisen teorian ja sitä täyden-

tävän pikkuaivo – ja magnosoluteorian. Fonologinen teoria tarkoittaa heikkoutta äänteiden erottelu-

kyvyssä, varastoinnissa ja varastosta palauttamisessa. Tämä voi näkyä verbaalisen lyhytkestoisen 

muistin, nopean automaattisen nimeämisen vaikeutena sekä fonologisen tietoisuuden puutteina. 

Pikkuaivoteoria osoittaa pikkuaivojen lievän poikkeaman voivan johtaa kognitiivisiin vaikeuksiin. 

Magnosoluteoria yhdistää fonologisen - ja pikkuaivoteorian, perustuen dyslektikoilla yhdessä ha-
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vaittaviin visuaalisiin ja auditiivisiin ongelmiin, joiden taustalla vaikuttavat nopean temporaalisen 

prosessoinnin puutteet niihin erikoistuneissa suurissa neuroneissa, magnosoluissa. 

     Dysleksian taustalla on kognitiivisen toiminnan tasolla oleva vaikeus hahmottaa nopeita tempo-

raalisessa prosessoinnissa, auditiivisen ja visuaalisen järjestelmän ärsykemuutoksia, vajaa puheää-

nen hahmotus tai fonologisten representaatioiden epätarkkuus että häiriöt motoris - artikulaarisessa 

palautteessa. Vaikeuksia on siis puheäänen hahmottamisessa, muistamisessa (pitkäaikaismuistiin 

tallentaminen) ja manipuloinnissa sekä omassa mielessä puheäänen osan havaitsemisessa ja käsitte-

lyssä.  Tuo heikko fonologinen tietoisuus ilmenee kirjaimien yhdistämisessä syntyvään äänne-

tuotokseen, mikä on havaittavissa. (Asikainen, 2006; Guttorm, 2001; Kulju ym., 2009; Laasonen, 

2002; Leppänen, 2000; Lyytinen & Leppänen, 2000; Lyytinen ym. 2003, 2005, 2009; P.Lyytinen, 

2009; Nopola-Hemmi, 2006; Oksanen, 2012; Siiskonen, 2010; Turunen, 1997; Uusitalo-

Malmivaara, 2009; Van Ingelghem ym., 2001.) Puheenhavainnon epätarkkuuden vaikutusta fonolo-

gisen kehityksen aikaiseen kielitaidon oppimiseen pidetään dysleksian ennusmerkkinä, kuten vii-

västynyttä puheen ja/tai kielen kehitystä, huolimatta puheen selkeydestä, tuotosta tai ymmärtämises-

tä. On osoitettu, että hitaan lukemisen taustalla oleva sarjallisen nimeämisen hitaus on toinen luki-

vaikeuden ennusmerkki. (Lyytinen ym., 2009.)  

     Oppimisvaikeuksiin liittyvä vaikeuksien kasaantuminen synnyttää helposti välttämiskäyttäyty-

mistä aiheuttaen emotionaalisia ja motivationaalisia seurauksia. Se johtaa helposti kierteeseen jol-

loin oppimistilanteisiin keskittymättömyys ja oppimisvaikeudet ruokkivat toisiaan. (Airaksinen, 

2006; Lyytinen ym., 2003; Siiskonen 2010; Turunen 1997; Uusitalo-Malmivaara 2009.) Tuo noi-

dankehä voi johtaa metakognitiivisten taitojen kehityksen häiriintymiseen, jolloin lapsen omat 

mahdollisuudet vaikeuksiensa hallitsemisessa vähenevät. Laasonen (2002) on tutkimuksessaan 

osoittanut, ettei lukihäiriö parane ikäännyttäessä vaan päinvastoin vaikeutuu.  

 

 

1.4 Dysleksian kuntoutus  

 

 

Lyytinen (2011) toteaa LKK-tuloksien osoittavan, että jos lapsella on ilmeinen sukutaustariski, pu-

heen oppimisessa on todettu merkittävää viivettä ja jos puheen fonologisiin aspekteihin liittyvässä 

herkkyydessä on puutteita, on kielellisen kehityksen tukeminen aiheellista. Familiaalisen lukivai-

keusriskilapsen kiinnostumattomuus kielellisistä leikeistä voi aiheuttaa vaikeuksia oppia kirjainten 

nimiä ja vastinäänteitä. Saine ym. (2011) toteavat riskilapsien vaativan lukemaanoppimisessa yksi-
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löllisempää lähestymistapaa, asteittaista lukutaitoa ja runsaasti dekoodamisen toistoa. Tietoko-

neavusteisen (Ekapeli) lukemaan oppimisen on todettu olevan yksilöllisempää, intensiivisempää, 

tehokkaampaa ja toteuttamiskelpoista. Kaikkiaan hyödyt tietokoneavusteisesta interventiosta olivat 

Sainen ym. tutkimuksessa merkittävät kirjaintuntemuksessa, dekoodaamisessa, tarkkuudessa, suju-

vuudessa sekä oikeinkirjoittamisessa.    

     Dysleksian ensisijainen kuntoutusmuoto on koulun erityisopetus, joka voidaan ja tuleekin aloit-

taa heti, kun oppimisvaikeudet ovat nähtävissä, eikä ole tarvetta odottaa tarkempia tutkimuksia. 

Dysleksia on useimmissa tapauksissa pysyvä, joten erityisopetusta on syytä jatkaa niin kauan, kuin 

vaikeudet ovat nähtävissä. Koska lukihäiriö on monen tekijän summa, on kuntoutuksenkin syytä ol-

la monipuolista; toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta tai psykoterapiaa vanhempien oh-

jauksineen. (Nopola-Hemmi, 2006.) 

     LKK-pitkittäistutkimuksien tuloksista kehitetystä käytännön sovelluksesta, LukiMat - palvelusta 

on saatavilla Ekapeli-harjoitusympäristö. Pelit on kehitetty neuropsykologian professori Heikki 

Lyytisen, Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin työryhmän aloitteesta. Ekapeliä voidaan 

hyödyntää osana erityisopetuksen lukiopetusta ja Ekapeli-ympäristöä päivitetään uusien tutkimustu-

losten myötä. Digitaalinen oppimispeli Ekapeli (Saine ym., 2011) harjoittaa kuullun äänteen yhdis-

tämistä vastinkirjaimeen, edeten pienistä yksiköistä isoimpiin, äänteistä tavuihin ja sanoihin. Peli 

mukautuu reaaliajassa pelaajan taitotasoon, pyrkien harjoittamaan heikosti osattuja sisältöjä. Perin-

teisiä lukemaan opetuksen menetelmiä täydentämällä se sisältää paljon toistoa vaativia ja intensiivi-

siä harjoitteita. Ekapelin on todettu vaikuttavan lapsen itsenäisyyden, itsetunnon ja motivaation po-

sitiiviseen kehittymiseen oppimisessa. Pelisuoriutumisesta saatu välitön ja johdonmukainen palaute 

lisää onnistumisen kokemuksia, jolloin lapsi jaksaa toistaa tarvittavia asioita yhä uudelleen. Myös 

virheellisen suorituksen palaute on koettu neutraalisemmaksi kuin opettajan antamana. (Syrjälä & 

Lyytinen, 2004.) Ekapelistä on kehitetty eri tarkoituksiin soveltuvia versioita. Ekapeli–Eskari (kir-

jain-äännevastaavuus), Ekapeli-Yksi (lukemisen alkeet), Ekapeli-Lukeminen (kirjaimet, tavut, sano-

jen harjoittaminen) sekä Ekapeli-Sujuvuus, lukemisen sujuvuuden harjoitteluun. Peliajaksi suositel-

laan noin 10 minuuttia vähintään kerran päivässä. (Latvala & Lyytinen, 2010; Lyytinen ym., 2009.)         

     Ronimus (2012) on tutkinut väitöskirjassaan digitaalisen oppimispelin motivoivuutta ja toteaa 

lasten motivoituneen pelaamiseen hyvin, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden olleen korkeatasoista ja 

pelin käytön olleen tarkoituksenmukaista. Tulokset viittaavat pelimotivaation syntyvän pelaajan yk-

silöllisten piirteiden, pelaamisympäristön ja pelin ominaisuuksien vuorovaikutuksessa. Pelin moti-

voivuuden kehittäminen todettiin monimutkaiseksi. Lukutaidon kehittymiseen pelin ominaisuudet 

eivät vaikuttaneet. Motivaatiomuutoksia voivat aiheuttaa tilanteeseen liittyvät vaikeasti ennustetta-

vat tekijät mutta yhteyksiä pelaamismotivaation ja oppimisen välillä ei löytynyt.  
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     Oksasen (2012) väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää auditiivisen ja kielellisen har-

joittelun vaikuttavuutta heikosti lukevien kolmasluokkalaisten lukutaitoon. Hän erittelee väitöstyös-

sään auditiivisen prosessoinnin kuntoutusta, auditiivis-visuaalisen prosessoinnin ja dekoodauksen 

kuntoutusta sekä fonologisen tietoisuuden kuntoutusta. Johtopäätöksissä hän toteaa auditiivisen har-

joitusryhmän auditiivis-visuaalisen prosessoinnin taitojen sekä muistitehtävissä suoriutumisen pa-

rantuneen. Kielellisen harjoittelun ryhmän auditiivinen – ja lukemisen tarkkuus paranivat.  Kielelli-

set taidot, erityisesti fonologiset taidot olivat paremmat harjoitteluista hyötyneillä lapsilla. Oksanen 

painottaa myönteisten oppimiskokemusten, lapsen motivaation ja oppimisen ilon tärkeyttä taitojen 

harjoittelussa sekä toteaa osan harjoittelusta voitavan järjestää tietokonepohjaisina. 

     Uusitalo-Malmivaara (2009) vertailee väitöstyössään kolmen erilaisen kuntoutusmenetelmän, 

tavurytmiikka, Ekapeli ja vanhempien aktivointi ääneen lukemiseen, vaikuttavuutta ja toteaa ettei-

vät menetelmät eronneet tehoiltaan toisistaan eikä niillä ollut vaikutusta lukemaan oppimisen no-

peudessa. Lisäksi hän painottaa, että lukemisen kuntoutusmenetelmän tulisi sisältää tekstin ymmär-

tämisen harjaannuttamista. Ensimmäiseksi tukitoimeksi hän ehdottaa luokkahuoneessa tapahtuvan 

opetuksen tehostamisen, minkä jälkeen voi tarvittaessa siirtyä intensiivisempään ja henkilökohtai-

sempaan opetukseen. Hän toteaa sen olevan yhteneväinen uuden Erityisopetuksen strategian (2007) 

kanssa. Viitaten väitöskirjassaan esitettyihin tutkimuksiin, ne perustelevat lapsen yksilöllisyyden 

huomioimista (emotionaaliset- ja motivationaaliset tekijät sekä lapsen oppimistyyli), monenlaisten 

menetelmien käyttöä, opettajien keskinäistä että opettaja – vanhempi välistä yhteistyön tärkeyttä. 

Optimaalinen lukemisen kuntoutus onkin tasapainoisesti eri osa-alueita vahvistava ja motivaatiota 

ylläpitävä.  

     Myös foniatrin, puheen ja kielen kehityksen ongelmiin ja niihin sidoksissa oleviin ilmiöihin eri-

koistuneiden lääkäreiden osuus lukivaikeuksien ennaltaehkäisemisessä ja kuntouttamisessa on tär-

keää. Osalla lapsista lukivaikeuden kuntouttaminen edellyttää kielellisen- ja laajemmin kielellisen 

toimintakyvyn puutteiden huomioimista ja kompensointia oppitunneilla. Havainnollistavasta aineis-

tosta on todettu olevan hyötyä yleiseen jaksamiseen sekä motivoivan ponnisteluja vaativien tehtävi-

en suorittamisessa. Myös toisto ja kertaus ovat tärkeitä. (Asikainen, 2006.) 
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1.5 Tutkimusongelma 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli Ekapeli-Lukeminen pelidatan avulla selvittää onko lapsen 

suoriutuminen Ekapelissä yhteydessä hänen suorituksiinsa perinteisissä lukutaitoa arvioivissa tes-

teissä. Tavoitteena on selvittää, voidaanko lapsen pelisuorituksia tarkastelemalla päätellä, miten 

suuria ongelmia lapsella on lukemaan oppimisessa. 

 

 

2 MENETELMÄT   
 

 

2.1 Tutkittavat 

 

 

Tutkittavat lapset osallistuivat Jyväskylän yliopiston tutkimukseen ”Lukivaikeuden tunnistaminen 

ja Ekapeli-harjoittelu.” Lapset rekrytoitiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluista. Opettajia pyy-

dettiin arvioimaan, oliko heidän koulussaan lukutaidoltaan erityisen heikkoja 1. luokan oppilaita, 

jotka sopisivat osallistujiksi tutkimukseen. Jos opettaja oli kiinnostunut tutkimuksesta ja hän ilmoit-

ti tällaisia lapsia löytyvän, opettajalle lähetettiin tiedote tutkimuksesta sekä tutkimussuostumuslo-

make ja taustatietokysely vanhemmille välitettäväksi. Tutkimuksen seulontavaiheeseen otettiin mu-

kaan ne lapset, joiden vanhemmat palauttivat tutkimussuostumuslomakkeen ja taustatietokyselyn 

yliopistolle määräaikaan mennessä.  

     Varsinaiseen tutkimukseen valittiin mukaan ne lapset, jotka jäivät 1. luokan toukokuussa tehdys-

sä seulontamittauksessa 20. persentiilin alapuolelle lukutaidon tarkkuutta ja sujuvuutta mittaavassa 

Lukilassen Luettavat sanat -osatestissä. Persentiilien pisterajojen laskemiseen käytettiin Jyväskylän 

yliopiston Psykologian laitoksen Alkuportaat-tutkimuksessa kerättyä aineistoa.  

     Tähän kandidaatin tutkielmaan valitut 32 lasta osallistuivat lukutaitoa kartoittavaan alkumittauk-

seen, välimittaukseen ja loppumittaukseen. Alkumittaus suoritettiin toisen kouluvuoden syyskuussa, 

välimittaus joulukuussa ja loppumittaus maaliskuussa. Lapset arvottiin alkumittauksen jälkeen kah-

teen ryhmään, joista ensimmäinen osallistui Ekapeli-harjoittelujaksolle loka-marraskuussa, ja toinen 

tammi-helmikuussa. Analyysiin valittiin ne lapset, jotka olivat pelanneet riittävästi Ekapeli-
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Lukeminen -peliä, niin että onnistusprosentit oli mahdollista laskea. Lasten iän keskiarvo alkumit-

tauksessa oli 8,27. 

 

 

2.1.1  Ekapeli-harjoittelujakso 
 

 
Ekapeli on lukutaitoa harjoittava verkkovälitteinen tietokonepeli, jota kehittää ja ylläpitää Jyväsky-

län yliopiston psykologian laitoksen ja Niilo Mäki Instituutin LukiMat-hanke.  

     Tutkimuksessa käytettiin Ekapelin versioita nimeltä Ekapeli-Lukeminen ja Ekapeli-Sujuvuus. 

Ekapeli-Lukeminen on suunnattu lapsille, jotka eivät vielä juuri lue tai jotka tarvitsevat lisäharjoi-

tusta lukemisen tarkkuuteen. Ekapeli-Sujuvuus puolestaan soveltuu lapsille, jotka pystyvät luke-

maan lauseita. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista lapsista käytti Ekapeli-Lukeminen-peliä.  

     Harjoittelujakson pituus oli kuusi viikkoa. Lasten opettajia ja vanhempia ohjeistettiin tänä aikana 

huolehtimaan siitä, että lapsi pelaisi Ekapeliä säännöllisesti, vähintään viisi kertaa viikossa kymme-

nen minuutin ajan. Tavoitteena oli, että lapselle kertyisi Ekapelin peliaikaa yhteensä viisi tuntia har-

joittelujakson aikana. Pelaaminen saattoi tapahtua koulussa opettajan ohjauksessa, kotona vanhem-

man ohjauksessa tai kummassakin paikassa. Opettajia ja vanhempia kannustettiin huolehtimaan 

säännöllisestä pelaamisesta kerran viikossa lähetetyllä sähköpostiviestillä, jossa näkyi lapselle sii-

hen mennessä harjoittelujakson aikana kertynyt peliaika. Peliajalla tarkoitetaan altistumisaikaa, eli 

aikaa jolloin lapsi teki aktiivisesti pelin harjoituksia. Esimerkiksi pelimaailmassa liikkumiseen vie-

tettyä aikaa ei laskettu mukaan.  

 

 

2.2 Mittarit 

 

 

2.2.1 Lasten pelisuoritusten arviointi 

 

 

Lasten Ekapelissä suoriutumisen arvioinnissa käytettiin Ekapeli-Lukeminen-pelistä harjoittelujak-

son aikana tallentunutta peliaineistoa. Lasten pelatessa peliä kouluissaan ja kodeissaan, aineisto tal-
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lentuu verkkoyhteyden välityksellä Ekapelipalvelimelle. Ekapelipalvelimella on analyysityökaluja, 

joiden avulla tutkijat voivat tarkastella lasten pelaamisesta kertynyttä aineistoa. 

     Tässä tutkimuksessa aineistoa tarkasteltiin Tulostaulukko-työkalulla. Tulostaulukosta voi katsoa 

pelaajan osaamisen kehittymistä tiettyjen ärsykkeiden suhteen. Tutkimuksessa laskettiin onnistu-

misprosenttien keskiarvot nelikirjaimisista sanoista. Ensimmäisen 7 ja viimeisen 7 trialin onnistu-

misprosentteja vertailemalla tarkasteltiin pelaajan edistymistä. Ensimmäisen 7 trialin onnistumis-

prosenteista nähdään pelaajan alkutaso ja viimeisistä 7 trialin onnistumisprosenteista lopputaso ky-

seisen kohdeärsykkeen osalta. Kaikkien trialien onnistumisprosenttisarake kertoo, onko ärsyke ollut 

koko pelaamisen ajan pelaajalle keskimäärin helppo vai vaikea. Se on harhaanjohtava oppimista 

yleisesti kuvaavana lukuna, jos pelaaja on oppinut kyseisen kohdeärsykkeen vasta aivan pelaamisen 

loppuvaiheessa. Taulukossa esitetään vain ne kohdeärsykkeet, jotka ovat esiintyneet pelissä vähin-

tään 7 kertaa. Viimeisimmän 7 trialin tulos tulee näkyviin vasta kun kohdeärsyke on esiintynyt vä-

hintään 14 kertaa (7 esiintymiskertaa on asetettu kriteeriksi Ekapeli-Eskarin pelilogiikan vuoksi). 

 

 

2.2.2 Lasten lukutaidon arviointi perinteisillä lukutaitomittareilla 
 

 

Tutkimukseen valikoituneiden lasten lukutaitoa arvioitiin myös perinteisillä lukutaitomittareilla. 

Tutkimusavustaja suoritti testaukset sovittuna ajankohtana lasten kouluilla. Osa lukutaitoa arvioivia 

testejä tallennettiin Cognitive Workshop-ohjelmalla. Tähän kandidaatin-tutkielmaan valittiin Sano-

jen lukeminen ja Epäsanojen lukeminen -tehtävät, jotka olivat osa muita lukutaitomittareita. 

    Sanojen lukeminen ja Epäsanojen lukeminen -tehtävissä lapsi luki läpi sanalistat omaan tahtiinsa, 

aikaa oli 45 sekuntia. Virheellisten tai ohitettujen sanojen määrä vähennettiin siitä, mihin kohtaan 

lapsi ehti 45 sekunnin kohdalla. Mikäli sanan lukeminen jäi kesken 45 sekunnin kohdalla, sitä ei 

hyväksytty, vaikka vastaus oli oikein.   

 

 

2.3 Analyysit 

 

 

Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi toteutettiin IBM SPSS Statistics 19-ohjelmalla. Ana-

lysointimenetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa ja hierarkkista regressioanalyysiä. 
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Analyysissa tarkasteltiin korrelaatioita neljän Ekapelissä suoriutumista kuvaavan muuttujan (koko-

naisonnistumisprosentti, onnistumisprosentti alussa ja lopussa ja näiden erotus) ja kolmen lukutai-

toa kuvaavan muuttujan (lukutaito harjoittelujakson alussa ja lopussa ja näiden erotus) välillä. 

     Regressioanalyysilla tarkasteltiin, voidaanko lapsen onnistumisprosentilla Ekapelin nelikirjaimi-

sissa sanoissa harjoittelun alkuvaiheessa selittää lapsen lukutaitoa harjoittelujakson lopussa, kun lu-

kutaito harjoittelujakson alussa on kontrolloitu. 

 

 

3 TULOKSET 
 
 
3.1 Muuttujien väliset korrelaatiot  

 

 

Korrelaatioanalyysin avulla tarkasteltiin yhteyksiä Ekapelissä suoriutumista kuvaavien muuttujien 

ja kolmen lukutaitoa kuvaavan muuttujan välillä. Korrelaatiokertoimet ovat nähtävissä Taulukossa 

1. Kuten Taulukosta 1 voidaan havaita, onnistumisprosentti Ekapelin pelaamisen alkuvaiheessa kor-

reloi selvästi lukutaitoa kuvaavien muuttujien kanssa. Myös Ekapelin pelaamisen loppuvaiheen on-

nistumisprosentti oli yhteydessä lukutaitoon, mutta korrelaatiokertoimet olivat hieman heikompia. 

Ekapelissä tapahtunutta parantumista kuvaava muuttuja ei sen sijaan korreloinut lukutaitomuuttuji-

en kanssa. Kokonaisonnistumisprosentti Ekapelissä korreloi myös vahvasti lukutaitomuuttujien pa-

rissa.  
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TAULUKKO 1.  Käytettyjen muuttujien korrelaatiotaulukko 

 1 2     3     4 5 6 7 
1. 7 ensimmäisen trialin onnistumispro-
senttien keskiarvo 
 

  —       

2. 7 viimeisen trialin onnistumisprosentti-
en keskiarvo 
 

.755** —      

3. Onnistumisprosenteissa tapahtunut pa-
rannus 
 

-.370*           .330 —     

4. Kokonaisonnistumisprosentti 
 

.930** .914** -.043 —    

5. Sanojen ja epäsanojen - lukeminen     
     1. mittauksessa 
 
6. Sanojen ja epäsanojen - lukeminen  
    2. mittauksessa 
 
7. Lukemisessa tapahtunut parannus 
 
 
 
Huom. **p <  .01, *p < .05 

.557** 
 
 
.673**          
 
 
.452**    

.382*       
 
 
.472**   
 
 
.333         
 
 

-.262 
 

 
-.301 

 
 
-.179 

.524** 
 
 
.654** 
 
 
.470** 

 

— 
 

 
.889**

 
 

.120 
 
 
 

 
 
 

— 
 
 
.562**

 
 
 
 
 
 

— 
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Kuvioissa 1 ja 2 näkyy Ekapelin pelaamisen alkuvaiheen onnistumisprosentin yhteys en-

simmäisen lukutaitomittauksen tulokseen (Kuvio 1) ja jälkimmäisen lukutaitomittauksen tu-

lokseen (Kuvio 2). Kuvioista voidaan havaita, että erityisesti lapset, jotka ovat suoriutuneet 

Ekapelissä heikosti (onnistumisprosentti alle 75), ovat suoriutuneet heikosti myös perintei-

sissä lukutaitotesteissä.  

 

                Kuvio 1. 

 

 

                Kuvio 2. 

       



15 
 

3.2 Ekapelissä suoriutumien lukutaidon selittäjänä 

 

 

Hierarkkisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin voidaanko Ekapelin alkuvaiheen onnistumis-

prosentilla ennustaa lapsen lukutaidon kehittymistä. Selitettävä muuttuja oli sanojen ja epäsanojen 

lukeminen -tehtävien yhteispistemäärä harjoittelujakson jälkeisessä mittauksessa. Selittäviä muuttu-

jia olivat sanojen ja epäsanojen lukeminen -tehtävien yhteispistemäärä harjoittelujakson alussa ja 7 

trialin onnistumisprosenttien keskiarvo. Ensimmäiselle askelmalle lisättiin lukutaito 1. mittauksessa 

ja toiselle onnistumisprosenttien keskiarvo. Tulokset osoittivat lukutaidon 1. mittauksessa selittävän 

79 % lukutaidon 2. mittauksen tuloksen vaihtelusta. Kun alkumittauksen tulos oli kontrolloitu, pe-

laamisen alkuvaiheen perusteella laskettu onnistumisprosentti selitti merkitsevästi eli noin 5 % lu-

kutaidon 2. mittauksen tuloksen vaihtelusta, ks. taulukko 2. 

 
TAULUKKO 2. Ekapelin nelikirjaimisten sanojen onnistumisprosentti lukutaidon selittäjänä (hie-
rarkkinen regressioanalyysi). 
 
 

 
 

                                                                             Lukutaito 2. mittauksessa                                                             
    
                                                                          
Selittävät muuttujat                                                   β                                       ΔR² 

 
 
Lukutaito 1. mittauksessa                                     .75***                                     .79*** 
 
 
Onnistumisprosentti pelaamisen alussa                 .26**                                     .05** 
  
 
 
Huom.1.  β  = standardoitu regressiokerroin,  ΔR² = selitysasteen muutos 
Huom. 2. *** p< .001,  ** p< . 01 
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4  POHDINTA 
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli Ekapeli-Lukeminen pelidatan avulla selvittää, onko lapsen 

suoriutuminen Ekapelissä yhteydessä hänen suorituksiinsa perinteisissä lukutaitoa arvioivissa tes-

teissä. Voidaanko lapsen pelisuorituksia tarkastelemalla päätellä, miten suuria ongelmia lapsella on 

lukemaan oppimisessa ja tarvitseeko hän ongelmiinsa muutakin tukea kuin Ekapelin? 

     Tulokset osoittivat, että lapsen suoriutuminen Ekapelissä oli yhteydessä perinteisillä testeillä mi-

tattuun lukutaitoon. Selvimmin yhteydessä lukutaitoon olivat pelaamisen alkuvaiheen suoritusten 

perusteella laskettu onnistumisprosentti sekä kokonaisonnistumisprosentti. Loppuvaiheen onnistu-

misprosentti oli hieman heikommin yhteydessä lukutaitoon. Onnistumisprosenteissa tapahtunut pa-

rannus ei ollut yhteydessä lukutaitoon tai sen kehittymiseen. Pelin adaptaatio voi selittää näitä tu-

loksia. Ekapeliä pelatessaan peli adaptoituu lapsen suoritusten mukaisesti. Jos pelatessa tulee paljon 

virheitä, peli helpottuu ja vastaavasti vaikeutuu, jos lapsi pelaa hyvin. Keskimääräinen onnistumis-

prosentti oli noin 80 prosenttia. Näin ollen loppuvaiheessa pelaamista onnistumisprosentti on hei-

koillakin lapsilla ehtinyt nousta melko korkeaksi. Lisäksi parantumista onnistumisprosentissa on to-

dennäköisesti tapahtunut eniten niillä lapsilla, jotka tekivät pelaamisen alkuvaiheessa eniten virhei-

tä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että parhaiten lapsen lukutaidon tasosta kertoo pelaamisen al-

kuvaiheen onnistumisprosentti ja kokonaisonnistumisprosentti. Mielenkiintoista on, että alkuvai-

heen onnistumisprosentti ennusti lapsen lukutaidon kehittymistä harjoittelujakson aikana. Tämä 

viittaa siihen, että jo suhteellisen vähäisen pelaamisen perusteella voidaan arvioida, tarvitseeko lapsi 

enemmän tukea lukemisen harjoittelussaan. Tuloksista ilmeni myös, että Ekapelissä suoriutumisen 

onnistumisprosentin jäädessä alle 75 % oli suoriutuminen perinteisissä lukutaitotesteissäkin hei-

kompaa.  

 

 

4.1 Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet  

 

 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa ja tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on syytä huomioida 

tutkimuksen rajoitukset. Tutkimuksen puutteena voidaan pitää pientä osallistujamäärää, n= 32. Jotta 

tulokset olisivat yleistettävissä koko ikäryhmään, tarvitaan lisätutkimuksia suuremmalla otantakool-

la. Ekapelin tulosten luotettavuuteen vaikuttaisi myönteisesti jos lukemisen kehittymistä tutkittaisiin 
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muillakin peliversioilla. Eri pelidatalla analysoidut tulokset voisivat vahvistaa ko. pelidatan luotet-

tavuutta ja vertailtavuutta, jolloin peliä voisi kohdentaa tarkemmin havaittuun ongelmaan. Tämän 

tutkimuksen rajoituksena voidaan pitää myös peliajan merkitystä. Tutkimukseen osallistuneet lapset 

pelasivat nyt noin 5 tuntia ja herää kysymys, vaikuttaako pelaamiseen käytetty aika tuloksiin. 

     Ekapelin pelaamisessa vaaditaan fonologista prosessointikykyä, jonka on aiemmissa tutkimuk-

sissa (Lyytinen ym., 2003; Lyytinen, 2011; Asikainen, 2006) havaittu ennustavan lukutaidon kehit-

tymistä. Tutkimukseni tulokset olivat yhdenmukaisia edellä mainittujen tutkimusten kanssa. Tämä 

tutkimus vahvistaa edelleen aikaisempia tutkimustuloksia Ekapelin hyödyllisyydestä lukemisen har-

joittelussa, koska se on yksilöllisempää, intensiivisempää, tehokkaampaa ja toteuttamiskelpoista. 

Myös lapsen lukemaan oppimisen ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti, koska pelidatan avulla 

nähdään lapsen sen hetkinen lukemaan oppimisen kehitysvaihe ja siinä esiintyvät mahdolliset on-

gelmat. Samalla lapsi motivoituu itse pelaamiseen, koska peli adaptoituu lapsen taitotason mukai-

sesti. Merkitystä on todettu olevan myös palautteen antajalla. Koneen antamaa negatiivista palautet-

ta ei ole koettu niin itsetuntoon vaikuttavaksi kuin mitä se opettajan antamana voisi olla. (Lyytinen, 

2011; Oksanen, 2012; Saine ym., 2011; Syrjälä ym., 2004.) 

 

 

4.2 Johtopäätökset 

 

 

Lukemaan oppiminen on tärkeä ja merkityksellinen vaihe, jolla on vaikutuksia koko myöhemmässä 

koulutaipaleella menestymisessä. Kuten tämänkin tutkimuksen tulokset toteavat Ekapeli on tehokas 

kuntoutusmuoto kartoitettaessa lapsen lukemisen kehittymistä. Ekapelin avulla voidaan jo vähäisel-

läkin peliajalla huomata lapsen tuen tarve ja puuttua siihen asianmukaisesti. 

     Tuloksia voidaan hyödyntää osana lukemaan oppimista, joko kotona tai koulussa, Ekapeliä pe-

laamalla. Koulussa opettaja voi kohdentaa tuen määrää pelidatan tietojen perusteella. Tällöin hän 

voi yksilöllisesti ohjata tarvittavat harjoitukset lukutaidon kehittymiseksi, havaita enemmän kuntou-

tusta tarvitsevat lapset ja ohjata heitä tarvittaessa eteenpäin. Tämä tieto auttaa vanhempia myös ko-

tona kannustaessaan lasta pelaamaan. Mielestäni tärkeintä kuitenkin on lapselle hiljalleen kehittyvä 

positiivinen kuva itsestä onnistuvana ja kykenevänä oppijana, mikä luo pohjan myöhemmälle taito-

jen kehittymiselle. 
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