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Laskusujuvuudella tarkoitetaan tarkkaa ja nopeaa yhteen- ja vähennyslaskujen 
suorittamista ilman apuvälineitä. Varhaisten matemaattisten taitojen kehityk-
sellä on yhteyttä myöhemmin matematiikan taitojen oppimiseen ja akateemiseen 
koulumenestykseen. Familiaalinen eli periytyvä riski tarkoittaa suvuittain esiin-
tyvää riskiä matematiikan sujuvuuden osalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää familiaalisen riskin yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden 
kehitykseen perusopetuksen 1.—2. luokan aikana. Lisäksi tutkittiin, onko tyttö-
jen ja poikien kehityksessä eroa. Kiinnostuksen kohteena oli se, miten familiaali-
nen riski on yhteydessä yhteen- tai vähennyslaskusujuvuuden riskiryhmään 
kuulumiseen.  

Tutkimusaineisto on osa FLARE-hanketta (FLuency in Arithmetic REa-
ding), jossa on mitattu lasten lasku- ja lukutaidon kehitystä. Aineisto on kerätty 
vuonna 2016 Keski-Suomen alueella. Aineistoa analysoitiin SPSS24.0-ohjelmis-
tolla. Tutkimusjoukkoon kuului 146 oppilasta, joista tyttöjä oli 78 ja poikia 68. 
Tutkittavien yhteen- ja vähennyslaskutaitoja mitattiin kolmella mittauskerralla: 
1. luokan keväällä, 2. luokan syksyllä ja 2. luokan keväällä.  

Tulokset osoittivat, että yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus lisääntyi mit-
tauskertojen välillä kaikilla familiaalisilla riskiryhmillä. Familiaalisten riskiryh-
mien välillä erot eivät kasvaneet. Familiaalisten riskiryhmien väliset erot olivat 
tilastollisesti merkitseviä kaikilla mittauskerroilla. Vähäisen riskiryhmän lapset 
laskivat enemmän laskuja kuin korkean riskiryhmän lapset. Pojat laskivat vähen-
nyslaskuja sujuvammin kuin tytöt. Familiaalisella riskillä ei ollut yhteyttä yh-
teen- tai vähennyslaskusujuvuuden riskiryhmään kuulumiseen.  

Familiaalisen riskin yhteys yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehityk-
seen tulee tiedostaa, jotta kehitystä voidaan tarkkailla ja tarjota tukea varhaisessa 
vaiheessa. Yhteistyö vanhempien kanssa on merkittävässä roolissa, kun tuetaan 
lapsen matematiikan taitojen kehittymistä, sillä yhteen- ja vähennyslaskusuju-
vuus kehittyvät harjoittelun myötä. Matematiikan kumulatiivisuuden takia var-
hainen tuki on merkityksellistä, sillä vaikeudet varhaisissa taidoissa näyttäytyvät 
korkeammissa matematiikan taidoissa. Tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon 
tuen yhteyttä sujuvuuden kehitykseen. Varhainen riskien tunnistus auttaa koh-
dentamaan tuen varhaisessa vaiheessa ja kohdistamaan tukea niille, jotka sitä tar-
vitsevat. Tiedostamalla riskitekijöitä, voidaan tarkkailla oppilaita, jotka kuuluvat 
riskiryhmiin tarkemmin. 
 

Asiasanat: yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitys, familiaalinen riski, ris-

kiryhmä, matematiikka  
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1 JOHDANTO 

Peruslaskutaidot ovat tärkeitä päivittäisissä käyttötarkoituksissa, korkeampien 

matematiikan taitojen oppimisessa ja työelämässä menestymisen kannalta (Ball 

ym., 2005).  Arkielämän matemaattinen tieto, johon laskeminen ja sen hyödyntä-

minen kuuluvat, on pohjana matemaattiselle ajattelulle (Baroody, 1987). Mate-

matiikan osaaminen rakentuu monista osatekijöistä (Dowker, 2005) ja taidon ke-

hitykseen on yhteydessä monia taustatekijöitä. Osatekijöiden tunteminen auttaa 

tukemaan lasta matematiikan taitojen oppimisessa. Aritmetiikka eli laskuoppi 

luo pohjaa monien matemaattisten taitojen kehitykselle. (Väisänen, 2017.) Suju-

vuus matematiikassa on yhteydessä myöhempään matematiikan osaamiseen 

(Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi, 2004) ja akateemisissa aineissa menes-

tymiseen (Koponen ym., 2016). Jos lapsella on hankaluuksia oppia matemaattisia 

taitoja, on tärkeää tukea lasta varhaisessa vaiheessa. Näin tuetaan samalla muita 

kehittyviä taitoja.  

Monissa tutkimuksissa (esim. Aunio, 2008; Chong & Siegel, 2008; Desoete 

& Grégoire, 2006; Hannula-Sormunen, Räsänen & Lehtinen, 2007; Jordan, Kap-

lan, Locuniak & Ramineni, 2007) on noussut esille varhaisten matemaattisten tai-

tojen merkitys myöhemmälle osaamiselle. Osaamiserot 1. luokalla ovat suuria 

(Aunio & Niemivirta, 2010). Mikäli lapsella päivähoitoon tullessaan tai sen ai-

kana (3 — 6 -vuotiaana) on vaikeuksia oppia matematiikkaa, todennäköisesti hä-

nellä on vaikeuksia oppia jatkossa myöhempää matematiikkaa (Jordan ym., 

2007) ja hän todennäköisesti on myöhemminkin koulu-urallaan jäljessä mate-

maattisissa taidoissa verrattuna ikätovereihinsa (Aunola ym., 2004).   

Vaikeudet matematiikan oppimisessa ilmenevät usein lisäksi äidinkielessä 

sekä muissa akateemisissa aineissa (Cirino, Fuchs, Elias, Powell & Schumacher, 

2015). Tällöin puhutaan komorbiditeetistä eli kahden oppimisvaikeuden päällek-

käistymisestä (Räsänen & Ahonen, 2004). Jos lapsella on yksi oppimisvaikeus, 

Landerlin ja Mollin (2010) mukaan tämä lisää riskiä toiselle oppimisvaikeudelle 

jopa neljä-viisi kertaa suuremmaksi. Heidän arvionsa mukaan jopa 43 %:lla op-

pilaista, joilla on haasteita matematiikan tai äidinkielen oppimisessa, on havaittu 
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komorbiditeettia. Luku- ja laskusujuvuudessa esiintyvät haasteet liittyvät usein 

oppimisvaikeuteen (Locuniak & Jordan, 2008). Lukeminen ja kirjoittaminen ovat 

laskuopin ohella taitoja, jotka luovat pohjaa akateemiselle oppimiselle ja arkielä-

män haasteista selviämiselle (Väisänen, 2017). Matematiikan vaikeuksien varhai-

sen tunnistuksen merkitys korostuu lisäksi lukemisen ja muiden oppiaineiden 

näkökannalta.    

Matematiikan taitojen kehitystä on tutkittu paljon (esim. Aunola ym., 2004; 

Aunio & Räsänen, 2016), mutta erilaisia taustatekijöitä ei ole tutkittu läheskään 

yhtä paljon. Erityisesti geneettisen periytyvyyden yhteyttä matematiikan taitoi-

hin on tutkittu vähän. Geneettiset yhteydet, jotka ohjaavat näiden taitojen kehit-

tymistä limittyvät päällekkäin.  (Hart, Petrill & Thompson, 2010.)  Plomin ja Ko-

vas (2005) ovat todenneet, että suuri osa matematiikan oppimisvalmiuksia sääte-

levistä geeneistä ovat yhteydessä äidinkieltä ja yleistä älykkyyttä säätelevien gee-

nien kanssa. Perhetausta on yhteydessä ympäristövaikutuksiin, jotka muovaavat 

lapsen käyttäytymistä ja tapaa olla vuorovaikutuksessa. 

Matematiikan merkitys on tärkeä jokaiselle ja osaamista on tutkittu paljon 

kansainvälisesti. PISA-tutkimuksissa on tutkittu 15-vuotiaiden koulumenestystä 

ja taustatekijöitä. PISA-tutkimuksia on tehty vuodesta 2000 alkaen ja matematii-

kan tulosten osalta suomalaisten nuorten kehitys on ollut laskeva. Vuonna 2012 

PISA-tutkimusten pääpaino oli matematiikassa, 2015 luonnontieteissä ja 2018 äi-

dinkielessä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). Vuodesta 2003 alkaen suoma-

laisten PISA-tulokset ovat matematiikan osalta olleet laskussa. Vuoden 2018 

PISA-tuloksista käy ilmi matematiikan osalta, että suomalaisten osaamistaso on 

pysynyt samana verrattuna vuoden 2015 tuloksiin. Parhaimmillaan tuloksissa 

matematiikan osalta suomalaiset ovat sijoittuneet toisiksi, mutta vuonna 2015 si-

joitus oli 13. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016.) Vuoden 2018 PISA-tuloksista 

käy ilmi, että vanhempien koulutus, ammatti ja sosioekonominen tausta, jotka 

indikoivat kodin varallisuutta, olivat yhteydessä lapsen lukutaitoon (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2019).    

TIMMS (Trends In Mathematics and Science Study) -tutkimuksissa on tut-

kittu 4. ja 8. luokkalaisten oppilaiden menestystä luonnontieteissä ja matematii-
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kassa. Vuonna 2016 kansainvälisen TIMMS-tutkimuksen mukaan erityisesti hy-

villä perustaidoilla, vanhemman ammattiasemalla ja koulutustaustalla on posi-

tiivinen yhteys matematiikan osaamiseen. Perhetausta luo pohjaa lapsen koulun-

käynnille. Perhetaustaan vaikuttaa aineelliset ja sosiaaliset resurssit.  

Riskitekijöillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tekijöitä, jotka hankaloitta-

vat matematiikan taitojen oppimista. Aiemman näytön pohjalta riskitekijöitä ma-

tematiikan taitojen oppimisessa voivat olla: matematiikan oppimisvaikeus 

(Geary, 1993), motivaatiotekijät (Salminen, 2016; Sorvo ym., 2017), kognitiiviset 

ja perinnölliset tekijät (Geary, 2011). Kognitiiviset taidot, kuten työmuisti, ovat 

yhteydessä laskusujuvuuden kehitykseen ja yksilöllisiin eroihin (Bailey, Little-

field, & Geary, 2012). Bergin ja Hutchinsonin (2010) mukaan yhteenlaskusuju-

vuuden vaihtelu selittyy täysin työmuistilla. Työmuistin roolia matematiikan tai-

doissa on tutkittu runsaasti ja pitkään (esim. Baddeley, 1992; Gathercole & Picke-

ring, 2000; Geary, 1993,2004; Swanson & Kim, 2007) ja sen yhteydelle matematii-

kan sujuvuuteen on runsaasti näyttöä. Työmuistilla on merkittävä rooli mate-

maattisten taitojen oppimisessa, sillä aritmeettisten taitojen oppiminen edellyttää 

työmuistin käyttöä (Swanson & Kim, 2007).  

Työmuistin keskusyksikkö toimii työmuistin aivoina ja sen rooli nähdään 

merkittävänä ongelmanratkaisuprosesseissa ja päätöksenteossa (Baddeley, 

1986). Gearyn (2004, 2011) mukaan matematiikan haasteiden on todettu olevan 

yhteydessä työmuistin keskusyksikön toimintaan. Monet laskustrategiat pohjaa-

vat muistista palauttamiseen (Geary, 2004) ja pääsy pitkäkestoisen muistin nu-

merofaktoihin heijastuu sujuvuuteen (Berg & Hutchinson, 2010). Muistista pa-

lauttamisessa käytetään taas pitkäkestoista muistia (Howell, Sidorenko & Jurica, 

1987). Jos lapsella on vaikeuksia työ- tai pitkäkestoisenmuistin kanssa, voi lasku-

sujuvuuden ja -strategioiden kehittyessä tulla eteen haasteita. 

Nopea sarjallinen nimeäminen (Rapid Automatized Naming, RAN) tarkoit-

taa kykyä tunnistaa ja nimetä nopeasti tuttuja ja sarjallisesti esitettyjä visuaalisia 

ärsykkeitä (Denckla & Rudel, 1974). RAN:illa on yhteys laskemisen sujuvuuteen 

ja se on ennustava tekijä myöhemmille matemaattisille taidoille (Koponen, Salmi, 

Eklund & Aro, 2013). RAN ja prosessointinopeus ovat osittain päällekkäisiä tai-

toja ja niitä mitataan samoilla testeillä (Fuchs ym., 2008). Prosessointinopeus on 



 7 
 

laskennallisten taitojen ainutlaatuinen indikaattori (Fuchs ym., 2008; Petrill ym., 

2012).  

Bergin ja Hutchinsonin (2010) mukaan prosessointinopeus yhdistetään 

usein sujuvuuteen päässälaskuissa. Gearyn (2011) mukaan prosessointinopeus 

selittää yhteenlaskusujumattomuutta lapsilla, joilla on matematiikan oppimis-

vaikeus. RAN:in on todettu olevan yhteydessä laskutaitoon (Koponen ym., 2016) 

ja lukutaitoon (Georgiou, Parrila & Liao, 2008).  Lisäksi nopean sarjallisen nimeä-

misen ohella työmuisti, luettelointitaidot, prosessointinopeus ja virheettömyys 

ovat yhteydessä laskusujuvuuteen (Aragon ym., 2016).  

Matemaattisten taitojen kehitys on yksilölle merkityksellistä ja niiden kehi-

tystä tulee seurata läpi alakoulun. Matematiikan taitojen tukeminen varhaisessa 

vaiheessa on tärkeää matematiikan kumulatiivisuuden takia (Fuchs ym., 2006). 

Varhainen tunnistus mahdollistaa tuen sitä tarvitseville. Matematiikan taitojen 

kehittymiseen on yhteydessä monia muitakin taitoja ja taustatekijöitä. Monia te-

kijöitä ei ole otettu huomioon. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu erityisopetuk-

sen yhteyttä kehitykseen. Lisäksi vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa ei 

otettu huomioon tutkittaessa matematiikan taitojen kehitystä. Työmuistia ei tar-

kasteltu osana yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitystä. Nopean sarjalli-

sen nimeämisen yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuteen tai familiaalisiin 

riskiryhmiin ei tutkittu. Näiden tekijöiden yhteydestä yhteen- ja vähennyslasku-

sujuvuuteen on kuitenkin aiempien tutkimusten pohjalta vahvaa näyttöä.  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin perhetaustan yhteyttä yhteen- ja vähennys-

laskusujuvuuden kehitykseen sekä tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa siitä, mikä 

yhteys perhetaustalla on yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin matematiikan taitojen kehitystä 1. luokan keväältä 

2. luokan keväälle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan familiaalisen ris-

kin yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen ja monia muita 

riskitekijöitä ei otettu huomioon. Tämä tutkimus käsittelee yhteen- ja vähennys-

laskusujuvuuden kehitystä 1.—2. luokan keväälle. Tutkimuksen aineisto on ke-

rätty osana FLARE-projektia, joka esitellään tarkemmin tutkimuksen toteutusta 

käsittelevässä luvussa. 
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Aluksi käsitellään varhaisten matemaattisten taitojen ja laskusujuvuuden 

kehitystä sekä näiden riskitekijöitä. Tästä edetään käsittelemään familiaalista ris-

kiä, joka jaetaan geneettiseen ja ympäristövaikutuksien periytyvyyteen. Tutki-

muksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa perhetaustan yhteydestä yhteen- ja vä-

hennyslaskusujuvuuden kehitykseen. Familiaalista riskiä on mitattu tässä tutki-

muksessa lapsen perheessä tai suvussa esiintyneillä matematiikan oppimisen 

haasteilla. Lisäksi tarkastellaan yhteen- tai vähennyslaskusujuvuuden riskin yh-

teyttä familiaaliseen riskiin.  Lopuksi tarkastellaan lapsen sukupuolen yhteyttä 

familiaaliseen riskiin ja laskusujuvuuden riskiin.  

2 VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN 

KEHITYS JA TAUSTATEKIJÄT 

2.1 Varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen 

Matematiikan perustaidot koostuvat osataidoista (Dowker, 2005) ja kehitys alkaa 

jo varhain lapsuudessa. Yksi tärkeimmistä perustaidoista on lukujonotaidot (Au-

nio, Hannula & Räsänen, 2004; Aunola ym., 2004; Baroody 1987). Koponen (2008) 

määrittelee peruslaskutaidoiksi aritmeettiset laskut eli yhteen- ja vähennys- sekä 

kerto- ja jakolaskut. Matematiikan taitojen osaaminen kertyy vähitellen. Butter-

worthin (2005) mukaan taitojen kehityksen ymmärtäminen on haastavaa, sillä 

yhden osa-alueen hallitseminen vaatii samanaikaisesti useita erilaisia taitoja. Pe-

rustaidot luovat pohjan haastavammista tehtävistä selviämiselle, päivittäisille 

laskuille ja menestymiselle työelämässä (Ball ym., 2005). Vaikeudet perustai-

doissa näyttäytyvät useimmiten silloin, kun niitä tulisi soveltaa haastavammissa 

tehtävissä (Geary, 2004).  

Laskutaidon oppiminen on monivaiheinen sarja. Laskemaan oppiminen 

tarkoittaa lukujen järjestyksen oppimista lukusanoilla, jotka ovat alle 20 ja kie-

liopin sekä struktuurin ymmärrystä suuremmilla luvuilla (Fuson, 1988). Mate-

maattinen tietoisuus on aluksi epätarkkaa ja konkreettista. Tiedon ja taidon kart-
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tuessa vähitellen muodostuu tietoisuudesta abstraktimpaa ja tarkempaa. (Ba-

roody, 1987) Matemaattisten taitojen kehitystä on tutkittu monessa pitkittäistut-

kimuksessa (esim. Aragon, Navarro & Aguilar 2016; Aunola ym., 2004; Desoete 

& Grégorie, 2006; Hannula, Räsänen & Lehtinen, 2007; Jordan ym., 2007). 

Matematiikan taitojen kehitykseen tulee kiinnittää huomiota jo varhaisessa 

vaiheessa. Varhaiset matematiikan taidot enteilevät vahvasti myöhempää mate-

maattista oppimista ja osaamista (Aunola ym., 2004; Koponen, Eklund & Salmi, 

2018; Koponen ym., 2016; Väisänen 2017). Matematiikan taitojen kehitys etenee 

hierarkkisesti (Aunola ym., 2004; Hannula & Lepola 2006) ja kumulatiivisesti 

(Fuchs ym., 2006). Matematiikan taitojen kumulatiivisuudella tarkoitetaan jo 

aiemmin opitun tiedon päälle rakentuvia hierarkkisesti monimutkaisempia tai-

toja (Butterworth 2005; Räsänen, 2012). Yhteen- ja vähennyslasku liittyvät vah-

vasti toisiinsa. Ymmärtääkseen vähennyslaskuja on lapsen ymmärrettävä yh-

teenlaskun yhteys (LukiMat, 2019). Oppikirjat lähtevät lähes aina liikkeelle yh-

teenlaskun opettamisesta (esim. Milli & Tuhattaituri). Lapsille on taitoa opetel-

lessa luonnollista lähteä liikkeelle numerosta yksi ja luetella lukuja eteenpäin. 

Taaksepäin luettelointia harjoitellaan yleensä vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Yhteen- ja vähennyslasku ovat toisilleen käänteisiä laskuja (esim. 2 + 2 = 4, 4 - 2 

= 2), joten niiden kehitys kulkee samanaikaisesti. 

Ennen 1. luokkaa lapsi oppii runsaasti matemaattisia taitoja. Lapsen kehitys 

ja oppiminen alkavat heti syntymän jälkeen. Lukumäärien hahmotusta pidetään 

synnynnäisenä kykynä (Aunola ym., 2004). Matemaattinen osaaminen alkaa ke-

hittyä varhaisessa vaiheessa. Ennen koulun alkua lapsille kehittyy merkittävä 

määrä lukuihin ja lukumääriin sekä niiden käyttöön liittyviä taitoja (Aunio, 

2008). Lapsi erottaa pieniä lukumääriä (1—3) jo puolen vuoden ikäisenä (Xu & 

Spelke, 2000). Mekaanisella laskutaidolla tarkoitetaan kykyä toistaa lukusanoja 

eteen- ja taaksepäin. Se on varhainen lukutaito, joka alkaa kehittyä noin kahden 

vuoden ikäisenä. (Koponen ym., 2018) Lukusanojen luettelu opitaan noin viiden 

vuoden iässä ja samalla lapsi alkaa ymmärtämään, että laskettavat merkataan 

vain kerran lasketuiksi ja lukumääräksi tulee viimeisenä lausuttu lukusana (But-

terworth, 2005). Matemaattisten taitojen kehityksen keskeinen vaihe on, kun 
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lapsi oppii yhdistämään lukumääräisyydentajun numerosymboliin (Aunola ym., 

2004). 

 

Suomalainen esikoululainen hallitsee yleensä seuraavat matemaattiset tehtävät:  

1) Lukusanojen luettelu eteen- ja taaksepäin lukualueella 1—20  

2) Lukujen luettelu annetusta luvusta eteen- ja taaksepäin lukualueella 1—

10 

3) Numeron vastaavuus lukumäärään lukualueella 0—10 

4) Lukumäärän laskeminen alueella 1—20 

5) Suuntiin ja järjestyksiin liittyvät käsitteet (esim. pienempi ja suurempi, 

ennen ja jälkeen, eteen- ja taaksepäin) 

6) Vertailukäsitteet (enemmän, vähemmän, yhtä paljon, eniten ja vähiten). 

(Aunio, 2008.) 

 

Nämä taidot opitaan yleensä jo ennen 1. luokkaa. Taitojen harjoittelun mää-

rässä voi olla suuria eroja (Aunio, 2008), mikä on yhteydessä niiden kehitykseen. 

Monet tutkijat ovat jaotelleet matematiikan taitojen oppimista (esim. Aunio & 

Räsänen, 2016; Butterworth, 2005; Koponen ym., 2018). Seuraavaksi esitellään eri 

tutkijoiden tapoja jaotella laskemaan oppiminen.  

Butterworth (2005) erittelee laskemaan oppimisen kolmeen vaiheeseen: 1) 

kaiken laskeminen, 2) ensimmäisestä luvusta aloittaminen ja 3) suuremmasta lu-

vusta aloittaminen. Kaiken laskemisessa (esim. 2 + 3) lapsi aloittaa laskemisen 

aina luvusta yksi ja laskee ensin ensimmäiseen lukuun (2), minkä jälkeen yksitel-

len lisää yhteenlaskettavan verran lukuyksiköitä (esim. 3, 4, 5).  Kun lapsi aloittaa 

ensimmäisestä luvusta (esim. 2 + 8), hän ei vielä hahmota, että luettelointi olisi 

lyhyempi (vrt. 8 + 2), jos aloitus olisi suuremmasta luvusta (Geary, Hamson & 

Hoard, 2000). Viimeisessä vaiheessa lapsi aloittaa yhteenlaskun suuremmasta 

yhteenlaskettavasta (Butterworth, 2005). Harjoittelun myötä matemaattiset tai-

dot alemmilla tasoilla automatisoituvat (Hannula & Lepola, 2006). 

 

Koponen ym. (2018) puolestaan ovat jaotelleet laskemisen oppimisen seuraaviin 

vaiheisiin: 
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1. Sarjoitustaitojen varhaisessa vaiheessa, joka tapahtuu lapsen ollessa noin 

kaksivuotias, lapset laskevat sanallisesti numeroita järjestyksessä aloitta-

malla aina alusta. He sanovat lukusanoja, mutta eivät ymmärrä yhteyttä 

sanan ja lukumäärän välillä. Lukusanoja ei ymmärretä erillisiksi sanoiksi 

vaan listaksi.  

2. Vähitellen jokainen lukusana erotetaan ja lapsi oppii laskemaan kymme-

neen ja sen jälkeen kahteenkymmeneen, minkä jälkeen opitaan laskemaan 

yhä suuremmilla luvuilla. Tätä vaihetta kutsutaan murtumattomaksi lu-

ettelotasoksi. Lapsi ei siis ole vielä saavuttanut tasoa, jollan pystyisi aloit-

tamaan laskemisen haluamastaan numerosta, vaan hän aloittaa laskemi-

sen aina luvusta yksi. 

3. Harjoittelun avulla taito automatisoituu ja laskeminen voidaan aloittaa 

muista luvuista kuin yksi. Tätä vaihetta kutsutaan hajoavaksi ketjuksi. 

4. Laskemisessa voidaan hyödyntää erilaisia sääntöjä yhteen- ja vähennys-

laskussa (esim. 2, 4, 6…). Tätä vaihetta kutsutaan kaksisuuntaiseksi ket-

juksi. 

 

Aunio ja Räsänen (2016) ovat sisällyttäneet matemaattisten taitojen kehityk-

seen neljä keskeistä taitoaluetta, jotka opitaan 5—8 vuoden iässä.  Nämä taitoalu-

eet ovat: lukumääräisyydentaju, matemaattisten suhteiden hallinta, laskemisen 

taidot ja aritmeettiset perustaidot. Erityisesti perusaritmetiikan taidot ennustavat 

myöhempää matematiikan osaamista (Aunola ym., 2004).  
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KUVIO 1. Neljä varhaista matemaattista taitorypästä (Aunio, 2008; Aunio & Rä-

sänen, 2016; LukiMat, 2019). 

 

Aunio ja Räsänen (2016) ovat jakaneet varhaiset matemaattiset taidot nel-

jään päätaitoryppääseen, jotka ovat: 1) lukumääräisyydentaju, 2) laskemisen tai-

dot, 3) aritmeettiset perustaidot ja 4) matemaattisten suhteiden ymmärryksen tai-

dot (Kuvio 1).  Lukumääräisyydentajulla tarkoitetaan kykyä hahmottaa luku-

määrät ilman ääneen laskemista. (Aunio & Räsänen, 2016).  Tämä edellyttää mo-

nien eri osaprosessien onnistumista (Butterworth, 2005). Laskemisen taitoihin 

kuuluvat numerosymbolien hallinta, lukumäärien määrittäminen laskemalla ja 

lukujonojen luettelointitaidot (Aunio, 2008; Aunio & Räsänen, 2016). Matemaat-

tisten suhteiden hallinnan rypäs pitää sisällään matemaattisloogiset taidot, arit-

meettiset periaatteet, matemaattiset symbolit, paikka-arvon ja kymmenjärjestel-

män. Aritmeettisia perustaitoja ovat yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolaskut sekä 

laskustrategiat ja aritmeettiset yhdistelmät. (Aunio & Räsänen, 2016.) Lapsilla, 

joilla on matematiikan ja lukemisen tai pelkästään matematiikan oppimisvai-

keus, on todennäköisesti haasteita neljän taitoryppään kehityksessä (Aunio, 

2008).   
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Perusopetuksen alussa kehittyvät taidot luovat pohjan matematiikan oppi-

miselle (Aunio, 2008). 1. ja 2. luokan aikana lapsen oppimisen tavoitteet on mää-

ritelty Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Mate-

matiikan opetuksen tavoitteet 1.—2. luokalla ovat peruslaskutoimitusten ym-

märrys luonnollisilla luvuilla, kymmenjärjestelmän hahmotus ja lukumääräisyy-

den ymmärrys (Opetushallitus, 2014). 1. luokan aikana kehittyy monia muita tai-

toja ja aiemmat taidot tulevat sujuvammiksi matematiikan osalta harjoituksen 

myötä. Gearyn ym. (2000) mukaan lapset alkavat valitsemaan laskustrategioita 

7—8 -vuotiaina eli 1. ja 2. luokan aikana. Aunolan ym. (2004) mukaan lasten vä-

liset osaamiserot ovat suuria 1. luokalla. Osaamiserot kasvavat siirryttäessä vuo-

siluokalta toiselle (Aunio, 2008). 

Matemaattiset osataidot kehittyvät eri tahtiin ja yksilöiden välillä erot voi-

vat olla suuria. Oppilas voi pärjätä hyvin yhdessä osataidoista (esim. geometria), 

mutta hänellä voi olla vaikeuksia muissa osa-alueissa. (Dowker, 2015.) Aunolan 

ym. (2004) mukaan mitä heikommat varhaiset matematiikan taidot lapsella on, 

sitä todennäköisemmin hänellä on vaikeuksia myöhemminkin matematiikan 

opiskelussa. Matematiikan taitotaso vaikuttaa tutkimusten valossa melko pysy-

vältä. Lapset, jotka tulevat varhaiskasvatukseen heikoilla aritmetiikan taidoilla, 

pysyvät vertaistensa perässä tulevinakin kouluvuosina. (Aunola ym., 2004.) Mo-

nien tutkimusten mukaan peruskoulun alussa havaitut tasoerot ovat pysyviä, ei-

vätkä ne näytä kaventuvan, vaan voivat jopa kasvaa (Aunola ym., 2004; Salminen 

2016).  

Matematiikan oppimisvaikeudesta puhuttaessa tulee ymmärtää, että ky-

seessä on varsin heterogeeninen ilmiö ja ne voivat näkyä eri osataidoissa (Luki-

Mat, 2019; vrt. Dowker 2015). Yleisimmin, jos lapsella on matematiikan oppimis-

vaikeus, hänellä on vaikeuksia aritmeettisten yhdistelmien eli faktojen hallin-

nassa (Geary, 1993), mikä heijastuu lisäksi laskusujuvuuteen (Locuniak & Jordan, 

2008). Usein lapsi ei pysty vuosien harjoittelunkaan jälkeen hakemaan peruslas-

kutoimituksia (esim. 5 + 2) suoraan muistista (LukiMat, 2019). Mazzoccon, Dev-

linin ja McKenneyn (2008) mukaan lapset, joilla on matematiikan oppimisvai-

keus, suoriutuivat heikommin matematiikan sujuvuustesteissä verrattuna tyy-
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pillisesti suoriutuviin lapsiin. Matematiikan oppimisvaikeuden ja heikkojen tai-

tojen taustalta on löytynyt perinnöllisiä tekijöitä (Geary, 2011). Peruslaskutaito-

jen sujumattomuutta pidetään merkkinä matematiikan oppimisvaikeudesta 

(Geary, 2004). Matematiikan oppimisvaikeutta pidetään melko yleisenä. Koulu-

laisista jopa 5—7 %:lla on arvioitu olevan matematiikan oppimisvaikeus (Räsä-

nen, 2012). Lisäksi avaruudellinen hahmottaminen ja kirjaintuntemus ennustavat 

lapsen taitotasoa aritmeettisessa sujuvuudessa (Zhang ym., 2014). 

Monet tekijät vaikuttavat matematiikan oppimiseen. Kansainvälisesti ma-

tematiikan oppimisvaikeudelle on monia määritelmiä. Tautiluokituksista käy-

tössä on erityisesti maailman terveysjärjestön ICD 10 (WHO, 1992) ja Yhdysval-

tojen Psykiatriayhdistyksen DSM-IV (American Psychiathric Association, 2000) 

määritelmät, jotka sisältävät matematiikan oppimisvaikeudelle diagnostiset piir-

teet. ICD-10 käytetään termiä ”Laskemiskyvyn häiriö” ja DSM-IV käyttää mate-

matiikan oppimisvaikeudesta termiä ”Matematiikkahäiriö”, johon liittyvät dia-

gnostiset kriteerit (American Psychiathric Association 2000; LukiMat, 2019; 

WHO, 1992). Molemmissa määritelmissä vaikeudet näyttäytyvät jo peruslasku-

taidoissa. Diagnooseissa varhaiset matemaattiset taidot, kuten geometria, mittaa-

minen ja hahmottaminen ovat osana, vaikka aritmetiikan taidot ovat diagnoosien 

keskiössä. (American Psychiathric Association, 2000.) 

Taustatekijät ja syyt matematiikan oppimisen haasteissa ja oppimisvai-

keuksissa ovat moninaisia. Vaikeus muistaa aritmeettisia faktoja nähdään laske-

misen ydinongelmana (Geary, 1993). Jo koulun alkuvaiheessa motivaatiotekijät 

alkavat vaikuttaa lapsen tuloksiin (Aunio, 2008). Lisäksi peruslaskutoimitusten 

sujuvuuden ongelmia pidetään toisena ydinongelmana (Geary, 1993; Vukovic & 

Siegel, 2010). Kognitiivisista tekijöistä mekaanisen laskutaidon taustalla olevista 

tekijöistä on vielä vähän tietoa (Koponen ym., 2018). Lapsilla, joilla on todettu 

matematiikan oppimisvaikeus, on suuria haasteita varhaisissa numerotaidoissa 

ja perusaritmetiikan osaamisessa (Mazzocco, 2007). Matematiikan taitojen oppi-

minen on yksilöllistä ja monet tekijät vaikuttavat oppimiseen.  

Kun matematiikan oppimisessa on haasteita, voi lapsi kokea matematiikan 

oppimisen ja opiskelun entistä negatiivisemmin. Ahdistus matematiikkaa koh-



 15 
 

taan määritellään jännityksen ja ahdistuksen tunteiksi, jotka johtuvat numeroi-

den manipuloinnista ja matemaattisten ongelmien ratkaisuista. Matematiikka-

ahdistus voi näyttäytyä erilaisissa aktiviteeteissä. (Richardson & Suinn, 1972.) 

Nuorilla lapsilla sukupuolella ei ollut merkitystä matematiikka-ahdistuksen ko-

kemisessa (Dowker, Bennett & Smith, 2012). Sorvon ym. (2017) mukaan lapset 

kertovat matematiikka-ahdistuksesta jo 1. luokalla ja toisella luokalla ahdistus oli 

yhteydessä huonompaan laskusujuvuuteen. Toisaalta Dowkerin ym. (2012) mu-

kaan matematiikka-ahdistuksella ei ollut yhteyttä lapsen suoriutumiseen mate-

matiikassa, vaikka matematiikka-ahdistus kasvaa iän myötä.  

Monissa tutkimuksissa on tutkittu lapsen sukupuolen yhteyttä matematii-

kan osaamiseen ja sujuvuuteen (esim. Aunio & Niemivirta, 2010; Aunola ym., 

2004; Carr & Jessup, 1997; Hannula & Lepola, 2006) ja tutkimustulokset ovat ol-

leet vaihtelevia. Tyttöjen ja poikien matemaattisten taitojen hallinnassa on to-

dettu joissakin tutkimuksissa olevan eroa (esim. Hannula & Lepola 2006, Aunola 

ym., 2004). Aunola ym. (2004) ja Metsämuuronen (2013) havaitsivat tutkimuksis-

saan poikien kehittyvän nopeammin esiopetuksen ja alakoulun aikana tyttöihin 

verrattuna. Hannulan ja Lepolan (2006) tutkimuksessa tutkittiin tyttöjen ja poi-

kien matematiikan taitojen kehittymistä kolmen vuoden ajan. Tutkimus aloitet-

tiin ennen esikoulua ja se kesti 2. luokalle asti. Tyttöjen ja poikien matemaattisten 

osataitojen välillä ei ollut eroa ennen 2. luokan kevättä. Tällöin poikien aritmeet-

tiset taidot olivat paremmat kuin tyttöjen (Hannula &Lepola, 2006).  

Carr ja Jessup (1997) taas ovat todenneet eroja laskustrategioiden käytössä. 

Heidän mukaansa tytöt käyttävät useammin konkreettisia välineitä (esim. sor-

mia) laskujen ratkaisemisessa, kun taas pojat palauttavat muistista palauttamista 

useammin. Aunolan (2004) tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia, kun 

tutkittiin varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Lisäksi Väisäsen ja Aunion (2016) mu-

kaan pojat olivat sujuvampia laskijoita kuin tytöt 2. ja 3. luokalla. Toisaalta jois-

sakin tutkimuksissa eroja ei ole havaittu (esim. Aunio & Niemivirta, 2010; But-

terworth 2005; Mononen, Aunio Hotulainen & Ketonen, 2013). Lapsen sukupuo-

lella ei ollut yhteyttä varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa Aunion ja 

Niemivirran (2010) tutkimuksessa.  
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Vuoden 2015 PISA-tuloksista kävi ilmi, että oppilaista suurin osa, joiden 

taidot luokiteltiin kategoriaan ”erinomaisesti osaavat”, tässä aineistossa oli tyt-

töjä ainoastaan Suomessa (OECD, 2015). TIMMS-tutkimuksessa on vertailtu tu-

loksia tyttöjen ja poikien välillä. Perinteisesti pojat ovat pärjänneet tyttöjä parem-

min matematiikassa saaden korkeammat pisteet, mutta viimeisen kymmenen 

vuoden aikana erityisesti poikien matematiikan tulokset ovat olleet jyrkässä las-

kussa. Tyttöjen tulokset ovat laskeneet, mutta eivät yhtä paljon kuin poikien. 

(TIMMS, 2016.) Kuitenkin TIMMS-tutkimuksessa (2016) osaamiserot sukupuol-

ten välillä ovat kasvaneet, kun verrataan neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimuk-

seen.  

Laskustrategioiden avulla kuvataan usein aritmeettisten taitojen kehitystä 

(Aunio, 2008; Fuson, 1988). Rusasen ja Räsäsen (2012) mukaan automatisoitumi-

sella tarkoitetaan sujuvaa ja nopeaa muistiin pohjaavaa laskutapaa. Laskuja ei 

erikseen lähdetä laskemaan luettelemalla tai sormilla, vaan vastaus pystytään pa-

lauttamaan suoraan muistista. Laskustrategiat ovat merkittävä osa matemaattis-

ten taitojen kehitystä. Laskustrategioiden kehityksessä vähennyslaskustrategiat 

ovat lapselle haastavampia kuin yhteenlaskustrategiat (Steinberg, 1985).  

Laskun pienempiin osiin pilkkominen eli dekompositio on kehittyneempi 

laskustrategia verrattuna ääneen tai sormilla luettelemiseen (Geary 1994). Vähen-

nyslaskustrategiat kehittyvät Ostadin (1999) mukaan siten, että lapsi alkaa laske-

maan alaspäin (esim. 3 - 2, ”kaksi, yksi”) tai ylöspäin (esim. 3 - 1, ”kaksi, kolme”). 

Eri strategiat (esim. sormien käyttö ja luettelointi) voivat esiintyä samanaikai-

sesti, sillä kehitys on yksilöllistä (Rusanen & Räsänen, 2012). Kehitys etenee yk-

silöillä eri tahtia ja kesäkuukausina kehityksen on Pigonin (2017) mukaan todettu 

olevan hitaampaa. Lapset, joilla on matematiikan oppimisvaikeus, turvautuvat 

usein hitaampiin strategioihin ja apuvälineisiin pidempään sekä antavat vas-

tauksia hitaammin ja epätarkemmin (Berg & Hutchinson, 2010).  

Matematiikan taitojen tukeminen pohjautuu vaikeuksien varhaiseen tun-

nistamiseen ja puuttumiseen. Tukitoimet pohjataan kehitysriskien tuntemiseen, 

tarkkaan havainnointiin kehityksen aikana ja arviointiin (Aunio, 2008). Tukea 

pyritään tarjoamaan mahdollisimman nopeasti, kun ongelma havaitaan. Varhai-
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sella tuella pyritään ehkäisemään ongelmien syvenemistä (Aunio, 2008). Perus-

opetuslaissa on säädetty, että ”opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoi-

suutta yhteiskunnassa” (Perusopetuslaki 628/1998, 2 §), joten tähtäimenä on kai-

kille tasa-arvoinen koulutus ja mahdollisuus oppimiseen.  

Lapsen voimakas taipumus keskittyä numeroihin ja niihin liittyviin tehtä-

viin on yhteydessä parempaan laskentataitoon (Hannula-Sormunen, Räsänen & 

Lehtinen, 2007) eli laskeminen on sujuvampaa. Mekaaninen laskutaito on vahva 

enne myöhemmälle sujuvuudelle aritmetiikassa ja lukemisessa (Koponen ym., 

2018). Perusnumerotaitojen hallinta pitää sisällään laskusujuvuuden sekä ym-

märryksen ideoista ja matemaattisten periaatteiden taustoista (Kilpatrick, Swaf-

ford & Findell, 2001).  

2.2 Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus                             

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuudella tarkoitetaan tarkkaa ja nopeaa peruslas-

kujen hallintaa (Chong & Siegel, 2008; Locuniak & Jordan, 2008; Petrill ym., 2012). 

Sujuvasta laskemisesta voidaan puhua, jos lapsi pystyy palauttamaan aritmeet-

tisia yhdistelmiä suoraan pitkäkestoisesta muistista (Rusanen & Räsänen, 2012). 

Joissain määritelmissä laskusujuvuuteen on lisätty tarkkuuden ja nopeuden li-

säksi vaatimus, että vastaus tulee antaa ilman apuvälineitä (esim. sormilla laske-

mista) (Berg & Hutchinson, 2010; Siegler, 1986). Laskusujuvuutta arvioidaan 

usein aikapaineistetuissa testeissä oikeiden vastausten lukumäärällä (esim. 

Chong & Siegel, 2008; Koponen ym., 2016). Carr ja Alexeev (2011) taas ovat tut-

kineet reaktioaikaa, joka lapselta kuluu vastauksen antamiseen.  

Laskusujuvuus on merkki hyvästä matemaattisesta osaamisesta (Geary 

ym., 2009) ja lapsen parempi suoriutuminen laskusujuvuudessa ennustaa parem-

pia matematiikan taitoja jatkossa (Aunola ym., 2004). Laskusujuvuudella on yh-

teyttä myöhempiin matemaattisiin taitoihin (Locuniak & Jordan, 2008) ja se hel-

pottaa myöhemmin matematiikan oppimista (Fuchs ym., 2006). Koposen ym. 

(2016) mukaan laskemisen sujuvuus ennustaa myöhempää lukusujuvuutta, 

vaikka huomioon otettaisiin klassiset ennetekijät, joita ovat fonologinen tietoi-

suus, nopea nimeäminen, verbaalinen lyhytkestoinen muisti ja työmuisti.  
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Sujuva laskutaito ei yksinään takaa eri taitojen soveltamiskykyä (Väisänen, 

2017). Laskusujuvuuden merkitys lapsen myöhemmälle osaamiselle on monien 

tutkimusten mukaan tärkeää (Koponen ym., 2016), joten perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (2014) yhtenä tavoitteena on lapsen kehitys kohti sujuvampaa 

laskutaitoa (Opetushallitus, 2014). Gearyn (2011) mukaan sujuvuus perusaritme-

tiikan taidoissa (yhteen- ja vähennyslaskut sekä kerto- ja jakolaskut) on yhtey-

dessä monimutkaisempien laskujen oppimiseen. Monissa laskutoimituksissa 

pohjalla ovat nämä perusaritmetiikan laskutoimitukset (esim. mittakaavat, funk-

tiot ja geometria). Yksilölliset erot laskusujuvuudessa on nähtävissä jo ennen 

kouluikää ja erot vaikuttavat melko pysyviltä (Aunola ym., 2004; Salminen 2016). 

Kuitenkin Koposen (2012) tutkimuksen mukaan lapset hallitsevat sujuvan lasku-

taidon vasta yhdeksästä vuodesta eteenpäin lukualueella 0—20.  

Laskustrategiat ovat yhteydessä laskusujuvuuden kehitykseen. Gearyn 

(2004) mukaan lapsen laskemisen sujuvoituminen edellyttää siirtymistä hitaista 

strategioista (esim. lukujen luetteleminen alusta tai sormien käyttö) kohti edisty-

neempiä laskutapoja tai helppojen laskujen suoraa muistista palauttamista. Las-

kustrategioiden käyttö etenee konkreettisesta kohti abstraktia (Rusanen & Räsä-

nen, 2012). Konkretiaa havainnollistetaan lapselle apuvälineillä. Wangin ym. 

(2004) mukaan apuvälineiden saatavuuden kotona on todettu olevan positiivi-

sesti yhteydessä matemaattiseen suoriutumiseen. Sujuva laskija osaa hyödyntää 

eri laskustrategioita tehokkaasti (Väisänen, 2017), kun taas lapsi, jonka laskusu-

juvuus ei ole kehittynyt yhtä hyvin, laskee yksinkertaiset laskut sormilla tai luet-

telemalla (Rusanen & Räsänen, 2012). Nopein ja tehokkain strategioista on täysin 

mielestä palauttaminen (Aragon ym., 2016; Aunio & Räsänen, 2016; Koponen, 

2012; Rusanen & Räsänen, 2012).  Tarkka ja nopea pienten lukumäärien hahmo-

tus eli subitisaatio ennustaa laskusujuvuutta (Aragon ym., 2016). 

Laskusujuvuutta ja -strategioita on mahdollista kehittää harjoittelulla. Arit-

meettisten taitojen kehitys näkyy usein strategioiden kehityksen kautta (Aunio, 

2008). Butterworthin (2005) mukaan tehokas laskustrategioiden käyttö on yhtey-

dessä parempaan laskusujuvuuteen, mutta Väisäsen (2017) mukaan vain osa las-

kusujuvuutta on tehokas laskustrategioiden käyttö. Rusasen ja Räsäsen (2012) 

mukaan, jos lapsi ei hallitse yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0—20, on 
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kertotaulujen oppiminen työlästä ja hidasta sekä moninumeroisten tehtävien rat-

kaiseminen tuottaa haasteita. Heikot laskijat turvautuvat vielä myöhemmällä 

iällä luettelemiseen tai sormien käyttöön yhteen- ja vähennyslaskuissa (Geary, 

2004).  

2.3 Familiaalinen riski matematiikan taitojen kehityksessä 

Monissa tutkimuksissa familiaalinen eli periytyvä riski pitää sisällään geneetti-

sen ulottuvuuden lisäksi ympäristötekijöiden vaikutukset (esim. Shalev ym., 

2001; Hart ym., 2010). Näiden välisiä eroja ja syy-seuraussuhteita on hankalaa 

todentaa. Matemaattisiin taitoihin liittyy geneettistä periytyvyyttä (Shalev ym., 

2001). Familiaaliset riskit ovat yhteydessä matematiikan oppimisen lisäksi muu-

hunkin oppimiseen. Korkeampi familiaalinen riski matematiikan oppimisessa li-

sää riskiä muissakin taidoissa ja oppimisessa, sillä matematiikan taitojen kehi-

tyksen on todettu olevan vahvasti yhteydessä muissa akateemisissa aineissa me-

nestymiseen (esim. Aunola ym., 2004). Matematiikan taitojen kehitykseen vai-

kuttavat geneettisten tekijöiden lisäksi ympäristötekijät (Hart ym., 2010; 

Mazzocco ym., 2008). Geneettistä periytyvyyttä on tutkittu paljon kaksostutki-

muksilla (esim. Petrill ym., 2012), mutta erityisesti geneettisen periytyvyyden 

merkitystä matematiikan sujuvuuteen on tutkittu vähän (Hart, Petrill, Thompson 

& Plomin, 2009). Kovas, Harlaar, Petrill ja Plomin (2005) tutkivat 7 -vuotiaiden 

matemaattista suoriutumista kaksostutkimuksella ja totesivat matematiikan tai-

tojen olevan erittäin periytyviä.  

2.3.1 Geneettinen periytyvyys 

Geneettistä periytyvyyttä on tutkittu paljon muun muassa kaksostutkimuksilla 

(esim. Petrill ym., 2012; Kovas ym., 2005), sisarustutkimuksilla (esim. Plomin & 

Daniels, 2011) ja tutkimalla adoptiolapsia (esim. Shalev ym., 2001). Kaksoset voi-

vat olla identtisiä (monotsykoottinen) eli samamunainen, jolloin 100 % lisäaineen 

geneettisestä vaihtelusta tai epäidenttisiä (ditsygoottinen) eli erimunainen, jol-

loin vaihtelu on keskimäärin 50 % (Petrill ym., 2012). Kaksostutkimuksilla geeni-

perimää voidaan kontrolloida, jolloin tutkitaan ympäristön vaikutuksia.  
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Plomin ja Kovas (2005) ovat esitelleet teorian yleisistä geeneistä (”Generalist 

genes”), minkä mukaan suurin osa geeneistä, jotka ovat yhteydessä yleisiin op-

pimiskykyä ja -vaikeutta sääteleviin geeneihin, ovat yleisiä kolmella tavalla: 

 

1) Geenit, jotka ovat yhteydessä yleisiin oppimiskykyihin ovat vahvasti yh-

teydessä lisäksi geeneihin, jotka ovat vastuussa oppimisvaikeuksista. 

2) Näistä geeneistä suurin osa on yhteydessä yhteen oppimisvaikeuteen ja 

samanaikaisesti vaikuttavat toisiin. 

3) Geenit, jotka vaikuttavat yhteen oppimisvaikeuteen ovat yhteydessä 

muihin oppimisvaikeuksiin. 

 

Tämän teorian mukaan geenit ovat yhteydessä komorbiditeettiin eli oppimisvai-

keuksien päällekkäistymiseen ja ne periytyvät geneettisesti. Vaikka geenit ovat 

yhteydessä yksilöllisiin eroihin matematiikassa, lukemisessa ja geeneissä, on 

mahdollista, että eri geenijoukot ovat yhteydessä näihin alueisiin. (Kovas ym., 

2007.)  

Hart ym. (2009) tarkastelivat yleisen kognitiivisen kyvyn, lukemisen ja ma-

temaattisten välistä suhdetta tulosten välillä, mukaan lukien matematiikan suju-

vuus. Matematiikan suorituskyvyn ajoittumattomiin mittauksiin (esimerkiksi 

ongelmanratkaisu) vaikuttivat pääasiassa jaetut ympäristön vaikutukset. Käyt-

täytymisen geenitutkimuksissa on löytynyt näyttöjä matemaattiseen sujuvuu-

teen (Petrill ym., 2012). Lapsen oppimiseen vaikuttaa synnynnäisten ominai-

suuksien lisäksi kodin aineelliset ja henkiset resurssit, jotka luovat pohjaa muun 

muassa lapsen asenteen kehittymiselle (TIMMS, 2016). Petrillin ym. (2012) mu-

kaan kaksostutkimuksista on saatu näyttöä, jonka mukaan laskusujuvuus on eril-

linen osa matematiikan taidoissa ja sillä on mahdollisesti geneettistä taustaa. Li-

säksi yhteinen genetiikka ja ympäristö olivat yhteydessä matematiikan taitojen 

sujuvuuteen. Kaksoset jakavat saman kasvuympäristön. Grevenin, Kovasin, 

Willcuttin, Petrillin ja Plominin (2014) mukaan matemaattinen kyvykkyys oli 

melko periytyvää (46%). Lapsen geeniperimä, neurokognitiiviset kykytekijät ja 

yleiset kykytekijät vaikuttavat eniten lapsen matemaattisten taitojen kehityk-

seen. Motivaatiotekijät, tarkkaavuuden säätelykyky ja lapsen käsitykset omista 
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kyvyistään ovat tärkeitä tekijöitä matemaattisten taitojen kehityksessä. (Salmi-

nen, 2016.) 

Matematiikan sujuvuuden ja nopean automatisoidun nimeämisen (RAN) 

välillä oli merkittävä geneettinen päällekkäisyys, mutta matemaattisen sujuvuu-

den ja lukuharjoitusten välillä ei ollut merkittävää yhteyttä (Petrill ym., 2012). 

Matemaattinen sujuvuus on osoittanut merkittävää geneettistä yhteyttä (Petrill 

ym., 2012). Matemaattisen sujuvuuden vaihtelusta suuri osa on periytyvää ja 

nämä geneettiset vaikutukset liittyvät sujuvuuden nimeämistä koskeviin mit-

tauksiin (Petrill ym., 2012). Nämä päällekkäiset geneettiset vaikutukset ovat joh-

donmukaisia aikaisemman työn kanssa, joka viittaa siihen, että matematiikan su-

juvuuteen voi liittyä oppimisen perusmekanismeja, jotka vaikuttavat moniin alu-

eisiin, kuten pitkäaikaisen muistista palauttamiseen (Petrill ym., 2012).  

Matematiikan sujuvuus, vaikka se liittyy vahvasti muihin matematiikan 

osatekijöihin, voi olla geneettisesti erillinen ulottuvuus matemaattiselle suoriu-

tumiselle (Petrill ym., 2012). Ihmisen käyttäytymisgenetiikan tutkimuksissa on 

ilmennyt yhtenä tärkeimpänä tekijänä ympäristövaikutusten tärkeys persoonal-

lisuudelle, kognitiolle ja mielenterveydelle (Plomin & Daniels, 2011).  

2.3.2 Ympäristötekijöiden periytyvyys 

Ympäristötekijät ovat yhteydessä lapsen kehitykseen ja kasvuun sekä käyttäyty-

miseen. Plominin ja Danielsin (2011) mukaan ihmisen käyttäytymisgenetiikan 

yksi tärkeimmistä havainnoista liittyy ennemmin ympäristöön kuin perinnölli-

syyteen. Heidän mukaansa ympäristö muovaa saman perheen lapsista erilaisia.  

Periytyvyys liittyy vahvasti perheeseen geenien ja ympäristön osalta. Perhe-

tausta on yksi merkittävä ympäristötekijä.  

Weisner ja Gallimore (1994) ovat kehittäneet ekokulttuurisen teorian -mal-

lin CHILD-tutkijaryhmässä, jonka mukaan oleellista lapsen kehitykselle ja hyvin-

voinnille on olla osana ja sitoutua toimintoihin arjessa päivittäin niin kotona kuin 

muissa lapselle merkityksellisissä ympäristöissä. Jokapäiväiset rutiinit tuovat 

lapselle ennakoitavuutta (Weisner, 2002). Weisner (1997) on jakanut arjen hallin-

nan ja lapsen kasvuympäristön viiteen tekijään: 1) toiminnan päämäärä ja arvot, 

2) motiivit ja tunteet, 3) itse toiminta, 4) ohjeet toiminnalle ja 5) tottumukset ja 
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säännöt. Nämä tekijät heijastuvat lapsen kasvuympäristöön. Ekokulttuurisen 

teorian mukaan päivittäiset rutiinit ja niiden säilyvyys ovat lapselle merkityksel-

lisiä. (Gallimore, Weisner, Kaufman & Bernhermer, 1993.) 

Vanhempien korkeamman koulutustaustan on todettu olevan yhteydessä 

vanhempien luomaan kasvuympäristöön siten, että he tarjoavat kodissaan fyysi-

sen, kognitiivisen ja emotionaalisen ympäristön, joka kannustaa lasta. Nämä vai-

kuttavat todennäköisesti lapsen pyrkimyksiin ja käyttäytymiseen (Dubow ym., 

2009). Vanhempien sosioekonomisen tausta on todettu olevan positiivisessa yh-

teydessä lapsen oppimiseen ja koulusaavutuksiin (Sirin, 2005). Vanhempien kor-

keampi koulutustaso ennustaa lasten parempaa koulumenestystä ja käyttäyty-

mistä (Davis-Kean, 2005; Dearing, McCartney, & Taylor, 2003; Haveman & 

Wolfe, 1995). Lisäksi vanhempien korkeampien koulutustasojen on osoitettu liit-

tyvän positiivisesti laskentaan ja korkeampiin aritmeettisiin taitoihin (Koponen, 

Aunola, Ahonen & Nurmi, 2007). 

 Dubowin, Boxerin ja Huesmannin (2009) mukaan lapsen ollessa 8-vuotias 

vanhempien koulutustaso ennusti merkittävästi lapsen koulutuksen ja ammatil-

lisen menestyksen 40 vuotta myöhemmin. Davis-Keanin (2005) mukaan vanhem-

pien korkeammalla koulutuksella, mutta ei tuloilla, on positiivinen yhteys lapsen 

koulumenestykseen. Vanhempien koulutus oli heidän tutkimuksessaan yhtey-

dessä saavutuksia edistävään käyttäytymiseen ja koulutusodotuksiin. Erityisesti 

äidin koulutustaustan on todettu olevan yhteydessä lapsen kielellisiin taitoihin, 

jopa silloin kun sosioekonominen tausta on kontrolloitu (Duncan & Brooks-

Gunn, 1997).  Chiun (2010) mukaan lapsen paremmalla matemaattisella suoriu-

tumisella oli yhteyttä perheen sosioekonomiseen asemaan ja resurssien suurem-

paan määrään.  

Monissa tutkimuksissa erityisesti äidin korkeamman koulutustaustan on 

todettu olevan yhteydessä lapsen parempaan koulumenestykseen (Davis-Kean, 

2005; Duncan & Brooks-Gunn, 1997; Kärkkäinen, 2004; Mononen ym., 2013). Van-

hempien koulutus ja perheen mallit vuorovaikutukseen lapsuudessa ovat yhtey-

dessä parempaan akateemiseen menestykseen ja saavutuskeskeisiin asenteisiin 

(Dubow ym., 2009). Äidin käyttämä puhuttu kieli ja tarjoamat oppimistehtävät 
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ovat yhteydessä varhaiseen kognitiiviseen kehitykseen (Burchinal, Vernon-

Feagans, Cox & Key Family Life Project Investigators, 2008). 

Shimin, Felnerin ja Shimin (2000) mukaan perhetausta itsessään ei selitä op-

pilaiden välisiä eroja suoriutumisessa. Lapsi kopioi näkemiään käyttäytymismal-

leja ja mallit sosiaalisiin tilanteisiin opitaan sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. 

Sosiaalinen perimä on kulttuurista - ja henkistä pääomaa, mikä ilmenee muun 

muassa käyttäytymispiirteinä ja -taipumuksina. (Kärkkäinen, 2004.) Vanhem-

pien korkeammat odotukset lapsen koulumenestykseen ovat yhteydessä parem-

paan opintomenestykseen (Davis-Kean, 2005; Wang 2004). Oppilaan oma käsitys 

(Aunola, Nurmi, Lerkkanen & Rausku-Puttonen, 2010) vanhempien korkeam-

mista odotuksista on yhteydessä parempaan menestykseen (Shim ym., 2000). 

Matematiikan taitojen osalta Aunion ja Niemivirran (2010) mukaan vanhempien 

koulutustausta on yhteydessä ainoastaan soveltaviin aritmeettisiin tehtäviin, 

eikä esimerkiksi laskusujuvuuteen. Erityisesti tehtäväsuuntautuneisuus antaa 

paremmat mahdollisuudet myöhempiin matematiikan taitoihin (Aunio, 2008).  

Koponen ym. (2018) ehdottavat kahta eri olettamusta, mitkä ovat yhtey-

dessä lapsen koulumyönteisyyteen. Ensimmäinen näkemys perustuu olettamuk-

seen, jonka mukaan vanhemmat oppivat koulussa jotain, mikä vaikuttaa heidän 

tapaansa olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Toisen näkemyksen mukaan 

korkea koulutus on yhteydessä vanhempien taitoihin, arvoihin ja osaamiseen 

sekä ymmärrykseen koulujärjestelmästä. Lisäksi he osaavat hyödyntää näitä tai-

toja paremmin kotona kasvatuksessa ja opetuksessa. Varhaisen kehityksen tuke-

misen odotetaan johtavan positiivisempiin koulutus-, ammatillisiin ja sosiaalisiin 

tuloksiin aikuisina (Pungello ym., 2010).Ympäristöllä on huomattava yhteys per-

soonallisuuden määrittämisessä ja kehityksessä (Loehlin & Nichols, 1976). 

Sosiaalisella periytyvyydellä tarkoitetaan yksilötasolla sukupolvelta toi-

selle siirtyviä elämänhallinnan voimavaroja. Nämä pitävät sisällään henkisiä, 

kulttuurisia ja sosiaalisia sekä aineellisia voimavaroja. (Kärkkäinen, 2004.) Kas-

vuympäristö tarjoaa lapselle erilaisia virikkeitä ja mahdollisuuksia. Kasvuympä-

ristön yhteys matematiikan taitojen oppimiseen on noussut esille monissa tutki-

muksissa (esim. Aunio & Niemivirta, 2010; TIMMS, 2016). 
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Lapsen kognitiiviset kyvyt ja ympäristötekijät sekä suuntautuminen ja py-

syvyys työskentelyn aikana ovat yhteydessä myöhempään akateemiseen oppi-

miseen (Aunola ym., 2010). Tehtäväkeskeinen käyttäytyminen on positiivisessa 

yhteydessä koulumenestykseen, mikä liittyy hyviin akateemisiin tuloksiin, kun 

taas negatiivinen käytös, kuten tehtävää välttävä käyttäytyminen on yhteydessä 

huonoihin akateemisiin tuloksiin (Aunola ym., 2010). 

3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää familiaalisen riskin yhteyttä yhteen- 

ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen 1.—2. luokan aikana. Tuloksia tarkas-

teltiin sukupuolittain. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli tutkia familiaalisten ris-

kiryhmien välisiä eroja yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden riskiryhmään kuu-

lumisessa. Familiaalisen riskin tutkiminen auttaa ymmärtämään lapsen perhe-

taustan yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen. Riskitekijöi-

den tiedostaminen ja tunnistaminen auttaa tarkkailemaan taitojen kehitystä tar-

koituksenmukaisesti. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millainen yhteys familiaalisella riskillä on lasten yhteen- ja vähennyslaskusu-

juvuuden kehitykseen 1.—2. luokalla? 

 

1.1. Onko sukupuolella yhteyttä familiaaliseen riskiin? 

1.2. Onko sukupuolella yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden 

kehitykseen? 

 

2. Ovatko familiaaliset riskiryhmät yhteydessä yhteen- tai vähennyslaskusuju-

vuuden riskiryhmiin 1.—2. luokalla? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen konteksti  

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty osana suuremman tutkimushank-

keen aineistoa. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana FLARE-hanketta 

(FLuency Arithmetic REading). Mittaukset toteutettiin ryhmämittauksina koulu-

päivän aikana 1. luokan keväällä, 2. luokan syksyllä ja 2. luokan keväällä. Hank-

keen on rahoittanut Suomen Akatemia (277340). Vastuullisena johtajana tutki-

muksessa toimi Mikko Aro. Hankkeessa on tutkittu aritmetiikan ja lukemisen 

taitojen sujuvuuden kehitystä sekä tekijöitä sujuvuusongelmien taustalla.  

Koulut osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja huoltajien lupa pyy-

dettiin tutkimukseen osallistumiseen. Aineisto tutkimukseen on kerätty Keski-

Suomen alueelta. Koko prosessin ajan aineistoa on käsitelty siten, että yksittäisiä 

oppilaita on mahdotonta tunnistaa. Jyväskylän yliopiston asettamia henkilötie-

tojen käsittelyyn annettuja ohjeita ja määräyksiä on noudatettu koko tutkimuk-

sen ajan ja kaikki aineistoa käsittelevät ovat sitoutuneet näihin ohjeisiin. Aineis-

toa käsitelleet ovat sitoutuneet toimimaan hyvän tieteellisen käytännön mukai-

sesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät käsitelleet tutkimusaineistoa.  Tutkimuksessa 

käytetty aineisto on hävitetty tutkimuksen jälkeen. Kaikki työvaiheet on tehty 

huolellisesti ja hyviä tieteellisen tutkimuksen käytännön periaatteita noudattaen 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012).  

Aineiston keruutapa on yhteydessä tutkimuksen luotettavuuteen. Tämän 

tutkimuksen aineiston keräsivät Jyväskylän yliopiston koulutetut avustajat, joten 

voidaan olettaa, että aineisto on kerätty noudattaen hyviä tieteellisen tutkimuk-

sen käytäntöjä. Oppilaiden suoriutumiseen on saattanut vaikuttaa ryhmätestaus-

tilanne. Kun tutkittavia jaettiin tarkasteltaviin ryhmiin, jäi otanta joissakin ryh-

missä melko pieniksi, mikä on saattanut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuksen otantaan on vaikuttanut sijainti sekä vapaaehtoisuus. Tutkimuksen 

aineisto on kerätty ainoastaan Keski-Suomen alueelta ja koulut olivat vapaaeh-

toisia. Näin ollen tuloksien yleistäminen kansalliselle tasolle ei ole perusteltua. 
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Tuloksien pohjalta saadaan tietoa ainoastaan Keski-Suomen alueelta ja ne voivat 

olla suuntaa-antavia muualla Suomessa. Tässä tutkimuksessa käytetyn mittaus-

tavan (oikein lasketut laskut minuutissa) voidaan todeta olevan tarkoituksenmu-

kainen, sillä se on yleisesti todettu soveltuvaksi sujuvuuden mittaamiseen. 

4.2 Tutkittavat 

FLARE-tutkimukseen osallistui alun perin 200 oppilasta. Tähän tutkimukseen 

valikoituivat ne oppilaat, jotka olivat tehneet testaukset kaikissa kolmessa mit-

tauspisteessä ja heidän äidinkielensä oli suomi. Taustatietoja kerättiin jokaiselta 

tutkimukseen osallistuneelta huoltajien täyttämällä lomakkeella.  

Kaikkien tähän tutkimukseen osallistujien vastauslomakkeista oli määritel-

tävissä heidän riskiryhmänsä (n = 146) eli he olivat vastanneet kyselylomak-

keessa kysymykseen numero 19, jossa kysyttiin lapsen lähisuvun oppimisen pul-

mia. Aineistossa oli tyttöjä 78 (52,3 %) ja poikia 68 (47,7 %). Tutkittavat olivat 

tutkimushetkellä perusopetuksen 1.—2. luokalla.  Luvussa 4.3 Mittarit ja muut-

tujat esitellään familiaalisen sekä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden riskiryh-

mien muodostus. Lisäksi luvussa esitellään oppilaiden lukumäärät näissä ryh-

missä. 

4.3 Mittarit ja muuttujat 

Familiaalinen riski. Familiaaliset riskiryhmät on muodostettu kyselylomakkeen 

pohjalta. Kyselylomakkeen kysymyksen: ”Lapsen lähisuvussa kouluiässä esiin-

tyneet oppimisen pulmat 

 

a. Äidillä (biologinen) 

b. Isällä (biologinen) 

c. Sisaruksilla (biologinen) 

d. Lähisukulaisilla (isovanhemmat, tädit, sedät, enot)” 

 



 27 
 

Kysymykset kysyttiin matematiikan ja/tai laskemisen osalta sekä lukemisen 

ja/tai kirjoittamisen osalta. Tässä tutkimuksessa on käytetty ainoastaan vanhem-

pien vastauksia osiosta matematiikan ja/tai laskemisen osalta. Familiaalisen ris-

kin riskiryhmät jaettiin riskipisteiden mukaan (Taulukko 1). Riskiryhmät jaettiin 

kolmeen ryhmään: vähäisen -, keskimääräisen - ja korkean riskin riskiryhmiin. 

Vanhemmat vastasivat jokaiseen neljään kohtaan (a-d) asteikolla 0—2 (0 = ei ol-

lenkaan vaikeuksia, 1 = jossain määrin vaikeuksia ja 2 = selviä vaikeuksia). Van-

hempien vastausten mukaan laskettiin joka kohdan riskipisteet lapselle. Tässä 

tutkimuksessa lapset saivat 0—7 riskipistettä, jonka mukaan on muodostettu fa-

miliaaliset riskiryhmät. Lapset, jotka saivat nolla riskipistettä muodostavat vä-

häisen riskin familiaalisen riskiryhmän, yksi tai kaksi pistettä saaneet muodosta-

vat keskimääräisen riskiryhmän ja kolme tai sitä enemmän pisteitä saaneet muo-

dostavat korkean riskiryhmän (Taulukko 1).  

 

TAULUKKO 1. Riskipisteet ja niiden perusteella muodostetut riskiryhmät. 

 

Riskipisteet n % Riskiryhmät n % 

      

0 80 54.79 Vähäinen riski 80 54.79 

1 27 18.49 Keskimääräinen riski 46 31.50 

2 19 13.01   

3 10 6.85 Korkea riski 20 13.71 

4 7 4.79   

5 2 1.37   

7 1 0.70   

      

Yhteensä 146 100.00  146 100.00 

 

 

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus. Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuutta on mi-

tattu aikapaineistetulla testillä. Laskusujuvuutta mitattiin tässä tutkimuksessa 

käyttämällä kahta kokeellista laskusujuvuuden mittaria. Yhteenlaskusujuvuutta 
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mitattiin ensimmäisellä mittarilla (Koponen & Mononen, 2010a) ja toisella mitta-

rilla mitattiin vähennyslaskusujuvuutta (Koponen & Mononen, 2010b). Molem-

missa mittareissa oli 120 yksinumeroista laskua lukuväliltä 1—10. Tutkimusai-

neisto kerättiin 1.—2. luokkalaisilta oppilailta vuonna 2016 ja tutkimus toteutet-

tiin pitkittäistutkimuksena. Mittaustilanteet olivat ryhmätestauksia. Ensin oppi-

lailla oli kaksi minuuttia aikaa tehdä yhteenlaskuja ja tämän jälkeen kaksi mi-

nuuttia aikaa tehdä vähennyslaskuja. Tutkimusaineistosta muodostettiin sum-

mamuuttujat yhteen- ja vähennyslaskusujuvuudelle siten, että summamuuttujan 

lukuarvo kuvaa oikeiden vastausten määrää minuutissa eli oikeiden vastausten 

lukumäärä jaettiin kahdella mittausajan ollessa kaksi minuuttia.  

 

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden riski. Aineistosta on muodostettu yh-

teen- ja vähennyslaskusujuvuuden riskiryhmät erikseen. Katkaisurajana käytet-

tiin 25 persentiiliä, sillä monissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Aunola ym., 

2004; Geary 2004, Mononen ym., 2013) se on todettu tarkoituksenmukaiseksi. 

Laskusujuvuuden riskiryhmiin kuuluivat raakapisteissä heikoimmat 25 persen-

tiiliä eli ne lapset, jotka laskivat laskuja vähiten minuutin aikana. Yhteenlaskusu-

juvuuden riskiryhmään kuului 1. luokan keväällä 37 oppilasta, 2. luokan syksyllä 

44 oppilasta ja 2. luokan keväällä 38 oppilasta. Vähennyslaskusujuvuuden riski-

ryhmään kuului 1. luokan keväällä 38 oppilasta, 2. luokan syksyllä 40 oppilasta 

ja 2. luokan keväällä 38 oppilasta.  

4.4 Aineiston analyysi 

Aineistoa analysoitiin SPSS 24.0-ohjelmistolla. Aineisto oli verraten normaalisti 

jakautunut kaikissa osaryhmissä, joten päädyttiin käyttämään parametrisia tes-

tejä. Kuitenkin joissakin mittauksissa esimerkiksi 1. luokan osalta oli havaitta-

vissa epäsymmetrisyyttä, joten tulokset päädyttiin tarkastamaan parametritto-

milla testeillä. Päämenetelmänä tässä tutkimuksessa oli toistomittausten varians-

sianalyysi (aika (3), sukupuoli (2) ja familiaalinen riskiryhmä (3)), jolla tutkittiin 

yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitystä 1. —2. luokalla. Aineistoa pää-

dyttiin analysoimaan tällä menetelmällä, sillä tutkittavana oli koko ajan sama 
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joukko eri ajankohtina. Aineiston analyysissä käytettiin lisäksi khiin neliö (!") -

testiä ristiintaulukoinnissa. Odotusarvojen jakautumisen merkitsevyyttä tutkit-

tiin yksiulotteisella khiin neliö -testillä.  T-testiä (kahden riippuvan otoksen t-testi 

ja kahden riippumattoman otoksen t-testi) ja yksisuuntaista varianssianalyysiä 

(Oneway ANOVA) käytettiin tarkasteltaessa tilannetta mittausajankohdittain.  

Toistomittausten varianssianalyysin ennakko-oletukset tarkasteltiin. Fi-

dellin ja Tabachnickin (2013) mukaan kaikissa osaryhmissä tulee olla aina enem-

män tutkittavia kuin muuttujia. Tämä ehto täyttyi kaikilla osaryhmillä, vaikka 

osa ryhmistä muodostuikin melko pieniksi. He ovat lisäksi määritelleet toisto-

mittausten varianssianalyysin käytön oletukset seuraavasti: 

 

1) Ryhmien lukumäärän on oltava kolme tai enemmän. 

2) Kaikki X:t on oltava epäjatkuvia ja Y:t jatkuvia sekä varianssien on ol-

tava yhtä suuria.  

3) Kun otoskoot ovat suuria ja suunnilleen samankokoisia (>20), voidaan 

toistomittausten varianssi analyysin olettaa olevan robusti.   

4) Muuttujien on oltava jokaisessa alaryhmässäkin normaalisti jakautu-

neita.  

5) Sfäärisyyden testaaminen eli kovarianssimatriiseja tulee tarkastella  

6) Jos Boxin M -testi on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001), niin ai-

neisto on liian homogeeninen ja robustisuutta ei toistomittausten vari-

anssianalyysissä ole taattu. 

 

Otoskoot ovat tässä tutkimuksessa melko suuria, joten testauksen voidaan 

olettaa olleen robusti. Tutkimuksessa Mauchly’s sfäärisyys -testissä tulos oli ti-

lastollisesti merkitsevä (p<.001), joten arvoja tulkittiin Greenhouse-Geisser tau-

lukosta, jolloin F-arvot ovat Greenhouse-Geisser estimaatteja. Parivertailut ja jäl-

kivertailut suoritettiin Bonferroni-korjausta käyttäen. Khiin neliö testissä käytet-

tiin Bonferroni-korjausta, joka tunnistaa solut, jotka ovat tilastollisesti merkitse-

västi myötävaikuttaneet testiin. Bonferroni-korjauksen tilastollisen merkitsevyy-

den taso, eli tässä tutkimuksessa 5 %, jaetaan solujen lukumäärällä. Näin väl-
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tämme sattumalta tilastollisesti merkitseviksi muodostuneet solut. Näiden solu-

jen residuaalit eli jäännökset (todellisesta arvosta vähennetään laskettu ennuste) 

ovat tilastollisesti merkitseviä.  

Tilastollisen päättelyn riskitaso asetettiin viiteen prosenttiin (p<.05).  Huo-

mioon otettiin tilastollisesti suuntaa antavat tulokset (p<.10). Efektin kokona käy-

tettiin eetan neliötä ja osittaista eetan neliötä. Eetan neliön (#") raja-arvot on mää-

ritelty seuraavasti: pieni #"	= .010, kohtalainen #" = .060 ja suuri  #" = .140 (Cohen, 

1988). Eetan neliön raja-arvo lasketaan kaavalla: #" = 	%%&'()''*%%(+(,-
, kun taas osittaisen 

eetan neliön raja-arvo lasketaan: #."	= 	%%&'()''*
%%(+(,-/%%'00+0

, jolloin osittainen eetan neliö 

saa suurempia arvoja (Levine & Hullett, 2002). Levinen ja Hullettin (2002) mu-

kaan osittaiselle eetan neliölle ei ole määritelty raja-arvoja. Tässä tutkimuksessa 

käytetään samoja raja-arvoja, jotka on määritelty eetan neliölle. Cohenin d:n raja-

arvoina pidettiin seuraavia arvoja: ei efektiä (0-0.2), pieni (0.2-0.5), keskikokoinen 

(0.5-0.8) ja suuri (>0.8) (Metsämuuronen, 2011).  Cramerin V:n raja-arvoina efek-

tin koolle pidettiin: pieni .10, keskikokoinen .30 ja suuri .50. Arvot voidaan tulkita 

myös prosenttilukuna. (Metsämuuronen, 2011.) 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin pitämään toistomittausten varianssianalyysit 

mahdollisimman selkeinä, joten testit tehtiin erikseen yhteen- ja vähennyslasku-

sujuvuudelle. Ristiintaulukoinneissa omaksuttiin tarkka p-arvo sekä huomioitiin 

Bonferroni-korjaus (Shan & Gerstenberger, 2017) tilastollisesti merkitsevien jään-

nösten tunnistamisessa.  

5 TULOKSET 

Tuloksia tarkastellaan neljässä osassa. Ensimmäiseksi tarkastellaan yhteen- ja vä-

hennyslaskusujuvuuden kehitystä koko aineistossa. Toiseksi tarkastellaan yh-

teen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehityksen yhteyttä familiaaliseen riskiin. 

Kolmanneksi tarkastellaan yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitystä suku-

puolittain. Neljänneksi tarkastellaan familiaalisen riskin yhteyttä yhteen- tai vä-

hennyslaskusujuvuuden riskiin.  
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5.1 Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitys 

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus lisääntyivät kaikkien mittauskertojen välillä 

eli laskuja laskettiin enemmän kuin aiemmalla mittauskerralla. Lapset laskivat 

enemmän yhteenlaskuja minuutissa kuin vähennyslaskuja eli yhteenlaskusuju-

vuuden keskiarvo oli korkeampi kuin vähennyslaskusujuvuuden. Yhteenlaskuja 

laskettiin tilastollisesti merkitsevästi sujuvammin kuin vähennyslaskuja. Efektin 

koko oli keskikokoinen 1. luokan keväällä ja 2. luokan syksyllä, mutta 2. luokan 

keväällä efekti oli pieni. (Liite 1.) Ensimmäisellä mittauskerralla 1. luokan ke-

väällä oppilaat laskivat keskimääräisesti hieman alle kymmenen yhteenlaskua 

minuutissa. Toisella mittauskerralla 2. luokan syksyllä he laskivat keskimääräi-

sesti hieman yli 11 yhteenlaskua minuutissa. Viimeisellä eli kolmannella mitta-

kerralla 2. luokan keväällä oppilaat laskivat keskimääräisesti melkein 14 yhteen-

laskua minuutissa. Vähennyslasku ei ollut oppilailla yhtä sujuvaa. Ensimmäi-

sellä mittauskerralla 1. luokan keväällä oppilaat laskivat keskimääräisesti noin 

seitsemän vähennyslaskua minuutissa, toisella mittauskerralla 2. luokan syksyllä 

noin yhdeksän vähennyslaskua minuutissa ja kolmannella mittauskerralla 2. luo-

kan keväällä noin 11 vähennyslaskua minuutissa.  

Yhteenlaskusujuvuuden kehityksen interaktioista ajan, sukupuolen ja riski-

ryhmän interaktio oli tilastollisesti merkitsevä (p<.01). Efekti oli pieni. (Taulukko 

2.) Jälkivertailu osoitti muutoksen tapahtuvan tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(p<.001) toisen ja kolmannen mittauskerran välillä. Siirryttäessä 2. luokan syk-

syltä 2. luokan keväälle yhteenlaskusujuvuuden osalta ajan, sukupuolen ja riski-

ryhmän yhdysvaikutus oli yhteydessä siihen, miten lapsen yhteenlaskusujuvuus 

kehittyi. 

Ajan ja sukupuolen interaktio oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p<.05). 

Efekti oli pieni. (Taulukko 2.) Muutos tapahtui jälkivertailun mukaan tilastolli-

sesti erittäin merkitsevästi (p<.001) ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä. 

(Taulukko 2.) Siirtymä 1. luokan keväältä 2. luokan syksylle osoitti sukupuolen 

ja ajan yhdysvaikutuksen olevan yhteydessä yhteenlaskusujuvuuden kehityk-

seen. Ajan ja riskiryhmän yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Mittauskertojen välillä eli ajan pääefekti oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

yhteenlaskusujuvuuden osalta (p<.001). Efektin koko oli suuri. (Taulukko 2.) Jäl-

kivertailu osoitti, että muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä kaikkien mit-

tauskertojen välillä (p<.001). Oppilaat laskivat yhteenlaskuja jokaisella mittaus-

kerralla enemmän kuin edellisellä eli aika lisäsi yhteenlaskusujuvuutta. Famili-

aalisen riskiryhmän pääefekti oli suuntaa antavasti merkitsevä (p<.10). Efektin 

koko oli pieni. (Taulukko 2.) Sukupuoli ei ollut tilastollisesti merkitsevä yhteen-

laskusujuvuuden kehityksessä.  

Vähennyslaskusujuvuuden osalta ajan, sukupuolen ja riskiryhmän interak-

tio ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Ajan ja sukupuolen interaktio kehityksessä 

oli tilastollisesti suuntaa antava (p<.10). Efektin koko oli pieni. (Taulukko 2.) Ajan 

ja riskiryhmän interaktio ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Ajan pääefekti eli mittauskertojen välillä vähennyslaskusujuvuus kehittyi 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<.001). Efektin koko oli suuri. Parivertailut 

osoittivat, että muutos tapahtui tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen ja toisen 

sekä toisen ja kolmannen mittauskerran välillä. Riskiryhmän pääefekti oli tilas-

tollisesti melkein merkitsevä (p<.05). Efektin koko oli pieni. (Taulukko 2.) Pari-

vertailu osoitti muutoksen olevan tilastollisesti melkein merkitsevää (p<.05) kor-

kean ja vähäisen familiaalisen riskin riskiryhmän välillä. Sukupuolen pääefekti 

ei ollut tilastollisesti merkitsevä vähennyslaskusujuvuuden kehityksessä 1.—2. 

luokalle. 
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TAULUKKO 2. Toistomittausten varianssianalyysin efektit ja efektin koot.  

 F df p !"# 

Yhteenlasku 

Aika 67.65 2, 139 <.001 .33 

Sukupuoli 1.43 1, 140 .235 .01 

Familiaalinen riskiryhmä 2.83 2, 140 .062 .04 

Interaktio: aika ja sukupuoli 4.04 2, 139 .026 .03 

Interaktio: aika ja riskiryhmä 1.21 3, 278 .307 .02 

Interaktio: aika, sukupuoli ja riskiryhmä 3.74 3, 280 .006 .05 

Vähennyslasku 

Aika 63.02 2, 139 <.001 .31 

Sukupuoli 2.61 1, 140 .109 .02 

Familiaalinen riskiryhmä 3.64 2, 140 .029 .05 

Interaktio: aika ja sukupuoli 2.66 2, 139 .081 .02 

Interaktio: aika ja riskiryhmä 0.81 3, 278 .504 .01 

Interaktio: aika, sukupuoli ja riskiryhmä 0.42 3, 280 .764 .01 
 

HUOM. N = 146, !"#  = osittainen eetan neliö, taulukon arvot on tulkittu Greenhouse-Geisser estimaatteina.
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Taulukossa 3 on esitetty keskiarvot ja keskihajonnat ajan, sukupuolen ja fa-

miliaalisen riskin mukaan luokiteltuina yhteenlaskusujuvuuden osalta. Ensim-

mäiseksi tarkastellaan mittauskerroittain, onko familiaalisten riskiryhmien yh-

teenlaskusujuvuuden keskiarvoilla eroja tyttöjen joukossa. Toiseksi tarkastellaan 

tilannetta poikien osalta.  

Tyttöjen yhteenlaskusujuvuuden keskiarvot erosivat tilastollisesti merkit-

sevästi familiaalisten riskiryhmien välillä 1. luokan kevään mittauskerralla; F (2, 

66) = 6.46, p = .003,  !" = .14. Efektin koko oli suuri. (Taulukko 3.) Jälkivertailu 

osoitti, että vähäisen ja keskimääräisen riskin riskiryhmien keskiarvojen olevan 

tilastollisesti merkitsevästi (p<.01) korkeammat kuin korkean riskin riskiryhmän. 

Vähäisen ja keskimääräisen riskin riskiryhmien keskiarvojen välinen ero ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Muilla mittauskerroilla eli 2. luokan syksyllä ja keväällä 

tulokset olivat tilastollisesti melkein merkitseviä; F (2, 65-66) = 4.52-4.81, p 

= .011-.014,  !"	= .08-.12. Efektin koko oli keskikokoinen. Näillä mittauskerroilla 

jälkivertailu osoitti vähäisen ja korkean riskiryhmien keskiarvojen eroavan tilas-

tollisesti merkitsevästi (p<.01). Korkean ja keskimääräisen riskiryhmän keskiar-

vojen ero oli suuntaa antava (p<.10). Vähäisen ja keskimääräisen riskiryhmän 

keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi.  

Poikien osalta familiaalisten riskiryhmien keskiarvot erosivat suuntaa anta-

vasti 1. luokan keväällä; F (2, 66) = 2.78, p = .073,  !" = .08. Efektin koko oli keski-

kokoinen. Jälkivertailu osoitti, että pojilla keskimääräisen ja korkean riskiryhmän 

keskiarvot erosivat toisistaan suuntaa antavasti (p<.10). Muilla mittauskerroilla 

poikien keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi familiaalisten riski-

ryhmien välillä.  

Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia yhteenlaskusujuvuuden kehityksen vä-

liset erot ovat familiaalisten riskiryhmien välillä tyttöjen osalta ja sama tarkastelu 

tehdään pojille. Tytöt, jotka kuuluivat vähäiseen familiaalisen riskin riskiryh-

mään, kehittyivät yhteenlaskusujuvuuden keskiarvojen osalta tilastollisesti mer-

kitsevästi; F (2, 208) = 22.04, p<.001,  !$"	= .36.  Muutos oli tilastollisesti merkitsevä 

kaikkien mittauskertojen välillä. Efektin koko oli suuri.  Nämä tytöt laskivat yh-

teenlaskuja jokaisella mittauskerralla sujuvammin kuin aiemmalla kerralla. Ty-

töillä, jotka kuuluivat keskimääräiseen familiaaliseen riskiryhmään, kehittyivät 
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tilastollisesti merkitsevästi; F (2, 187) = 27.50, p<.001,  !$"	= .55.   Efektin koko oli 

suuri. Muutos oli tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen ja viimeisen sekä toi-

sen ja viimeisen mittauskerran välillä. Korkean familiaalisen riskiryhmän osalta 

tyttöjen kehitys tapahtui tilastollisesti melkein merkitsevästi; F (1, 41) = 7.05, p 

= .011,  !$" = .35.  Muutos oli tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen ja toisen 

sekä ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä. Efektin koko oli keskiko-

koinen.  

Familiaalisten riskiryhmien välillä poikien yhteenlaskusujuvuuden kehi-

tyksessä ei ollut suurta vaihtelua. Pojilla, jotka kuuluivat vähäiseen familiaali-

seen riskiryhmään, kehitys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä; F (1, 38) = 34.45, 

p<.001,  !$"  = .47.  Efektin koko oli suuri. Muutos oli tilastollisesti merkitsevästi 

kaikkien mittauskertojen välillä. Keskimääräisen familiaalisen riskiryhmän po-

jilla, kehitys oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (2, 20) = 10.04, p<.001,  !$"  

=.32.   Efektin koko oli suuri. Muutos oli tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen 

ja viimeisen sekä toisen ja viimeisen mittauskerran välillä. Pojat, jotka kuuluivat 

korkeaan familiaaliseen riskiryhmään, kehittyivät tilastollisesti melkein merkit-

sevästi; F (1) = 7.33, p = .039,  !$" =.60.  Efektin koko oli suuri. Muutos oli tilastol-

lisesti merkitsevästi ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä.  

Seuraavaksi vertaillaan oppilaiden keskiarvoja samassa familiaalisessa ris-

kiryhmässä tyttöjen ja poikien välillä.  Vähäisessä familiaalisessa riskiryhmässä 

sukupuoli oli tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä yhteenlaskusuju-

vuuden keskiarvoihin 2. luokan keväällä; t (78) = 5.18, p = .026, d = .14. Pojat 

laskivat yhteenlaskuja sujuvammin kuin tytöt. Sukupuolella ei ollut yhteyttä yh-

teenlaskusujuvuuden keskiarvoihin vähäisessä familiaalisessa riskiryhmässä 1. 

luokan keväällä, eikä 2. luokan syksyllä. Sukupuoli oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä yhteenlaskusujuvuuteen keskimääräisen familiaalisen riskin riski-

ryhmässä 2. luokan syksyn mittauskerralla; t (45) = 2.95, p = .005, d = .85. Tällä 

mittauskerralla pojat laskivat yhteenlaskuja sujuvammin kuin tytöt. Sukupuol-

ten keskiarvojen välillä ei ollut vaihtelua yhteenlaskusujuvuuden keskiarvoissa 

muilla mittauskerroilla keskimääräisen riskin familiaalisessa riskiryhmässä.  Su-

kupuoli oli yhteydessä yhteenlaskusujuvuuden keskiarvojen vaihteluihin korke-

assa familiaalisessa riskiryhmässä tilastollisesti melkein merkitsevästi 2. luokan 
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syksyllä; t (18) = 4.90, p = .040, d = .16 ja 2. luokan keväällä tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi; t (18) = 16.10, p = .001, d = .52. Kummallakin mittauskerralla pojat 

laskivat keskimääräisesti enemmän yhteenlaskuja. 
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TAULUKKO 3. Yhteenlaskusujuvuuden keskiarvot luokiteltuina ajan, sukupuolen ja familiaalisen riskiryhmän suhteen.  

 

 Kaikki Tytöt Pojat 

  Kaikki Vähäinen 

riski 

Keskimää-

räinen riski 

Korkea riski Kaikki Vähäinen 

riski 

Keskimää-

räinen riski 

Korkea riski 

 !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s 

1. luokka 

kevät 

9.76a 3.68 9.66a 3.44 11.01a 3.47 8.81a 2.94 7.61a 2.68 9.79a 3.96 9.61a 3.71 10.98a 4.04 6.83a 4.17 

2. luokka 

syksy 

11.14b 4.52 10.80b 4.83 12.18b 4.31 9.48ab 5.25 9.14b 5.56 11.50b 4.83 10.80b 4.31 13.30b 5.25 9.83b 5.56 

2. luokka 

kevät 

13.73c 5.84 12.93c 6.79 14.20c 7.36 12.52c 5.20 10.00bc 8.84 14.65c 6.79 15.09c 7.36 14.18bc 5.20 13.50abc 8.84 

 

Huom. N = 146. Ne sarakkeet, joilla ei ole yhteistä alaindeksiä, erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<.05).  Sarakekeskiar-

vot on testattu toistomittausten varianssianalyysillä ja rivikeskiarvot parittaisten otosten t-testillä.



 38 
 

 

 
KUVIO 2. Yhteenlaskusujuvuuden kehitys sukupuolittain. 

 

Kuviossa 2 on esitetty yhteenlaskusujuvuuden kehitys sukupuolittain 1.—

2. luokalla. Seuraavaksi tarkastellaan tyttöjen ja poikien yhteenlaskusujuvuuden 

kehitystä koko aineistossa. Tämän jälkeen tarkastellaan tyttöjen ja poikien kes-

kiarvojen eroja mittauskerroittain. Tyttöjen yhteenlaskusujuvuuden keskiarvot 

erosivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (2, 415) = 51.29, p<.001,  

!"# = .40. (Taulukko 3.) Efektin koko oli suuri. Parivertailu osoitti, että muutos 

tapahtui tilastollisesti merkitsevästi kaikkien mittauskertojen välillä. Tytöt laski-

vat keskimääräisesti yhteenlaskuja joka mittauskerralla enemmän eli sujuvuus 

lisääntyi. Poikien yhteenlaskusujuvuuden keskiarvot erosivat tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi; F (1, 821) = 46.19, p<.001,  !"# = .41. Efektin koko oli suuri. 

Muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä kaikkien mittauskertojen välillä.  Po-

jat laskivat keskimääräisesti yhteenlaskuja enemmän kuin aiemmalla mittausker-

ralla. 

Sukupuoli oli tilastollisesti suuntaa antavasti yhteydessä yhteenlaskusuju-

vuuteen keskiarvoihin 2. luokan keväällä; t (118) = 1.75, p = .082. Tuolloin pojat 
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laskivat yhteenlaskuja keskimääräisesti sujuvammin kuin tytöt. 1. luokan ke-

väällä tai 2. luokan syksyllä sukupuoli ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä yhteenlaskusujuvuuteen.  

 

 
KUVIO 3.  Yhteenlaskusujuvuuden kehitys riskiryhmittäin. 

 

Kuviossa 3 on esitetty yhteenlaskusujuvuuden kehitys riskiryhmittäin 1.—

2. luokalla.  Yhteenlaskusujuvuuden osalta familiaalisten riskiryhmien keskiar-

vot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<.01) 1. luokan keväällä. 

Efektin koko oli keskikokoinen. (Liite 2.) Jälkivertailu osoitti, että keskiarvojen 

erot olivat tilastollisesti merkitseviä korkean ja vähäisen sekä korkean ja keski-

määräisen riskin riskiryhmien välillä. 2. luokan syksyllä yhteenlaskusujuvuus ei 

eronnut tilastollisesti merkitsevästi familiaalisten riskiryhmien välillä. 2. luokan 

keväällä yhteenlaskusujuvuus erosi tilastollisesti melkein merkitsevästi (p<.05) 

familiaalisten riskiryhmien välillä. Efektin koko oli pieni. (Liite 2.) Jälkivertailu 

osoitti, että keskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä vähäisen ja korkean 

riskin riskiryhmän välillä.  

Kaikki familiaaliset riskiryhmät kehittyivät yhteenlaskusujuvuudessa 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (1—2, 135—802) = 12.44—53.35 ,p<.001 , !"# 
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= .39—.40. Efektin koot olivat suuria. Jälkivertailu osoitti muutoksen olevan 

tilastollisesti merkitsvä kaikkien mittauskertojen välillä.  

Taulukossa 4 on esitetty keskiarvot ja keskihajonnat ajan, sukupuolen ja fa-

miliaalisen riskin mukaan luokiteltuina vähennyslaskusujuvuuden osalta. Seu-

raavaksi tarkastellaan, miten tyttöjen keskiarvot eroavat mittauskerroittain fami-

liaalisten riskiryhmien välillä. Tilannetta tarkastellaan tämän jälkeen poikien 

osalta.  

Tyttöjen vähennyslaskusujuvuuden keskiarvot erosivat tilastollisesti mer-

kitsevästi familiaalisten riskiryhmien välillä 2. luokan syksyn mittauskerralla; F 

(2, 75) = 5.31, p = .007,  !#	= .12. Efektin koko oli keskikokoinen. Jälkivertailu 

osoitti, että korkean ja vähäisen riskin riskiryhmän välillä keskiarvojen erot olivat 

melkein tilastollisesti merkitseviä (p<.05) sekä korkean ja keskimääräisen riski-

ryhmän välillä suuntaa antavia (p<.10). 1. luokan keväällä erot olivat tilastolli-

sesti melkein merkitseviä; F (2, 77) = 4.06, p = .021, !# = .12. Jälkivertailussa kävi 

ilmi, että keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä korkean ja vähäisen riski-

ryhmän välillä. 2. luokan keväällä tulokset olivat tilastollisesti melkein merkitse-

viä; F (2, 75) = 3.16, p = .048,  !#	= .08. Efektin koko oli keskikokoinen. Jälkivertailu 

osoitti, että keskiarvojen ero korkean ja vähäisen riskiryhmän välillä oli suuntaa 

antava (p<.10). Poikien vähennyslaskusujuvuuden keskiarvot eivät eronneet ti-

lastollisesti merkitsevästi familiaalisten riskiryhmien välillä millään mittausker-

ralla.  

Seuraavaksi tarkastellaan, miten tyttöjen vähennyslaskusujuvuuden kehi-

tys eroaa familiaalisten riskiryhmien välillä. Tämän jälkeen tilanne tarkastellaan 

poikien osalta. Tytöillä, jotka kuuluivat vähäiseen familiaaliseen riskin riskiryh-

mään, kehitys tapahtui tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (2, 273) = 23.44, 

p<.001,  !"#	= .38).  Efektin koko oli suuri. Muutos tapahtui tilastollisesti merkit-

sevästi kaikkien mittauskertojen välillä. Tytöillä, jotka kuuluivat keskimääräi-

seen familiaaliseen riskiryhmään, muutos oli tilastollisesti erittäin merkitse-

västi; F (2, 114) = 13.60, p<.001,  !"# = .37.   Efektin koko oli suuri. Muutos oli ti-

lastollisesti merkitsevästi ensimmäisen ja viimeisen sekä toisen ja viimeisen mit-

tauskerran välillä. Tytöillä, jotka kuuluivat korkeaan familiaaliseen riskiryh-

mään, kehitys tapahtui tilastollisesti melkein merkitsevästi; F (1, 70) = 6.76, p 
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= .011,  !"#= .34).  Efektin koko oli suuri. Jälkivertailu osoitti muutoksen olevan 

tilastollisesti merkitsevää ensimmäisen ja toisen sekä ensimmäisen ja kolman-

nen mittauskerran välillä. 

Pojilla, jotka kuuluivat vähäiseen familiaaliseen riskiryhmään, kehitys oli 

tilastollisesti merkitsevästi; F (2, 727) = 33.87, p<.01,  !"# = .47.  Efektin koko oli 

suuri. Muutos tapahtui tilastollisesti erittäin merkitsevästi kaikkien mittausker-

tojen välillä (p<.001). Pojilla, jotka kuuluivat keskimääräiseen familiaaliseen ris-

kiryhmään, kehitys oli tilastollisesti merkitsevästi; F (2, 244) = 28.47, p<.01,  

!"#	= .58.   Efektin koko oli suuri. Muutos tapahtui tilastollisesti merkitsevästi 

kaikkien mittauskertojen välillä. Pojilla, jotka kuuluivat korkeaan familiaaliseen 

riskiryhmään, kehitys oli tilastollisesti melkein merkitsevästi; F (1, 55) = 10.77, p 

= .012,  !"# = .68.  Efektin koko oli suuri. Jälkivertailu osoitti, että muutos oli tilas-

tollisesti melkein merkitsevä ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä.  

Seuraavaksi vertaillaan oppilaiden keskiarvoja samassa familiaalisessa ris-

kiryhmässä tyttöjen ja poikien välillä.  Sukupuolella ei ollut yhteyttä vähennys-

laskusujuvuuden keskiarvoihin vähäisen familiaalisen riskin riskiryhmässä mil-

lään mittauskerralla. Sukupuoli oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vähen-

nyslaskusujuvuuteen keskimääräisen familiaalisen riskin riskiryhmässä 2. luo-

kan syksyn mittauskerralla; t (45) = 2.78, p = .009, d = .82 ja 2. luokan kevään 

mittauskerralla; t (44) = 2.50, p = .016, d = .73.  Näillä mittauskerroilla keskimää-

räisessä familiaalisessa riskiryhmässä pojat laskivat keskimääräisesti enemmän 

vähennyslaskuja kuin tytöt. Sukupuolella ei ollut yhteyttä vähennyslaskusuju-

vuuden keskiarvoon korkean familiaalisen riskin 
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TAULUKKO 4. Vähennyslaskusujuvuuden keskiarvot luokiteltuina ajan, sukupuolen ja familiaalisen riskiryhmän suhteen. 

 

 Kaikki Tytöt Pojat 

  Kaikki Vähäinen 
riski 

Keskimää-
räinen riski 

Korkea riski Kaikki Vähäinen 
riski 

Keskimää-
räinen riski 

Korkea riski 

 !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s !̅ s 

1. luokka 

kevät 

7.02a 3.48 6.83a 3.02 7.73a 3.25 6.40a 2.77 5.18a 1.84 7.25a 3.96 7.04a 3.56 8.27a 4.60 5.25a 3.55 

2. luokka 

syksy 

8.76b 4.34 8.08b 3.57 9.26b 3.87 7.19ab 2.67 6.25b 2.95 9.51b 4.99 9.40b 4.97 10.82b 5.08 6.50b 4.07 

2. luokka 

kevät 

11.37c 5.63 10.22c 5.00 11.41c 4.95 9.38c 4.30 8.29bc 3.03 12.69c 6.40 13.03c 6.99 12.98c 5.45 9.42abc 5.40 

 

Huom. N = 146. Ne sarakkeet, joilla ei ole yhteistä alaindeksiä, erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Sarakekeskiarvot 

on testattu toistomittausten varianssianalyysillä ja rivikeskiarvot parittaisten otosten t-testillä.
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KUVIO 4. Vähennyslaskusujuvuuden kehitys sukupuolittain.  

 

Kuviossa 4 on esitetty vähennyslaskusujuvuuden kehitys sukupuolittain. 

Seuraavaksi tarkastellaan tyttöjen ja poikien vähennyslaskusujuvuuden kehi-

tystä. Tyttöjen vähennyslaskusujuvuus kehittyi tilastollisesti erittäin merkitse-

västi; F (2) = 44.14, p<.001,  !"# =.36. Efektin koko oli suuri. Muutos tapahtui tilas-

tollisesti merkitsevästi kaikkien mittauskertojen välillä.   Poikien vähennyslasku-

sujuvuuden kehitys oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (2) = 62.92, p<.001,  

!"# = .48. Efektin koko oli suuri. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä kaikkien mit-

tauskertojen välillä.   

Sukupuoli oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vähennyslaskusuju-

vuuden keskiarvoon 2. luokan keväällä; t (120) = 2.64, p = .009, d = .33 ja 2. luokan 

syksyllä mittauskerralla tilastollisesti melkein merkitsevästi vähennyslaskusuju-

vuuden osalta; t (121) = , p = .050, d = .33). 1. luokan keväällä sukupuoli ei ollut 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vähennyslaskusujuvuuteen. (kts. Kuvio 

4). Efektin koot olivat keskisuuria. Vähennyslaskusujuvuuden osalta pojat laski-

vat sujuvammin vähennyslaskuja kuin tytöt.  
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KUVIO 5. Vähennyslaskusujuvuuden kehitys riskiryhmittäin.  

 

Kuviossa 5 on esitetty vähennyslaskusujuvuuden kehitys riskiryhmittäin 

1.—2. luokalla. Vähennyslaskusujuvuuden keskiarvot vaihtelivat kaikilla mit-

tauskerroilla tilastollisesti melkein merkitsevästi familiaalisten riskiryhmien vä-

lillä (p<.05) (Liite 2.). Efektien koot olivat pieniä. Jälkivertailuissa kävi ilmi, että 

kaikilla mittauskerroilla vaihtelu oli tilastollisesti melkein merkitsevää vähäisen 

ja korkean riskiryhmän välillä. Vähäisen riskin riskiryhmän keskiarvo oli kaikilla 

mittauskerroilla korkeampi kuin korkean riskin riskiryhmän.  

Kaikki familiaaliset riskiryhmät kehittyivät vähennyslaskusujuvuudessa 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi; F (1—2, 121—945) = 14.28—55.48 ,p<.001 , !"# 

= .41—.46. Efektin koot olivat suuria. Jälkivertailu osoitti muutoksen tapahtuvan 

tilastollisesti merkitsevästi kaikkien mittauskertojen välillä.  

Viimeiseksi tarkastellaan pysyvimmin heikointa 25 persentiiliä yhteen- ja 

vähennyslaskusujuvuuden osalta eli oppilaita, jotka olivat kaikilla mittausker-

roilla heikoimmassa 25 persentiilissä. Koko aineistoa tarkasteltaessa familiaali-

sen riskin osalta 55% kuului vähäisen riskin riskiryhmään, 32 % keskimääräisen 

riskiryhmän ja 13 % korkean riskiryhmän. Kaikille alaryhmille voidaan muodos-

taa odotusarvot jakautumisesta familiaalisiin riskiryhmiin näiden prosenttiluku-
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jen mukaan. Yhteenlaskusujuvuuden osalta jokaisella mittauskerralla heikoim-

massa 25 persentiilissä (n = 19) olevien lasten tulisi jakautua seuraavasti (Liite 3): 

10 oppilaan tulisi kuulua vähäisen riskin riskiryhmään, 6 keskimääräisen riskin 

riskiryhmään ja 3 korkean riskin riskiryhmään.  Tässä aineistossa oppilaat jakau-

tuivat riskiryhmiin seuraavasti: 9 vähäisen riskin riskiryhmään, 6 keskimääräi-

sen riskin riskiryhmään ja 4 kuului korkean riskin riskiryhmään. (Liite 5). Odo-

tusarvot eivät eroa havaituista arvoista tilastollisesti merkitsevästi. 

Kun tutkitaan joukkoa, joka on ollut jokaisella mittauskerralla vähennyslas-

kusujuvuuden riskiryhmässä (n = 15) tulisi tutkittavien jakautua seuraavasti 

(Liite 4): 8 oppilaan tulisi kuulua vähäisen riskin riskiryhmään, 5 keskimääräisen 

riskin riskiryhmään ja 2 korkean riskin riskiryhmään.  Tässä aineistossa oppilaat 

jakautuivat riskiryhmiin seuraavasti: 7 vähäisen riskin riskiryhmään, 4 keski-

määräisen riskin riskiryhmään ja 4 kuului korkean riskin riskiryhmään. (Liite 5) 

Odotusarvot eivät eroa havaituista arvoista tilastollisesti merkitsevästi. 

5.2  Familiaalisen riskin sekä yhteen- ja vähennyslaskusuju-

vuuden riskiryhmien väliset yhteydet 

Seuraavaksi tarkastellaan familiaalisten riskiryhmien yhteyttä yhteen- tai vähen-

nyslaskusujuvuuden riskiryhmään kuulumista. 2. luokan keväällä kuuluminen 

familiaaliseen riskiryhmään oli tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä 

yhteenlaskusujuvuuden riskiryhmään kuulumiseen. 1. luokan keväällä tulos on 

suuntaa antava. 2. luokan syksyllä yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Bon-

ferroni-korjaus osoitti familiaalisen riskin olevan tilastollisesti merkitsevästi yh-

teydessä 2. luokan kevään yhteenlaskusujuvuuden riskiin (Taulukko 5).  

Tarkasteltaessa alimpaan 25 persentiilin kuuluvien oppilaiden jakautu-

mista familiaalisiin riskiryhmiin muodostettiin koko aineiston jakaumiin pohjau-

tuvat odotusarvot. Tutkittavana on siis prevalenssi eli esiintyvyys aineistossa. 

Tällöin vähäisen riskin riskiryhmään tulisi kuulua 20 (55 %) oppilasta, keskimää-

räisen riskin riskiryhmään 12 (32 %) oppilasta ja korkean riskin riskiryhmään 5 

(13 %) oppilasta 1. luokan keväällä. Nyt vähäisen – ja keskimääräisen riskin ris-
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kiryhmissä on vähemmän oppilaita kuin on odotettu ja korkean riskin riskiryh-

mässä enemmän. Odotusarvot eivät eronneet havaituista arvoista tilastollisesti 

merkitsevästi.  

Seuraavalla mittauskerralla 2. luokan syksyllä oppilaiden tulisi jakautua fa-

miliaalisiin riskiryhmiin seuraavasti: vähäinen riski 24 (55 %), keskimääräinen 

riski 14 (32 %) ja korkea riski 6 (13 %) (Taulukko 5). Nyt vähäisen – ja keskimää-

räisen riskin riskiryhmissä on vähemmän oppilaita kuin on odotettu ja korkean 

riskin riskiryhmässä enemmän. Ero odotettujen ja havaittujen arvojen välillä ei 

ole tilastollisesti merkitsevä.  

Odotusarvot 2. luokan keväällä: vähäinen riski 21 (55 %), keskimääräinen 

riski 12 (32 %) ja korkea riski 5 (13 %). Tässä aineistossa vähäisen riskin riskiryh-

mässä on vähemmän oppilaita kuin on odotettu ja korkean riskin riskiryhmässä 

enemmän. Odotettujen ja havaittujen arvojen vaihtelu on tilastollisesti melkein 

merkitsevä ( $#(2) = 6.19, p = .045). 
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TAULUKKO 5. Familiaalisten riskiryhmien yhteys yhteenlaskusujuvuuden ris-
kiryhmään. 

  Kaikki Vähäinen riski Keskimääräinen 
riski 

Korkea 
riski 

1. kevät Kuuluu 37 (23 %) 17 (12 %) 11 (8 %) 9 (6 %) 

Ei kuulu 112 (77 %) 65 (45 %) 36 (25 %) 11 (8 %) 

            $# (2) = 5.15, p = .076, V = .18 

2. syksy Kuuluu 44 (30 %) 20 (14 %) 15(10%) 9 (6 %) 

Ei kuulu 105 (70 %) 62(42%) 32(22%) 11 (8 %) 

           $# (2) = 3.47, p = .176, V = .15 

2. kevät Kuuluu 38 (26 %) 16(11 %) 12 (8 %) 10 (7 %) 

Ei kuulu 108 (74 %) 64 (43 %) 34 (23 %) 10 (7 %)* 

            $# (2) = 7.48, p = .024, V = .23 

 

Huom. N = 146. * Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevä. 

Vähennyslaskusujuvuuden osalta familiaalinen riski oli tilastollisesti suun-

taa antavasti yhteydessä vähennyslaskusujuvuuden riskiryhmään kuulumiseen 

1. luokan keväällä. Muilla mittauskerroilla yhteys ei ollut tilastollisesti merkitse-

västi yhteydessä vähennyslaskusujuvuuden riskiin. Bonferroni-korjauksen jäl-

keen familiaalinen riski ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vähennys-

laskusujuvuuden riskiin millään mittauskerralla.  

Tarkasteltaessa alimpaan 25 persentiilin kuuluvien oppilaiden jakautu-

mista familiaalisiin riskiryhmiin muodostettiin koko aineiston jakaumiin pohjau-

tuvat odotusarvot. Tällöin 1. luokan keväällä jakaumat olisivat: vähäinen riski 21 

(55 %), keskimääräinen riski 12 (32 %) ja korkea riski 5 (13 %). Nyt vähäisen – ja 

keskimääräisen riskin riskiryhmissä on vähemmän oppilaita kuin on odotettu ja 

korkean riskin riskiryhmässä enemmän. Odotettujen ja havaittujen arvojen vaih-

telu ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi.  
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2. luokan syksyllä vähäisen riskin riskiryhmään tulisi kuulua 22 (55 %), kes-

kimääräisen riskin riskiryhmään 13 (32 %) ja korkean riskin riskiryhmään 5 

(13 %). Nyt vähäisen riskin riskiryhmässä on vähemmän oppilaita kuin on odo-

tettu ja korkean sekä keskimääräisen riskin riskiryhmässä enemmän. Odotettu-

jen ja havaittujen arvojen vaihtelu ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Viimeisellä mittauskerralla 2. luokan keväällä jakauman tulisi olla: vähäi-

nen riski 21 (55 %), keskimääräinen riski 12 (32 %) ja korkea riski 5 (13 %). Nyt 

vähäisen riskin riskiryhmässä on vähemmän oppilaita kuin on odotettu ja kor-

kean sekä keskimääräisen riskin riskiryhmässä enemmän. Vaihtelu odotettujen 

ja havaittujen arvojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

 

TAULUKKO 6. Familiaalisten riskiryhmien yhteys vähennyslaskusujuvuuden 
riskiryhmään. 

 

  Kaikki Vähäinen riski Keskimääräinen 
riski 

Korkea 
riski 

1. kevät Kuuluu 38 (25 %) 18 (12 %) 11 (8 %) 9 (6 %) 

Ei kuulu 111 (75 %) 64 (44 %) 36 (25 %) 11 (8 %) 

            	$# (2) = 4.66, p = .098, V = .18 

2. syksy Kuuluu 40 (25 %) 18 (12 %) 13 (9 %) 9 (6 %) 

Ei kuulu 109 (75 %) 64 (44 %) 34 (23 %) 11 (8 %) 

             $# (2) = 4.37, p = .112, V = .17 

2. kevät Kuuluu 38 (26 %) 17 (12 %) 14 (10 %) 7 (5 %) 

Ei kuulu 108 (74 %) 63 (43 %) 32 (22 %) 13 (9 %) 

              $# (2) = 2.25, p = .325, V = .12 

 

Huom. N = 146. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa taustekijöistä matematii-

kan sujuvuuden kehityksen taustalla perusopetuksen 1.—2. luokalla. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin perheessä ja lähisuvussa esiintyvien eli familiaalisen riskin ma-

tematiikan vaikeuksien periytyvyyttä. Tuloksia tarkasteltiin sukupuolittain. Li-

säksi tarkasteltiin familiaalisen riskin yhteyttä matematiikan laskusujuvuuden 

riskiin.  

Tutkimustulokset osoittivat, että lapset laskivat enemmän yhteenlaskuja 

kuin vähennyslaskuja kaikilla mittauskerroilla. Näin ollen lapset laskivat yhteen-

laskuja sujuvammin kuin vähennyslaskuja. Familiaalisten riskiryhmien osalta tu-

loksissa oli eroja, mutta erot eivät kasvaneet eri mittauskerroilla. Erot vaikuttivat 

melko pysyviltä. Kuitenkin familiaalisen riskiryhmän pääefekti vähennyslasku-

sujuvuuden osalta oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Korkean familiaalisen 

riskin riskiryhmän yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus oli heikompaa verrattuna 

vähäisen ja keskimääräisen riskin riskiryhmiin. Vähäisen familiaalisen riskin ris-

kiryhmä laski yhteen- ja vähennyslaskuja eniten. Erot eivät kuitenkaan kasva-

neet. Lapsen sukupuoli oli yhteydessä yhteenlaskusujuvuuteen ainoastaan 2. 

luokan kevään mittauskerralla. Poikien vähennyslaskusujuvuus oli tilastollisesti 

merkitsevästi sujuvampaa kuin tyttöjen.  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että yhteen- ja vähennyslaskusuju-

vuus lisääntyi jokaisella mittauskerralla. Hanulan ja Lepolan (2006) mukaan taito 

kehittyy harjoittelun myötä. Mittauspisteiden välillä oli noin puoli vuotta aikaa 

ja oppilaat olivat saaneet harjoitella laskuja tämän ajan. 1. luokan ja 2. luokan 

opetussuunnitelman tavoitteista löytyy muitakin tavoitteita kuin yhteen- ja vä-

hennyslaskusujuvuuden tavoite, mutta matematiikan kumulatiivisen luonteen 

takia (Fuchs ym., 2006) niitä harjoitellaan samalla. Esimerkiksi kertolaskutkin 

pohjautuvat yhteenlaskuun. Kun 2. luokalla aletaan harjoittelemaan kertolas-
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kuja, samalla harjoitellaan pohjalla oleva yhteenlaskutaitoa. Harjoittelu lisää su-

juvuutta taidossa. Kertolaskujen harjoittelu aloitetaan lisäämällä lukua itseensä 

(esimerkiksi 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6).  

Yhteenlaskujen harjoittelu aloitetaan aiemmin kuin vähennyslaskuja. Vä-

hennyslaskujen laskeminen edellyttää useamman aritmeettisen faktan pitämistä 

mielessä samaan aikaan, mikä tekee vähennyslaskujen laskemisesta haastavam-

paa kuin yhteenlaskujen (Steinberg, 1985). Tämä selittää parempaa sujuvuutta 

yhteenlaskuissa kuin vähennyslaskuissa. Laskustrategioiden kehittyessä lapsen 

laskusujuvuus kehittyy. Tällöin lapsi käyttää tehokkaampaa ja nopeampaa tapaa 

laskea lasku. Laskustrategioiden kehitys on yhteydessä laskusujuvuuden kehi-

tykseen (Geary, 2004). Tässä tutkimuksessa ei tutkittu lapsen laskustrategioiden 

käyttöä tai niiden kehitystä.  

Varhaiset matematiikan taidot enteilevät vahvasti myöhempää matemaat-

tista oppimista ja osaamista (Aunola ym., 2004; Koponen ym., 2018; Koponen 

ym., 2016; Väisänen 2017) ja akateemista menestystä muissakin aineissa (Aunola 

ym., 2004). Kuitenkin taidot kehittyvät eri aikaan ja kehityksessä voi olla suuria-

kin eroja. Matemaattisten taitojen kehitys on yksilöllistä. Yksilöiden kehitys on 

erilaista ja muutoksia voi tapahtua myöhemmin. Tässä tutkimuksessa ensimmäi-

sen ja viimeisen mittauskerran välillä oli vain 1,5 vuotta aikaa. Laskustrategioi-

den valinta alkaa kehittymään noin 7-8-vuotiaina (Geary ym., 2000). Tutkimus-

hetkellä tutkittavat lapset ovat olleet iässä, jolloin eri laskustrategioiden valintoja 

tehdään. Osa tutkittavista on saattanut siirtyä käyttämään tehokkaampia las-

kustrategioita kuin toiset.   

Aunolan ym. (2004) mukaan lasten väliset osaamiserot ovat suuria 1. luo-

kalla. Osaamiserot kasvavat siirryttäessä vuosiluokalta toiselle (Aunio, 2008). 

Monien tutkimusten mukaan peruskoulun alussa havaitut tasoerot ovat pysyviä, 

eivätkä ne näytä kaventuvat vaan ovat hyvin pysyviä jopa kasvavia (Aunola ym. 

2004; Salminen 2016). Tässä tutkimuksessa, kun yhteen- ja vähennyslaskusuju-

vuuden kehitystä tarkasteltiin riskiryhmittäin, erot eivät kasvaneet. Erot riski-

ryhmien välillä vaikuttivat melko pysyviltä ja oppilaat, jotka kuuluivat korkeaan 

familiaalisen riskin riskiryhmään, laskivat yhteen- ja vähennyslaskuja vähem-

män kuin muut oppilaat. Tämän tutkimuksen tulos tukee Aunolan ym. (2004) ja 
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Salmisen (2006) tutkimustuloksia. Tarkasteltaessa familiaalisten riskiryhmien ke-

hitystä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuudessa oli kehitys kaikilla osaryhmilläkin 

tilastollisesti merkitsevää. Osaryhmien sisällä kuitenkin heikot laskijat pysyivät 

vertaistensa perässä myöhemmilläkin mittauskerroilla.  

Sukupuolten välillä on saatu aikaisemmissa tutkimuksissa vaihtelevia tu-

loksia. Joissakin tutkimuksissa (esim. Aunio & Niemivirta, 2010; Butterworth 

2005; Mononen ym., 2013) sukupuolten välillä ei ole ollut eroa matematiikan tai-

doissa. Tässä tutkimuksessa poikien vähennyslaskusujuvuus oli tilastollisesti 

merkitsevästi sujuvampaa kuin tyttöjen. Samansuuntaisia tuloksia on saatu esi-

merkiksi Aunolan ym. (2004), Hannulan ja Lepolan (2006) sekä Metsämuurosen 

(2013) tutkimuksissa. Tutkimuksissa on löydetty eroja matematiikan osataidoissa 

esimerkiksi Dowkerin (2005) tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen pohjalta suku-

puoli tulisi ottaa huomioon riskitekijöitä tarkasteltaessa, mutta tärkeintä on kui-

tenkin kiinnittää jokaiseen lapseen tasapuolisesti huomiota ja tarpeen vaatiessa 

suunnata tukea sitä tarvitsevalle.   

Matematiikan taidoilla on suuri yhteys lapsen itsetunnolle. Tuen merkitys 

korostuu, kun ongelmia ilmenee matemaattisten taitojen kehityksessä. Jos var-

haisessa vaiheessa lapselle pääsee taitoon muodostumaan alue, jota hän ei hal-

litse, tulee ongelma myöhemmässä vaiheessa kasvamaan matematiikan kumula-

tiivisen luonteen takia. Iän myötä ahdistus matematiikkaa kohtaan voimistuu ja 

vaikuttaa matemaattiseen suoriutumiseen (Sorvo ym., 2007). Matematiikka-ah-

distusta voidaan ehkäistä varhaisella tuella, jolloin lapsi saa tarvitsemaansa apua 

ja rohkaisua tehtävien tekemiseen. Tuessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös 

turvalliseen ja kannustavaan oppimisympäristöön. 

Tutkimuksessa mittauspisteinä olivat 1. luokan kevät, 2. luokan syksy ja 2. 

luokan kevät. Ensimmäisen ja toisen mittauskerran välissä oli pitkä kesäloma. 

Kesäkuukausien aikana matematiikan taitojen kehityksen on todettu olevan hi-

taampaa (Pigon, 2017). Perheillä on erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia viettää ke-

sälomaa. Erilaiset aktiviteetit harjoittavat vaihtelevia taitoja. Jos perheen arkeen 

kuuluu esimerkiksi pelien pelaamista, harjoittaa se samalla matematiikan taitoja. 

Perheen käytännöt vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen koulussa. Perheen arki ja 

rutiinit muovaavat lapselle käyttäytymisodotuksia. Rutiinit ja niiden säilyvyys 
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ovat lapselle merkityksellisiä ekokulttuurisen teorian mukaan. (Gallimore, Weis-

ner, Kaufman & Bernhermer, 1993.)  

Vanhempien koulutustason on todettu olevan yhteydessä perheen arjen ak-

tiviteetteihin. Dubowin ym. (2009) mukaan vanhempien korkeamman koulutus-

taustan on todettu olevan yhteydessä vanhempien luomaan kasvuympäristöön 

siten, että he tarjoavat kodissaan fyysisen, kognitiivisen ja emotionaalisen ympä-

ristön, joka kannustaa lasta. Vanhempien oma ajatusmalli koulusta ja sen käy-

tänteistä heijastuu myös lapselle. Korkeamman koulutuksen oletetaan olevan yh-

teydessä myös korkeampaan sosioekonomiseen asemaan. Tällöin vanhemmilla 

voi olla enemmän mahdollisuuksia tarjota virikkeitä kotona.  

Vanhempien antama malli vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisestä ohjaa 

lapsen käyttäytymistä. Kun vanhemmalla on koulumyönteinen asenne, se näyt-

täytyy lapsen koulumyönteisyytenä ja tehtäväkeskeisenä käyttäytymisenä. Van-

hemmilla, joilla on korkeampi koulutus, on enemmän ymmärrystä koulujärjes-

telmästä ja heidän käyttämässään kielessä on vastaavuutta koulun käyttämään 

kieleen (Koponen ym., 2018). Lisäksi vanhempien korkeampien odotusten lapsen 

koulumenestykseen ovat yhteydessä parempaan opintomenestykseen (Davis-

Kean, 2005; Wang, 2004). Lisäksi oppilaan oma käsitys (Aunola ym., 2010) van-

hempien korkeammista odotuksista on yhteydessä parempaan menestykseen 

(Shim ym., 2000). 

Monissa tutkimuksissa on todettu vanhempien sosioekonomisen taustan 

olevan yhteydessä lapsen akateemiseen menestykseen (Sirin, 2005). Tässä tutki-

muksessa ei suoraan otettu huomioon vanhempien koulutustaustaa tai sosioeko-

nomista asemaa. Ympäristötekijöiden osalta vanhempien korkeamman koulu-

tustaustan ja sosioekonomisen aseman (Sirin, 2005) on todettu olevan positiivi-

sesti yhteydessä lapsen oppimistuloksiin. Erityisesti äidin koulutustaustan on to-

dettu olevan yhteydessä lapsen parempaan menestymiseen koulussa. Monissa 

perheissä äiti viettää enemmän aikaa lapsen kanssa varhaislapsuudessa ja näin 

ollen luo merkittävän vaikutuksen lapsen kasvuympäristölle.  

Familiaalisen riskin osalta on saatu ristiriitaisia tuloksia geenien ja ympä-

ristön välisistä yhteyksistä. Kovasin ym. (2007) mukaan korkeampi familiaalinen 
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riski on yhteydessä heikompaan laskusujuvuuteen. Tämä tutkimus tukee lähisu-

vun haasteiden olevan yhteydessä lapsen yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuteen. 

Geenien yhteydestä matemaattisten taitojen periytymiseen on tehty vähän tutki-

muksia (Petrill ym., 2012). Shalevin ym. (2001) mukaan matematiikkaan liittyy 

geneettistä periytyvyyttä.  

Matematiikan riskitekijät ovat yhteydessä muihinkin oppiaineisiin. Kova-

sin ja Plominin (2005) mukaan samat geenit vaikuttavat oppimisvaikeuksiin ja 

oppimiseen. Matematiikan osalta korkeamman familiaalisen riskin on todettu li-

säävän riskiä muissakin taidoissa ja oppimisessa, sillä matematiikan taitojen ke-

hityksen on todettu olevan vahvasti yhteydessä muissa akateemisissa aineissa 

menestymiseen (esim. Aunola ym., 2004). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

tuloksia matematiikan taitojen periytyvyydestä. 

6.2 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimus 

Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena, mikä mahdollisti kehityksen tutki-

misen mittauskertojen välillä. Tutkimus toi lisää tietoa familiaalisen riskin yhtey-

destä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen. Tässä tutkimuksessa 

korkean familiaalisen riskin riskiryhmä (n = 20) jäi verrattain pieneksi. Kun tätä 

ryhmää jaettiin alaryhmiin esimerkiksi sukupuolen mukaan, muodostui alaryh-

mistä vielä pienempiä otannaltaan. Jatkossa olisi hyvä tutkia laajemmalla aineis-

tolla familiaalisen riskin yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehityk-

seen.  

Kognitiivisia ja neurologisia tekijöitä ei otettu huomioon tässä tutkimuk-

sessa. Näiden tekijöiden merkitys on todettu merkitykselliseksi matematiikan 

oppimisessa monissa tutkimuksissa (esim. Swanson & Kim, 2007) ja laskusuju-

vuuden kehityksessä (esim. Bailey ym., 2012). Jatkossa tulisi tarkemmin tutkia 

näiden tekijöiden yhteyttä familiaalisiin riskiryhmiin sekä niiden väliseen yh-

teen- ja vähennyslaskusujuvuuden vaihteluun.  

Tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon tutkittujen lasten saamaa tukea 

koulussa. Jatkossa olisi tärkeää tutkia, miten eri tuen muodot ovat yhteydessä 
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familiaalisiin riskeihin ja pystytäänkö tukea kohdistamaan sitä tarvitseville mah-

dollisimman varhain. Jatkossa olisi tärkeää tutkia kodin ja vanhempien tarjoa-

man ympäristön yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen. Eri-

tyisesti tulisi tutkia, miten kodin tarjoamat aktiviteetit tukevat yhteen- ja vähen-

nyslaskusujuvuuden kehitystä ja miten näiden aktiviteettien tarjoamista koti-

oloissa voitaisiin tukea. Jatkossa tulisi tutkia lapsen laskustrategioiden kehityk-

sen yhteyttä yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden kehitykseen 

Jatkossa kehitystä tulisi tutkia pidemmällä aikavälillä. Tutkimusta voitai-

siin tehdä lisäksi sisarusten välillä, mikä toisi lisää tietoa saman perheen lasten 

tilanteesta. Lisäksi tulisi tutkia perheiden tapaa olla vuorovaikutuksessa lasten 

kanssa. Tätä voitaisiin tutkia esimerkiksi pelillisyyden näkökannalta. Monet pelit 

vaativat useita erilaisia taitoja, kuten loogista päättelykykyä, oman vuoron odot-

tamista ja sääntöjen noudattamista. Tutkimuksissa voitaisiin tutkia familiaalisen 

riskin yhteyttä vanhempien sosioekonomiseen taustaan ja koulutustasoon.  

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on kerätty Keski-Suomen alueelta, jo-

ten tulokset eivät ole yleistettävissä valtakunnallisella tasolla. Tutkimusta voitai-

siin jatkaa muualla Suomessa ja tutkia ovatko tulokset samansuuntaisia. Tutki-

mukseen valikoitui oppilaita, joiden äidinkielenä ja kotona puhuttuna kielenä oli 

suomi, joten tämän tutkimuksen tulokset koskevat ainoastaan kantasuomalaisia, 

eikä maahanmuuttajataustaisia oppilaita ole tutkittu tässä tutkimuksessa.  

6.3 Käytännön merkitys 

Matematiikan osaaminen kasautuu kumulatiivisesti jo opittujen taitojen päälle 

(Fuchs ym., 2006; Locuniak & Jordan, 2008). Hyvä laskusujuvuus helpottaa haas-

tavampia matematiikan laskuja ja tekemisestä tulee helpompaa ja mielekkääm-

pää. Laskustrategioiden käyttöä voi opetella ja niiden kautta laskemisesta voi 

tulla helpompaa, vaikka se tuottaisi haasteita. Varhaisten matemaattisten taitojen 

kehitys on merkityksellinen myöhemmälle akateemiselle osaamiselle, joten 

näillä taidoilla on suuri merkitys koko koulupolun ajan. Varhaisten matemaattis-

ten taitojen kehitystä tulisi seurata tiiviisti ja johdonmukaisesti. Jokaisen oppilaan 
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kehitys on yksilöllistä ja arviointia tulisi tehdä jatkuvasti sekä ottaa henkilökoh-

taiset tilanteet huomioon. Matematiikan harjoittelussa on tärkeää ymmärtää 

konkretia matemaattisen käsitteen ja havainnon välillä (Väisänen, 2017).  

Laskusujuvuus ennakoi myöhempää matematiikan osaamista ja ongelmat 

siinä ovat yksi kriteeri matematiikan oppimisvaikeudelle (Geary, 2004). Tilasto-

keskuksen (2019) mukaan peruskoulun oppilaista 18,8 % sai tehostettua tai eri-

tyistä tukea syksyllä 2018. Peruskoulussa tehostetun tuen oppilaita oli 59 700 

(10,6 %) ja erityisen tuen oppilaita 45 400 (8,1 %). Erityisopetuksen tilastojen tie-

tosisältöä on muutettu vuodesta 2011 alkaen uudistuneen perusopetuslain 

myötä. Näin ollen muun muassa luovuttiin erityisopetuksen syiden keräämi-

sestä. (Tilastokeskus, 2019.) 

Lapsen tukea suunniteltaessa tulee tiedostaa lapsen lähtötaso ja mihin hän 

tarvitsee tukea. Laskusujuvuutta voidaan kehittää erilaisilla harjoitteilla. Tyypil-

lisimpiä harjoitteita ovat drillaus- ja subitisaatioharjoitteet. Drillausharjoitteilla 

tarkoitetaan toistoharjoitteita, jossa pyritään nopeasti toistamaan oikeaa vas-

tausta. Subitisaatioharjoitteet kehittävät nopean nimeämisen taitoja. Näillä har-

joitteilla oppilaan tulee nopeasti hahmottaa esimerkiksi korttiin piirrettyjen pal-

lojen lukumäärä.  

Harjoitteet tulee valita taitotasolle sopiviksi. Liian helpot harjoitteet eivät 

kehitä harjoiteltavaa taitoa ja liian vaikeat harjoitteet vähentävät motivaatiota, 

sillä oppilas ei saa onnistumisen kokemuksia. Oppilaalle on tärkeää ymmärtää 

harjoituksen tarkoitus ja teoria sen sijaan, että hän vain toistaisi vastauksia. Jos 

oppilaalla on hankaluuksia matematiikan oppimisessa, tuki on suunniteltava si-

ten, että löydetään alkuperäinen ongelma. Pohjimmiltaan ongelma voi liittyä 

alempiin matemaattisen osaamisen tasoihin, jolloin näitä tulee harjoitella, ettei 

osaamiseen jää aukkoja. 

Kun lapsi tietää mitä häneltä odotetaan, hänen on helpompi suunnata, tie-

dostaa ja muovata käyttäytymistään. Weisner (2002) mukaan kasvuympäristössä 

jokapäiväiset rutiinit luovat ennakoitavuutta. Koulussa lapselta vaaditaan paljon 

taitoja. Näitä taitoja harjoitellaan usein kotona, mutta erona on suuressa ryh-

mässä toimiminen. Kotioloissa lapselta vaatiminen ja sovituista asioista kiinni pi-

täminen ovat asioita, jotka vaihtelevat perheittäin.  
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Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on merkityksellistä lapsen kehityk-

selle. Kotiin voidaan antaa tehtäviä koulusta ja yhteistyössä voidaan miettiä, 

kuinka lasta voidaan tukea tehokkaimmin. LukiMat-sivusto tarjoaa runsaasti tie-

toa matematiikan taitojen kehityksestä ja kuinka taitoa tulee tukea. LukiMatin 

Ekapeli on esimerkki pelistä, jota voidaan hyödyntää kotona taidon tukemisessa. 

Pelilliset harjoitteet ovat usein oppilaille mielekkäitä (Väisänen, 2017).  

Yksilö ei voi vaikuttaa geeniperimäänsä, mutta vanhemmilla on mahdolli-

suus vaikuttaa kasvuympäristöön, jossa lapsi kasvaa ja minkälaisia vaikutteita, 

esikuvia ja malleja hän ympäristöstään poimii. Familiaalisten riskiryhmien osaa-

miserot vaikuttavat melko pysyviltä. Koulun arjessa tulisi huomioida perhetaus-

tan riskitekijät, kun tukea tarvitsevia seulotaan ja tukea kohdennetaan. Jos oppi-

minen on oppilaalle liian hankalaa ja työlästä eikä hän saa tarvitsemaansa tukea, 

voi oppinen muuttua epämielekkääksi. Oppimisen ja koulunkäynnin epämielek-

kyys on yhteydessä pitkälle yksilön tulevaisuuteen.  
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LIITE 1. Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuutta kuvailevat tunnusluvut eri mittakerroilla. 

 

 !̅ s Md Keskivirhe Vinous Huipukkuus t df p d 

1. luokka kevät     

Yhteenlasku 9.76 3.68 9.50 0.30 0.44 0.16 
14.35 148 <.001 .75 

Vähennyslasku 7.06 3.50 6.50 0.29 1.07 1.39 

2. luokka syksy     

Yhteenlasku 11.14 4.51 10.50 0.37 0.98 1.81 
10.95 146 <.001 .53 

Vähennyslasku 8.79 4.33 8.50 0.36 0.90 0.94 

2. luokka kevät     

Yhteenlasku 13.73 5.84 13.50 0.48 0.93 0.87 
8.42 145 <.001 .41 

Vähennyslasku 11.37 5.63 10.75 0.40 0.76 0.49 

 

Huom.  N = 146. 
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LIITE 2. Familiaalisten riskiryhmien kuvailevat tunnusluvut. 

 

 Vähäinen riski Keskimääräinen riski Korkea riski     

 !̅ s !̅ s !̅ s F df p #$ 

1. luokka kevät 

Yhteenlasku 10.24 3.64 9.82 3.61 7.38 3.10 5.21 2, 146 .007 0.07 

Vähennyslasku 7.34 3.40 7.24 3.84 5.20 2.37 3.26 2, 146 .041 0.04 

2. luokka syksy 

Yhteenlasku 11.49 4.57 11.28 4.62 9.35 3.65 1.86 2, 144 .159 0.03 

Vähennyslasku 9.33 4.43 8.80 4.32 6.33 3.22 4.00 2, 144 .020 0.05 

2. luokka kevät 

Yhteenlasku 14.64 6.26 13.32 4.79 11.05 5.63 3.30 2, 143 .040 0.04 

Vähennyslasku 12.22 6.07 11.10 5.16 8.63 3.77 3.46 2, 143 .034 0.05 

 

Huom. N = 146.
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LIITE 3.  

Yhteenlasku: 

1.luokka 

N = 149 

 

 

 

2.luokka syksy 

N = 146 

 

 

 

2.luokka  

kevät 

N = 146 

 

N = 149 

Ka = 9.72  

N = 112 

Ka = 11.17 

N = 37 

Ka = 5.32 

N = 12 

Ka = 11.71 

N = 24 

Ka = 7.17 

N = 5 

Ka = 16.50 

N = 19 

Ka = 9.58 

N = 9 

Ka = 16.67 

N = 3 

Ka = 11.83 

N = 96 

Ka = 16.44 

N = 14 

Ka = 8.14 

N = 6 

Ka = 11.08 

N = 8 

Ka = 17.06 

N = 87 

Ka = 23.02 

N = 9 

Ka = 10.94 

<25% 

<25% 

<25% <25% <25% 

<25% 

<25% 
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LIITE 4.  

Vähennyslasku: 

1. luokka 

N = 149 

 

 

 

2. luokka syksy 

N = 146 

 

 

 

2. luokka kevät 

N = 146 

 

 

N = 149 

Ka = 7.02  

N = 111 

Ka = 8.25 

N = 38 

Ka = 5.32 

N = 20 

Ka = 11.08 

N = 18 

Ka = 4.39 

N = 2 

Ka = 11.75 

N = 15 

Ka = 7.03 

N = 13 

Ka = 14.69 

N = 7 

Ka = 6.14 

N = 88 

Ka = 14.19 

N = 20 

Ka = 5.55 

N = 10 

Ka = 8.10 

N = 10 

Ka = 12.50 

N = 82 

Ka = 18.81 

N = 3 

Ka = 6.67 

<25% 

<25% 

<25% <25% <25% 

<25% 

<25% 
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LIITE 5. 

Yhteenlasku:                     Vähennyslasku: 

 

0.13/0.15/0.11                       0.13/0.06/0.20 
 
 
                  

          0.99 
             

    

 0.36/0.35/0.38                  0.51/0.52/0.53  

Muutos 1. luokan keväältä 2. luokan syksyyn.  

 

0.14/0.13/0.16                 0.12/0.11/0.13 
 
 
                  

          0.99 
             

    

 0.26/0.25/0.28                                            0.32/0.33/0.29 

Muutos 2. luokan syksyltä 2. luokan keväälle. 

 

0.11/0.10/0.12                0.18/0.15/0.22 
 
 
                  

          0.99 
             

    

 0.37/0.35/0.39                   0.52/0.63/0.38   

Muutos 1. luokan keväältä 2. luokan keväälle.  

 

Huom. N = 146. Oppilaan todennäköisyys kuulua tai siirtyä riskiryhmien vä-
lillä. Tulokset on esitetty seuraavassa järjestyksessä: kaikki/tytöt/pojat (yl-
häältä alas, vasemmalta oikealle). 

0.85 
0.86 
0.84 

0.73 
0.75 
0.72 

0.88 
0.89 
0.87 

0.68 
0.67 
0.71 

0.91 
0.91 
0.92 

0.64 
0.65 
0.62 

0.85 
0.93 
0.80 
 

0.60 
0.59 
0.61 

0.88 
0.90 
0.88 

0.63 
0.65 
0.61 

0.80 
0.85 
0.78 

0.47 
0.38 
0.64 


