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• Lukusujuvuus viittaa nopeaan, tarkkaan ja hyvin 
automatisoituneeseen lukutaitoon (esim. Wolf & Katzir-
Cohen, 2001) => Lukusujuvuus ”siltana” sanan 
tunnistamisen ja luetun ymmärtämisen välillä

• Sujuva lukutaito on välttämätön edellytys 
koulumenestykselle. Lukivaikeudet sen sijaan ovat 
yhteydessä vaikeuksiin kouluvuosien aikana (Cunningham & 
Stanovich, 1998) sekä alhaisempaan koulutus- ja tulotasoon 
aikuisuudessa (Blackorby & Wagner, 1996; Savolainen ym. 
2008)

1) TAUSTA
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• Lukivaikeusriskin (familiaalisen riskin tai varhaisten kielellisten 
taitojen puutteiden perusteella määritettynä) yhteys heikkoon 
lukusujuvuuteen on osoitettu useissa tutkimuksissa (esim. 
Pennington & Lefly, 2001; Scarborough, 1990, 1998; Snowling 
et al., 2007; Torppa ym., 2010)

• Sen sijaan suojaavien ympäristötekijöiden merkitystä on tutkittu 
vähemmän.

• Motivaatioteoriat (Deci & Ryan, 2000; Eccles et ym., 1998; 
Goodenow, 1993; Skinner ym, 2009; Wentzel, 1998) ehdottavat, 
että tukea antavat sosiaaliset suhteet voivat toimia resurssina 
lapsen koulutaitojen kehittymiselle

1) TAUSTA
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Alkuportaat-tutkimuksen 
ja sen mittareiden esittely2
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Literacy Conference August 2016 

Tavoitteena tunnistaa yksilöllisiä tekijöitä, 
rakenteellisia tekijöitä ja 
vuorovaikutuksellisia prosesseja, jotka
edistävät tai haittaavat oppilaiden taitojen
kehittymistä, kouluun sitoutumista ja 
motivaatiota
 Kiinnostus kehityspoluissa ja 
alaryhmissä, kasautuvissa ja 
reaaliaikaisissa prosesseissa ja 
interventiossa

Laukaa

VAIHE I
• Esikoulu
• Luokat 1, 2, 3 ja 4
VAIHE II
• Luokka 6 (alakoulun viimeinen vuosi) 
• Luokat 7 ja 9 (yläkoulu)  

Alkuportaat-tutkimus
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Alkuportaat
Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia 
• 2006–2011 Oppimisen ja motivation huippututkimusyksikkö (CoE)
• 2013–2020 SkidiKids rahoitus &  Suomen Akatemian projektirahoitukset
Tutkimusryhmät: Jyväskylän, Turun ja Itä-Suomen yliopistot

Jari-Erik                Anna-Maija            Marja-Kristiina            Timo                 Pekka                     Elisa  Helena                Matti                    Martti           Pirjo-Liisa 
Nurmi                     Poikkeus                 Lerkkanen               Ahonen             Niemi                 Poskiparta  Rasku-Puttonen     Kuorelahti          Siekkinen       Poikonen
(Psy, Jkl)              (TEd, Jkl)                   (TEd, Jkl)              (Psy, Jkl)          (Psy, Turku)       (Psy, Turku)          (TEd, Jkl)              (Ed, Jkl)          (TEd, EF)          (ECE, Jkl)

Noona Kiuru       Minna Torppa            Jaana Viljaranta    Kati Vasalampi     Eija Pakarinen    Gintas Silinskas   Tuomo Virtanen  Jenni  Ruotsalainen    Jenni Salminen 
(Psy)                   (TEd / Psy)                  (Psy)                       (TEd)                       (TEd)         (Psy)                     (Ed)                       (TEd)                              (ECE)

TEd = Dept of Teacher  Education; Psy = Dept of Psychology; Ed = Dept of Education / Special education;  
ECE =; Early Childhood Education. Jkl = U of Jyväskylä, Turku = U of Turku; EF = U of Eastern Finland

• Opettajuus ja opetus-käytänteet, opettajan ja oppilaan vuorovaikutus
• Uskomukset ja odotukset koskien lasta ja hänen oppimistaan
• Yhteistyö vanhempien ja  
opettajien kesken

• Vanhemmuus
• Uskomukset ja odotukset koskien lasta ja hänen oppimistaan  
• Yhteistyö vanhempien ja opettajien kesken 

• Taitojen ja oppimismotivaation 
kehittyminen: 
•Vaihe I: esiopetuksesta 4. luokalle  
• Vaihe 2: 6. luokka, 7. luokka, 9. 
luokka

VANHEMPI OPETTAJA

LAPSI

ALKUPORTAAT: Oppimiseen liittyvä vuorovaikutus lasten, vanhempien ja opettajen kesken

Oppimispulmille altistavat riskit
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2006 Fall 2007 Spring 2007 Fall 2010 Spring2008 Spring 2009 Spring 2011 Spring
Esiopetus (6 yrs) 1. luokka (7 yrs)

Individ. & Group tests Ratings n=1874

CLASS obs(n=49)

VAIHE I: 2006-2011 
 Siirtymä esikoulusta kouluun

Individ. tests Teacher ratingsn=557

PHASE II: 2013-2014
 Siirtymä alakoulusta 
yläkouluun

CLASS obs    (n=32)
CLASS obs  (n=29)

CLASS obs  (n=29)

2013 Spring 2014 Spring

Luokka 6• 1800 oppilasta• 163 opettajaa• 2500 vanhempaa

First Steps Osallistujat neljästä suomalaisesta 
kaupungista (ikäkohortti, joka 
syntynyt v. 2000)

Group tests Parent ratingsn=2005

CLASS obs  (n=29)

Individ. tests (screen) n=1874

Individ. tests Teacher ratingsn=557
Group tests Parent ratingsn=2005

Individ. tests Teacher ratingsn=557
Group tests Parent ratingsn=2005

Individ. tests Teacher ratingsn=557
Group tests Parent ratingsn=2005

Individ. tests Teacher ratingsn=557
Group tests Parent ratingsn=2005

2. luokka(8 yrs) 3. luokka(9 yrs) 4. luokka(10 yrs)

CLASS obs  (n=50)

Esiopetusluosi• 1874 lasta• 187 luokkaa• 217 opettajaa• 1572 äitiä• 1114 isää

Luokat 1–4 • 2005 lasta  ~ 600 lasta tarkempaan seurantaan    (näistä noin puolella jonkin asteinen lukivaikeusriski ) • 164 luokkaa; 163 opettajaa• 58 erityisopettajaa• 3500 vanhempaa

Group tests Parent ratingsn=1800

CLASS obs  (n=50)

Group tests Parent ratingsn=1800

CLASS obs  (n=50)
Group tests Parent ratingsn=1800

6. luokka(12 yrs)

Individ. tests Teacher ratingsn=100

2016 Spring
7. luokka(13 yrs) 9. luokka(15 yrs)

Meta-analysit ja pitkittäisseurannat ovat osoittaneet, että parhaiten 
lukivaikeutta ennustavat:
 fonologisen prosessoinnin taidot mm. 

fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus, 
nopea nimeäminen ja fonologinen muisti

 puhutun kielen taidot (mm. sanavarasto)
 familiaalinen lukivaikeustausta (kohonnut riski) 

Lukivaikeusriskin ennustaminen

Parhaiten riskiä ennustaa erilaisten tekijöiden kombinaatio (esim. 
Gijsel, Bosman & Verhoven, 2006)
Alkuportaat- tutkimuksessa riskin tunnistaminen (N= 1874): TAITOVIIVEEN KRITEERI ≤ 15% persentiilirajan (n = 257)

 fonologinen tietoisuus ja/tai kirjaintuntemus ja/tai
 nopea nimeäminen + sukuriski (vanhemmalla on/ollut vähint. lieviä lukipulmia)

(Lerkkanen, Ahonen, & Poikkeus, 2011)FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 
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Kouluiän luku- ja kirjoitustaito
1. Sanan tunnistaminen (ALLU – Ala-asteen lukutesti, 

Lindeman, 1998) 
2. TOSREC testi (Wagner et al., 2009; ks. myös Lerkkanen

& Poikkeus, 2009) 
3. Sanaketjutesti (Nevala & Lyytinen, 2000)
4. Sanalistan lukemisen sujuvuus (Lukilasse, Häyrinen

ym.1999) 
5. Tekstin lukemisen sujuvuus 124 sanaa, sanoja/min) 

(Lyytinen, Eklund, & Lyytinen, 2005)
6. Epäsanojen oikeinkirjoitus (ks. myös Häyrinen et al., 

1999; Kiuru et al., 2012; Torppa et al., 2010).

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
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Myönteiset ja kielteiset tunteet: 
Kun opetat tätä lasta, missä määrin sinusta tuntuu seuraavalta: 

Ei ollenkaan Erittäin paljon
1. Koen tyytyväisyyttä 1         2 3         4 5
2. Koen avuttomuutta 1         2 3         4 5
3. Koen iloa 1         2 3         4 5
4. Koen stressiä/turhautumista 1         2 3         4 5

Opettaja-oppilas suhteen laatu

Kouluympäristössä saatu tuki
• Luokanopettajan oppitunneilla antama tuki lukemiseen: Opettajan arvio 

siitä, kuinka paljon yksilöllistä tukea tai huomiota hän antaa kyseiselle oppilaalle 
luokassa tavallisten oppituntien aikana lukemisessa ja lukutehtävissä? 
Asteikolla 1-5 (1 = selvästi vähemmän, 5 = selvästi enemmän kuin muille 
oppilaille).  ikätason mukaan standardoitu

• Tuki- ja/tai erityisopetuksen määrä lukemisessa: Opettajan arvio siitä, 
kuinka usein lapsi on saanut tukea lukutaidon oppimiseen luokanopettajalta 
oppituntien ulkopuolella tai erityisopettajalta? Asteikolla 0-3 (0 =  ei tavallisten 
oppituntien ulkopuolista tukea, 1 = saa tukiopetusta, 2 = saa erityisopetusta, 3 = 
saa sekä tuki- ja erityisopetusta).  ikätason mukaan standardoitu
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- lämpimyys (esim. ”Kun lapseni käyttäytyy huonosti, selvitämme asian 
puhumalla”), rajojen asettaminen (esim. ”Lapseni pitää oppia, että meidän 
perheessä on tarkat säännöt”) ja syyllistäminen (esim. ”Lapseni tulee tietää, miten 
paljon uhraudun hänen vuokseen”, (Roberts ym. 1984; ks. myös Aunola & Nurmi, 
2004)

Vanhemmuustyylit

Vertaisryhmän hyväksyntä
-luokkatoverien raportoima toverihyväksyntä sosiometrian perusteella (Poikkeus, 
2008; ks. myös Kiuru et al., 2012; 2013): saatujen positiivisten kaverimainintojen 
määrä standardoituna luokkakoon mukaan

Opettajien vuorovaikutustyylit
- lämpimyys, rajojen asettaminen ja syyllistäminen (Aunola et al., 2005; ks. myös 
Pakarinen ym., 2010)

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 

Tuloksia: Lukivaikeusriski ja lukivaikeudet –
sosiaalisiin suhteisiin liittyvät suojaavat tekijät3

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 
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Lukutaito suhteessa luokanopettajan ja erityisopetuksen 
antaman tuen määrään

(57, N = 242 at-risk children) = 85.50, p = .01, CFI = 0.98, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.07)

Reading 
Skills        
(T1)

Support in 
Reading from 

Classroom Teacher 
(T1)

Reading    
Skills           

(T2, R2 = .03)
Reading       

Skills             
(T3, R2 = .59)

Support in 
Reading from 

Classroom Teacher      
(T3, R2 = .31)

Support in 
Reading from 

Classroom Teacher    
(T2, R2 = .23)

Remedial 
Instruction   

(T1)
Remedial 

Instruction    
(T2, R2 = .26)

Remedial 
Instruction        

(T3, R2 = .29)

.77***.17**

.27***

-.26***

.48***

.41***

-.25***

.48***

-.22**

-.20**

.49***

Reading    
Skills           

(T4, R2 = .77)
Reading       

Skills             
(T5, R2 = .79)

Support in 
Reading from 

Classroom Teacher      
(T5, R2 = .35)

Support in 
Reading from 

Classroom Teacher    
(T4, R2 = .13)

Remedial 
Instruction    

(T4, R2 = .18)

.73***

.34***

-.14*

.18***

.85***
-.09*

.29***
.28***

-.13+

.23***

Grade 1 fall Grade 1 spring Grade 2 spring Grade 3 spring Grade 4 spring

.33***

.16*-.10+

• 1. lk syksy: Mitä heikommat taidot sitä enemmän opettajan tukea ja erityisopetusta. 
Luokanopettajan tuen määrä korreloi positiivisesti erityisopetuksen määrään.

• 2. lk: Luokanopettajan antama tuki ennustaa positiivisesti erityisopetuksen määrää 3. lk.
• 2. lk: Erityisopetuksen määrä ennustaa negatiivisesti lukutaitoa 3. luokalla

 Heikko lukutaito ennustaa suurempaa lapsen saamaa opettajien
antaman tuen määrää (kun aiempi tuen määrä on kontrolloitu).
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Group 1: Not at risk (n = 66)
Group 2: Gaining age level (n = 108)
Group 3: Somewhat behind-lagging of age level (n = 78)
Group 4:  Clinically behind-laggind of age level (n = 56)

Ryhmä 0 (n = 66): ei-riskiä
Ryhmä 1 (n = 108): ikätason 2. lk 
saavuttaneet (> -0.75 SD) (45%)

Lukutaidon kehitys alaryhmittäin luokilla 1-4

Ryhmä 2 (n = 78): tasaisesti 
jäljessä pysyvät (> -1.5 SD & -0.75 
SD) (32%)
Ryhmä 3 (n = 56): ero ikätasoon 
kasvaa 2. lk asti (≤ -1.5) (23%)

1st
Fall

1st
Spring

2nd
Spring

3rd
Spring

4th
Spring

 Ryhmien väliset erot olivat selvimmät 1. luokan syksystä 
kevääseen, ja 1. lk keväästä 2. luokan kevääseen. 

 Ryhmien väliset erot stabiloituivat 2. lk jälkeen.

1st
Fall

1st
Spring
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 z-p
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 Ikätaso 

Lerkkanen, Kiuru, Poikkeus, Torppa, Ahonen, Niemi, & Nurmi
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1. Mitä heikompi lapsen lukutaito oli, sitä enemmän hän sai 
yksilöllistä tukea ja huomiota lukemisessa.

2. Luokanopettajan antaman tuen (p < .001, partial = .26) ja 
erityisopetuksellinen tuen määrä (p < .01, partial = .18) väheni
ajan myötä siinä riskiotoksen alaryhmässä (R1), jossa lapset 
saavuttivat ikätason lukutaidossa 2. luokan loppuun mennessä. 
Luokanopettajan antaman tuen määrä lisääntyi (p = .05, partial = 
.20) ja erityisopetuksellisen tuen määrä pysyi samalla tasolla 
niiden lasten joukossa, jotka yhä lisääntyvästi jäivät jälkeen 
ikätasosta (R3). 

3. Opettaja osoitti vähemmän myönteisiä tunteita ja enemmän 
kielteisiä tunteita riskilapsia kuin muita lapsia kohtaan luokilla 2-
3. Riskiryhmien välillä ei ollut eroja.

Tuen määrä ja opettaja-oppilassuhde

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
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Riskilapsilla, jotka saavuttivat ikätasoisen lukutaidon
oli esiopetusaikana paremmat

- fonologisen tietoisuuden, kirjaintuntemuksen ja kuullun
ymmärtämisen taidot ja
- myönteisempi oppijaminäkuva lukemisessa ja vähemmän
tehtävää välttelevää käyttäytymistä verrattuna muihin
riskilapsiin
- heidän viiveensä ikätasosta oli pienempi
kirjaintuntemuksessa kuin muilla riskilapsilla. 

Mutta eroja ei havaittu eri riskiryhmien välillä sanavarastossa,
muistissa tai kotiympäristöön liittyvissä mittareissa. 

Ryhmien välisiä eroja: Taidot ja motivaatio

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 
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Suojaa lukivaikeusriskin 
vertaishyljeksintää lisäävältä 
vaikutukselta 

Lyhyempi opettajan työkokemus 
suojaa sekä lukivaikeusriskin 
että sosiaalisen vetäytymisen 
kielteisiltä vaikutuksilta
Pienempi luokkakoko 
suojaa sosiaalisen 
vetäytymisen kielteiseltä 
vaikutukselta. 

Kiuru, N., Poikkeus, A. M., Lerkkanen, M-K., 
Pakarinen, E., Siekkinen, M., Ahonen, T., & Nurmi, 
J.-E. (2012). Teacher-perceived supportive 
classroom climate protects against detrimental 
impact of reading disability risk on peer rejection. 
Learning and Instruction, 22, 331-339. 

Myönteinen luokkailmapiiri suojaavana tekijänä 
lukivaikeusriskin kielteisiltä vaikutuksilta kaverisuhteisiin

Esiopetuksessa 
tunnistettu 
lukivaikeusriski
ennustaa
Heikompaa 
lukusujuvuutta 
neljännellä luokalla
Vähäisempää 
hyväksyntää 
vertaisryhmässä 
Vähemmän 
myönteistä 
tunnetta opettaja-
lapsi-suhteessa 
Heikompaa kodin 
ja koulun 
yhteistyön laatua
 Vähäisempää 
suojaavien 
ympäristötekijöiden 
kokonaismäärää

Suojaavista 
ympäristötekijöistä, 
runsaampi 
vertaisryhmän 
hyväksyntä ja 
myönteisempi 
opettaja-lapsisuhde
ennustavat parempaa 
lukusujuvuutta 
neljännellä luokalla. 

Kiuru, N., Lerkkanen, M.-K., Niemi, P., Poskiparta, E., Ahonen, T., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (2013). The role of reading disability risk 
and environmental protective factors in children’s reading fluency in grade 4. Reading Research Quarterly, 48, 349-368.
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Kiuru, N., Aunola, K., Torppa, M., Lerkkanen, 
M.-K., Poikkeus, A.-M., Viljaranta, J., Niemi, 
P., Lyyra, A.-L., Leskinen, E., Tolvanen, A., & 
Nurmi, J. (2012) The role of parenting styles 
and teacher interactional styles in children’s 
reading and spelling development.Journal of 
School Psychology, 50, 799-823.
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1.Sekä auktoritatiivinen vanhemmuustyyli että auktoritatiivinen 
opettajan vuorovaikutustyyli edistivät lasten oikeinkirjoitustaidon 
kehittymistä. 
2.Auktoritatiivinen vanhemmuus oli erityisen hyödyllistä niiden 
lasten oikeinkirjoitustaidon kehittymiselle, joilla oli lukivaikeusriski. 
3. Auktoritatiivinen opettajuus edisti oikeinkirjoitustaidon 
kehittymistä etenkin niiden lasten kohdalla, jotka eivät osaa lukea 
koulun alussa (mutta joilla ei ollut lukivaikeusriskiä). 
4.Viitteitä löydettiin myös siitä, että auktoritatiivinen opettajuus voi 
kompensoida ei-auktoritatiivisen vanhemmuuden kielteisiltä 
vaikutuksilta lukutaidon kehittymiseen niillä oppilailla, ketkä eivät 
osaa lukea koulun alussa. 

Kiuru, N., Aunola, K., Torppa, M., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Viljaranta, J., Niemi, P., Lyyra, A.-L., 
Leskinen, E., Tolvanen, A., & Nurmi, J. (2012) The role of parenting styles and teacher interactional styles in 
children’s reading and spelling development.Journal of School Psychology, 50, 799-823.

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 
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• Lukusujuvuuden kehittyminen on haastavampaa 
lukivaikeusriskilasten kohdalla kahdesta syystä: 
(1) Lukivaikeusriski ennustaa heikompaa lukusujuvuutta 4. luokalla => 
Lukivaikeusriskilapset tarvitsevat muita lapsia enemmän aikaa ja 
vaivannäköä lukemisen harjoitteluun, jotta saavuttaisivat kohtuullisen 
hyviä oppimistuloksia
(II ) Lukivaikeusriskilapset ovat keskimäärin muita lapsia vähemmän 
hyväksyttyjä luokkahuoneen vertaisryhmässä, opettajat raportoivat 
vähemmän positiivisia tunteita heitä kohtaan, ja heidän vanhempiensa 
ja opettajan välinen kumppanuus on heikompaa=> 
Lukivaikeusriskilapset joutuvat oppimaan vähemmän positiivisessa 
luokka- ja kouluympäristössä kuin muut lapset

4) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 

• Toisaalta – tukea antavat suhteet opettajien, kavereiden ja 
vanhempien kanssa voivat edistää luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymistä. 
=> Lämmin ja sopivassa suhteessa rajoja asettava vanhemmuus   
näyttäisi olevan erityisen tärkeää  silloin, jos oppilaalla on merkkejä 
lukivaikeudesta tai lukipulmia kouluvuosien aikana. Myös opettajan 
lämmin ja rajoja asettava ohjaustyyli edistää oppimista.
=> Opettajan lämpimät suhteet oppilaisiin sekä myönteisen    
vuorovaikutuksen luominen luokkaan edistää lasten kiinnostuksen   
syntymistä niin opeteltavia aineita kohtaan kuin sitoutumista kouluun, 
mikä puolestaan johtaa parempiin oppimistuloksiin. 
=> Myös myönteisillä kaverisuhteilla on vaikutusta oppimiseen. 
Kavereiden hyväksyntä mahdollistaa keskittymisen oppimiseen sen 
sijaan, että huomion koulussa veisi pelko kiusaamisesta tai  
yksinäisyydestä.

4) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic 
Literacy Conference August 2016 
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Kiitos!
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