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Nykypäivän yhteiskunnassa sujuvan lukutaidon merkitys on noussut yhä keskeisem-
mäksi arjessa selviytymisen taidoksi. Sujuvalla lukemisella tarkoitetaan tarkkaa, nopeaa 
ja automatisoitunutta sanojen ja tekstin lukemista. Lukusujuvuuden kehittyminen edel-
lyttää peruslukutaidon eri osa-alueiden vaivatonta hallintaa ja lähes kaikki suomalais-
lapset oppivat tarkan ja kokoavan lukutaidon viimeistään ensimmäisen luokan aikana. 
Lukutaidon haasteet ja erot lukutaidon kehittymisessä alkavatkin näkyä usein vasta toi-
sella luokalla, jolloin lukemisen sujumattomuus tekee lukemisesta hidasta ja työlästä. 
Lukusujuvuuden yksilöllisten kehityspolkujen tunteminen ja lukuvaikeuksien varhai-
nen tunnistaminen ovat olennaisessa osassa haasteiden ennaltaehkäisemisessä ja tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lukusujuvuuden kehitystä ensimmäiseltä kol-
mannelle luokalle. Lisäksi tutkimuksen mielenkiinto kohdistui sukupuolten välisiin 
eroihin ja lukusujuvuudeltaan heikkojen oppilaiden yksilöllisiin kehitystrendeihin. Ai-
kaisemmasta tutkimuksesta huolimatta lukusujuvuuden taustamekanismeja tunnetaan 
vielä heikosti, ja tämä tutkimus pyrkii osaltaan selvittämään työmuistin ja lukusujuvuu-
den yhteyttä. Tutkimuksessa käytettiin FLARE-pitkittäistutkimuksessa kerättyä aineis-
toa ja tutkimukseen osallistui 156–190 oppilasta. Tuloksia tarkasteltiin käyttämällä ana-
lyysimenetelminä toistomittausten varianssianalyysiä, Pearsonin-korrelaatiokertoimia 
sekä ristiintaulukointia. Tulokset osoittivat, että lukutaidon ja työmuistin kehitystrendi 
on nouseva ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle, kehityksen ollessa ensimmäi-
sen ja toisen luokan välillä nopeampaa kuin toisen ja kolmannen luokan välillä. Tyttöjen 
ja poikien kehitystrendeissä ei ollut eroa. Työmuistin kehitys noudatti samalaista kehi-
tystrendiä kuin lukusujuvuuden, eikä kehitystrendissä ollut sukupuolten välisiä eroja. 
Työmuisti selitti lukusujuvuuden kehitystä kaikilla luokka-asteilla, ollen tytöillä poikia 
vahvemmin yhteydessä lukusujuvuuden vaihteluun. Heikkoihin lukijoihin ja korkeim-
paan riskiryhmään kuuluvien oppilaiden kehitystrendit olivat koko ryhmän tavoin nou-
sevia, mutta ryhmän sisäinen kehitys pysyi heikoimmalla tasolla kaikilla mittausväleillä 
ja ryhmän sisäiset yksilölliset erot olivat suuria. Riskiryhmään kuuluvien oppilaiden lu-
kusujuvuuden kehityksellä ja työmuistin tasolla ei ollut yhteyttä, mutta työmuistin taso 
kaikilla mittapisteillä oli korkeimmassa riskiryhmässä heikompi kuin koko aineistolla. 
Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että heikoimpien lukijoiden tukeminen on syytä 
aloittaa jo ensimmäisen luokan keväänä. Lisäksi kolmannen luokan lukusujuvuuden 
nouseva kehitystrendi, myös riskiryhmässä, vahvistaa käsitystä sujuvuuden harjoitte-
lun merkityksestä vielä alkuopetuksen jälkeen. Lukusujuvuuden ja työmuistin vahva 
yhteys ensimmäiseltä kolmannelle luokalla antaa aihetta kiinnittää huomiota työmuistin 
kehitykseen mahdollisimman varhain.  
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1 JOHDANTO 

Kansainvälisen Pisa-tutkimuksen (Programme for International Student Asses-

ment, 2015) mukaan suomalaisoppilaat ovat lukutaidon osaamisessa maailman 

kärkimaita (OECD, 2016). Samaan aikaan julkisuudessa käydään keskustelua 

suomalaislasten ja -nuorten heikentyneestä lukutaidosta: ”Sujuva lukutaito on 

kaiken oppimisen perusta – ja vaarassa rapautua”, kuten esimerkiksi opetusneu-

vos Minna Harmanen toteaa Elinkeinoliiton haastattelussa tammikuussa 2019 

(Elinkeinoelämän keskusliitto.fi). Lukutaito on yksi tärkeimmistä koulutaipaleen 

alussa opittavista taidoista ja suurin osa suomalaisoppilaista oppii peruslukutai-

don ensimmäisen koululuokan aikana (Aro, 2004, 2017; Aro & Lerkkanen, 2019; 

Holopainen, 2002; Lerkkanen, 2013). Oppilaan koulutaipaleen edetessä teknistä 

peruslukutaidon osaamista oleellisemmaksi kasvaa kuitenkin sujuvan lukutai-

don merkitys, jolla on todettu olevan yhteys luetun ymmärtämiseen (Pikulski ja 

Chard, 2005; Therrien, 2004; Torppa ym., 2007; Wolf & Katzir-Cohen, 2001). Lu-

kusujuvuuden puutteet voivat näin aiheuttaa pahimmillaan vakavan esteen op-

pilaan oppimisen etenemiselle (Ahvenainen & Holopainen, 2014; Mikkonen, Ni-

kander & Voutilainen, 2015; Torppa ym., 2007) ja Pisa-tulosten mukaan joka 

kymmenes suomalaisnuori ei saavuta sellaista lukutaitoa, jota edellytetään jatko-

opintoihin ja yhteiskunnassa toimimiseen (Vettenranta ym., 2016).  

 Lukutaidon sujuvuudella eli automatisoitumisella tarkoitetaan tarkkaa ja 

tehokasta sanantunnistusta, jolloin lukija yksittäisten äänteiden ja tavujen sijaan 

tunnistaa nopeasti ja vaivattomasti kokonaisia sanoja ja lauseita (Hudson, Pullen, 

Lane & Torgesen, 2009; Wolf & Katzir-Cohen, 2001). Siihen liittyy taito rytmittää 

ja jäsentää lukemaansa järkeviksi kokonaisuuksiksi, jolloin sujuva lukeminen on 

laajempi käsite kuin lukunopeus (Rasinski, 2012). Sujuvan lukutaidon kehityttyä 

oppilas voi keskittyä lukiessaan yhä enemmän tekstin tulkintaan ja merkitysten 

ymmärtämiseen (Rasinski, 2012; Wolf & Katzir-Cohen, 2001), jotka 
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mahdollistavat lukemisprosessin perimmäisen tarkoituksen eli lukemisesta 

nauttimisen, tiedon omaksumisen ja uuden oppimisen, kuvitteellisten maailmo-

jen kokemisen sekä keskustelemisen ja toimimisen tekstin pohjalta (Lerkkanen, 

2013).              

 Sujuvan lukutaidon saavuttaminen ei kuitenkaan aina ole itsestäänselvyys 

ja suomalaislapsilla lukemisen ongelmat alkavat usein vasta silloin, kun lukutai-

don tulisi sujuvoitua (Aro, 2006; Eklund, Torppa, Aro, Leppänen & Lyytinen, 

2015; Perälä, Torppa & Eklund, 2018; Torppa ym., 2007). Sujuvuuden ongelmat 

ilmenevät hitaana ja takeltelevana lukemisena, vaikka tekninen lukutaito on hal-

lussa (Aro & Lerkkanen, 2019). Lukemisesta tulee tällöin työlästä, jolloin negatii-

viset lukukokemukset aiheuttavat lukemisen välttelyä eikä sujuvuus pääse ke-

hittymään. Lukutaidon kohdalla voidaankin puhua niin sanotusta Matteus-efek-

tistä (Stanovich, 1986), jonka mukaan lukutaito kehittyy lukemalla ja ne oppilaat, 

joilla lukeminen on automatisoitunut, lukevat enemmän ja monipuolisemmin, 

jolloin heidän lukutaitonsa kehittyy entisestään. Sen sijaan lukijat, jolle lukusuju-

vuuden saavuttaminen on alun alkaen haastavaa, lukevat vähemmän ja luku-

sujuvuus ei pääse kehittymään. Matteus-efekti on havaittavissa esimerkiksi Pisa-

tuloksissa, joiden mukaan heikoimmin suoriutuvien oppilaiden osuus on kasva-

nut ja heidän lukutaitonsa heikentynyt viimeisimmissä Pisa-tutkimuksissa vuo-

sina 2006–2015 (Vettenranta ym., 2016).  

Toisaalta on tehty myös tutkimuksia, joiden tulokset ovat ristiriitaisia Mat-

teus-efektin osalta. Esimerkiksi Aunola, Nurmi, Niemi, Lerkkanen ja Rasku-Put-

tonen (2002), Leppänen (2004), Soodla ym. (2015) sekä Wadsworth, De Friese, 

Olson ja Willcutt (2007) ovat esittäneet, että heikoimmat lukijat ottavat kiinni ajan 

kuluessa ikätoverinsa. Lisäksi Aron (2004), Eklundin, Torpan ja Lyytisen (2013), 

Lerkkasen (2013) sekä Torpan ym. (2007) mukaan oppilaiden lukutaidon kehi-

tyksessä on todettu suurta yksilöllistä vaihtelua. Sukupuolen merkitys lukutai-

don osaamiselle tyttöjen eduksi on todettu useissa tutkimuksissa (esim. Chiu & 

McBride-Chang, 2006; Chipere, 2014; Linnakylä & Malin, 2004; Johnston & Lo-

gan, 2010). Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen mukaan 15-vuotiaat tytöt olivat poi-

kia noin vuoden edellä lukutaidossa (Vettenranta ym., 2016) ja Torppa, Eklund, 
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Sulkunen, Niemi ja Ahonen (2018) toteavat eron johtuvan tyttöjen paremmasta 

lukusujuvuudesta.            

 Lukusujuvuuden kehityksen, taustatekijöiden merkityksen ja yksilöiden 

erilaisten kehityspolkujen tunteminen onkin erityisen tärkeää, jotta lukutaitoero-

jen eriytymiseen johtavaan negatiiviseen kehityskulkuun voidaan puuttua mah-

dollisimman varhain, vaikeuksien tunnistamisen ja tarkoituksenmukaisen tuke-

misen kautta (Eklund, 2017; Heikkilä, Puttonen & Siiskonen, 2019). Lukusuju-

vuuden kehityksen osa-alueet sekä tehokkaan tukemisen keinot ovat kuitenkin 

vielä osin selvittämättä (Aro & Lerkkanen, 2019).  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli  pyrkiä tuomaan asiaan  lisätietoa. Tut-

kimuksessa tarkasteltiin lukusujuvuuden kehitystä nopeuden ja tarkkuuden 

osalta alakoulun ensimmäisen luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen. 

Lähempään tarkasteluun otettiin lukusujuvuuden kehityksen kannalta riskiryh-

mään kuuluvien oppilaiden yksilölliset kehitystrendit. Lisäksi huomio kiinnitet-

tiin lukusujuvuuden kognitiivisista taustatekijöistä kielelliseen työmuistiin, 

jonka kapasiteetin heikkouden on todettu olevan yhtenä tekijänä lukusujuvuu-

den heikkoon kehitykseen (Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006; Lyytinen 

ym., 2006; Perez, Majerus, Mahot & Poncelet, 2012; Sokka, Luotoniemi, Nummi-

nen & Vedenkangas, 2010). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös eroja tyttöjen 

ja poikien välisessä kehityksessä. 

1.1 Lukutaidon kehittyminen  

Lukutaidon oppiminen on monien tekijöiden summa (Aro & Lerkkanen, 2019; 

Eklund ym., 2013; Panula, 2013), mutta suomen kielen kaltaisten, säännönmu-

kaisten kielien peruslukutaidon oppiminen tapahtuu yleensä nopeasti (Aro, 

2004, 2017). Peruslukutaito pitää sisällään lukemisen yksinkertaisen mallin (the 

Simple View of Reading) mukaan kaksi osa-aluetta; teknisen lukutaidon eli de-

koodauksen, joka tarkoittaa kirjaimia vastaavien äänteiden yhdistämistä sanoiksi 

sekä ymmärtävän lukutaidon, joka perustuu sekä dekoodaustaitoon että 
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kielelliseen tietouteen eli laajempaan ymmärrykseen kielen rakenteista (Gough 

& Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990; Lerkkanen, 2013). 

Syynä nopeaan lukutaidon oppimiseen voidaan pitää suomen kielen joh-

donmukaista kirjain-äännevastaavuutta, jolloin kokoavan lukutaidon oppimi-

nen on helpompaa kuin esimerkiksi erittäin epäsäännönmukaisessa englannin 

kielessä (Aro 2004; Seymour, Aro & Erskine, 2003). Kielten ortografisten raken-

teiden erot vaikuttavat näin lukutaidon oppimisen kehitykselliseen aikatauluun 

(Lerkkanen 2013) ja Seymorin ym. (2003) mukaan englannin kielisiltä lapsilta vie 

suomalaislapsiin verrattuna yli kaksi kertaa pidempään oppia lukemaan. Luku-

taidon oppimisen tarkasteluun eri teoreettisten mallien pohjalta onkin suhtau-

duttava varauksella, sillä lukemaan oppimisen mallit ovat muotoutuneet pitkälti 

englannin kielen konteksteissa (Aro, 2004; Lerkkanen, 2013; Share, 2008).  

 Huomioimalla kielten väliset eroavaisuudet, lukemaan oppimista suomen 

kielessä voidaan tarkastella hyödyntämällä malleja, joissa taitojen kehittymistä 

tarkastellaan joko vaiheittain etenevänä (Ehri, 1987; Ehri, 2005; Ehri & McCor-

mick, 1998; Frith, 1985) tai prosessina (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Zieg-

ler, 2001; Duncan & Seymour, 2000; Seymour ym., 2003). Sekä vaiheittain että 

prosessinomaisesti etenevissä malleissa sanan tunnistamisen lähtökohtana pide-

tään visuaalista ja äänteellistä tiedonkäsittelyä, näiden merkitysten ja painotus-

ten vaihdellessa eri kielissä. Frithin (1985) teoreettisessa mallissa lukeminen ete-

nee kolmen vaiheen kautta perustuen visuaaliseen sanan tunnistamiseen. Logo-

rafisessa eli ensimmäisessä vaiheessa lapsi näköaistinsa kautta oppii tunnista-

maan kokonaisia sanoja tutuissa sanojen tyypillisissä ympäristöissä ja yhteyk-

sissä. Aakkosellisessa eli alfabeettisessa vaiheessa lapsi alkaa erottamaan sa-

noista yksittäisiä äänteitä ja omaksumaan kirjain-äännevastaavuuksia, jolloin sa-

nojen äänteellinen tiedon käsittely lisääntyy. Vähitellen siirryttäessä kolmanteen 

eli ortografiseen vaiheeseen lapsi kykenee käsittelemään ja tunnistamaan yhä pi-

dempiä kirjainjonoja, kuten tavuja ja sanoja ja sanojen tunnistaminen alkaa auto-

matisoitua.             

 Ehrin (Ehri, 1987, 2005; Ehri & McCormick, 1998) mallissa lukutaito kehit-

tyy viiden, alfabeettisyyteen eli kirjaintuntemukseen perustuvan vaiheen kautta. 
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Ensimmäisessä, esialfabeettisessa vaiheessa lapsi käyttää sanantunnistuksessaan 

hyödyksi visuaalisuutta sekä kontekstia, jossa sana esiintyy. Lapsi ei tässä vai-

heessa vielä tiedosta kirjaimen ja äänteen välistä yhteyttä. Osittais-alfabeettisessa 

vaiheessa lapsi alkaa hahmottaa joidenkin kirjaimien ja äänteiden yhteyksiä ja 

yhdessä visuaalisen havainnon kanssa lapsi kykenee arvaamaan tai tunnista-

maan joitakin sanoja. Täysin alfabeettisessa vaiheessa lapsi on omaksunut kaikki 

kirjaimet ja äänteet, ja kykenee näin dekoodaamaan eli lukemaan vieraitakin sa-

noja yhdistämällä äänteitä toisiinsa. Suomen kielessä siirtyminen täysin alfabeet-

tiseen vaiheeseen tapahtuu usein nopeasti, koska kirjain-äännevastaavuus avau-

tuu lapselle verrattain nopeasti. Lerkkasen (2013) mukaan juuri nopean etenemi-

sen takia suomenkielisillä lapsilla jotkut lukutaidon mallien esittämistä vaiheista 

voivat jäädä hyvin lyhyeksi tai huomaamattomaksi.      

 Ehrin (Ehri, 1987, 2005; Ehri & McCormick, 1998) esittämän mallin neljän-

tenä vaiheena on vahvistava alfabeettinen vaihe, jolloin lapsen dekoodaustaito 

vahvistuu ja nopeutuu entisestään. Kirjain kirjaimelta lukeminen etenee tavujen 

hyödyntämiseen ja kokonaisten sanojen tunnistaminen nopeutuu. Siirryttäessä 

viimeiseen eli automatisoituneeseen vaiheeseen lapsi kykenee lukemaan tehok-

kaasti tuttuja ja tuntemattomia sanoja hyödyntäen kaikkia käytössään olevia sa-

nantunnistusstrategioitaan. Molemmissa malleissa (Ehri, 1987, 2005; Ehri & 

McCormick, 1998; Frith, 1985) lukutaito etenee harjoittelun myötä tasolta toiselle, 

mutta tasojen rajat ovat epätarkkoja, jolloin tasojen piirteitä voi esiintyä myös 

päällekkäin, siirryttäessä tasolta toiselle (Lerkkanen, 2013). Malleissa esitetään 

myös kirjoitustaidon kehittymistä lukutaidon rinnalla, osin samaan tahtiin vai-

heittain kehittyvinä taitoina. Luku- ja kirjoitustaidon alkuvaiheen kehityksen on 

todettu kulkevan vastavuoroisesti (Aro, 2004; Leppänen, Niemi, Aunola & 

Nurmi, 2006; Lerkkanen, 2013; Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola, & Nurmi, 

2004a), sillä molempien taitoalueiden kehittymisen taustalla vaikuttavat pitkälle 

samat prosessit.            

 Lukemaan oppimista prosessinomaisesti esittelevässä Coltheartin ym. 

(2001) kaksikanavaisessa mallissa lukemaan oppiminen edellyttää fonologisen ja 

ortografisen strategioiden käyttöä, sekä kielellisen muistin tehokasta toimintaa. 
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Fonologinen strategia tarkoittaa taitoa hahmottaa sanojen äännerakenteita sekä 

erotella ja yhdistellä äänteitä, jolloin kirjaimia voidaan muuntaa äänteiksi ja yk-

sittäisistä äänteistä muodostaa tavuja ja sanoja. Ortografinen strategia on taito 

tunnistaa sanojen ja kirjainyhdistelmien säännönmukaisuuksia ja rajoituksia, jol-

loin sanojen lukeminen nopeutuu, kun niiden tunnistaminen tapahtuu suoraan 

kokonaisuutena. Seymour ym. (2003) mukaan suomen kielen opettelu perustuu 

pääasiassa fonologisen väylän käyttöön, kun taas kirjain-äännevastaavuudeltaan 

heikoimmassa englannin kielessä lukemaan oppiminen tapahtuu molempia väy-

liä käyttäen.             

 Duncan ja Seymour (2000) pitävät kirjain-äännevastaavuuden hallintaa pe-

ruslukutaidon oppimisen edellytyksenä. Heidän näkemyksensä mukaan kirjain-

äännevastaavuus luo pohjan vastavuoroisesti kehittyville logografiselle ja aak-

koselliselle prosessoinnille. Logografinen prosessointi on tuttujen sanojen tun-

nistamista ja niiden mieleen painamista ja aakkosellinen prosessointi äänteiden 

käsittelyä edeten yksittäisten äänteiden tunnistamisesta kohti tavujen ja sanojen 

tunnistamista. Tämä mahdollistuu ortografisen prosessoinnin avulla ja lopulta 

päästään morfografisen prosessoinnin taitoihin eli tekstin eri merkitysten ym-

märtämiseen.             

 Siiskosen, Aron ja Holopaisen (2001) suomen kieleen soveltamassa lukutai-

don kehityksen mallissa lukemisen perustaito etenee kielellisen tietouden poh-

jalta kirjain-äännevastaavuuteen ja dekoodaukseen, lyhyistä tavuista kohti tavu-

jen yhdistämistä sanoiksi, jolloin suomen kielessä kirjain-äännevastaavuuden oi-

valtaminen ja tavurakenteiden hallinta on merkityksellinen askel lukemisen op-

pimiselle. Suomen kielen ominaispiirteisiin kuuluvat moninaiset tavurakenteet 

ja sanojen eri taivutusmuodot eli kielen morfografinen rakenne tekevät kuitenkin 

logografisen ja ortografisten strategioiden automatisoitumisen haasteelliseksi, 

jolloin oppilaiden erot lukusujuvuudessa alkavat erottautua (Aro, 2017). Luku-

vaikeuksien näkökulmasta lukemisen sujumattomuus onkin yksi keskeinen on-

gelma (Koponen ym., 2018). Lukemisen kehittyminen on kaikkiaan monitahoi-

nen ilmiö ja seuraavaksi tarkastellaan sen taustalla vaikuttavia keskeisiä tekijöitä.  
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1.2 Kognitiivisten taustavalmiuksien yhteys lukutaidon kehi-

tykseen   

Siiskosen ym. (2001) lukutaitomallissa kielellisellä tietoisuudella viitataan luku-

taidon taustalla vaikuttaviin eri tekijöihin, kuten kognitiivisiin valmiuksiin, joi-

den hallinta mahdollistaa lapselle peruslukutaidon oppimisen. Lapsen on esi-

merkiksi tunnistettava kirjaimet, jotta dekoodaus on mahdollista. Leppäsen, Au-

nolan, Niemen ja Nurmen (2008) tutkimuksessa esikoululaisen kirjaintuntemus 

todettiin vahvaksi neljännen luokan lukunopeuden ja luetun ymmärtämisen en-

nustajaksi. Puolakanahon ym. (2008) mukaan yhdessä muiden lukutaitoa ennus-

tavien tekijöiden kanssa kirjaintuntemus ennustaa lukemisen tarkkuutta ja suju-

vuutta toisella luokalla. Kirjaintuntemuksen heikkouden ennen kouluikää on to-

dettu olevan myös vahva lukivaikeuksien ennustaja (Leppänen ym., 2008; Lyyti-

nen ym., 2006; Torppa ym., 2010).  

Kirjaintuntemuksen ohella keskeisinä lukutaidon valmiuksina pidetään fo-

nologisia taitoja ja nopeaa sarjallista nimeämistä (Landerl & Wimmer, 2008; Lep-

pänen ym., 2006; Ziegler ym., 2010). Fonologisten taitojen eli Wagnerin ym. 

(1997) määritelmän mukaan puhutun kielen äännejärjestelmän tietoisuuden ja 

käsittelyn taitojen yhteydestä lukutaitoon on olemassa erilaisia näkemyksiä. Or-

tografialtaan säännönmukaisessa suomen kielessä fonologisen tietoisuuden on 

todettu olevan tärkeässä roolissa lukutaidon alkuvaiheessa (Uusitalo-Malmi-

vaara, 2009) ja lukemisen tarkkuuden kehittymisessä (Puolakanaho ym., 2008), 

mutta alkuvaiheen jälkeen yhteys lukemisen sujuvuuden kehitykseen heikkenee 

(Leppänen ym., 2006; Landerl & Wimmer, 2008).      

 Tämä näkemys tukee englannin kielen kontekstissa tehtyjä tutkimuksia 

siitä, että fonologiset taidot olisivat välttämättömiä lukemisen kehittymiselle 

(Wagner & Torgesen, 1987). Fonologisten taitojen puutteista seuraisi siten myös 

ongelmia lukutaidon kehittymiselle. Toisaalta fonologisten taitojen ja lukutaidon 

on todettu kehittyvän vastavuoroisesti (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994), jol-

loin fonologisten taitojen puutteet eivät suomalaislapsille tehtyjen tutkimusten 

mukaan tarkoita automaattisesti hankaluuksia lukutaidon oppimiselle (Lerkka-

nen ym., 2004b). Sen sijaan Lerkkasen ym. (2004b) tutkimuksessa haasteita 
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todettiin niillä oppilailla, joilla fonologiset taidot eivät kehittyneet harjoittelusta 

huolimatta ensimmäisen luokan aikana. Englannin kielisissä tutkimuksissa fo-

nologisten taitojen merkityksen on todettu säilyvän vielä lukutaidon oppimisen 

alkuvaiheen jälkeen (Jared, Ashby, Aqauas, & Levy, 2016). On esitetty myös nä-

kemys siitä, että fonologiset taidot kehittyisivät vasta lukutaidon oppimisen jäl-

keen, ikään kuin lukutaidon oppimisen seurauksena, jolloin niiden ei oleteta ole-

van välttämättömiä taitoja lukutaidon kehittymiselle (Ehri, 1989).   

 Nopean sarjallisen nimeämisellä tarkoitetaan kykyä palauttaa sujuvasti 

mieleen visuaalisesti esitettyjä kielellisiä ärsykkeitä, kuten värejä, kirjaimia tai 

numeroita (Heikkilä, 2016). Nopean nimeämisen yhteys lukutaitoon on todettu 

useissa tutkimuksissa (Heikkilä, Närhi, Aro & Ahonen, 2009; Koponen ym., 2016; 

Landerl & Wimmer, 2008; Salmi, 2008; Wimmer & Mayringer, 2002). Salmen 

(2008) mukaan nopea nimeäminen ennustaa lukutaitoa vielä fonologisia taitoja 

vahvemmin. Lisäksi suomalaistutkimuksissa nopealla nimeämisellä on todettu 

erityisesti yhteys lukusujuvuuden kehitykseen (Salmi, 2009; Torppa, Eklund ym., 

2015; Torppa, Parrila ym., 2013) ja päinvastoin kuin fonologiset taidot, nimeämi-

sen nopeuden merkitys vahvistuu lukemisen alkuvaiheen eli dekoodauksen op-

pimisen jälkeen (Heikkilä ym., 2009; Salmi, 2008, 2009). Nopealla nimeämisellä 

on todettu myös vahva yhteys lukemisen haasteisiin (Katzir, Kim, Wolf, Morris 

& Lovett, 2008; Kirby ym., 2010; Puolakanaho ym., 2007) ennakoiden pysyviä on-

gelmia lukemisessa (Eloranta, Närhi, Eklund, Ahonen & Aro, 2019), erityisesti 

säännönmukaisessa suomen kielessä (Heikkilä, 2016).     

 Lukutaidon kehittymisen osatekijöiksi on esitetty edellisten lisäksi sanava-

rastoa (Lerkkanen, 2013; Rice & Hoffman, 2015), visuaalisia taitoja (Ehri, 2013), 

kuullun ymmärtämistä (Torppa ym., 2016) sekä kielellistä työmuistia (Alloway, 

ym., 2005), johon tämän tutkimuksen mielenkiinto sujuvan lukutaidon taustate-

kijänä erityisesti kohdistuu. Lukutaidon kehitystä on kuitenkin vaikeaa ennustaa 

pelkästään yksittäisen osa-alueen perusteella, kuten esimerkiksi Torpan ym. 

(2010) pitkittäistutkimus osoitti. Esikoulussa mitatuista taidoista fonologinen tie-

toisuus, nopea sarjallinen nimeäminen ja kirjainten tuntemus ennustivat sujuvaa 

ja ymmärtävää lukutaidon kehitystä ja sanavarasto puolestaan ennusti kuullun 
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ymmärtämistä ja luetun ymmärtämistä.        

 Taustatekijöiden on todettu olevan myös keskenään yhteydessä toisiinsa ja 

esimerkiksi fonologinen tietoisuus kietoutuu nopeaan nimeämiseen, sanavaras-

toon ja kielelliseen työmuistiin (Puolakanaho ym., 2008), jolloin niiden vaikutuk-

set lukutaidon kehitykseen ovat moniulotteisia. Seuraavaksi tarkastellaan lähem-

min työmuistia lukusujuvuuden yhtenä kognitiivisena taustatekijänä. 

1.3 Työmuisti lukusujuvuuden taustalla  

Työmuistilla tarkoitetaan kykyä pitää mielessä aistien kautta havaittua tai pitkä-

kestoisesta säilömuistista palautettua informaatiota hetken ajan, käsitellä saatua 

tietoa ja toimia tiedon pohjalta (Baddeley, 1992). Työmuistilla on erityinen teh-

tävä lukemistoiminnassa, kuten fonologisessa, ortografisessa ja morfologisessa 

prosessoinnissa (Baddeley, 2003). Se vaikuttaa esimerkiksi äänteiden erottelussa 

ja yhdistämisessä, tavujen kokoamisessa sanoiksi ja sanojen kokoamisessa lau-

seiksi (Ahvenainen & Holopainen, 2014). Lukemisprosessissa lukijan on kyettävä 

palauttamaan mieleensä näkemänsä kirjainta vastaava äänne, tai kuulemaansa 

äännettä vastaava kirjain ja pitämään yksittäisiä äänteitä niin kauan mielessään, 

että niistä rakentuu tavuja ja sanoja. Lukijan on lisäksi kyettävä pitämään mieles-

sään juuri lukemansa sanat, jotta hän voi ymmärtää lauseita kokonaisuudessaan 

(Lerkkanen & Torppa, 2019).          

 Työmuisti vaikuttaa näin ollen vahvasti lukemisen taustalla ja sitä voidaan 

pitää yhtenä sekä koulumenestyksen että sujuvan lukemisen edellytyksistä. Al-

lowayn ja Allowayn (2010) mukaan työmuistia voidaan pitää jopa älykkyyttä 

vahvempana koulumenestyksen ennustajana. Alloway, Gathercole, Kirkwood ja 

Elliott (2009) tarkastelivat työmuistikapasiteetiltaan heikkojen 5–11-vuotiaiden 

oppilaiden akateemisia taitoja ja havaitsivat kahden kolmasosan heistä suoriutu-

van matematiikan ja lukemisen tehtävistä heikoimmin kuin oppilaat, joilla ei ol-

lut todettu työmuistin heikkoutta. Lisäksi kolmasosa työmuistiltaan heikoista 

oppilaista sai lisätukea oppimiseensa. Myös Swansonin, Zhengen ja Jermanin 

(2009) mukaan työmuistin puutteet ovat perusongelma lapsille, joilla on 



13 
 

lukemisvaikeuksia. Balhinez ja Shaul (2019) tutkivat matematiikan ja lukemisen 

sujuvuuden yhteyttä nopeaan nimeämiseen, työmuistiin ja tarkkaamattomuu-

teen 1–3-luokan oppilailla ja havaitsivat työmuistin ja tarkkaamattomuuden en-

nustavan lukusujuvuutta ensimmäisellä luokalla, työmuistin selittäessä 11 % lu-

kusujuvuuden vaihtelusta. Toisella luokalla työmuisti selitti 5 % lukemisen suju-

vuudesta yksinään ja 22 % yhdessä nopean nimeämisen kanssa. Kolmannella 

luokalla työmuistin ja lukusujuvuuden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Pengin ym. (2018) neljäsluokkalaisia koskevassa meta-analyysissa työ-

muistin ja lukutaidon korrelaatio oli kohtalainen .29.      

 Työmuistin monitahoista toimintaa ja sen vaikutuksia oppimiseen, oppi-

misvaikeuksiin ja tarkkaavaisuuteen on tutkittu eri mallien pohjalta ja kuviossa 

1 on havainnollistettu niistä tunnetuin, Baddeleyn (2000, 2003, 2012) teoreettinen 

työmuistimalli. Se koostuu neljästä osakomponentista; keskusyksiköstä, fonolo-

gisesta silmukasta, visuospatiaalisesta luonnoslehtiöstä sekä episodisesta pusku-

rista.   

 

 

KUVIO 1. Työmuistimalli (Baddeley, 2000, 2003, 2012)  
 
Näistä tärkein on keskusyksikkö, joka ohjaa ja valvoo kolmen muun komponen-

tin toimintaa, eli keskusyksikkö koordinoi tarkkaavaisuuden suuntaamista sekä 

informaation käsittelyä ja varastointia. Kolmesta alayksiköstä fonologinen sil-

mukka, josta käytetään myös nimityksiä fonologinen, kielellinen tai verbaalinen 

työmuisti, on kahdesta osasta koostuva kielellisen materiaalin varasto. Lyhytkes-

toinen varastoaines ja varastoa ylläpitävä kertaus- eli harjoitteluaineis toimivat 
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vastavuoroisesti tallentaen kielellisen materiaalin, kuten auditiivisen tai kirjalli-

sen tiedon fonologiseen muotoon ja fonologisen silmukan käytettäväksi. (Bad-

deley, 2000, 2003, 2012.)          

 Baddeleyn (2003) mukaan työmuisti toimii sanantunnistuksen automatisoi-

tumisen tukena, jolloin sanavaraston pitkäaikaiseen säilömuistiin kertymisen 

kannalta on oleellista, että sanojen äänteellinen muoto ja merkitys ovat rakentu-

neet fonologisen silmukan prosessoinnin kautta. Fonologisen silmukan toimin-

taan vaikuttaa sanojen samakaltaisuus ja pituus (Baddeley, 2010). Silloin kun vas-

taanotettavan sanan äänneasu on hyvin samalainen, kuten leikki / liekki, se on 

vaikeampi palauttaa mieleen kuin äänneasultaan toisistaan eroavat sanat, kuten 

ruis / halli. Pituudeltaan lyhyitä sanoja lukija pystyy puolestaan muistamaan 

enemmän kuin pitkiä sanoja. Fonologista silmukkaa pidetään lukemisen oppimi-

sen alkuvaiheen kannalta tärkeänä komponenttina, keskusyksikön ohella, mutta 

siirryttäessä sujuvan ja siitä ymmärtävän lukemisen vaiheeseen, keskusyksikön 

kapasiteetti korostuu (Sokka ym., 2010).        

 Pengin ym. (2018) työmuistin ja lukutaidon yhteyttä käsittelevässä meta-

analyysissa havaittiin kuitenkin ilmiön esiintyvän toisinpäin, jolloin keskusyksi-

kön toiminta korostuu vahvemmin lukutaidon oppimisen alussa, mutta lukutai-

don edetessä työmuistin kielelliset toiminnot korostuvat. Tutkimuksen mukaan 

tähän liittyy työmuistin ja lukutaidon vastavuoroinen kehitys, jolloin lukutaidon 

kehittyminen kehittää kielellisen työmuistin valmiuksia. Vuontelan (2010) mu-

kaan kyky ohjata työmuistin toimintaa kehittyy hiljalleen, kypsyen aina varhais-

aikuisuuteen saakka, jonka voidaan ajatella tukevan esitystä vastavuoroisesta ke-

hityksestä. Myös Demoulin ja Kolinsky (2015) esittävät lukemaan oppimisen pro-

sessin edesauttavan sanallisten muistimekanismien prosessointia. Lipkan (2017) 

lukusujuvuuden pitkittäistutkimuksessa (2–6-luokat) kielellisiä ärsykkeitä sisäl-

tävän työmuistitehtävän ja lukusujuvuuden korrelaatiot vaihtelivat seuraavasti: 

toinen luokka .27, kolmas .25, neljäs .24, viides .20 ja kuudes luokka .28.  

Visuospatiaalinen luonnoslehtiö on työmuistin toinen aisti-informaatiota 

käsittelevä komponentti, joka ylläpitää näköhavaintoihin perustuvaa varastoa 

(Baddeley, 2000). Luonnoslehtiö jakautuu fonologisen silmukan tavoin kahteen 
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osaan, jotka keskittyvät nimensä mukaisesti visuaalisen ja avaruudellisen infor-

maation käsittelyyn. Lapsen työmuistin on todettu kehittyvän asteittain aina 

kahdeksaan ikävuoteen asti, ja noin 11–13-vuotiaalla työmuistin kyky ylläpitää 

tietoa on jo aikuisen tasolla (Gathercole, 1999; Vuontela, 2008, 2010). Kyttälän, 

Kanervan, Munterin ja Björnin (2019) suomalaislapsilla tehdyn tutkimuksen mu-

kaan työmuistin kehittyy erityisen vahvasti 5–9-vuotiailla lapsilla. Pojilla työ-

muisti kehittyy hitaammin kuin tytöillä, ja suurimmillaan sukupuolten välinen 

ero Vuontelan (2008) tutkimuksessa todettiin 6–8-vuotiaiden ryhmässä. Lapsen 

iän myötä kehittyvän työmuistin muutokset näkyvät työmuistitehtävien suoriu-

tumisen paranemisessa ja tämä on liitetty myös visuospatiaalisen luonnoslehtiön 

muistitoiminnan kehittymiseen, kun lapsi alkaa noin 7–8-vuotiaana muuttamaan 

visuaaliset ärsykkeet kielelliseen muotoon (Pickering, 2001).  

Visuospatiaalinen komponentti toimii vuorovaikutuksessa fonologisen 

komponentin kanssa työmuistin kolmannen alakomponentin, episodisen pusku-

rin toimiessa informaation yhdistelijänä sekä välittäjänä säilömuistin ja lyhytkes-

toisen materiaalin välillä (Baddeley, 2003). Fonologisen ja visuospatiaalisen kom-

ponentin on todettu kehittyvän itsenäisesti (Kyttälä ym., 2019) ja näiden kahden 

osakomponentin osuudesta koulumenestykseen on esitetty eriäviä näkemyksiä. 

Kyttälän ja kollegoiden (2019) tutkimuksessa 5–6-vuotiaana mitattu kielellisen 

työmuistin taso osoittautui samaan aikaan mitattua visuospatiaalista työmuistia 

vahvemmaksi akateemisten taitojen ennustajaksi toisella luokalla. Samassa tut-

kimuksessa havaittiin myös kielellisen ja visuospatiaalisen muistin yhdessä se-

littävän 36 % toisen luokan dekoodauksen tason vaihtelusta. Vuontelan (2008) 

tutkimuksessa lapset suoriutuivat visuaalisista tehtävistä nopeammin ja tarkem-

min kuin auditiivisen muistin tehtävistä. Yhteys koulumenestykseen molempien 

osa-alueiden suoritustarkkuudessa oli kuitenkin havaittavissa vain 6–8-vuotiai-

den ryhmässä, kun taas 9–13-vuotiaiden kohdalla vain auditiivinen suoritustark-

kuus oli yhteydessä koulumenestykseen. Vuontelan (2008) mukaan auditiiviset 

tehtävät todennäköisesti kuorimittavat työmuistin ohjaus- ja tarkkaavaisuustoi-

mintoja enemmän, jolloin niiden voidaan ajatella vaikuttavan koulumenestyk-

seen visuaalista prosesseja enemmän.        
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 Lisäksi auditiivisen ja visuaalisen työmuistin tehtävien suorituserot mah-

dollisesti osoittavat visuaalisen työmuistin toimintojen kypsyvän auditiivista ai-

kaisemmin (Vuontela, 2008, 2010; Vuontela ym., 2003). Grayin, Rogersin, Marti-

nussenin ja Tannockin (2015) pitkittäistutkimuksessa havaittiin 1–4-luokan oppi-

laiden visuospatiaalisten työmuistisuoritusten yhdessä tarkkaamattomuuden 

kanssa ennustavan vain poikien matematiikan oppimistuloksia. Lukutaidon 

kohdalla visuospatiaalisella työmuistilla ei havaittu yhteyttä lukutaitosuorituk-

siin, mutta auditiivis-verbaalinen työmuisti sen sijaan ennusti vahvasti lukusuju-

vuuden kehitystä läpi alakoulun.        

 Giofré, Donolato ja Mammarella (2018) havaitsivat tutkimuksessaan saman, 

visuopatiaalinen työmuisti ennusti laajasti matematiikan taitoja ja verbaalinen 

työmuisti puolestaan lukemisen taitoja. Pham ja Hasson (2014) esittävät verbaa-

lisen työmuistin olevan visuospatiaalista työmuistia vahvemman ennustajan lu-

kusujuvuudelle ja luetunymmärtämiselle. Kielellisen työmuistin ja lukusujuvuu-

den välinen korrelaatio oli heidän tutkimuksessaan .27 ja visuospatiaalisen ja lu-

kusujuvuuden korrelaatio oli .20. Lisäksi heidän tutkimuksessaan visuospatiaa-

lisen työmuistin rooli luetunymmärtämisen prosessissa osoittautui aiemmin ym-

märrettyä vahvemmaksi. Kielellinen työmuisti (r = .41) osoittautui visuospatiaa-

lista työmuistia (r = .16) vahvemmaksi 5–15-vuotiaiden lasten lukutaidon ennus-

tajaksi myös Gathercolen ym. (2016) tutkimuksessa. Wei ym. (2012) esittävät li-

säksi, että pojat käyttävät enemmän visuospatiaalista muistia oppimiseensa ja ty-

töillä oppimisprosessissa korostuu kielellisen työmuistin osuus.  

Akateemisten taitojen ohella tarkkaavaisuus liitetään nykytietämyksen mu-

kaan vahvasti työmuistin toimintaan ja Jakobson ym. (2011) havaitsivat, että 

ADHD-diagnosoiduilla lapsilla työmuisti toimi merkittävänä lukusujuvuuden 

ennustajana. ADHD-diagnosoidut lapset saivat vertaisiaan merkittävästi hei-

kompia tuloksia lukusujuvuutta mittaavissa tehtävissä. Yhteys tarkkaavaisuu-

den ongelmiin on perusteltua, sillä kapasiteetiltaan rajallinen (Halford, Cowan & 

Andrews, 2007) työmuisti pystyy käsittelemään kerrallaan vain sitä asiaa, mikä 

kulloinkin on tarkkaavaisuuden kohteena (Baddeley, 2010). Swansonin (2008) 

mukaan yhdeksänvuotiaalla kyky kohdistaa tarkkaavaisuus tehtävän kannalta 
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olennaiseen on kehittyneempi kuin kuusivuotiaalla eli kyky ehkäistä tarpeetto-

mia ärsykkeitä ja keskittyä tärkeimpään, kehittyy iän myötä.    

 Baddeleyn (2000, 2012) mukaan työmuistissa kulloinkin oleva aines säilyy 

siellä vain pari sekuntia, jollei sitä toisteta koko ajan uudestaan. Työmuistin ka-

pasiteetiksi on määritelty perinteisesti 7±2 yksikköä (Miller, 1956), joka tarkoittaa 

niiden yksiköiden (esimerkiksi sanojen) määrää, joita yksilö kykenee säilyttä-

mään ja palauttamaan mieleensä. Erilaisen näkemyksen kapasiteetin rajallisuu-

desta on esittänyt Cowan (2010), jonka mukaan kapasiteetti on 4±1 yksikköä. 

Työmuistikapasiteetin kasvua voidaan pitää yhtenä lukutaidon kehityksen 

tausta edellytyksistä (Siegel & Ryan, 1989).  

 Työmuistin rajallisuus ei kuitenkaan yksin riitä selittämään työmuistin ja 

lukemisen yhteyteen liitettyjä ongelmia, vaan tarkastelussa on huomioitava li-

säksi kehityksen ja kapasiteetin yksilölliset eroavaisuudet (Jaakkola, Kanerva & 

Kyttälä, 2012). Vuontelan (2008) tutkimuksessa havaittiin hyvin toimivan työ-

muistin olevan yhteydessä myös niiden oppilaiden hyvään suoriutumiseen, 

joilla ei ollut todettu oppimisvaikeuksia.  Kuitenkin työmuistin iän myötä tapah-

tuvasta kehittymisestä huolimatta yksilölliset erot työmuistin kapasiteetissa on 

todettu varsin pysyväksi ilmiöksi (Alloway & Alloway, 2010; Kyttälä ym., 2019), 

jolloin työmuistin kapasiteetiltaan heikot lapset eivät saavuta ikätovereitaan. 

Tämä voi johtaa siihen, että yksilöillä on jo lähtökohtaisesti erilaiset kyvyt oppi-

miseen.             

 Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan lukusujuvuuden ja työmuistin ke-

hitystä sekä näiden kognitiivisten toimintojen yhteyttä toisiinsa. Työmuistin osa-

alueista fonologisen silmukan on todettu olevan tärkeässä roolissa lukutaidon 

kehittymisen kannalta (Pham & Hasson, 2014; Sokka ym., 2010), jolloin on luon-

taista, että tässä tutkimuksessa oppilaiden työmuistin varastointikapasiteetin ja 

aktiivisen prosessoinnin arvioimisessa käytetään kielellisiä ärsykkeitä eli sana-

sarjojen toistamista käännetyssä järjestyksessä (Pickering, 2006).  



18 
 

1.4 Lukutaidon sukupuolierot 

Tyttöjen ja poikien välisiä eroja lukutaidossa on tutkittu varsin paljon ja tyttöjen 

poikia parempi lukutaito on yleisesti tunnettu ilmiö niin Suomessa kuin muual-

lakin maailmalla (Flynn & Mikk, 2009; Krizman, Skoe & Kraus, 2011; Logan & 

Johnston, 2009; Reilly, Neuman & Andrews, 2019; Torppa, ym., 2018; van Hek, 

Buchmann & Kraaykamp, 2019; Vettenranta ym., 2016; Wheldall & Limbrick, 

2010). Tyttöjen on todettu olevan poikia etevämpiä kielellisissä taidoissaan ja lue-

tun ymmärtämisessä sekä lukusujuvuudessa. Samoin tyttöjen motivaation ja 

kiinnostuksen lukemista kohtaan on esitetty olevan poikia korkeampaa (Chiu, 

2018; Merisuo-Storm, 2006). Useat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet pojilla ole-

van tyttöjä enemmän lukemisen vaikeuksia (Aro & Lerkkanen, 2019; Hawke, Ol-

son, Willcut, Wadsworth & DeFries, 2009; Lerkkanen ym., 2010; Lyytinen, 2004; 

Panula, 2013).             

 Tyttöjen parempaa lukutaitoa on selitetty varhaisemmalla biologisella kyp-

symisellä ja kielellisten taitojen kehityksellä (ks. esim. Wilsenach & Makaure, 

2018), jolloin varhaisemmat lukutaitovalmiudet tuovat tytöille etumatkaa luke-

misen kehittymiseen jo ennen varsinaisen opetuksen alkua ensimmäisellä luo-

kalla. Eklundin (2017) tutkimuksessa havaittiin, että jo 3,5 vuotiaan kielellistie-

dolliset pulmat ennakoivat myöhempää lukivaikeutta ja taipumus korostui eten-

kin pojilla, joilla oli suvussa kulkeva riski lukivaikeuteen. Saksalaisten 3–6-vuo-

tiaiden kielellistä kehitystä tutkineet Lange, Euler ja Zaretsky (2016) havaitsivat 

tyttöjen kielellisten taitojen olevan poikia parempia, mutta erot pienenivät iän 

myötä.             

  Samanlaisiin tuloksiin päätyivät amerikkalaisia lapsia varhaiskasvatuk-

sesta viidennelle luokalla tutkineet Below, Skinner, Fearrington ja Sorrel (2010). 

Heidän tutkimuksessaan sukupuolten välinen ero oli havaittavissa alle kou-

luikäisillä lapsilla, mutta ero kaventui kohti viidettä luokkaa edetessä. Kuitenkin 

suomalaislasten viimeisimpiä Pisa-tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että 

sukupuolierot tyttöjen hyväksi näyttävät olevan vahvoja vielä yhdeksännellä 

luokalla, erityisesti lukusujuvuuden kohdalla (Vettenranta ym., 2016). Myös Ek-

lundin (2017) tutkimuksen mukaan suurin osa niistä oppilaista, joilla oli haasteita 
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lukemisessa ensimmäisellä luokalla, mutta jotka ottivat kiinni ikätoverinsa kah-

deksannelle luokalle mennessä, olivat tyttöjä. Kielellisten taitojen kehitystä puo-

lestaan englannin kielen kontekstissa tutkineet Wilsenach ja Makaure (2018) 

osoittivat, että tytöt pärjäsivät poikia paremmin fonologisia taitoja mitanneissa 

testeissä vielä kolmannen luokan aikana tapahtuvaa kehitystä tarkasteltaessa.  

Vaikka useat tutkimukset pitävät tyttöjä etevämpinä lukijoina, asia ei kui-

tenkaan ole yksiselitteinen. Aron ja Lerkkasen (2019) mukaan tyttöjen ja poikien 

keskimääräistä lukuvaikeuksien taitotason eroa voidaan selittää osaksi poikien 

suuremmalla yksilöiden välisellä taitotason vaihtelulla, jolloin jakauman heik-

koon päähän kasautuu enemmän poikia kuin tyttöjä. Solheim ja Lundetræ (2018) 

toteavat lukutaidon sukupuolierojen joko kasvavan tai kaventuvan koulutaipa-

leen kuluessa ja syyt kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ovat vielä osin epäsel-

viä. Heidän mukaansa yhtenä syynä poikien heikompaan kehitykseen voidaan 

pitää motivaatiota, mutta syynä erolle voidaan pitää myös lukutaitoa mittaavia 

kokeita, jotka suosivat tyttöjä. Scholes (2019) sen sijaan esittää, että poikien kiin-

nostus lukemiseen ja lukemisesta nauttimiseen on yhtä vahvaa kuin tyttöjen, jol-

loin motivaation yhteys eroihin voidaan kyseenalaistaa. Myös Vlachosin ja Papa-

dimitrioun (2015) kreikankielisten toisen luokan oppilaiden lukutaitoa koske-

vassa tutkimuksessa havaittiin, että sukupuolella ei ollut merkittävää roolia op-

pilaiden suoriutumiseen.  

1.5 Lukutaidoltaan heikoimmat oppilaat 

Lukuvaikeuksia voidaan määritellä ja luokitella eri tavoin (Ahvenainen & Holo-

painen, 2014). Yleisimmin suomen kielen yhteydessä lukuvaikeudella tarkoite-

taan teknisen lukutaidon eli puhutun ja kirjoitun kielen yhteyden hallinnan vai-

keutta, joka ilmenee hitaana ja epäsujuvana lukemisena (Aro & Lerkkanen, 2019). 

Kuten luvussa 1.2 mainittiin, niin taustalla on todettu ongelmia etenkin nimeä-

misessä, mutta myös fonologisten taitojen puutetta on pidetty osasyynä lukemis-

prosessin heikkouteen (Heikkilä, 2016; Lerkkanen ym., 2004b). Lisäksi perimä on 

yksi lukuvaikeuden riskitekijä (Aro & Lerkkanen, 2019; Kere, 2014). 
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Lukivaikeutta voidaan nykytietämyksen mukaan ennustaa jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa ja oppimisvalmiuksiltaan heikot lapset, joita on noin joka viides kou-

lunsa aloittavista, saavat yleensä tukea heti alkuopetuksen aikana saaden kiinni 

luokkatasonsa (Peltomaa, 2014).         

 Suomalaislapset oppivat lukemaan sanoja yleensä ensimmäisen luokan 

syksyllä, mutta esimerkiksi Lapsen kielen kehitys -seurantatutkimuksessa ha-

vaittiin oppilaiden kehityksessä suuria yksilöllisiä eroja (Puolakanaho ym., 

2007). Samaisessa tutkimuksessa myös havaittiin, että 40 prosentilla perinnölli-

sen lukivaikeusriskin lapsista ilmeni lukutaidon kehityksessä pulmia. Ketosen 

(2010) mukaan kaikkiaan lukemisen vaikeutta arvioidaan olevan noin 6–10 % 

suomalaislapsista. Lukutaidon erot alkavat tulla esiin vaiheessa, kun tarkka me-

kaaninen lukutaito on opittu ja lukemisen tulisi sujuvoitua (Aro, 2017). Koska 

lähes kaikki suomalaislapset oppivat tarkan lukutaidon ensimmäisen luokan ai-

kana, tarkkuuden sijaan lukemissujuvuutta arvioidaan myöhemmillä luokilla 

tyypillisesti nopeuden perusteella (Huemer, Salmi & Aro, 2012). Ahvenaisen ja 

Holopaisen (2014) mukaan lukunopeus kasvaa selvästi alkuopetuksen aikana ja 

suurin osa saavuttaa sujuvan tason kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana.  

 Aro ja Lerkkanen (2019) toteavat kuitenkin, että suomen kielen lukemissu-

juvuus ei tarkoita pelkästään kirjain-äännevastaavuuden perusteella tapahtuvan 

kokoavan lukutaidon automatisoitumista, vaan myös kirjainyhdistelmien, tavu-

jen ja morfeemien tunnistamisen kehittyminen nopeuttaa ja sujuvoittaa luke-

mista. Myös lukusujuvuuden kehitystä koskevissa tutkimuksissa lukunopeutta 

on käytetty yhtenä kriteerinä arvioitaessa oppilaan taitotasoa ja jaoteltaessa op-

pilaita lukutaidon mukaisiin alaryhmiin (ks. esim.  Eklund, 2017; Torppa ym., 

2019). Heikoin lukutaidon raja-arvot ovat kuitenkin tutkimuskohtaisia, jolloin 

kunkin tutkimuksen kielikonteksti ja arvioinnin menetelmät ovat vaikuttaneet 

siihen, miten heikoimman taitotason ryhmään on valikoitu oppilaita (Landerl & 

Moll, 2010).             

 Tyypillisesti tutkimuksissa on käytetty katkaisurajoina joko keskihajontoja 

tai persentiilirajoja. Snowling (2013) on esittänyt lukuvaikeuden raja-arvoksi 1.5 

keskihajontaa heikomman keskiarvon suorituksen sanalistalla mitattuna. Tobia 
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ja Marzocci (2014) käyttivät -1.5 keskihajontaa tukiessaan italialaisten lasten lu-

kusujuvuutta ennakoivia tekijöitä. Landerl ja Moll (2010) käyttivät -1 ja -1.5 kat-

kaisurajoja tarkastellessaan lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen oppimisvai-

keuksia ja Wise ym. (2010) käyttivät tutkimuksessaan 1 keskihajonnan raja-ar-

voa. Panulan (2013) mukaan yleisesti käytetään 1–2 keskihajonnan arvoja.  

Persentiilirajojen käytössä on niin ikään tutkimuskohtaisia vaihteluja. Ek-

lundin (2017) tutkimuksessa lukuvaikeuden riskirajaksi määriteltiin 10 persentii-

liä ja samaa katkaisurajaa käytettiin myös venäläisillä lapsilla tehdyssä tutkimuk-

sessa, jossa tarkasteltiin 2–6-luokkalaisen (n = 1344) oppilaan ortografisen pro-

sessoinnin taitoja (Rakhlina, Mourguesc, Cardoso-Martinsd, Korneve & Grigo-

renkob, 2019). Kiurun ym. (2013) ja Lerkkasen ym. (2010) tutkimuksissa raja-ar-

vona käytettiin 15 persentiiliä, joka vastaa noin 1 keskihajonnan rajaa. Torppa, 

Soodla, Lerkkanen ja Kikas (2019) käyttivät raja-arvona 20 persentiiliä, vertailles-

saan tutkimuksessaan suomalaisten ja virolaisten 1–2-luokan oppilaiden lukutai-

toa ennustavia tekijöitä. Englannin kielessä heikon lukemisen rajana on pidetty 

25 (Snowling, 2000), tai 25–30 (Simmons ym., 2008) persentiiliä ja esimerkiksi 

Sunseth & Bowers (2002) käyttivät tutkimuksessaan 30 persentiilin raja-arvoa. 

Myös Saine (2010) määritteli riskiryhmään kuuluviksi lukijoiksi heikoimmat 30 

%. Quinn ja Wagner (2015) puolestaan käyttivät 3, 5, 15, ja 30 persentiilin raja-

arvoja tarkastellessaan sukupuolten välisiä lukuvaikeuksia. Lisäksi Hasbrouck ja 

Tindal (2006, 2017) ovat esittämässään sujuvan lukutaidon suoritusjakaumiin pe-

rustuvassa arviointimallissa määritelleet katkaisurajoiksi 10, 25, 50, 75 ja 90 per-

sentiiliä.              

 Tässä tutkimuksessa oppilaat jaettiin lukusujuvuuden perusteella kvartii-

leihin ja taitotasoltaan heikoimman ryhmän katkaisurajaksi määriteltiin <25 per-

sentiiliä. Samaa katkaisurajaa heikkojen lukijoiden määrittelemisessä ovat käyt-

täneet esimerkiksi Parhiala ym. (2018) ja Partanen, Siege & Giaschi (2019).  
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1.6 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaiden lukusujuvuus ja kielelli-

nen työmuisti kehittyvät ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle ja miten 

kielellisen työmuisti on yhteydessä lukusujuvuuteen. Lisäksi tutkimuksen mie-

lenkiinto kohdistui lukusujuvuuden kehityksen kannalta heikoimpien oppilai-

den yksilöllisten kehityspolkujen tarkasteluun. Tarkastelua varten tutkittavat ja-

ettiin molempien lukusujuvuusmuuttujien osalta jokaisella mittauskerralla suo-

ritusprofiilien mukaisesti neljään kvartiiliin ja lähempään tarkasteluun otettiin 

niiden oppilaiden yksilölliset kehityspolut, jotka kuuluivat heikoimpaan kvartii-

liin kaikilla kolmella mittauskerralla. Tähän ryhmään kuuluvien oppilaiden kat-

sottiin kuuluvan lukusujuvuuden heikon kehityksen riskiryhmään. Lisäksi kor-

keimpaan riskiryhmään määriteltiin kuuluviksi ne oppilaat, jotka valikoituivat 

heikoimpaan kvartiiliin jokaisella mittauskerralla molempien lukusujuvuus- 

muuttujien osalta.  

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Miten oppilaiden lukusujuvuus kehittyy ensimmäiseltä kolmannelle luo-

kalle? 

 

2. Miten oppilaiden kielellinen työmuisti kehittyy ensimmäiseltä kolman-

nelle luokalle? 

 

3. Miten kielellisen työmuisti on yhteydessä lukusujuvuuteen ensimmäiseltä 

luokalta kolmannelle luokalle? 

 

4. Millaisia lukusujuvuuden kehityspolkuja heikoimpiin ryhmiin kuuluvilla 

oppilailla on ja miten kielellinen työmuisti on yhteydessä korkeimman ris-

kiryhmän lukusujuvuuteen? 
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Kaikkien tutkimuskysymysten yhteydessä tarkasteltiin myös mahdollisia eroja 

tyttöjen ja poikien välisessä kehityksessä.



24 
 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Tutkittavat  

Tutkimuksen aineisto oli osa Suomen akatemian rahoittamaa ja Jyväskylän yli-

opiston vuosina 2016–2018 toteuttamaa Lasten luku- ja laskutaidon suju-

vuushanketta (FLARE). Pitkittäishankkeessa seurattiin 200 keskisuomalaisen op-

pilaan lasku- ja lukutaidon kehittymistä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle 

sekä näiden taitojen lisäksi myös kognitiivisten taitojen sekä motivaation ja op-

pijaminäkuvan kehittymistä. Harkinnanvaraista otantaa käyttämällä pyrittiin 

valikoimaan perusjoukosta mahdollisimman edustava näyte lähempään tarkas-

teluun. Pitkittäistutkimuksessa oli kaikkiaan viisi mittauskertaa: ensimmäisen 

luokan keväällä, toisen luokan syksyllä, toisen luokan keväällä, kolmannen luo-

kan syksyllä ja kolmannen luokan keväällä.       

 Tämän tutkimuksen aineisto koostui lukusujuvuutta ja työmuistia mittaa-

vista tehtävistä, ja tutkimukseen otettiin mukaan kolmena eri mittauskertana ke-

rätyt aineistot eli ensimmäisen luokan, toisen luokan ja kolmannen luokan ke-

vään mittaukset. Pitkittäistutkimukselle ominaisesti tutkittavien määrä vaihteli 

tutkimushankkeen aikana eri mittauskertojen välillä, johtuen tutkimukseen osal-

listuvien oppilaiden pois muuttamisesta kesken tutkimuksen. Myös tämän tut-

kimuksen osallistujamäärät vaihtelivat 156 ja 190 välillä tutkimuksen eri mittaus-

kerroille osallistuneiden oppilaiden lukumäärän sekä eri analyysitapojen mukai-

sesti.             

 FLARE-pitkittäistutkimus on perustunut vapaaehtoisuuteen ja osallistunei-

den oppilaiden vanhemmilta on kysytty kirjallisesti lupa tutkimukseen osallistu-

miseen. Tutkimukseen osallistuneille vanhemmille ja oppilaille on kerrottu luon-

nollisesti mahdollisuudesta lopettaa tutkimus halutessaan missä vaiheessa ta-

hansa. Sekä pitkittäistutkimus että tämä tutkimus kokonaisuudessaan, on toteu-

tettu tutkimuseettisen lautakunnan hyväksymien normien mukaisesti (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö [TENK], 2012). 



25 
 

2.2 Mittarit 

Lukusujuvuutta mitattiin kaikilla mittauskerroilla kahdella tehtävällä; sanalistan 

lukemisella ja merkityksettömien eli epäsanojen lukemisella. Molemmat testit 

suoritettiin yksilötesteinä lapsen omalla koululla. Sanalista on osa Lukilasse 2-

testistöä (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 2013) ja siinä on kaikkiaan 90 sa-

naa. Lapsen tehtävänä oli lukea ääneen tehtävän edetessä pidentyviä ja vaikeu-

tuvia sanoa mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Testissä tarkasteltiin, kuinka 

monta sanaa tutkittavat lukivat oikein kahden minuutin aikana ja tästä sanamää-

rästä muodostetiin summamuuttuja, joka sisältää lapsen oikein lukemien sanojen 

määrän minuutin aikana. Lukilasse 2-testistö on useissa tutkimuksissa käytetty 

(esim. Hautala, Aro, Eklund, Lerkkanen, Lyytinen, 2013; Heinola, Latvala, Heik-

kilä ja Lyytinen, 2010; Peltomaa, 2014; Saine, 2010) aikarajallinen lukusujuvuu-

den mittari, jonka käsikirjan mukainen reliabiliteetti ensimmäisellä luokalla on 

.98 (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 2013).   

 Epäsanojen lukemista mitattiin TOWRE-testin (Test of Word Reading Effi-

ciency; Torgesen, Wagner, & Rashotte 1999; suomentanut Aro, 2008) suomalai-

sella versiolla. Tutkimuskäyttöön kehitetty mittari sisältää 90 merkityksetöntä ta-

vua ja sanaa, jotka etenevät lyhyistä tavuista (esim. ys) kohti pidempiä ja moni-

mutkaisempia epäsanoja (esim. jelpeko). Lapsen tehtävänä oli lukea 45 sekunnin 

aikana listan mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman nopeasti ja tarkasti niin 

monta tavua/sanaa kuin ehtii. Mittarista muodostettiin myös summamuuttuja, 

sisältäen lapsen lukemat epäsanat minuutissa. TOWRE-testin validiteettia voi-

daan pitää edellisen tavoin korkeana ja testiä ovat käyttäneet tutkimuksissaan 

muun muassa Heinola ym. (2010) sekä Messer ja Nash (2018).   

 Kielellistä työmuistia mitattiin kaikilla mittauskerroilla WISC-IV:n Sanasar-

jat-takaperin osatehtävällä (Wechsler, 2010), jossa oppilaan tehtävänä oli toistaa 

tutkimusavustajan luettelemia sanoja ääneen taaksepäin. Tehtävässä oli kahdek-

san osiota ja jokaisessa osiossa kaksi saman määrän sanoja sisältää tehtävää. Osi-

oissa edetessä toistettavien sanojen lukumäärä kasvoi aina yhdellä, niin että en-

simmäisessä oli kaksi toistettavaa sanaa ja kahdeksannessa osioissa seitsemän 

toistettavaa sanaa. Esimerkiksi ensimmäisessä tehtäväosioissa oli sanasarjat; 
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ehkä-miten /sekä-alkaa. Avustaja luki sanat ääneen yksi sarja kerrallaan ja oppi-

laan oli heti toistettava sanat päinvastaisessa järjestyksessä; ehkä-miten->miten-

ehkä / sekä-alkaa->alkaa-sekä. Sitten siirryttiin seuraavaan sarjaan, jossa oli 

kaksi kolmen sanan sarjaa jne.  Tehtävä keskeytettiin, kun tutkittava epäonnistui 

saman tehtäväosion molemmissa sarjoissa. Enimmäispistemäärä sanasarja taak-

sepäin tehtävässä oli 12. WISC-IV on kouluikäisten  lasten yleisen älykkyyden 

arvioimiseen kehitetty normitettu mittari ja sen sanasarjat-taaksepäin osatehtä-

vän soveltuvuutta kielellisen työmuistin mittaamiseen voidaan pitää hyvänä. 

2.3 Aineiston analyysi 

Analyysit toteutettiin SPSS 24-ohjelmistolla. Ennen tilastollisia analyyseja aineis-

tolle tehtiin alustavia tarkasteluja puuttuvien ja poikkeavien havaintojen sekä 

normaalisuusoletusten selvittämiseksi. Aineistossa oli puuttuvia havaintoja, 

jotka selkeästi liittyivät oppilaiden muuttamiseen pois kesken tutkimuksen. 

Puuttuvat havainnot eivät olleet systemaattisia, mutta kaikki puuttuvia havain-

toja sisältäneet tutkittavat jätettiin pois analyyseistä. Näin tutkittavien määrä 

vaihteli eri mittauskerroilla sekä analyysikohtaisesti.      

 Lukutaidon kehittymistä ensimmäisen luokan keväästä kolmannen luokan 

kevääseen tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysin (ANOVA) 

avulla. Selitettävinä muuttujina olivat kaksi lukutaidon sujuvuutta mittaavaa 

muuttujaa; sanalistan lukeminen ja epäsanojen lukeminen. Toistettujen mittaus-

ten varianssianalyysi tehtiin erikseen kummallekin selitettävälle muuttujalle, su-

kupuolen ollessa molemmilla analyysikerroilla ryhmittelevänä muuttujana.  

 Työmuistin kehittymistä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle tar-

kasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysin avulla. Selitettävänä muut-

tujana oli sanojen takaperin toistamisen pistemäärät ja ryhmittelevänä muuttu-

jana sukupuoli. Efektin kokoa tulkittiin Cohenin (1998) mukaan niin, että osittais 

η2:n ollessa .01–.04, efektikoko on pieni, η2:n ollessa .06–.11 efektikoko on kohta-

lainen ja η2:n ollessa .14 tai korkeampi efektikoko on suuri.    

 Poikkeavia havaintoja tarkasteltiin Cookin etäisyysanalyysin avulla. 
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Korkein arvo analyysissa oli 0.8 ja se esiintyi kerran, ensimmäisen luokan kevään 

työmuisti–muuttujan yhteydessä. Muilta osin muuttujien korkeimmat arvot 

vaihtelivat 0.4 ja 0.6 välillä. Yksikään muuttujien arvoista ei ylittänyt Cookin etäi-

syyden raja-arvoa 1.0, joka viittaisi poikkeavaan havaintoon (Tabachnich & Fi-

dell, 2013.) Cookin analyysin perusteella kaikki havainnot päätettiin pitää mu-

kana analyysissa. Muuttujien jakaumia tarkasteltiin histogrammien kautta ja 

huomioiden varianssianalyysin robustisuus (Erceg-Hurn & Mirosevich, 2008; 

Nummenmaa, 2009), muuttujien katsottiin olevan tarpeeksi normaalisti jakautu-

neita.             

 Työmuistin yhteyttä lukusujuvuuden kehitykseen tarkasteltiin Pearsonin-

tulomomenttikorrelaatiokertoimien avulla. Korrelaatiotarkastelut tehtiin erik-

seen molempien lukusujuvuutta mittaavien muuttujien ja työmuistimuuttujan 

välillä sekä sukupuolierojen tarkasteluja varten vielä erikseen molempien luku-

sujuvuusmuuttujien osalta erikseen tytöille ja pojille. Yhteyksien tulkinnassa 

käytettiin tilastollisin päättelyn riskitasoina seuraavia arvoja: p < .05 on tilastolli-

sesti melkein merkitsevä, p < .01 on tilastollisesti merkitsevä ja p < .001 on tilas-

tollisesti erittäin merkitsevä (Henkel, 1976).      

 Tämän jälkeen oppilaat jaettiin molempien lukusujuvuusmuuttujien osalta 

eri mittapisteissä kvartiileihin. Oppilaiden jakautumista kvartiiliryhmiin eri mit-

tauskerroilla tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja tarkempaan tarkasteluun otet-

tiin lukusujuvuudeltaan heikoimmat oppilaat, eli ne, jotka kuuluivat joko sana-

listalla tai epäsanoilla, tai molemmilla mittareilla mitattuna kaikilla kolmella mit-

tauskerralla heikoimpaan kvartiiliin. Tyttöjen ja poikien heikoimpiin ryhmiin ja-

kautumisen lukumäärien eron merkitsevyyttä testattiin Khii-neliö-testillä ja suo-

ritusten keskiarvojen eroja eri mittauskerroilla riippumattomien otosten t-testillä. 

T-testin yhteydessä raportoitiin efektikoko Cohenin (1988) esittämän d-arvon 

luokittelun mukaisesti, jolloin efektikoko 0.20 on pieni, 0.50 on keskikokoinen ja 

0.80 on suuri. Lisäksi t-testin tulokset varmistettiin nonparametrisella Mann-

Whitneyn U-testillä. (Tabachnich & Fidell, 2013.)      

 Lopuksi tarkasteltiin työmuistin yhteyttä molemmilla muuttujilla mitat-

tuna eli korkeimmissa riskiryhmissä olevien oppilaiden lukusujuvuuden 
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kehitykseen työmuistin standartoitujen z-arvojen avulla. Standartoidun muuttu-

jan arvo z kertoo sen, kuinka monen keskihajonnan päässä jokin arvo on ryhmän 

keskiarvosta, kun keskiarvo on 0 ja hajonta 1 (Nummenmaa, 2009). 

3 TULOKSET 

3.1 Lukusujuvuuden kehitys 1. luokan keväästä 3. luokan ke-

vääseen

Lukusujuvuuden kehitystä mitattiin kaikilla mittauskerroilla kahdella muuttu-

jalla, sanalistan lukemisella ja epäsanojen lukemisella ja työmuistin mittauksessa 

käytettiin sanojen takaperin toiston -tehtävää. Analyysissä käytettyjen muuttu-

jien otoskoot, keskiarvot ja keskihajonnat sekä vinous- ja huipukkuusluvut on 

esitetty taulukossa 1. Ensimmäisellä mittauskerralla oppilaat lukivat keskimää-

rin 27.77 sanaa oikein minuutin aikana. Toisella mittauskerralla oikein luettuja 

sanoja oli 40.74 ja kolmannella mittauskerralla 46.82. Epäsanoilla mitattuna en-

simmäisellä mittauskerralla oppilaat lukivat keskimäärin 40.25 merkityksetöntä 

sanaa minuutin aikana. Toisella mittauskerralla oppilaat lukivat 54.44 merkityk-

setöntä sanaa ja kolmannella mittauskerralla 61.18 merkityksetöntä sanaa. Työ-

muistin ensimmäisessä mittauksessa oppilaat toistivat taaksepäin keskimäärin 

2.66 sanaa, toisella mittauskerralla 3.16 ja kolmannella mittauskerralla 3.67 sanaa. 

Tyttöjen ja poikien tulokset olivat lähes samansuuruisia (taulukko 1).   
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Toistettujen mittausten varianssianalyysi (ANOVA) osoitti, että lukusujuvuuden 

mittauskerrat sanalistalla mitattuna poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkit-

sevästi F (1.75, 328.06) = 818.03, p = <.001, osittainen η2 = .81. Varianssianalyysin 

sfäärisyysehto ei toteutunut, joten analyysissa käytettiin Hyunh-Feldt korjattua 

F-arvoa (Field, 2013; Metsämuuronen, 2009). Osittainen η2 osoitti Cohenin (1998) 

mukaan suurta efektikokoa. Sukupuolen pääefekti ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä F (1, 19) = 0.03, p = .859, osittainen η2 = <.01, eli sukupuolella ei ollut omaa 

selitysarvoa. Ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus ei myöskään ollut tilastollisesti 

merkitsevä F (1.75, 328.06) = 0.36, p = .672, osittainen η2 = <.01, (Hyunh-Feldt 

korjaus). Mittausajankohtien väliset erot selvitettiin Bonferroni-parittaisvertai-

lun avulla. Parittaisvertailussa oppilaiden lukeminen kehittyi sujuvammaksi 

sekä ensimmäisen luokan kevään ja toisen luokan kevään mittauskertojen välillä 

(p<.001), että toisen luokan ja kolmannen luokan mittauskertojen välillä (p<.001).

 Toistettujen mittausten varianssianalyysi (ANOVA) osoitti, että myös epä-

sanalistalla mitattuna mittauskerrat poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkit-

sevästi F (1.57, 295.30) = 641.17, p =<.001, osittainen η2 = .77 (Hyunh-Feldt kor-

jaus). Efektin koko oli suuri (Cohen 1998). Sukupuolen pääefekti ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevä F (1, 19) = 0.001, p = .976, osittainen η2 = <.01 Myöskään epäsa-

noilla mitattuna ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä F (1.57, 295.30) = 0.05, p = .911, osittainen η2 = <.01 Mittauskertojen eroja 

tutkittiin Bonferroni-parittaisvertailun avulla. Parittaisvertailussa oppilaiden lu-

keminen epäsanoilla mitattuna kehittyi sujuvammaksi kaikkien kolmen mittaus-

kerran välillä, eli ensimmäisen luokan kevään ja toisen luokan kevään mittaus-

kertojen välillä (p<.001), sekä toisen luokan kevään ja kolmannen luokan kevään 

välillä (p<.001). Lukusujuvuuden kehityksessä eri mittapisteiden välillä oli tulos-

ten mukaan havaittavissa samanlainen kehitystrendi kummallakin mittarilla mi-

tattuna: lukusujuvuuden kehitys oli nopeampaa ensimmäiseltä luokalta toiselle, 

jonka jälkeen kehitystahti tasaantui toiselta luokalta kolmannelle luokalle. Kehi-

tys eteni samanlaisena sukupuolten välillä.  
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3.2 Kielellisen työmuistin kehitys 1. luokan keväästä 3. luo-

kan kevääseen 

Toistettujen mittausten varianssianalyysi (ANOVA) osoitti, että sanasarjat taak-

sepäin -tehtävällä mitattuna mittauskerrat poikkesivat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi F (2, 38) = 72, p = <.001, osittainen η2 = .28. Efektin koko oli suuri 

(Cohen, 1998). Sukupuolen pääefekti ei ollut tilastollisesti merkitsevä F (1, 19) = 

1.10, p = .30, osittainen η2 = <.01. Ajalla ja sukupuolella ei myöskään ollut yhdys-

vaikutusta F (2, 38) = 0.51, p = .600, osittainen η2 = <.01. Ajan päävaikutuksen 

ollessa tilastollisesti merkitsevä, mittauskertojen tarkastelua jatkettiin Bonferroni 

-parittaisvertailun avulla. Parittaisvertailu osoitti, että sanasarjat taaksepäin -teh-

tävällä mitattuna oppilaiden kielellinen työmuisti kehittyi kaikilla mittausker-

roilla. Ensimmäisen luokan keväästä toisen luokan kevääseen (p<.001), sekä toi-

sen luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen (p<.001).      

3.3 Lukusujuvuuden ja kielellisen työmuistin yhteys 

Lukusujuvuuden ja kielellisen työmuistin kehityksen yhteyttä tarkasteltiin käyt-

tämällä Pearsonin-tulomomenttikorrelaatiokertoimia. Analyysit tehtiin aineis-

tolle koko ryhmänä (liite 1) sekä erikseen tytöille (liite 2) ja pojille (liite 3). Lähem-

pään tarkasteltuun otettiin tilastollisesti erittäin merkitsevät korrelaatiokertoi-

met.               

 Tarkasteltaessa ensin koko ryhmänä sanalistan ja työmuistin yhteyttä eri 

mittauskerroilla (kuvio 2), tulokset osoittivat kaikkien korrelaatiokertoimien ole-

van tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<.001). Ensimmäisen luokan kevään työ-

muisti selitti lukusujuvuuden vaihtelusta ensimmäisen luokan keväänä 20.2%. 

Toisen luokan kevään mittauksissa selitysaste eli determinaatiokerroin oli 6.9 % 

ja kolmannen luokan kevään mittauksissa työmuisti selitti lukusujuvuuden vaih-

telusta 14.7 %. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 80.8 % toisen luokan sa-

nalistan vaihtelusta ja toisen luokan sanalista ennusti 85.6 % kolmannen luokan 

sanalistan vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 69.1 % kolmannen 
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luokan sanalistan vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 10.5 % toi-

sen luokan työmuistin vaihtelusta ja toisen luokan sanalista ennusti 15.1 % kol-

mannen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 

19.2 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti 

ennusti 18.7 % toisen luokan työmuistin vaihtelusta ja 23.4 % kolmannen luokan 

työmuistin vaihtelusta. Toisen luokan työmuisti ennusti 37.1 % kolmannen luo-

kan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti 11.9 % toisen 

luokan sanalistan vaihtelusta ja 13.2 % kolmannen luokan sanalistan vaihtelusta.  

Toisen luokan kevään työmuisti ennusti 7 % kolmannen luokan sanalistan vaih-

telusta.  

KUVIO 2. Koko ryhmän sanalistan ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatio-
kertoimet eri mittauskerroilla (n=189) 

Seuraavaksi tarkasteltiin sukupuolittain työmuistin ja lukusujuvuuden kehityk-

sen determinaatiokertoimia. Tyttöjen kohdalla kaikki korrelaatiokertoimet olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä, p<.001, (kuvio 3). Tytöillä ensimmäisen luokan 

työmuistin taso selitti 29.6 % ensimmäisen luokan lukusujuvuuden kehityksen 

vaihtelusta. Toisen luokan selitysarvo oli 12.5 % ja kolmannen luokan mittauk-

sissa 15.2 %. Ensimmäisen luokan kevään sanalista ennusti 83.5 % toisen luokan 

sanalista vaihtelusta, samoin toisen luokan sanalista selitti 83.5 % kolmannen luo-

kan sanalistan vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 73.1 % kolman-

nen luokan sanalista vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 15.6 % 

toisen luokan työmuistin vaihtelusta ja toisen luokan sanalista ennusti 17.9 % 

kolmannen luokan työmuistin vaihtelua. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 
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20.4 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti 

ennusti 23.2 % toisen luokan työmuistin vaihtelusta ja 19.4 % kolmannen luokan 

työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti 25.1 % kolman-

nen luokan sanalista vaihtelusta. Toisen luokan työmuisti ennusti 53.1 % kolman-

nen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti 23.5 

% toisen luokan sanalistan vaihtelusta ja toisen luokan kevään työmuisti ennusti 

10.1 % kolmannen luokan sanalistan vaihtelusta.  

 

KUVIO 3. Tyttöjen sanalistan ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatiokertoi-
met eri mittauskerroilla (n=98) 

Kuviossa 4 on esitetty poikien korrelaatiokertoimet ja niiden merkitsevyystasot 

eri mittauskerroilla. Pojilla ensimmäisen luokan mittauksissa työmuistin ja luku-

sujuvuuden välinen determinaatiokerroin oli 12,9 % ja kolmannella luokalla 14,8 

%. Ensimmäisen luokan kevään sanalista ennusti 78.7 % toisen luokan sanalistan 

vaihtelusta ja toisen luokan sanalista ennusti 87 % kolmannen luokan sanalistan 

vaihtelusta. Ensimmäisen luokan sanalista ennusti 66.3 % kolmannen luokan sa-

nalistan vaihtelusta ja 18.3 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Toisen 

luokan sanalista ennusti 13.1 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. En-

simmäisen luokan työmuisti ennusti 14.3 % toisen luokan työmuistin vaihtelusta 

ja 28.3 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Toisen luokan työmuisti en-

nusti 20.8 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta.  
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KUVIO 4. Poikien sanalistan ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatiokertoimet 
eri mittauskerroilla (n=91) 

Seuraavaksi tarkasteltiin työmuistin ja epäsanojen kehityksen välisiä determi-

naatiokertoimia. Kuviossa 5 on esitetty korrelaatiokertoimet koko ryhmälle. 

Koko ryhmän tulokset osoittivat, että työmuisti oli yhteydessä lukusujuvuuteen 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<.001), kaikkien muiden paitsi toisen luokan 

työmuistin ja kolmannen luokan epäsanojen välillä. Ensimmäisen luokan työ-

muisti selitti ensimmäisen luokan epäsanojen vaihtelusta 13,2 %. Toisella luo-

kalla työmuisti selitti 7.7 % lukusujuvuuden vaihtelusta ja kolmannen luokan 

mittauksissa 14.1 %. Ensimmäisen luokan kevään epäsanat ennusti 71.9 % toisen 

luokan epäsanojen vaihtelusta ja 61.5 % kolmannen luokan epäsanojen vaihte-

lusta. Toisen luokan epäsanat ennusti 83.7 % kolmannen luokan epäsanojen vaih-

telusta. Ensimmäisen luokan epäsanat ennusti 17.3 % kolmannen luokan työ-

muistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti 18.7 % toisen luokan 

työmuistin vaihtelusta ja toisen luokan työmuisti selitti 37.1 % kolmannen luokan 

työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti 23.4 % kolman-

nen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työmuisti selitti 9.6 % 

toisen luokan epäsanojen vaihtelusta ja 7.6 % kolmannen luokan epäsanojen 

vaihtelusta. Ensimmäisen luokan epäsanat ennusti 9.7 % toisen luokan työmuis-

tin vaihtelusta ja toisen luokan epäsanat ennusti 14.4 % kolmannen luokan työ-

muistin vaihtelusta.  
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KUVIO 5. Koko ryhmän epäsanojen ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatio-
kertoimet eri mittauskerroilla (n=189)  

Sukupuolittain tarkasteltuna tyttöjen (kuvio 6) ensimmäisen luokan työmuistin 

ja ensimmäisen luokan epäsanojen välinen determinaatiokerroin oli 23.1 % ja kol-

mannen luokan mittauksissa 11.6 %. Ensimmäisen luokan kevään epäsanat en-

nusti 72.7 % toisen luokan epäsanojen vaihtelusta ja 66 % kolmannen luokan epä-

sanojen vaihtelusta. Toisen luokan epäsanat ennusti 80.8 % kolmannen luokan 

sanalistan vaihtelusta. Ensimmäisen luokan epäsanat ennusti 15.6 % kolmannen 

luokan työmuistia. Ensimmäisen luokan työmuisti ennusti toisen luokan epäsa-

noja 15.9 % ja 12.3 % kolmannen luokan epäsanoja. Ensimmäisen luokan työ-

muistin ennusti 23.2 % toisen luokan työmuistin vaihtelusta ja 19.4 % kolmannen 

luokan työmuistin vaihtelusta. Toisen luokan työmuisti ennusti 53.1 % kolman-

nen luokan työmuistin vaihtelusta.  

KUVIO 6. Tyttöjen epäsanojen ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatiokertoi-
met eri mittauskerroilla (n=98) 
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Pojilla (kuvio 7) kolmannen luokan työmuisti selitti 17.3 % kolmannen luokan 

epäsanojen vaihtelusta. Ensimmäisen luokan epäsanat ennusti 71.2 % toisen luo-

kan epäsanojen vaihtelusta ja 57.9 % kolmannen luokan epäsanojen vaihtelusta. 

Ensimmäisen luokan epäsanat ennusti 19.7 % kolmannen luokan työmuistista. 

Toisen luokan epäsanat ennusti 85.9% kolmannen luokan epäsanojen vaihtelusta 

ja 17.7 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen luokan työ-

muisti ennusti 14.3 % toisen luokan työmuistin vaihtelusta ja toisen luokan työ-

muisti ennusti 20.1 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta. Ensimmäisen 

luokan työmuisti ennusti 28.3 % kolmannen luokan työmuistin vaihtelusta.   

KUVIO 7. Poikien epäsanojen ja kielellisen työmuistin väliset korrelaatiokertoi-
met eri mittauskerroilla (n=91) 
 

Työmuistin ja lukusujuvuuden kehityksen väliset tulomomenttikorrelaatiot 

koko ryhmänä molemmilla muuttujilla tarkastellen osoittivat, että kielellisen työ-

muistin ja lukusujuvuuden kehityksen välillä oli tilastollisesti merkitsevä positii-

vinen yhteys. Työmuistin ja lukusujuvuuden kehityksen determinaatiokertoimet 

vaihtelivat 6 % ja 20.2 %:n välillä. Molempien muuttujien kohdalla oli yhteneväi-

nen kehitystrendi: työmuistin selitysarvo oli ensimmäisen luokan keväällä ja kol-

mannen luokan keväällä suurempi kuin toisen luokan kevään mittauksissa.

 Sukupuolieroja tarkasteltiin korrelaatiokertoimia vertailemalla ja tulokset 

osoittivat (liite 4), että ensimmäisen luokan työmuistin ja toisen luokan sanalistan 

(p = .02), sekä ensimmäisen luokan työmuistin ja kolmannen luokan sanalistan (p 
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= .02) välillä oli tyttöjen ja poikien välillä tilastollisesti melkein merkitsevä ero. 

Tytöillä kielellinen työmuisti selitti vahvemmin lukusujuvuuden vaihtelua. Epä-

sanojen osalta tilastollisesti melkein merkitsevä ero sukupuolten välillä oli en-

simmäisen luokan työmuistin ja ensimmäisen luokan epäsanojen välillä (p = 

.045). Tytöillä determinaatiokerroin oli 23.1 % ja pojilla 7.1 %. Sukupuolten väli-

sen korrelaatiovertailun tulosten mukaan myös kielellisen työmuistin kehitys 

erosi tilastollisesti merkitsevästi tyttöjen ja poikien välillä toisen luokan työmuis-

tin ja kolmannen luokan työmuistin välillä (p = .002). Tytöillä toisen luokan työ-

muisti ennusti kolmannen luokan työmuistin vaihtelua 53.1 % ja pojilla 20.1 %.  

3.4 Heikoimpien oppilaiden kehitystrendit  

Lukusujuvuuden taitotason mukaiset kvartiiliryhmät. Oppilaat jaettiin eri mit-

tauskerroilla lukusujuvuuden taitotason mukaisiin kvartiileihin, käyttäen kat-

kaisurajoina <25, 25–49, 50–74 ja 75–100 persentiiliä. Jokaiselle muodostetulle 

kvartiilille laskettiin mittausajankohtien mukaiset variaatioindeksit, joiden 

kautta tarkasteltiin mittausajankohdan yhteyttä ryhmän sisäiseen taitotason 

vaihteluun. Kuviossa 8 on esitetty sanalistan osalta prosentteina keskiarvoon 

suhteutettu variaatioindeksi kvartiiliryhmittäin. Ryhmien sisäinen vaihtelu oli 

kaikissa ryhmissä suurinta ensimmäisellä luokalla. Kaikkien ryhmien kehitys-

trendi oli laskeva ja ryhmien välinen järjestys säilyi samana kaikilla mittausker-

roilla. Suurinta vaihtelu oli heikoimmassa ryhmässä, jossa ensimmäisen luokan 

vaihtelu oli lähes 30 %. Toiseksi suurinta vaihtelu oli taitotasoltaan korkeim-

massa ryhmässä. Pienintä ryhmän sisäinen vaihtelu oli toiseksi heikoimmassa 

kvartiiliryhmässä. 
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KUVIO 8. Keskiarvoon suhteutettu variaatioindeksi kvartiiliryhmittäin sanalis-
talla mitattuna 
 
Epäsanojen osalta keskiarvoon suhteutettu variaatioindeksi kvartiiliryhmittäin 

on esitetty kuviossa 9. Epäsanoilla mitattuna ryhmien sisäinen taitotason vaih-

telu oli suurinta heikoimmassa ryhmässä. Ensimmäisellä luokalla heikoimman 

ryhmän sisäinen vaihtelu oli yli 30 % ja kolmannella mittauskerralla hiukan alle 

20 %. Heikoimman ryhmän tasoerot olivat selvästi muita ryhmiä suuremmat 

vielä kolmannella luokalla, siitäkin huolimatta, että kaikkien ryhmien kehitys-

trendi oli laskeva ja kolmannella mittauskerralla ryhmien välisten vaihtelujen 

erot olivat heikointa ryhmää vaille tasaantuneet, ollen noin 5 %.  
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KUVIO 9. Keskiarvoon suhteutettu variaatioindeksi kvartiiliryhmittäin epäsa-
noilla mitattuna 
 
Ryhmien sisäisen vaihtelun tarkastelut osoittivat heikoimman ryhmän taitotason 

erojen olevan pysyvä ilmiö ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Heikoimpiin 

ryhmiin kuuluvien oppilaiden yksilöllisten kehitystrendien selvittämiseksi seu-

raavaksi tarkasteltiin lähemmin oppilaiden valikoitumista heikoimpaan ryh-

mään.             

 Heikoimman ryhmän kehitystrendi sanalistalla mitattuna. Kuviossa 10 

on esitetty sanalistalla mitattuna sekä oppilaiden jakautuminen katkaisurajojen 

mukaisiin ryhmiin eri mittauskerroilla, että oppilaiden siirtyminen eri ryhmien 

välillä eri mittauskerroilla. Tässä tutkimuksessa heikoimman ryhmän kat-

kaisurajana oli 25 persentiiliä. Sanalistan lukemisen mittarilla mitattuna ensim-

mäisellä mittauskerralla, ensimmäisen luokan keväänä, heikoimpaan ryhmään 

valikoitui 43 oppilasta (22.8 % koko ryhmästä). Heistä tyttöjä oli 44.2 % ja poikia 

55.8 %.              

 Tyttöjen tarkemmat lukumäärät eri ryhmissä eri mittauskerroilla, sekä siir-

tymät ryhmien välillä on esitetty kuviossa 11 ja poikien vastaavat lukumäärät 

kuviossa 12. Sanalistalla mitattuna heikoimpaan ryhmään kuuluvat oppilaat lu-

kivat ensimmäisen luokan kevään mittauksessa keskimäärin 15.27 (kh = 4.5) sa-

naa oikein minuutin aikana. Tytöt lukivat keskimäärin 15.98 sanaa (kh = 4.53) ja 
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pojat 14.69 (kh = 4.49) sanaa. Tyttöjen ja poikien pistemäärät eivät eronneet tilas-

tollisesti toisistaan t(42) = .94, p = .351, Cohenin d = 0.29. Toisen luokan keväänä 

heikoimpaan ryhmään kuului 44 oppilasta, heistä 38.6 % oli tyttöjä ja 61,4 % poi-

kia. 30 (69.8 %) oppilaista oli samoja, jotka olivat heikoimmassa ryhmässä jo en-

simmäisen luokan mittauksessa. Neljä oppilasta oli siirtynyt heikoimpaan ryh-

mään kakkosryhmästä (25–49 persentiiliä) ja yksi oppilas kolmannesta (50–74 

persentiiliä) ryhmästä.           

 Toisen luokan mittauksessa heikoimpaan ryhmään kuuluvat oppilaat luki-

vat keskimäärin yhdeksän sanaa enemmän oikein kuin ensimmäisen luokan mit-

tauksessa (ka = 24.61, kh = 5.15, tytöt ka = 24.26, kh = 5.64 ja pojat ka 24.67, kh = 

5.09). Toisen luokan mittauksessa heikoimmasta ryhmästä pois kakkosryhmään 

oli siirtynyt 12 oppilasta ja yksi oppilas kolmanteen ryhmään. Toisen luokan mit-

tauksen 28 (77.8 %) heikoimmassa ryhmässä olevaa oppilasta kuului heikoim-

paan ryhmään myös kolmannen luokan mittauksessa. Lisäksi kolme oppilasta 

siirtyi heikoimpaan ryhmään kakkosryhmästä ja kaksi oppilasta kolmannesta 

ryhmästä. Pois heikoimmasta ryhmästä siirtyi 13 oppilasta. Kolmannen luokan 

mittauksessa heikoimpaan ryhmään kuului kaikkiaan 44 oppilasta, joista 47.8 % 

oli tyttöjä ja 52.2 % oli poikia. Kolmannen luokan keväänä heikoimpaan ryhmään 

kuuluvat oppilaat lukivat keskimäärin seitsemän sanaa enemmän oikein kuin 

toisen luokan mittauksessa (ka = 31.26, kh = 5.89, tytöt ka = 31.47, kh = 5.98 ja pojat 

ka = 31.07, kh = 6.13).     
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KUVIO 10. Koko ryhmän oppilaiden jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin 
ryhmiin eri mittauskerroilla sanalistalla mitattuna 
 

KUVIO 11. Tyttöjen jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri mit-
tauskerroilla sanalistalla mitattuna 
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KUVIO 12. Poikien jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri mittaus-
kerroilla sanalistalla mitattuna 
 

Heikoimman ryhmän kehitystrendi epäsanoilla mitattuna. Kuviossa 13 on esi-

tetty oppilaiden jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri mittausker-

roilla epäsanoilla mitattuna. Epäsanoilla mitattuna ensimmäisen luokan kevään 

mittauksessa heikoimpaan ryhmään valikoitui 44 oppilasta (28.2 % koko ryh-

mästä). Heistä 45.5 % oli tyttöjä ja 54.5 % oli poikia. Tyttöjen osalta eri mittaus-

kertojen lukumäärät ja siirtymät on esitetty kuviossa 14 ja poikien vastaavat lu-

vut kuviossa 15. Ensimmäisen luokan mittauksessa heikoimman ryhmän oppi-

laat lukivat keskimäärin 22.37 (kh = 6.93) merkityksetöntä sanaa minuutin aikana. 

Tytöt lukivat keskimäärin 22.22 (kh = 6.07) ja pojat 20.59 (kh = 7.35) merkitykse-

töntä sanaa. Tyttöjen ja poikien pistemäärät eivät eronneet tilastollisesti toisis-

taan t(42), = 1.58, p = .12, Cohenin d = 0.24.  

Toisen luokan kevään mittauksessa 36 (81.8 %) oppilasta oli niitä, jotka kuu-

luivat heikoimpaan ryhmään jo ensimmäisellä mittauskerralla. Lisäksi seitsemän 

oppilasta siirtyi heikoimpaan ryhmään kakkosryhmästä. Toisen luokan kevään 

heikoimpaan ryhmään kuuluvista 43 oppilaasta 44.2 % oli tyttöjä ja 55.8 % poikia. 

Toisen luokan keväänä oppilaat lukivat keskimäärin 13 epäsanaa enemmän kuin 

ensimmäisen luokan keväänä (ka = 35.63, kh =7.68, tytöt ka = 36, kh = 7.14 ja pojat 
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ka = 35.16, kh = 8.34). Toisen luokan kevään mittauksessa ensimmäisen luokan 

keväällä heikoimpaan ryhmään kuuluvista oppilaista viisi oli siirtynyt kakkos-

ryhmään ja kolme oppilasta kolmanteen ryhmään.     

 Toisen luokan heikoimman ryhmän oppilaista 30 (69.8 %) kuului heikoim-

paan ryhmään myös kolmannelle mittauskerralla. Lisäksi heikoimpaan ryhmään 

siirtyi viisi oppilasta kakkosryhmästä ja yksi oppilas neljännestä (75–100 persen-

tiiliä) ryhmästä. Näin kolmannen luokan keväällä heikoimpaan ryhmään kuului 

36 oppilasta, joista 47.2 % oli tyttöjä ja 52.8 % poikia. Kolmannen luokan keväänä 

oppilaat lukivat keskimäärin kuusi epäsanaa enemmän kuin toisen luokan mit-

tauksessa (ka = 41.33, kh = 7.73, tytöt ka = 40.67, kh = 7.44 ja pojat ka = 41.16, kh = 

8.27. Toisen luokan mittauksen jälkeen heikoimmasta ryhmästä siirtyi kakkos-

ryhmään 13 oppilasta ja kolmanteen ryhmään yksi oppilas.     

 

 

KUVIO 13. Koko ryhmän jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri 
mittauskerroilla epäsanoilla mitattuna 
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KUVIO 14. Tyttöjen jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri mit-
tauskerroilla epäsanoilla mitattuna 
 

KUVIO 15. Poikien jakautuminen katkaisurajojen mukaisiin ryhmiin eri mittaus-
kerroilla epäsanoilla mitattuna 

Tässä tutkimuksessa huomioi kiinnitettiin erityisesti niihin oppilaisiin, jotka kuu-

luivat kaikilla kolmella mittauskerralla taitotasoltaan heikoimpaan kvartiiliin eli 

lukusujuvuuden kehityksen näkökulmasta riskiryhmään. Heidän yksilöllisiä ke-

hitystrendejään tarkastellaan seuraavassa luvussa.  
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Heikoimpiin ryhmiin kuuluvien oppilaiden yksilölliset kehitystrendit. Luku-

sujuvuutta mitattiin oikein luettujen sanojen ja epäsanojen lukemisella. Sanalis-

tan osalta 25 (13.2%) ja epäsanojen osalta 30 (19.2 %) oppilasta kuului heikoim-

paan ryhmään kaikilla kolmella mittauskerralla. Molemmilla muuttujilla mitat-

tuna 21 (6 %) oppilasta kuului heikoimpaan ryhmään kaikilla mittauskerroilla. 

Taulukossa 2 on esitetty heikoimpiin ryhmiin kuuluvien oppilaiden keskiarvot 

ja keskihajonnat koko ryhmänä sekä sukupuolittain tytöille ja pojille. 

 
TAULUKKO 2. Sanalistalla tai epäsanoilla sekä molemmissa mittauksissa hei-
koimpiin ryhmiin (<25) kaikilla mittauskerroilla kuuluvien oppilaiden keskiar-
vot ja keskihajonnat. 

  
  Sanalista                Epäsanat                Sanalista ja epäsanat  

                         ka          kh             ka         kh               ka         kh        ka          kh 
    
Yhteensä         n=25                      n=30                        n=21 

1. lk kevät      13.20     4.95           20.22     7.21            12.52     5.02     19.75     7.32 
2. lk kevät      21.54     5.02 31.87     7.62            20.43     4.52     29.90     7.62  
3.lk kevät       27.86     6.07  39.29     8.14            26.50     5.54     36.76     8.05 
 
Tytöt                n=11  n=13             n=9 
1. lk kevät      14.09     5.45           22.05     7.07            13.06     5.51     20.44     8.06     
2. lk kevät      21.68     5.34 33.44     8.01            20.50     4.90     30.52     8.01 
3.lk kevät       27.95     6.25  39.38     8.09           26.72     6.10   36.59     7.60 
 
Pojat     n=14                      n=17                         n=12 
1. lk kevät      12.50     4.59           18.82     7.21            12.13     4.82     19.22     7.04   
2. lk kevät      21.43     4.96 30.67     7.32             20.38     4.44     29.44     7.64 
3.lk kevät       27.79     6.16  39.22     8.43            26.33     5.35     36.89     8.70  
             

 
 
Heikoimpien ryhmien yksilölliset kehitystrendit eri mittauskertojen välillä mää-

riteltiin molempien muuttujien osalta kahden raakapistemäärän muutoksina.  Jos 

oppilaan pistemäärässä tapahtui muutosta yli kaksi pistettä ylöspäin, oppilaan 

kehitys tulkittiin nousevaksi ja vastaavasti jos oppilaan pistemäärä laski edelli-

sestä mittauksesta yli kaksi pistettä, niin kehitys tulkittiin laskevaksi. Korkein-

taan kahden pisteen muutos suuntaan tai toisen tulkittiin kehityksen pysymisenä 

samana.  

Sanalistalla mitattuna heikoimpaan ryhmään valikoituneista oppilaista 44 

% oli tyttöjä ja 56 % poikia. Tyttöjen ja poikien lukumäärät eivät eronneet 
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tilastollisesti merkitsevästi toisistaan χ2 (1, n = 25) = 0.36, p = .549. Tytöt lukivat 

ensimmäisen luokan mittauksessa kesimäärin 14.09 sanaa oikein minuutissa ja 

pojat 12.50 sanaa. Tyttöjen ja poikien pistemäärissä ei ollut tilastollisesti merkit-

sevää eroa ensimmäisen t(23) = .79 p=.436, Cohenin d = 0.32, toisen t(23) = .12 

p=.904, Cohenin d = 0.05 tai kolmannen t(23) = .07, p=947, Cohenin d =  0.03 luo-

kan mittauksissa.  Oppilaiden yksilölliset kehitystrendit on esitetty kuviossa 16 

ja taulukossa 3 on esitetty oppilaiden yksilölliset raakapisteet, työmuistin z-arvot 

ja kehitystrendit eri mittauskerroilla. 

 

 
 

KUVIO 16. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden yksilölliset kehitystren-
dit sanalistalla mitattuna 
 
TAULUKKO 3. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden (n=25) sanalistan 
yksilölliset raakapisteet (ylempi luku) ja työmuistin z–arvot (alempi luku) eri 
mittauskerroilla sekä kehitystrendit mittauskertojen välillä.  
                               

          id   1 lk       2 lk      3 lk            1 lk —2 lk          2 lk — 3 lk     

1.      422  2.00      10.00    14.00             nouseva  —  nouseva   
       -2.88      -1.00     -0.50        
2.      335  2.50      19.00    28.00             nouseva  —  nouseva   
       -0.73      -0.13     -0.50      
3.      525  4.00      15.00    21.00             nouseva  —  nouseva  
                -0.73      -1.00     -1.24 

         (jatkuu) 
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TAULUKKO 3. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden (n=25) sanalistan 
yksilölliset raakapisteet (ylempi luku) ja työmuistin z–arvot (alempi luku) eri 
mittauskerroilla sekä kehitystrendit mittauskertojen välillä (jatkuu) 
                               

          id   1 lk       2 lk      3 lk            1 lk —2 lk         2 lk — 3 lk     

 
4.      304  6.50      25.00    26.50             nouseva  —  pysyvä    
       -0.73       -0.13    -1.24 
5.      144  10.50    20.00    26.50             nouseva  —  nouseva    
         -0.73     -0.13     -1.24 
6.      311  11.00    15.00    17.50             nouseva  —  nouseva     
          -0.73     -1.00     -1.24 
7.      420  11.50    17.50    22.00             nouseva  —  nouseva     
         -0.73     -0.13     -1.24 
8.      318  12.50    19.50    26.50             nouseva  —  nouseva    
         -0.73     -1.00     -1.24 
9.      305  12.50    23.50    31.50             nouseva  —  nouseva    
            -0.73    -1.00     -1.24  
10.    502  13.00    30.00    36.00             nouseva  —  nouseva   
           -1.80    -1.00      0.25 
11.    418  13.50    21.00    28.00             nouseva  —  nouseva  

            0.35     -1.00    -0.50      
12.    535  14.00    16.50    19.50             nouseva  —  nouseva 
              0.35      0.74    -0.50   
13.    154  14.00    17.50    25.00             nouseva  —  nouseva   
            -1.80    -1.00     -0.50 
14.    417  14.00    21.50    28.50             nouseva  —  nouseva   
           -0.73    -1.00     -1.24 
15.    316  14.50    19.50    31.50             nouseva  —  nouseva   
           -0.73    -1.00     -0.50 
16.    348  15.00    21.50    24.50             nouseva  —  nouseva   
             0.35     -1.00    -1.24 
17.    119  15.00    21.50    25.50             nouseva  —  nouseva  
           -0.73     0.74     -0.85   
18.    421  16.50    25.50    37.00             nouseva  —  nouseva   
         -0.73     0.74     -1.24 
19.    341  17.00    27.00    35.00             nouseva  —  nouseva   
          -0.73    -0.13     -0.50 
20.    126  17.50    20.00    28.00             nouseva  —  nouseva   
              0.35    -1.00     -1.25 
21.    604  18.00    23.50    30.50             nouseva  —  nouseva   
         -0.73     -1.00     -0.50 
22.    407  18.00    26.00    32.00             nouseva  —  nouseva   
         -0.73     -0.13     -0.50 
23.    611  18.50    22.50    29.00             nouseva  —  nouseva 
              0.35    -1.00     -1.24 
24.    152  19.00    30.00    36.50             nouseva  —  nouseva   
          -0.06     -0.73     0.48                                       
25.    306  19.50    30.50    36.50             nouseva  —  nouseva   
            -0.73     0.74      0.99  
Huom. Tyttöjen pistemäärät ja z-arvot lihavoitu.  
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Sanalistalla mitattuna heikoimman ryhmän kehitystrendi oli kaikilla oppilailla 

nouseva ensimmäisen ja toisen luokan välillä. Eli oppilaiden lukusujuvuus ke-

hittyi jatkuvasti ensimmäisen luokan keväästä toisen luokan kevääseen. Toisen 

luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen oppilaiden lukusujuvuuden kehi-

tys jatkui nousevana yhtä oppilasta lukuun ottamatta. Kyseisen oppilas luki en-

simmäisellä luokalla 6.5 sanaa oikein minuutissa ja toisella luokalla 25 sanaa mi-

nuutissa ja kehitys oli nousevaa. Toisen ja kolmannen luokan välinen kehitys-

trendi oli kuitenkin pysyvä, sillä kolmannen luokan mittauksessa oppilas luki 

26.5 sanaa eli muutosta toisen luokan mittaukseen oli 1.5 sanaa.    

 Ryhmän sisäinen vaihtelu oli raakapisteiden mukaan suurta (taulukko 3). 

Pienimmillään yhden oppilaan raakapistemäärä nousi 2.5 pistettä ensimmäisen 

ja toisen luokan mittausten välillä ja suurimmillaan erään toisen oppilaan nousu 

oli 18.5 pistettä. Toisen ja kolmannen luokan mittausten välillä heikoin pistemää-

rän nousu oli yhdellä oppilaista 1.5 pistettä (em. oppilas, jonka kehitys luokitte-

lun mukaan pysyi samana) ja suurin nousu eräällä toisella oppilaalla 12 pistettä. 

Ensimmäisen luokalta toiselle luokalle tyttöjen raakapistemäärät nousivat keski-

määrin 7.6 pistettä ja pojilla keskimäärin 9.1 pistettä. Toiselta kolmannelle luo-

kalle tyttöjen keskimääräinen pistemäärä nousi 6.3 pistettä ja poikien keskimää-

räinen pistemäärä 6.4 pistettä.          

 Epäsanoilla mitattuna heikoimpaan ryhmään valikoitui 30 oppilasta (43.3 

% tyttöjä ja 56.7 % poikia). Tyttöjen ja poikien lukumäärät eivät eronneet tilastol-

lisesti merkitsevästi toisistaan χ2 (1, n = 30) = .533, p = .465. Tyttöjen ja poikien 

pistemäärissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ensimmäisen luokan t(28) = 

1.23 p = .231, Cohenin d = 0.45, toisen t(28) = .99, p = .333, Cohenin d = 0.36  ja 

kolmannen t(28)=.06, p=956, Cohenin d = 0.02 luokan mittauksissa.  Oppilaiden 

yksilölliset kehityspolut on esitetty kuviossa 17, sekä raakapisteet, työmuistin z-

arvot ja kehitystrendit eri mittauskerroilla taulukossa 4.  
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KUVIO 17. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden yksilölliset kehitys-
trendit epäsanoilla mitattuna 
 
TAULUKKO 4. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden (n=30) epäsanojen 
yksilölliset raakapisteet (ylempi luku) ja työmuistin z–arvot (alempi luku) eri 
mittauskerroilla sekä kehitystrendit eri mittauskertojen välillä 
  

                   id   1 lk      2 lk        3 lk      1 lk —2 lk          2 lk — 3 lk 
 

1. 422   4.00     12.00    25.33          nouseva  —  nouseva   
     -2.88     -1.00     -0.50 
2.    146   4.00     34.67    49.33                  nouseva  —   nouseva 
        -0.73     -1.00     -0.50            
3. 525   6.67     17.33    24.00                  nouseva  —   nouseva  

 -0.73     -1.00     -1.24            
4. 335   6.67     28.00    50.67                  nouseva  —   nouseva         
        -0.73     -0.13    -1.24     
5. 318   14.67   22.67    40.00                  nouseva  —  nouseva   
            -0.73    -1.00    -1.24     
6.     316   16.00   30.67    40.00                  nouseva  —  nouseva  
           -0.73    -1.00     -0.50         
7.     535   17.33   24.00    24.00                  nouseva  —  pysyvä    
                0.35    0.74     -0.50     
8.     305   17.33   38.67    48.00                  nouseva  —  nouseva 
              -0.73   -1.00    -1.24             
9.     311   18.67   21.33    26.67                  nouseva  —  nouseva 
             -0.73   -1.00     -1.24     
10.   420   18.67   26.67    32.00                  nouseva  —  nouseva         
           -0.73    -0.13     -1.24   

              (jatkuu) 
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TAULUKKO 4. Heikoimpaan ryhmään kuuluvien oppilaiden (n=30) epäsanojen 
yksilölliset raakapisteet (ylempi luku) ja työmuistin z–arvot (alempi luku) eri 
mittauskerroilla sekä kehitystrendit eri mittauskertojen välillä (jatkuu) 

  

           id          1 lk      2 lk        3 lk         1 lk —2 lk      2 lk — 3 lk 

 
11.  144   18.67   29.33    40.00                  nouseva  —  nouseva        
           -0.73    -0.13     -1.24                                                                

           12.  512   18.67   34.67    42.67                  nouseva  —  nouseva    
                          1.43     0.74      0.25          

13.   301   20.00   24.00    38.67                  nouseva  —  nouseva  
            -0.73   -1.00     -0.50            
14.   304   20.00   33.33    36.00                  nouseva  —  nouseva    
             -0.73   -0.13     -1.24             
15.   533   20.00   33.33    49.33                  nouseva  —  nouseva  
               0.35   -1.00     -1.24          
16.  119   21.33   37.33    36.00                  nouseva  —  pysyvä 
             -0.73    0.74     -0.50           
17.  418   22.67   25.33    32.00                  nouseva  —  nouseva 
              0.35    -1.00    -0.50            
18.   348   22.67   32.00    29.33                  nouseva  —  laskeva 
               0.35    -1.00    -1.24              
19.   154   24.00   30.67    36.00                  nouseva  —  nouseva    
            -1.80   -1.00     -0.50          
20.   417   24.00   36.00    40.00                  nouseva  —  nouseva 
             -0.73   -1.00     -0.50             
21.   157   24.00   41.33    48.00                  nouseva  —  nouseva 
              0.35   -0.13      0.25 
22.   106   25.33   41.33    37.33                  nouseva  —  laskeva  
             -0.73   -1.00    -1.24    
23.   611   26.67   33.33    37.33                  nouseva  —  nouseva 
              0.35    -1.00     -1.24   
24.   122    26.67   38.67    48.00                 nouseva  —  nouseva 
            0.35     2.48       0.99            
25.  328    26.67   38.67    49.33                 nouseva  —  nouseva 
                0.35   -1.00     -0.50       
26.  341    26.67   40.00    48.00                 nouseva  —  nouseva  
              -0.73   -0.13     -0.50           
27.      308         26.67   41.33    44.00                 nouseva  —  nouseva  
               0.35    -1.00     0.25         
28.   407    29.33   33.33    37.33                 nouseva  —  nouseva 
             -0.73   -0.13     -0.50         
29.   126    29.33   33.33    41.33                 nouseva  —  nouseva 
                0.99     3.49      2.48            
30.  152    29.33   42.67    48.00                 nouseva  —  nouseva            
             -0.73    0.74      0.99     

Huom. Tyttöjen pistemäärät ja z-arvot lihavoitu.  

 

Epäsanoilla mitattuna oppilaiden kehitystrendi oli nouseva ensimmäisen ja toi-

sen luokan mittausvälillä. Toisen ja kolmannen luokan mittausvälillä yhteensä 

neljän oppilaan kehitys poikkesi nousevasta kehitystrendistä. Heidän 
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kohdallaan ensimmäisen ja toisen luokan välinen kehitys oli muun ryhmän mu-

kaisesti nouseva ja myös raakapisteiden mukaan kehitys noudatti yleistä kehi-

tystasoa. Sen sijaan toisen ja kolmannen luokan välinen kehitys oli kahdella op-

pilaalla laskeva ja kahdella oppilaalla pysyvä. Esimerkiksi toinen näistä laskevan 

kehityspolun oppilaista luki ensimmäisellä luokalla 25.33 epäsanaa minuutissa 

ja toisella luokalla 41.33 epäsanaa eli 16 epäsanaa enemmän. Kolmannella luo-

kalla oppilas luki 37.33 epäsanaa eli neljä vähemmän kuin toisella luokalla. Op-

pilaiden yksilölliset kehityserot molemmilla mittausväleillä olivat suuria (tau-

lukko 6). Ensimmäisen ja toisen luokan välillä raakapisteet nousivat pienimmil-

lään yhdellä oppilaalla 2.66 pistettä ja suurimmillaan eräällä toisella oppilaalla 

30.67 pistettä. Toisen luokan ja kolmannen luokan mittausvälillä pistemäärät 

nousivat pienimmillään kahdella oppilaalla 2.67 pistettä ja suurimmillaan yh-

dellä oppilaalla 22.67 pistettä. Tyttöjen keskimääräinen raakapisteiden nousu oli 

ensimmäiseltä toiselle luokalle 11.13 pistettä ja pojilla 10.86 pistettä. Toiselta luo-

kalta kolmannelle luokalle tyttöjen keskimäärinen pistenousu oli 6.60 pistettä ja 

poikien 10.67 pistettä.  

Korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien oppilaiden yksilölliset kehitys-

trendit. Molemmilla lukusujuvuuden mittarilla mitattuna eli korkeimpaan riski-

ryhmään kaikilla mittauskerroilla valikoitui 21 oppilasta (42.9 % tyttöjä ja 57.1 % 

poikia). Tyttöjen ja poikien lukumäärät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan χ2 (1, n = 21) = .429, p = .513. Tyttöjen ja poikien raakapistemäärissä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kummankaan (sanalista /epäsanat) mittarin 

osalta ensimmäisen, t(19)=.41, p=.685 / t(19)=.37, p=.715, toisen t(19)=.06, p=.952,  

t(19)=.31, p=.758 ja kolmannen t(19)=.16, p=.878, t(19)=.06, p=.936 luokan mit-

tauksissa. Kaikki Cohenin d-arvot jäivät alle 0.20, osoittaen pientä efektikokoa. 

Kuvioissa 18 on esitetty oppilaiden yksilölliset kehitystrendit sanalistalla ja 

epäsanoilla mitattuna ja taulukossa 5 on esitetty oppilaiden raakapisteet ja työ-

muistin z-arvot eri mittauskerroilla, sekä kehitystrendit mittauskertojen välillä.  
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KUVIO 18. Korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien oppilaiden (n=21) yksilölliset 
kehitystrendit eri mittauskerroilla 
 
TAULUKKO 5. Korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien oppilaiden (n=21) raaka-
pisteet (ylempi luku) ja työmuistin z-arvot (alempi luku) eri mittauskerroilla  
 

        Sanalista                                                             Epäsanat  

         id        1 lk     2 lk      3 lk       1 lk-2 lk   2 lk–3 lk       1 lk      2 lk      3 lk       1 lk–2 lk   2 lk–3 lk        

 
1.  422      2.00    10.00    14.00   nouseva — nouseva    4.00    12.00    25.33   nouseva — nouseva 

            -2.88    -1.00     -0.50 
2.  335      2.50    19.00    28.00   nouseva — nouseva     6.67     28.00   50.67   nouseva — nouseva 

            -0.73    -0.13     -0.50 
3.  525       4.00   15.00    21.00   nouseva — nouseva     6.67     17.33   24.00    nouseva — nouseva    

             -0.73   -1.00     -0.50 
4.  304        6.50    25.00    26.50    nouseva — pysyvä      20.00    33.33    36.00    nouseva — nouseva  

             -0.73    -0.13    -1.24     
5.  144     10.50    20.00    26.50   nouseva — nouseva    18.67   29.33    40.00   nouseva — nouseva 

     -0.73     -0.13    -1.24       
6.  311     11.00    15.00    17.50    nouseva — nouseva     18.67    21.33    26.67    nouseva — nouseva      

     -0.73     -1.00    -1.24 
7.  420     11.50    17.50    22.00    nouseva — nouseva     18.67    26.67    32.00    nouseva — nouseva 

     -0.73     -0.13    -1.24        
8.  318      12.50    19.50    26.50    nouseva — nouseva     14.76    22.67    40.00    nouseva — nouseva  

     -0.73     -1.00    -1.24     
9.  305      12.50    23.50    31.50    nouseva — nouseva    17.33    38.67    48.00    nouseva — nouseva 

     -0.73     -1.00    -1.24 
10.  418      13.50    21.00    28.00    nouseva — nouseva     22.67    25.33    32.00    nouseva — nouseva 

      0.35     -1.00    -0.50      
11.  535     14.00    16.50   19.50    nouseva — nouseva    17.33    24.00    24.00    nouseva — pysyvä 

       0.35      0.74   -0.50 

            (jatkuu) 
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TAULUKKO 5. Korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien oppilaiden (n=21) raaka-
pisteet (ylempi luku) ja työmuistin z-arvot (alempi luku) eri mittauskerroilla (jat-
kuu)  
 

      Sanalista                                                               Epäsanat  

        id        1 lk      2 lk       3 lk       1 lk–2 lk   2 lk–3 lk      1 lk     2 lk      3 lk         1 lk–2 lk   2 lk–3 lk        

 
12.  154    14.00    17.50    25.00    nouseva — nouseva     24.00    30.67    36.00    nouseva — nouseva 

    -1.80    -1.00     -0.50  
13.  417    14.00    21.50    28.50    nouseva — nouseva    24.00    36.00    40.00    nouseva — nouseva 

   -0.73     -1.00     -1.24      
14.  316    14.50    19.50    31.50    nouseva — nouseva    16.00    30.67    40.00    nouseva — nouseva 

   -0.73     -1.00     -0.50      
15.  348   15.00    21.50    24.50    nouseva — nouseva     22.67    32.00    29.33    nouseva — laskeva 

    0.35     -1.00     -1.24  
16.  119   15.00    21.50    25.50    nouseva — nouseva     21.33    37.33    36.00    nouseva — pysyvä 

   -0.73      0.74     -0.50 
17.  341    17.00    27.00    35.00    nouseva — nouseva     26.67    40.00    48.00    nouseva — nouseva 

   -0.73     -0.13     -0.50      
18. 126     17.50    20.00    28.00    nouseva — nouseva     29.33    33.33    41.33   nouseva — nouseva  

     0.35    -1.00     -1.24     
19. 407     18.00    26.00    32.00    nouseva — nouseva     29.33    33.33    37.33   nouseva — nouseva  

   -0.73     -0.13     -0.50   
20.  611    18.50    22.50    29.00    nouseva — nouseva     26.67    33.33    37.33   nouseva — nouseva    

     0.35    -1.00     -1.24 
21.   152    19.00    30.00    36.50    nouseva — nouseva     29.33    42.67    48.00    nouseva — nouseva  

   -0.73      0.74      0.99     
 

Huom. Tyttöjen pistemäärät ja z-arvot lihavoitu.  

 

Sekä sanalistan että epäsanojen osalta korkeimman riskin ryhmään kuuluvien 

oppilaiden kehitystrendi oli nouseva molemmilla muuttujilla mitattuna ensim-

mäisen ja toisen luokan välillä. Sen sijaan toisen ja kolmannen luokan välillä yh-

den oppilaan kehitystrendi poikkesi nousevasta sanalistan osalta. Oppilas luki 

ensimmäisen luokan mittauksessa 6.5 sanaa minuutissa ja toisen luokan mittauk-

sessa 25 sanaa minuutissa. Kolmannella luokalla oppilas luki 26.5 sanaa eli 1.5 

sanaa enemmän minuutissa kuin toisella luokalla eli kehitystrendi oli pysyvä toi-

sen ja kolmannen luokan mittausten välillä.      

 Epäsanojen osalta yhteensä kolmen oppilaan kehitystrendi toisen ja kol-

mannen luokan välillä poikkesi nousevasta kehitystrendistä. Yhden oppilaan ke-

hitys oli laskeva ja kahden oppilaan kehitys pysyi samana. Esimerkiksi toinen 

pysyvän kehitystrendin oppilaista luki ensimmäisen luokan mittauksessa 21.33 
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epäsanaa minuutissa ja toisen luokan mittauksessa 37.33 epäsanaa. Kolmannen 

luokan mittauksessa tulos oli 36.00 epäsanaa minuutissa. Koko ryhmän oppilai-

den kehityserot raakapisteiden mukaan olivat suuret. Sanalistan osalta ensim-

mäisen luokan ja toisen luokan välillä raakapistemäärät nousivat pienimmillään 

kahdella oppilaalla 2.5 pistettä ja suurimmillaan yhdellä oppilaalla 16.5 pistettä. 

Toisen luokan ja kolmannen luokan välillä raakapisteet nousivat pienimmillään 

1.5 pistettä (sama pysyvän kehitystrendin oppilas, joka oli heikoin myös pelkäs-

tään sanalistalla mitattuna) ja suurimmillaan yhdellä oppilaalla 12 pistettä. Epä-

sanojen osalta ensimmäisen luokan ja toisen luokan välillä raakapistemäärät 

nousivat pienimmillään kahdella oppilaalla 2.66 pistettä ja suurimmillaan yh-

dellä oppilaalla 21.33 pistettä. Toisen ja kolmannen luokan välillä raakapisteet 

nousivat pienimmillään yhdellä oppilaalla 2.67 pistettä ja suurimmillaan yhdellä 

oppilaalla 22.67 pistettä. Toisella luokalla oppilaat lukivat keskimäärin 7.43 sanaa 

ja 10.15 epäsanaa enemmän minuutissa kuin ensimmäisellä luokalla. Kolman-

nella luokalla oppilaat lukivat keskimäärin 6.02 sanaa ja 8.22 epäsanaa enemmän 

kuin toisella luokalla.  

 Korkeimpiin riskiryhmiin valikoituneiden oppilaiden yksilöllisisiä kehitys-

trendejä tarkasteltaessa löydettiin sanalistan osalta kaksi erilaista kehitystrendiä: 

24 oppilaan kehitystrendi oli nouseva–nouseva ja yhden oppilaan nouseva–py-

syvä. Epäsanojen osalta löydettiin kolme erilaista kehitystrendiä: 26 oppilaan ke-

hitystrendi oli nouseva–nouseva, kahden oppilaan nouseva–laskeva ja kahden 

oppilaan nouseva–pysyvä. Molempiin ryhmiin kuuluvien oppilaiden osalta löy-

tyi neljä erilaista kehitystrendiä: 17 oppilaan kehitystrendi oli molempien muut-

tujien kohdalla nouseva-nouseva, kahden oppilaan kehitystrendi oli sanalistan 

osalta nouseva–nouseva ja epäsanojen osalta nouseva–pysyvä, yhden oppilaan 

sanalistan osalta nouseva-nouseva ja epäsanojen osalta nouseva-laskeva, sekä 

yhden oppilaan kehitystrendi oli sanalistan osalta nouseva-pysyvä ja epäsanojen 

osalta nouseva-nouseva. 

Korkeimman riskiryhmän lukusujuvuuden ja työmuistin yhteys. Työ-

muistin yhteyttä korkeimman riskiryhmän oppilaiden lukusujuvuuden 
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kehitykseen tarkasteltiin työmuistin standartoitujen z-arvojen avulla. Jokaisen 

riskiryhmän oppilaan z-arvoja eri mittauskerroilla tarkasteltiin suhteessa koko 

aineiston keskiarvoon. Molemmilla lukusujuvuusmuuttujilla korkeimpaan riski-

ryhmään kuuluvista oppilaista työmuistin z-arvot olivat kahdeksalla (38,1 %) op-

pilaalla välillä -1–1, (taulukko 7). Kuuden oppilaan lukusujuvuuden kehitys-

trendi oli nouseva molemmilla muuttujilla mitattuna ja kahden oppilaan kehi-

tystrendi oli sanalistalla mitattuna nouseva–nouseva ja epäsanalistalla mitattu 

nouseva–pysyvä. Näistä toisen oppilaan z-arvot olivat mittauskerroittain 0.35, 

0.74, -0.50, sanalistan raakapisteet 14.00, 16.50, 19.50 ja epäsanojen pisteet 17.33, 

24.00, 24.00. Toisen oppilaan vastaavat luvut olivat -0.73, 0.74, -0.50; 15.00, 21.50, 

25.50 ja 21.33, 37.33, 36.00. Vaikka työmuistin z-arvot olivat kyseisillä oppilailla 

alle yhden hajonnan koko aineistoa heikompaa, oli heidän lukusujuvuutensa ke-

hitys sanalistan osalta korkeimman riskiryhmän sisällä alle keskimääräisen pis-

tenousun ja epäsanojen osalta kehitystä ei tapahtunut.  Vastaavasti yhden oppi-

laan työmuistin lähtötaso oli melkein kolme keskihajontaa heikompi (z: -2.88, -

1.00, -0.50), mutta hänen lukusujuvuustrendinsä oli molempien muuttujien 

osalta ja kaikilla mittausväleillä nouseva (sanat: 2.00, 10.00, 14.00, epäsanat: 4.00, 

12.00, 25.33). Kyseisen oppilaan lähtötaso raakapisteissä oli kuitenkin koko riski-

ryhmän heikoin.           

 Kaikkiaan korkeimman riskiryhmän työmuistin keskihajonnat osoittautui-

vat verrokkejaan heikoimmiksi, vaihdellen suurimaksi osaksi -1.24 ja 0 välillä. 

Muutamalla oppilaalla keskihajonta sai positiivisen arvon jollakin mittausker-

ralla, mutta kellään arvo ei ylittänyt yhden keskihajontaa. Yksittäisten oppilaiden 

keskihajonnoissa tapahtui vaihtelua eri mittauskerroilla, osalla ero verrokkeihin 

pieneni kohti kolmatta luokkaa, mutta osalla ero kasvoi. Oppilaiden yksilöllinen 

työmuistin keskihajonnan vaihtelu ja keskihajonnan taso suhteessa ryhmän kes-

kiarvoon eivät selittäneet oppilaiden lukusujuvuuden kehitystä korkeimmassa 

riskiryhmässä, johon valikoitui kaikilla mittauskerroilla, sekä sanalistalla että 

epäsanoilla mitattuna heikoimpaan kvartiiliin kuuluvat oppilaat.  
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4 POHDINTA

4.1 Tulosten tarkastelua ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miten lukusujuvuus ja työmuisti kehitty-

vät ensimmäiseltä kolmannelle luokalle ja miten työmuisti on yhteydessä luku-

sujuvuuteen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lukusujuvuudeltaan heikkojen 

oppilaiden yksilöllisiä kehityspolkuja, sekä tyttöjen ja poikien välisiä eroja luku-

sujuvuuden ja työmuistin kehityksessä.  

 Lukusujuvuus kehittyi oppilailla varsin nopeasti ensimmäisen luokan ke-

vään ja toiselle luokan kevään välisessä mittauksessa. Tulos oli odotettavissa, 

sillä aikaisempien tutkimusten perusteella lähestulkoon kaikki suomalaislapset 

oppivat tarkan lukutaidon viimeistään ensimmäisen kouluvuoden aikana (Aro, 

2004, 2017; Lerkkanen, 2013; Seymour ym., 2003) ja näin ollen toisen kouluvuo-

den aikana opetuksessa voidaan keskittyä dekoodauksen automatisoitumisen 

vahvistamiseen, joka tukee lukemisen nopeutumista ja sujuvoitumista. Myös toi-

sen luokan kevään ja kolmannen luokan kevään välisessä mittauksessa nouseva 

kehitystrendi jatkui, mutta hitaampana kuin toisen luokan aikainen kehitys. Ai-

kaisempaa tutkimustietoa lukutaidon kehityksestä löytyy runsaasti, mutta se on 

rajoittunut pitkälti ensimmäisen luokan tai alkuopetuksen eli luokkien 1–2 aikai-

sen kehityksen tarkasteluun, sekä myöhemmillä luokka-asteilla lukutaitoa en-

nustavien tekijöiden ja lukuvaikeuksien tarkasteluun. Joitakin suomalaiskon-

tekstissa tehtyjä lukusujuvuuden kehitykseen viittaavia kolmannelle luokalle 

ulottuvia tutkimuksia kuitenkin löytyy ja esimerkiksi Eklundin ym. (2015) tutki-

muksessa verrattiin kolmen ryhmän (todettu lukuvaikeus, suvussa kulkevan lu-

kuvaikeusriski ja kontrolliryhmä ilman vaikeuksia) lukutaidon kehitystä, ja tu-

losten mukaan ryhmätasolla toisen luokan lukutaidon kehitys ilman ongelmia 

ennusti lukutaidon kehitystä ilman ongelmia myös kolmannella luokalla. Tulok-

sen voidaan katsoa olevan samansuuntainen kuin tässä tutkimuksessa havaittu 
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kolmannen luokan aikana tapahtuva nouseva kehitystrendi, jonka perusteella 

voidaan myös päätellä, että ensimmäisen ja toisen luokan aikana nouseva luku-

sujuvuus ennustaa kolmannen luokan nousevaa lukusujuvuutta.    

 Tässä tutkimuksessa ei havaittu sukupuolten välillä eroa lukusujuvuuden 

kehityksessä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Tulos on yhteneväinen 

Vlachosin ja Papadimitrioun (2015) toisen luokan oppilaiden lukusujuvuuden 

sukupuolieroja tarkastelleen tutkimuksen kanssa. Samoin Torpan ym. (2013) en-

simmäisen luokan keväästä toisen luokan kevääseen kestäneessä tutkimuksessa 

sukupuolten välillä ei havaittu eroa lukusujuvuuden osalta. Tulos on mielenkiin-

toinen, sillä monet aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet tyttöjen lukutaidon 

olevan poikia parempi. Esimerkiksi aiemmin mainitut Pisa-tulokset osoittavat 

suomalaisten tyttöjen ja poikien lukutaitoerojen olevan maailman suurimpia 

(Vettenranta ym., 2016) ja tuloksia analysoineiden Torpan ym. (2018) mukaan ero 

yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien lukusujuvuudessa on merkittävä (ks. 

myös Barth, Tolar, Fletcher & Francis, 2014). Tämän tutkimuksen pohjalta herää-

kin kysymys missä kohtaa lukusujuvuuden sukupuolierot alkavat tulla näky-

viksi, jos kolmannen luokan kevääseen mennessä eroja sujuvuudessa ei ole, 

mutta yläkouluiässä lukusujuvuuden erot ovat maailman suurimmat?  

 Lukusujuvuutta mitattiin tässä tutkimuksessa kahdella mittarilla, sanalis-

talla ja epäsanoilla. Oikein luettujen sanojen lukemisen on ajateltu perustuvan 

ortografiseen prosessointiin ja epäsanojen lukemisen fonologiseen prosessointiin 

(Aro & Lerkkanen, 2019), jolloin ne myös mittaavat eri prosesseja. Näiden välillä 

ei kuitenkaan havaittu eroa lukusujuvuuden kehityksessä, vaan molempien 

muuttujien kehitystrendit olivat yhteneväisiä ja eri luokka-asteiden väliset yh-

teydet tilastollisesti erittäin merkitseviä, jolloin molemmat muuttujat osoittautui-

vat vahvoiksi lukusujuvuuden ennustajiksi ensimmäiseltä kolmannelle luokalle.  

Lukusujuvuuden ohella tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kielellisen työ-

muistin kehitystä. Tulosten mukaan kielellisen työmuistin kehitys eteni luku-

sujuvuuden kehityksen kanssa samassa linjassa. Kehitystrendi oli nouseva en-

simmäisen luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen. Ensimmäisen ja toisen 
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luokan välinen kehitys oli nopeampaa kuin toisen ja kolmannen luokan välinen 

kehitys. Tulos on samansuuntainen Gathercolen (1999) ja Vuontelan (2008) tutki-

musten kanssa, joissa havaittiin lasten työmuistikapasiteetin kehittyvän varsin 

nopeasti kahdeksaan ikävuoteen asti ja kehityksen jatkuvan merkittävästi aina 

13 vuoteen saakka. Sukupuolten välistä työmuistin kehitystä tarkasteltaessa 

tämä tutkimus sen sijaan tuotti ristiriitaista tietoa. Toistomittausten varianssiana-

lyysi osoitti, että tyttöjen ja poikien kehitys on samanlaista, kun taas korrelaatio-

kertoimien mukaan toisen luokan työmuisti ennusti kolmannen luokan työmuis-

tia tytöillä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin pojilla. Tytöillä selitysaste 

oli 53.1 % ja pojilla 20.1 %.           

 Aikaisempien tutkimusten mukaan fonologisen silmukan toimintaan liit-

tyvä kertaamisprosessi kehittyy lapsilla 6–8 vuoden iässä ja tämä edesauttaa sitä, 

että lapsi kykenee artikuloimaan sanoja ääneen yhä nopeammin. Vuontelan 

(2008) tutkimuksessa suurimmat erot tyttöjen ja poikien välillä havaittiin myös 

juuri 6–8-vuotiaiden ryhmässä, kun tytöt suoriutuivat tehtävistä virheettömäm-

min, mutta pojat olivat nopeampia. Poikien suoriutumisessa havaittiin myös tyt-

töjä selvästi vahvempi yhteys impulsiiviseen käytökseen, joka viittaa hitaam-

paan työmuistin toimintaa ohjaavien komponenttien kypsymiseen. Näyttääkin 

siltä, että työmuistin kehityksessä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle on me-

nossa vaihe, jossa tapahtuu monenlaisia kypsymiseen ja suoriutumiseen liittyviä 

prosesseja vaikuttaen tämänkin tutkimuksen tuloksiin. Tulos antaa kuitenkin 

mahdollisesti viitteitä siitä, että tyttöjen työmuisti kehittyy poikia aikaisemmin 

ja että tytöt käyttävät oppimisprosessissaan kielellistä työmuistia vahvemmin 

kuin pojat (Wei ym., 2012). Käsitystä puoltaa myös tämän tutkimuksen havainto 

siitä,  että tytöillä ensimmäisen luokan työmuisti oli poikia vahvempi ennustaja 

niin ensimmäisen luokan työmuistin sekä toisen ja  kolmannen luokan sanalis-

tan, kuin ensimmäisen luokan työmuistin ja ensimmäisen luokan epäsanojen vä-

lillä.               

 Tarkasteltaessa kielellisen työmuistin ja lukusujuvuuden yhteyttä koko ai-

neistona, sanalistan ja työmuistin yhteydet osoittautuivat tilastollisesti 
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merkitseviksi kaikilla kolmella luokka-asteella. Korrelaatiokertoimet vaihtelivat 

.27–.45 välillä, arvojen ollessa samansuuntaisia, tai hieman korkeampia kuin 

aiemmissakin tutkimuksissa (esim. Gathercolen ym., 2016). Epäsanojen ja työ-

muistin kohdalla yhteydet olivat lähes yhtä vahvoja, eroten kuitenkin ensimmäi-

sen luokan mittauksessa, jossa epäsanojen ja työmuistin välinen selitysaste oli  

13.2 % ja sanalistan ja työmuistin 20.2 %. Eron tilastollista merkitsevyyttä ei mi-

tattu, mutta selitysasteen perusteella tulokseen voidaan arvioida vaikuttaneen 

sanalistan ja epäsanojen lukemisessa tarvittavat erilaiset toiminnot. Sanalistan sa-

noilla on todellisuudessa jokin merkitys, jolloin lapsi, jolla dekoodaustaito ja ni-

meämisen sujuvuus ovat jo ensimmäisen luokan keväällä automatisoituneet, voi 

kyetä nopeasti yhdistämään näkemänsä kirjaimet tutuksi sanaksi. Sen sijaan epä-

sanoja luettaessa lukija ei voi samalla tavoin yhdistää sanahahmoja aikaisempiin 

tietoihinsa, vaikka dekoodaustaito olisi hallussa (ks. esim. Shapiro, Carroll & So-

lity, 2013). Näin sanalistaa luettaessa lukijan työmuisti kuormittuu enemmän, 

joka selittää työmuistin vahvemman selitysosuuden. Toisaalta on huomioitava, 

että ääneen luettaessa suomen kielessä sanan voi ääntää vaikka sen merkitystä ei 

ymmärtäisikään (Hautala & Aro, 2012).  

 Ensimmäisen luokan työmuistin vahva selitysosuus sanalistan osalta voi 

liittyä myös aiemmissa tutkimuksissa havaittuun ilmiö fonologisen silmukan tär-

keydestä lukutaidon alkuvaiheessa (Sokka ym., 2010). Näkemystä tukee tässä 

tutkimuksessa todettu työmuistin heikompi selitysaste toisella ja kolmannella 

luokalla, jota voidaan pitää merkkinä siitä, että työmuistin toiminta on siirtynyt 

lukutaidon alkuvaiheen jälkeen enemmän keskusyksikön prosessoitavaksi, ku-

ten Sokan ym. tutkimuksessa havaittiin. Työmuistin ja lukusujuvuuden vahva 

positiivinen yhteys voi kuitenkin olla myös tulosta lukusujuvuuden ja työmuis-

tin vastavuoroisesta kehityksestä, samoin kuin Pengin ym. (2018) meta-analyy-

sissa todettiin. Tuloksia vertailtaessa ja arvioidessa on lisäksi hyvä huomioida, 

että Vuontelan (2008) tutkimuksessa työmuistia mitattiin näkö- ja kuuloaistiin 

perustuvilla tehtävillä tietokoneavusteisesti hiiren näppäintä painamalla, kun 

taas tämä tutkimus perustui kielellistä työmuistia mittaavasta tehtävästä, jossa 
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auditiivisia ärsykkeitä piti kyetä prosessoimaan kielelliseen muotoon ja toista-

maan takaperin ääneen. Joka tapauksessa tämän tutkimuksen perusteella on il-

meistä, että ryhmätasolla tarkasteltaessa työmuistilla ja lukusujuvuudella on po-

sitiivinen yhteys ja työmuistin selittää lukusujuvuuden vaihtelua ensimmäiseltä 

kolmannelle luokalle sekä oikein luetuilla sanoilla että epäsanoilla mitattuna, se-

litysasteiden vaihdellessa koko aineistossa 6.9 % ja 20.2 % välillä.  

 Tulokset vahvistavat näin aikaisempien tutkimuksien löydöksiä toimivan 

työmuistin merkityksestä lukusujuvuuden positiiviselle kehitykselle. Lisäksi 

koko ryhmän sekä tyttöjen osalta selitysasteet osoittautuivat poikia vahvem-

miksi. Yhtenä syynä poikien heikompaan työmuistin ja lukusujuvuuden yhtey-

teen voisi mahdollisesti pitää työmuistin ja tarkkaamattomuuden yhteyttä, joka 

aikaisempien tutkimusten valossa on tullut pojilla selvemmin esille. Bolden, Rap-

port, Raiker, Sarver ja Kofler (2012) havaitsivat vahvan yhteyden 8–12-vuotiai-

den poikien kielellisen työmuistin ja tarkkaamattomuuden välillä. ADHD-pojilla 

fonologisen työmuistin kapasiteetti oli heikompi tai alikehittyneempi kuin tyy-

pillisesti kehittyneellä verrokkiryhmällä. Lisäksi Grayin ym. (2015) pitkittäistut-

kimuksessa todettiin poikien työmuistin ja tarkkaamattomuuden ennustavan 

matematiikan oppimisvaikeuksia. Vuontelan (2008) tutkimuksessa puolestaan 

tuli ilmi poikien impulsiivisempi käytös työmuistitehtävien suorittamisessa. Tä-

män tutkimuksen kohdalla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, onko tutkimukseen osal-

listuneilla pojilla todettu tarkkaamattomuuteen liittyviä piirteitä, jolloin mahdol-

liseen syy-yhteyteen on suhtauduttava varauksella.  

 Tämän tutkimuksen erityinen mielenkiinto kohdistui niihin oppilaisiin, 

jotka valikoituivat heikkoihin lukijoihin kaikilla kolmelle luokka-asteella. Heik-

kojen lukijoiden yksilöllisten kehitystrendien tarkastelu osoitti, että sekä sanalis-

talla että epäsanoilla mitattuna yleinen lukusujuvuuden kehitystrendi oli nou-

seva. Kehitystrendi noudatti samaa linjaa kuin koko aineiston tulos eli ensimmäi-

sen ja toisen luokan välillä kehitys oli nopeampaa kuin toisen ja kolmannen luo-

kan mittauksessa. Toisen ja kolmannen luokan välinen mittaus toimi myös erot-

televana ajankohtana niiden oppilaiden kohdalla, joiden kehitystrendi poikkesi 
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yleisestä joko sanalistalla tai epäsanoilla mitattuna. Epäsanojen lukemista on pi-

detty englannin kielessä vahvana fonologisen prosessoinnin puutteista johtuvien 

lukuvaikeuksien mittareista, mutta suomen kielessä asia ei ole yhtä selkeä (Ah-

venainen & Holopainen, 2014). Tämä tutkimuksen tulosten mukaan epäsanojen 

lukeminen kuitenkin erotteli tehokkaammin heikkoja lukijoita, sillä  sanalistalla 

mitattuna heikoimpaan ryhmään valikoitui 13.2 % oppilaista ja epäsanoilla mi-

tattuna 19.2 %. Epäsanoilla mitattuna myös nousevasta kehitystrendistä poik-

keavia oppilaita oli kolme enemmän kuin sanalistalla mitattuna.  Tulos voi mah-

dollisesti kertoa fonologisen prosessoinnin heikkouksista epäsanoilla valikoitu-

neilla oppilailla, sillä molemmilla mittareilla mitattuna heikkojen lukijoiden ris-

kiryhmään valikoituneesta 6 % oppilaasta suurin osa oli epäsanojen kohdalla 

poikkeavaan kehitystrendiin kuuluvia. Hitaiden lukijoiden merkityksettömien 

sanojen suurempi eriytyminen ja mahdolliset fonologisen prosessoinnin heik-

koudet todettiin myös Hautalan ja Aron (2012) tutkimuksessa.    

 Kaikissa kolmessa heikoimpien ryhmässä oli lukumääräisesti enemmän 

poikia kuin tyttöjä, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämä kertoo 

todennäköisesti siitä, että poikien yksilölliset taitoerot ovat suuria, jolloin heitä 

valikoituu useammin heikompien ryhmään (Aro & Lerkkanen, 2019).  Riskiryh-

mien tarkastelu osoitti yksilöllisten erojen olevan suuria myös koko ryhmän ta-

solla, sekä sanalistalla että epäsanoilla mitattuna. Suuri ryhmien sisäinen vaih-

telu ei sinällään ollut yllättävä tulos, sillä yksilölliset erot lukutaidon kehityk-

sessä on todettu suuriksi monissa aiemmissa tutkimuksissa (Aro, 2004; Eklund 

ym., 2013; Lerkkanen, 2013; Torppa ym., 2007). Yksilölliset vaihtelut heikoimpien 

ryhmien sisällä pysyivät kuitenkin koko aineiston suurimpana siitäkin huoli-

matta, että kolmannella mittauskerralla heikoimpien ryhmien sisäisten vaihtelu-

jen ero oli pienentynyt lähtötasoon verrattuna. 

Tulokset vahvistivat myös aikaisempaa käsitystä lukutaidon haasteiden 

pysyvyydestä, sillä heikoin ryhmä pysyi heikoimpana kaikilla mittauskerroilla. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Aunola ym., 2002; Lyytinen, 2004, Soodla ym., 

2015) havaittua heikoimpien lukijoiden ikätoveriensa taitotason saavuttamista ei 
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havaittu kolmannen luokan kevääseen mennessä. Tulosten vertaileminen on kui-

tenkin haastavaa, sillä monissa aikaisemmissa tutkimuksissa heikoimpien luki-

joiden kehitystä on tarkasteltu pääosin erityisopetuksen intervention tai kuntou-

tuksen vaikutusten  näkökulmasta (esim. Ketonen, 2010; Peltomaa, 2014; Saine, 

2010; Uusitalo-Malmivaara, 2009)  Tämän tutkimuksen osalta ei ole tietoa siitä, 

ovatko heikoimmat oppilaat saaneet osa-aikaista erityisopetusta tai muuta tukea 

lukusujuvuutensa kehittämiseen. Salmen (2008) pitkittäistutkimuksessa tarkas-

teltiin kognitiivisista taustataidoista erityisesti nimeämisnopeuden yhteyttä lu-

kunopeuteen ja havaittiin heikkojen nimeäjien lukunopeuden pysyvän normaa-

lilukijoita hitaampana koko seurannan ajan eli alle kouluikäisestä toisen luokan 

loppuun. Samaan johtopäätökseen tulivat myös Torppa kollegoineen (2013) ni-

meämisnopeuden ja lukemisen yhteyttä tarkastellessaan. Nimeämisen hitaus 

heikoin työmuistin rinnalla voi olla todennäköinen haaste myös tämän tutki-

muksen heikoilla lukijoilla, kuten tämän tutkimuksen työmuistia koskeneista tu-

loksista voidaan päätellä.           

 Korkeimmassa riskiryhmässä olevien heikkojen lukijoiden työmuistin taso 

sijoittui keskihajonnan alapuolelle ja osoittautui muuta ryhmää heikoimmaksi. 

Sokan ym. (2010) mukaan kielellinen työmuisti ennustaa parhaiten 1–3 vuotta 

lukeneiden lukutaitoa perustuen siihen, että lukemisen alkuvaiheessa eli Frithin 

(1985) lukemisprosessin kehitystä kuvaavan mallin alfabeettisessa vaiheessa, tar-

vitaan erityisesti fonologisia taitoja. Lukusujuvuuden ongelmat alkavat puoles-

taan tulla näkyviin alfabeettisesta vaiheesta ortografiseen vaiheeseen siirtymi-

sessä, kun lukeminen perustuu enemmän kokonaisiin sanahahmoihin sekä säi-

lömuistin ja keskusyksikön toimintaan. Tähän liittyy Sokan ym. (2010) mukaan 

myös nopean nimeämisen haasteet. Lisäksi riskiryhmän heikomman työmuisti-

tason voidaan ajatella vahvistavan aiemmin todettua epäsanojen sanalistaa suu-

rempaa erottelevuutta lukusujuvuuden kehityksen mittarina. Epäsanojen muis-

taminen on vaikeampaa kuin merkityksellisten sanojen (Aro & Lerkkanen, 2019), 

ja korkeimpaan riskiryhmään valikoituneiden oppilaiden pysyvä tai laskeva ke-

hitystrendi johtui suurimmalla osalla oppilaista epäsanojen heikosta tasosta.  



63 
 
 

 

Yksilötason tarkastelussa oli havaittavissa myös samansuuntaista työmuis-

tin kehityksen jatkumoa, kuin Kyttälän ym. (2019) tutkimuksessa. Eli työmuistin 

kehittyy yksilöllisesti tason pysyessä jokseenkin vakaana. Lisäksi koska kehityk-

sellisesti lukemisen vaikeudessa näyttää olevan kyse dekoodauksen haasteista 

(Hautala & Aro, 2012), niin tämän tutkimuksen havainto riskiryhmän lukijoiden 

ja työmuistin yhteydestä voidaan yhdistää edellä mainitun Kyttälän ja kollegoi-

den löydökseen alle kouluikäisenä todetun heikon työmuistin yhteydestä dekoo-

dauksen tasoon toisella luokalla.   

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimuksen tulokset korostavat oppilaiden kehi-

tyksen nousevaa jatkumoa alkuopetuksen aikana, jatkuen kolmannella luokalla. 

Samalla kuitenkin ryhmätason sisällä yksilölliset erot kehityksessä ovat suuria ja 

tasoltaan heikot oppilaat pysyvät heikkoina sekä lukusujuvuuden että työmuis-

tin kehitystä tarkasteltaessa. Tulokset antavat aihetta kiinnittää huomiota luku-

sujuvuuden kehityksen arviointiin ja seurantaan vielä kolmannella luokalla, 

mutta sitäkin enemmän tulokset antavat aihetta pohtia niitä keinoja, joilla riski-

ryhmään kuuluvat lukijat tunnistetaan jo alkuopetuksen aikana ja kuinka heidän 

lukusujuvuutensa kehittymistä tuetaan heti ensimmäisen mittauksen jälkeen ja 

tarvittaessa alkuopetustakin pidemmälle. Lisäksi erityisen tärkeää on huomioida 

heikkojen lukijoiden kohdalla taustalla vaikuttava kielellinen työmuisti ja sen 

tarvittava tukeminen.  

Riskiryhmän kehitystä ajatellen pidemmän aikavälin lukemisongelmia on 

mahdollista ennaltaehkäistä (Heikkilä, 2016), mutta on osin vielä epäselvää, millä 

keinoin lukemisen sujuvuutta on parasta tukea (Aro & Lerkkanen, 2019). Luku-

sujuvuuden tukemista tarkastelleen Huemerin (2009) mukaan sujuvuutta on 

pääasiallisesti tuettu joko toistolukemisen tai lukemisen määrän lisäämisen läh-

tökohdista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että heikot lu-

kijat lukevat vapaa-ajallaan huomattavasti vähemmän kuin vertaisensa (van Ber-

gen ym., 2018), ja vähäisen lukemisen vähyyden takia sujuvuus ei pääse kehitty-

mään.  Lukemisen määrällinen lisääminen tarkoittaa käytännössä ohjattua luke-

misen harjoittelun lisäämistä niin koulussa tai kannustamalla oppilaita lukemaan 
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enemmän  koulun ulkopuolisella ajalla (Huemer, 2009; Peura ym., 2018). Oma-

ehtoista  ja tiivistä lukuharrastusta onkin esitetty tehokkaimmaksi lukusujuvuu-

den tukijaksi (Aro, Huemer, Heikkilä & Mönkkönen, 2011) ja Aron ja Lerkkasen 

(2019) mukaan tulokset niin lukemismäärän lisäämisestä kuin toistolukemisen 

käyttämisestä tukikeinona ovat olleet myönteisiä. 

Toistolukemisen taustalla on ajatus siitä, että oppilaan lukiessa samoja ta-

vuja, sanoja tai tekstiä useita kertoja peräkkäin, ne tulevat oppilaalle tutuiksi ja 

tunnistamisprosessi automatisoituu (Huemer, 2009). Nykykäsityksen mukaan 

suomen kielen lukemisen nopeutuminen ja sujuvoituminen perustuu mahdolli-

sesti  äänteen ja sanatason välillä olevien yksiköiden tunnistamisen automatisoi-

tumiseen (Aro & Lerkkanen, 2019), jolloin esimerkiksi tavuihin perustuvien har-

joittelumenetelmien interventiotutkimuksista on saatu hyvä tuloksia. Muun mu-

assa Huemer, Aro Lander ja Lyytinen (2010) havaitsivat tavuharjoittelun edistä-

vän sanojen ja myös epäsanojen lukemista, silloin kun harjoiteltu tavu oli mu-

kana. Heikkilän (2015) Jyväskylän yliopistossa kehitettyyn Ekapeli-tietoko-

nesovellukseen pohjautuvassa tutkimuksessa, tavujen toistoharjoittelusta saatiin 

myös rohkaisevia tuloksia. Jo kymmenen harjoittelukerran jälkeen oppilaiden 

tavu– ja sanatason lukusujuvuudessa havaittiin edistymistä ja heikot lukijat edis-

tyivät eniten. Heikkilän tutkimuksen mukaan nimeämisnopeudella puolestaan 

ei ollut yhteyttä harjoittelun tulokseen, jolloin taidoiltaan heikoimpien, kuten esi-

merkiksi tämän tutkimuksen riskiryhmän oppilaat, todennäköisesti  hyötyisivät 

toistolukemisesta. Näkemystä tukee Heikkilän, Aron, Närhen, Westerholmin ja 

Ahosen (2013) tutkimuksen tulos, jonka mukaan osa toisen ja kolmannen luokan 

oppilaista tarvitsevat vielä tavutason harjoittelua lukusujuvuuden pohjan vah-

vistamiseksi. 

Lukusujuvuuden tukeminen vaatii kuitenkin  myös oppilaalta vahvan mo-

tivaation harjoitteluun (Hautala & Aro, 2010; Heikkilä ym., 2013; Huemer ym., 

2012). Tämän tutkimuksen perusteella pojat eivät juurikaan eronneet tytöistä lu-

kusujuvuuden kehityksen kannalta, mutta yleinen näkemys poikien kiinnosta-

mattomuudesta lukemista kohtaan on hyvä huomioida tukemista suunnitellessa. 
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Mikä poikia kiinnostaa ja millaisista teksteistä he innostuvat? Poikien heikom-

man suoriutumisen haasteita on pohtinut myös Eklund (2017) väitöskirjassaan.  

Edellä mainittu Ekapeli on eräs mahdollisuus monipuolistaa harjoittelua, mutta 

erityisen tärkeää on kiinnittää huomio harjoittelun ohella oppilaan minäpysty-

vyyteen (Peura ym., 2018), sekä lukuvaikeuksilta suojaaviin tekijöihin, kuten 

myönteisiin sosiaalisiin suhteisiin vertaisten ja opettajien kanssa (Kiuru ym., 

2013). Heikkilän ym. (2013) mukaan heikoimmat oppilaat hyötyvät kaikkiaan lu-

kukuntoutuksesta eniten, vaikka harjoitteluvaikutukset voivat olla osin ärsyke-

spesifejä.  

Työmuistin harjoitteluvaikutuksista sen sijaan on saatu ristiriitaisa tuloksia 

(Aro & Lerkkanen, 2019). Melby-Lervågin ja Hulmeen (2013) meta-analyysi 

osoittaa, että harjoittelulla saadaan aikaiseksi lähinnä lyhytaikaisia positiivisia 

vaikutuksia työmuistitaitoihin, mutta vaikutusten yleistymistä ei ole pystytty au-

kottomasti todistamaan. Myös Soverin, Antfolkin, Karlssonin, Salon ja Laineen 

(2018) meta-analyysi osoitti samaa sekä kielellisen että visuospatiaalisen työ-

muistin osa-alueilla. On näin ollen vaikeaa arvioida, voidaanko riskiryhmän op-

pilaiden kielellisen työmuistin kuntoutuksella edesauttaa  lukusujuvuuden ke-

hittymistä. Työmuistin tasoa arvioidessa on kuitenkin hyvä huomioida poikien 

ja tyttöjen erilaiset lähtökohdat, sekä työmuistin vahva yhteys tarkkaavaisuu-

teen, jolloin oppilaan suoriutumiseen liittyvät haasteet voivat liittyä taustalla pii-

leviin työmuistin haasteisiin, ilman että taustalla on varsinaisia oppimisen haas-

teita. Voi myös olla mahdollista, että tämän tutkimuksen riskiryhmän oppilaiden 

heikko suoriutuminen lukusujuvuutta mittaavissa tehtävissä johtuu osin haas-

teista kohdistaa tarkkaavaisuus tehtävän ohjeistukseen ja itse suorittamiseen. Tä-

män vuoksi ympäristön oppimisjärjestelyihin ja testitilanteisiin on kiinnitettävä 

huomioita.  

4.2 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää aineiston kokoa, lähes kahtasataa Keski-

Suomalaista oppilasta. Määrää voidaan pitää kattavan otoksena, kun 
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huomioidaan, että tutkimuksessa tarkasteltiin perustaitojen kehitystä. Lisäksi 

koulujen väliset sekä alueelliset erot eivät suomessa ole vielä kovinkaan suuret 

(Vettenranta ym., 2016), jolloin tuloksia voidaan kokonaisuudessaan pitää varo-

vaisesti yleistettävissä olevina. Myös tutkimuksen pitkittäisasetelma, jossa sa-

moja oppilaita seurattiin ensimmäisen luokan keväästä aina kolmannen luokan 

kevääseen, lisää tutkimuksen kehityksellisen näkökulman luotettavuutta. Suo-

malaislasten lukutaidon kehitys tapahtuu alkuvaiheessa nopeasti, jolloin vuoden 

välein tapahtuvaa mittausta voidaan Aron ja Lerkkasen (2019) mukaan pitää so-

pivana kehityksen tason muutosten havaitsemisessa ja arvioimisessa.  

 Lukusujuvuutta tässä tutkimuksessa mitattiin kahdella mittarilla, oikein lu-

ettujen sanojen  ja epäsanojen ääneen lukemisella. Kahden mittarin käytön voi-

daan katsoa lisäävän  tutkimuksen luottavuutta, sillä merkityksellisten sanojen 

ja merkityksettömien sanojen on todettu mittaavan lukusujuvuuden eri osa-alu-

eita, huomioiden kuitenkin, että erottelevuus on vahvempi Suomea epäsäännön-

mukaisemmissa kielissä, kuten englannissa (Landerl & Wimmer, 2008). Lisäksi 

on huomioitava, että tämän tutkimuksen aineisto oli osa FLARE-pitkittäistutki-

musta, ja todellisuudessa oppilaiden lukusujuvuutta mitattiin näillä kahdella 

mittarilla myös toisen ja kolmannen luokan syksyllä. Onkin mahdollista, että tu-

loksiin on vaikuttanut oppilaiden kyllästyminen toistuvaan testaukseen, sekä ke-

vään mittauksissa mahdollinen yleinen väsymys lukukauden lähestyessä päätös-

tään.  

 Heikkojen lukijoiden määrittelemisessä tässä tutkimuksessa päädyttiin ai-

kaisempia tutkimusten perusteella 25 persentiilin katkaisurajaan. Raja osoittau-

tui tarkoituksenmukaiseksi, sillä heikkojen lukijoiden ryhmiin valikoituneet op-

pilaat osoittautuivat heikoiksi kaikilla mittauspisteillä ja lisäksi heidän työmuis-

titasonsa oli myös muuta ryhmää heikompi. Tiukemman katkaisurajan käyttä-

minen olisi todennäköisesti karsinut riskiryhmästä pois todellisuudessa heikkoja 

lukijoita. Heikkojen lukijoiden kehitystrendejä määritelessä päädyttiin puoles-

taan käyttämään raakapisteisiin perustuvia rajoja. Kahden pisteen muutos suun-

taan tai toiseen osoittautui yllättävän tiukaksi rajaksi, jonka seurauksena 
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yleisestä nousevasta kehitystrendistä poikkeavia kehityskulkuja oli vähän ja lä-

hes kaikkien heikkojenkin lukijoiden kehitystrendi oli nouseva. Tutkimuksen ke-

hitystä tarkastelevaa näkökulmaa vasten ajateltuna väljempi pisteraja olisi toden-

näköisesti tuonut poikkeavia kehitystrendejä enemmän ilmi.     

Työmuistin osalta tutkimus keskittyi tarkastelemaan kielellisen työmuistin 

kehitystä ja sen yhteyttä lukusujuvuuteen. Kuten tutkimuksen teoriaosassa on 

tullut ilmi, niin kielellisen työmuistin yhteys lukemiseen on todettu vahvaksi  

aiemmissa tutkimuksissa. Aiemmat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että työ-

muistiongelmat voivat esiintyä hyvin rajatullakin alueella (Kyttälä, 2008; Kyttälä, 

Aunio & Hautamäki, 2010), jolloin eri osa-alueiden työmuistiheikkouksien seu-

raukset voivat aiheuttaa ongelmia osin erilaisia kognitiivisia taitoja tarvittaviin 

taitoihin, kuten lukemiseen tai matematiikkaan (Jaakkola ym., 2012). Tältä osin 

on perusteltua keskittyä tarkastelemaan vain yhtä osa-komponenttia, mutta sa-

malla on muistettava, että työmuistin toiminta kokonaisuudessaan on hyvin mo-

nimutkainen prosessi, jonka kehityksen eri vaiheissa eri osakomponenttien toi-

minta korostuu. Eri työmuisti-komponenttien toiminnan on todettu vaikuttavan 

eri tavoin myös lukemisen kehittymisen eri vaiheissa. Lisäksi myös lukutaidon 

kehittyminen itsessään vaatii muidenkin osa-alueiden kuin työmuistin suotuisaa 

toimintaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltu kielellinen työmuisti on vain yksi osa-

alue lukusujuvuuden kehityksen taustalla, joka on huomioitava tuloksia arvioi-

taessa. Vaikka kielellisellä työmuistilla havaittiin omaa selitysosuutta lukusuju-

vuuden kehityksen variaatiossa, niin suurin osa vaihtelusta jäi kuitenkin muiden 

tekijöiden selitettäväksi. Tulevissa tutkimuksissa yksilöllisten kehityspolkujen 

tarkempi tarkastelu, jossa huomioidaan lukusujuvuuden kielellistä työmuistia 

laajemmin työmuistin toimintaa, voisi tuoda lisää tietoa myös työmuistin ja lu-

kusujuvuuden yhteydestä. 

 Tässä tutkimuksessa heikkojen lukijoiden lisäksi oppilaita jaoteltiin luku-

taidon tason mukaisiin ryhmiin kvartiileittain. Tarkasteltaessa miten oppilaat ja-

kautuivat eri mittauskertojen välillä eri ryhmiin, huomattiin, että myös taitota-

soltaan parempien oppilaiden ryhmissä tapahtui mittauskertojen välillä 
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liikkuvuutta. Työmuistin yhteyttä näiden taitotasoltaan parempien lukijoiden lu-

kusujuvuuteen sekä mahdollisia syy-yhteyksiä eri ryhmiin siirtymiselle verrat-

tuna heikoimpiin ryhmiin, olisi mielenkiintoista tarkastella. Onko syynä työ-

muistin heikkous, fonologisen prosessoinnin tai nimeämisen haasteet, vai joh-

tuuko liikkuvuus vain oppilaan mittaushetken vireystilasta ja keskittymisky-

vystä? Tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon mah-

dolliset tilannetekijät ja inhimilliset virheet, joita tutkimustilanteisiin on liittynyt.  

  Lukusujuvuuden ja työmuistin kehittyminen on kaikkiaan monien asioiden 

summa, ja tässä tutkimuksessa on perehdytty vain pieneen osaan siitä kokonai-

suudesta. Tänä syksynä tai viimeistään ensi keväänä peruskoulujen ensimmäiset 

luokat lähtevät toteuttamaan uuden opetussuunnitelman edellyttämää muu-

tosta, jossa A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen 

opiskelun on alettava jo ensimmäisellä luokalla (Opetushallitus, 2019). Monissa 

kouluissa A1-kieleksi on valikoitunut englanti. Erityisesti heikkoja lukijoita aja-

tellen tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista seurata, miten kahden ortografial-

taan päinvastaisen kielen opiskelu vaikuttaa oppilaiden lukusujuvuuden kehi-

tykseen suomen kielessä. Tällä voi olla suuria vaikutuksia oppilaiden lukusuju-

vuuden kehitykseen ja heidän tulevaan opintiehensä.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet (tytöt ja pojat n=189)           
                        
        Sanalista                                       Epäsanat     Työmuisti 

1 lk  2 lk  3 lk  1 lk   2 lk  3lk  1 lk  2 lk  3 lk 

Sanalista  1 lk  1  

2 lk  .90***   1  

3 lk  .83***  .93*** 1  

Epäsanat  1 lk  .93***  .86***  .80***  1  

2 lk  .81***  .90***  .86***  .85***  1  

3 lk  .76***  .85***  .87***  .78***  .92***  1  

Työmuisti   1 lk  .45***  .35***  .36***  .36***  .31***  .28***  1  

2 lk  .32***  .28***  .27***  .31***  .28***  .24**  .43***  1  

3 lk  .44***  .39***  .38***  .41***  .38***  .37***  .48***  .61***  1   

*p < .05, **p < .01, ***p< .001 
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LIITE 2. Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet (tytöt n=98)  

     Sanalista                                             Epäsanat     Työmuisti 

1 lk  2 lk  3 lk  1 lk   2 lk  3lk  1 lk  2 lk  3 lk 

Sanalista 1 lk  1  

  2 lk  .91*** 1  

  3 lk  .86***  .91***  1  

Epäsanat 1 lk  .94***  .89***  .82***  1  

  2 lk  .83***  .92***  .86***  .85***  1  

  3 lk  .79***  .85***  .86***  .81***  .90***  1  

Työmuisti  1 lk  .54***  .49***  .50***  .48***  .40***  .35***  1  

  2 lk  .40***  .35***  .32**  .34**  .27**  .30**  .48***  1  

3 lk  .45***  .42***  .39***  .40***  .35**  .34**  .44***  .73***  1 

*p < .05, **p < .01, ***p< .001 
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LIITE 3. Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet (pojat n=91)  

 Sanalista                                             Epäsanat     Työmuisti 

1 lk  2 lk  3 lk  1 lk   2 lk  3lk  1lk  2 lk  3 lk           

Sanalista 1 lk  1  

  2 lk  .89***  1  

  3 lk  .81***  .93***  1  

Epäsanat 1 lk  .93***   .84***  .78***   1  

  2 lk  .80***  .89***  .87***  .84*** 1  

  3 lk  .73***  .85***  .88***  .76***  .93***  1  

Työmuisti  1 lk  .36***  .22*  .25*  .27*  .24*  .21*  1  

  2 lk  .25*  .21*  .22*  .30**  .28**  .19  .38***  1   

  3 lk  .43***  .36***  .39***  .44***  .42***  .42***  .53***  .46***  1 

*p < .05, **p < .01, ***p< .001   
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        LIITE 4. Korrelaatioiden vertailu sukupuolittain (z-arvot ylempänä ja p-arvot alempana).      

Sanalista     Epäsanat     Työmuisti 

1 lk  2 lk  3 lk  1 lk  2 lk  3 lk  1 lk  2 lk  3 lk 

Sanalista 1 lk  1  

  2 lk  -0.97  1                 
     .166                   
   3 lk  -0.92  0.88   1               
       .18  .19                 

Epäsanat 1 lk  -0.43  -1.33     -0.70  1             
     .333  .092  .242               
   2 lk  -0.59   0.90  -0.70  -0.22  1           
     .279  .184  .458  .414             
   3 lk  -1.11  -0.05   0.66  -0.91   1.15   1         
     .134  .481  .255  .182  .126            

Työmuisti 1 lk  -1.58  -2.05  -1.99  -1.69  -1.23  -1.03   1       
     .057  .02  .023   .045  .109  .152         
   2 lk  -1.07  -1.07  -0.72  -0.32   0.07  -0.77  -0.86   1     
     .143  .143  .235   .373   .474  .221  .194       
   3 lk  -0.20  -0.49  -0.04   0.40   0.60   0.59  0.82  -2.94  1   
     .42   .313  .484   .344   .273  .277  .207  .002 

*p < .05, **p < .01, ***p< .001  

 


