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» PsT Riikka Heikkilä
työskentelee tutkijatohtorina Kasvatustieteiden laitoksella
Jyväskylän yliopistossa riikka.heikkila@nmi.fi

Nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus
oppimisvaikeuslapsilla
Riikka Heikkilä
Riikka Heikkilä on väitöksensä (2015) jälkeen työskennellyt tutkimustyön ohessa psykologina
yksikössä, jossa kuntoutetaan oppimisvaikeuslapsia. Hän toteaa: ”Käytännön työssä näen, kuinka monenlaiset asiat vaikuttavat sekä oppimisvaikeuksien ilmenemiseen että kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Siksi haluaisinkin korostaa varhaisen tunnistamisen ja auttamisen merkitystä.”

Seuraavassa Riikka Heikkilä vastaa väitöstään ja
työtään koskeviin kysymyksiin.
Miksi tai miten kiinnostuit aiheestasi?
Psykologina opintojeni loppuvaiheessa pääsin
harjoitteluun Niilo Mäki Instituuttiin (NMI),
joka on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Olin jo
aiemmin ollut kiinnostunut oppimisvaikeuksista
ja lukenut sivuaineenani erityispedagogiikkaa,
mutta käytännön työn kautta aihepiiri vei minut
mennessään. Minulle tarjoutui mahdollisuus jäädä tekemään NMI:iin graduani, josta muovautuikin sitten aikanaan väitöskirjani ensimmäinen
artikkeli. Graduni käsitteli nopeaa sarjallista nimeämistä ja sen yhteyttä lukemiseen, matematiikkaan ja tarkkaavuuteen. Tästä muodostuikin
koko väitöskirjani teema, mitä en tietenkään graduvaiheessa vielä osannut aavistaa. Tiivistetysti
voisi sanoa, että aiheeni valintaan vaikutti oma
kiinnostukseni oppimisvaikeuksiin, mutta myös
sattuma. Kävi nimittäin niin, että minun oli tarkoitus gradutyöni ohessa vilkaista, miten erään
aikaisemman tutkimuksen tulokset replikoituvat
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eli toistuvat omalla aineistollamme. Kävikin niin,
että tästä aiheesta syntyikin koko lopputyö. Merkittävä vaikutus aiheen valinnassa ja siinä, että
lähdin väitöskirjaa tekemään, on myös viisailla ja
kannustavilla ohjaajillani.
Mitä väitöskirjasi käsittelee?
Väitöskirjani käsittelee nopeaa sarjallista nimeämistä ja lukemisen sujuvuutta lapsilla, joilla on
oppimisvaikeuksia. Nopealla sarjallisella nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä tuttuja nimikkeitä kuten kirjaimia, numeroita
tai värejä. Nopean nimeämisen tiedetään olevan
yhteydessä lukemisen sujuvuuteen, mutta joissakin tutkimuksessa yhteyksiä myös muihin oppimisen osa-alueisiin on havaittu. Siksi kahdessa
väitöskirjani osatutkimuksessa tarkastellaan nopean nimeämisen yhteyttä oppimisen haasteisiin
kuten lukemisvaikeuksiin, matemaattisiin oppimisvaikeuksiin ja tarkkaavuuden ongelmiin. Yhdessä osatutkimuksessa käsitellään lukemisen sujuvuuden kuntouttamista tavuharjoittelun avulla
ja tutkitaan, miten nopean nimeämisen taito vaikuttaa kuntoutuksen tuloksiin.

Mikä oli tärkein tutkimustuloksesi?
Nopea nimeäminen oli tässä aineistossa ensisijaisesti yhteydessä lukemisen sujuvuuteen, ei
niinkään matematiikan osaamiseen tai tarkkaavuuteen. Toinen tärkeä tulos oli, että oppimisvaikeudet päällekkäistyivät voimakkaasti: aineistossamme yli puolella esiintyi useampi kuin yksi
oppimisen haaste.
Mikä yllätti Sinut?
Yllättävimmät tulokset liittyivät lukusujuvuuden
harjoitteluun. Jo lyhyellä, 1–2 tunnin mittaisella
harjoittelulla saatiin vaikutuksia aikaan tavutason lukemisen sujuvuudessa. Mikä rohkaisevinta, alkutasoltaan heikoimmat lapset hyötyivät harjoittelusta eniten eikä hidas nimeäminen
näyttänyt heikentävän harjoittelun tehokkuutta.
Näyttää siis siltä, että oikein kohdistettu, oppijan
lukemisen tason huomioonottava harjoittelu auttaa taustavaikeuksista huolimatta, joskus lyhyenkin intensiivisen harjoittelun aikana.
Kuka voisi hyötyä tuloksistasi?
Tuloksia voidaan hyödyntää sekä oppimisvaikeuksien arvioimisessa että lukemisen kuntouttamisessa. Arvioimisessa on hyvä ottaa huomioon
mahdolliset päällekkäiset oppimisen ongelmat,
sillä yksi oppimisen haaste usein kasautuu toisen
kanssa. Toisaalta suoriutuminen nopean nimeämisen tehtävässä antaa tietoa erityisesti lukemisesta: lukemisen hitauden taustalla on usein nopean nimeämisen pulmia.
Lukemisen sujuvuuden kuntouttamisessa keskeistä on oikeantasoisen harjoittelumateriaalin
valinta, riittävä toistojen määrä sekä lukuinnon ja

yleistymisen tukeminen. Kahta viimeisintä avaan
hieman: Koska lukusujuvuuden kehittyminen
vaatii paljon aikaa, harjoittelua ja toistoja, olisi
löydettävä keinoja, joilla motivaatio lukemisen
harjoitteluun saadaan heräämään ja säilymään.
Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi palaute, jossa
oma edistyminen tehdään näkyväksi, vertailu
omaan aikaisempaan suoriutumiseen oppilaiden
välisen vertailun sijaan sekä monipuolisten keinojen käyttäminen harjoittelussa. Näihin tietokoneella tapahtuva harjoittelu usein vastaa, mutta
myös ammattilaisia tarvitaan opettamisessa, ohjaamisessa ja kannustamisessa. Peli on siis hyvä
renki, mutta isännäksi siitä ei yksin ole. Yleistymisen tukemisella tarkoitan sitä, että tavutason
harjoittelutulokset olisi hyvä saada näkymään
myös sana- ja tekstitasolla. Siksi tavuharjoitteluun onkin hyvä yhdistää sanatason harjoittelu ja
lukutaidon karttuessa myös tekstien lukeminen.
Yleistymistä tukee myös luetun ymmärtämisen
pitäminen harjoittelussa mukana.
Mitä olet oppinut tästä aiheesta väitöksesi jälkeen?
Väitökseni jälkeen olen työskennellyt tutkimustyön ohessa psykologina yksikössä, jossa kuntoutetaan oppimisvaikeuslapsia. Käytännön työssä
näen, kuinka monenlaiset asiat vaikuttavat sekä
oppimisvaikeuksien ilmenemiseen että kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Nyt ajattelen, että
motivaatio on yksi ratkaiseva tekijä siinä, hyötyykö lapsi kuntoutuksesta vai ei. Onnistumiset
ja epäonnistumiset, kannustaminen ja lapsen
mielikuva itsestään oppijana muovaavat lapsen
kykyä ja halua tarttua opittavaan asiaan. Kun
apua oppimisen haasteisiin saadaan jo mahdollisimman varhain ja kun tehtävien vaatimustaso
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muokataan yksilöllisesti niin, että lapsi saa onnistumisia ja sopivasti haastetta, motivaatio ei pääse
heikkenemään. Varhainen puuttuminen ehkäisee
ennalta myös ongelmien kasautumista. Siksi haluankin korostaa varhaisen tunnistamisen ja auttamisen merkitystä.
Lukivaikeuksien osalta käytännön työssä näkyvät
tutkimuksissa havaitut asiat: suomalaislapsilla lukeminen on usein melko tarkkaa, mutta hidasta ja
kangertelevaa. Tällaisten haasteiden taustalla on
usein nopean nimeämisen pulmia, mutta usein
lisäksi myös harjoituksen puutetta. Jos lukeminen tuntuu työläältä, siihen ei tartuta ja niinpä
harjoittelun määrä jää vähäiseksi eikä taito kehity. Kuilu hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä
kasvaa. Tässäkin harjoittelumotivaation herättely
ja tukeminen tulevat keskeisiksi. Oikeinkirjoittamisen pulmat näkyvät useimmiten kestoissa, erityisesti kaksoiskonsonanteissa. Tämän haasteen
taustalla on usein fonologisen tietoisuuden pul-

”Lapsella on oikeus tulla kutsutuksi
tarinoiden ja lorujen ihmemaahan!”

Erityisopettajia rohkaisisin lähtemään harjoittelussa aina liikkeelle lapsen tasosta, vaikka se olisi
hyvinkin kaukana ikäryhmästä. Silloin saadaan
varmistettua, että lapsi saa oppimisensa pohjaksi
onnistumisen kokemuksia. Lukutaidon (ja monen muunkin taidon) rakentamista voisi verrata
talon rakentamiseen: kivijajalan on oltava kunnossa ennen kuin aletaan rakentaa seiniä. Usein
intensiivinen, tiivis harjoittelujakso on tehokkaampi kuin harvakseltaa toteutettu tuki. Tällaisia jaksoja voisi suunnitella yhdessä luokanopettajan ja kodin kanssa ja etenemistä kannattaa
seurata systemaattisesti. Vaikka tuen on toki oltava pitkäjänteistä, intensiivisemmät jaksot jonkin
tietyn rajatun taidon harjaannuttamisessa ovat
omiaan viemään taitoa eteenpäin.

Kirsti Kurosen haastattelu
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mia eli vaikeuksia erottaa ja manipuloida äänteitä
kuullun perusteella. Kirjoittamisen harjoittelussa
on fonologisten tehtävien lisäksi hyödyllistä harjoitella tarkkaa tavuttamista.
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Ulkoasun suunnittelu: Mia-Liisa Kemppainen
Laaja kooste hyväksi koettuja testejä ala- ja yläkouluille.
Tekijät: Arja Huhtala & Virpi Ravolainen

Hinta: 30 euroa + toimituskulut.
Tilaukset:
finrainfo@gmail.com
Kun kunta tai muu yhteisö on maksaja, laskutuksen viitemerkinnät ja
osoitetiedot tulee näkyä tilauksessa.
Myös yksityishenkilön on hyvä ilmoittaa, että on laskun maksaja.

Haastattelijoina Tarja Strandén ja Vuokko Kaartinen
Kirjailija Kirsti Kuronen on saanut viime ja tänä vuonna kiitettävästi huomiota kirjastaan Paha
puuska. Kirjailija kävi elokuussa 2016 Uudessa-Seelannissa saamassa kunniakirjan. International
Board on Books for Young People (IBBY) myönsi Kirsti Kuroselle kunniakirjan, koska hänet oli
valittu järjestön kunnialistalle Suomen edustajaksi. IBBY haluaa edistää lasten- ja nuorten kirjallisuutta ja lukutaitoa kaikkialla maailmassa.

Kirjan Paha puuska aihe on hämmentävä ja arkaluontoinen. Hillan juuri yläkoulun aloittanut
pikkuveli Lauri menee junan alle. Hilla etsii syytä
mutta ei löydä muuta kuin pahan puuskan. Mahdollisesti Laurin ulkopuolisuus ja ilottomuus
johtivat tähän. Arvottomuus ja ulkopuolisuus on
monen nykynuoren tunnetila. Paha puuska on
tärkeä kirja aiheesta, josta on vaikea keskustella.
Vaikka aihe on vaikea, tekstiä on helppo lukea,
koska muoto poikkeaa perinteisestä suorasanaisesta tekstistä. Teksti muistuttaa runoa asemoinniltaan, samalla palstan kapeuden tähden myös
selkokirjaa. Tätä muotoa kutsutaan säeromaaniksi. ”Säeromaani tuntuu nyt niin omalta ilmaisutavalta, että seuraavakin kirjani on säeromaani.
Sen nimi on Pönttö, ja se ilmestyy maaliskuussa
Karistolta. Päähenkilö on 18-vuotias tyttö, joka
pelkää aikuiseksi tulemista.”
Keskeistä Kirsti Kurosen muuta tuotantoa on Vili
Voipio -sarja. Ensimmäisessä Vili Voipio -kirjassa

käsiteltiin surua. Päähenkilö on 12-vuotias poika.
Hänen hahmoonsa kirjailija sai paljon ajatuksia
oman poikansa ja tämän kavereiden touhuista.
Muita kirjoja ovat esimerkiksi Piruettiystävyys ja
Omenapuu laulaa. Omenapuu laulaa kertoo vähän vanhemmista teineistä ja heidän unelmistaan.
*
Kirjailijan mielestä kirjoittaessa on tärkeä tunne
siitä, että kaikki on kuviteltavissa.
Kirsti Kuronen toteaa, että hänellä on rakkaussuhde kaikkiin kirjojeni henkilöihin. ”En ole
keksinyt heitä, vaan he ovat luoneet itse itsensä.
Ovat lihaa ja verta, täyttä totta. Kirjan valmistuttua usein huomaan, että olen oppinut nuorilta päähenkilöiltäni tavattomasti. Ihailen heidän
rohkeuttaan ja haaveitaan. Joskus ihmettelen heidän ratkaisujaan, mutta lopulta he aina vakuuttavat minut. Arvostan heidän jokaista liikettään,
enkä milloinkaan uskaltaisi vähätellä heidän surujaan ja elämänsolmujaan.”
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