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Luku- ja laskutaidon kehityksen 
päällekkäisyys alakoulusta 

yläkouluun ja taustalla vaikuttavat 
kognitiiviset mekanismit

Heidi Korpipää

Kohokohdat

• Luku- ja laskutaidon päällekkäisyys ilmenee läpi kouluvuosien alakoulusta yläkouluun.
• Osittain samat tiedonkäsittelytaidot säätelevät sekä luku- että laskutaidon kehitystä.
• Vaikeudet luku- ja laskutaidon kehityksessä ovat usein yhteydessä toisiinsa. 

YTM Heidi Korpipään psykologian väitöskirja 
"Overlap between reading and arithmetic skills 
from primary to lower secondary school and 
underlying cognitive mechanisms" tarkastet-
tiin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja 
psykologian tiedekunnassa 24.1.2020. Vasta-
väittäjänä toimi professori Erno Lehtinen Turun 
yliopistosta ja kustoksena professori Kaisa Au-
nola Jyväskylän yliopistosta.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli lisätä ym-
märrystä luku- ja laskutaidon kehityksen kes-
kinäisestä yhteydestä alakoulusta yläkouluun 
sekä tämän yhteyden taustalla vaikuttavista 
tiedonkäsittelymekanismeista. Tutkimus tuo 
tietoa siitä, missä määrin luku- ja laskutaito ja-
kavat saman taitotason eli päällekkäistyvät ke-
hityksen eri vaiheissa ja missä määrin erilaiset 
luku- ja laskutaidon alkuvalmiudet sekä ylei-
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semmät tiedonkäsittelytaidot tätä päällekkäi-
syyttä ennustavat. Tulokset antavat lisätietoa 
samanaikaisten luku- ja laskutaidon vaikeuksi-
en syistä ja keinoista tukea molempien taitojen 
kehitystä läpi kouluvuosien.

Asiasanat: lukutaito, laskutaito, kehitys, 
päällekkäisyys, esikoulu, alakoulu, yläkoulu

LUKU! JA LASKUTAIDON 
KEHITYKSEN 
SAMANKALTAISUUS

Sujuva lukeminen ja laskeminen ovat kes-
keisiä koulussa opittavia taitoja, ja ne 
muodostavat perustan myöhemmälle op-
pimiselle ja koulumenestykselle. Lukemi-
sen ja laskemisen ongelmat vaikeuttavat 
nyky-yhteiskunnassa vaadittavien taitojen 
hankkimista ja kasvavista haasteista sel-
viytymistä. 

Sujuvalla lukutaidolla tarkoitetaan 
sanojen nopeaa ja tarkkaa tunnistamista, 
joka edellyttää taitoa yhdistellä äänteitä 
ja tavuja sekä taitoa tunnistaa kokonai-
sia sanahahmoja. Sujuvalla laskutaidolla 
taas tarkoitetaan peruslaskutoimitusten 
eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolas-
kujen tarkkaa ja nopeaa laskemista tar-
koituksenmukaisten ja tehokkaiden las-
kustrategioiden avulla. Yksinkertaisissa 
laskutoimituksissa tarkoituksenmukainen 
laskustrategia voi esimerkiksi olla vasta-
uksen hakeminen suoraan muistista, joka 
on verrattavissa nopeaan sanan tunnistuk-
seen lukemisessa. Ongelmat lukemises-
sa (Ziegler ym., 2003) ja laskemisessa 
(Geary, 1993) näkyvät usein nimenomaan 
näissä taidoissa, mikä vaikeuttaa luetun 
ymmärtämistä ja vaativammista laskutoi-
mituksista selviämistä. Vaikeudet voivat 
näkyä esimerkiksi sanojen lukemisen hi-

tautena tai luettelemalla laskemisena use-
ankin vuoden harjoittelun jälkeen.

Aikaisemmissa tutkimuksissa luku- ja 
laskusujuvuuden on havaittu olevan melko 
voimakkaasti yhteydessä toisiinsa (Kopo-
nen ym., 2007): taitotaso lukemisen suju-
vuudessa ennustaa taitotasoa laskemisen 
sujuvuudessa ja päinvastoin. Lisäksi oppi-
misvaikeuksien tiedetään esiintyvän näil-
lä alueilla usein yhdessä (Landerl & Moll, 
2010). Ongelmat esimerkiksi lukutaidossa 
lisäävät selkeästi riskiä myös ongelmille 
matematiikan taidoissa. On arvioitu, että 
27–46 prosentilla lapsista, joilla on luku- 
tai laskusujuvuuden ongelmia, nämä on-
gelmat esiintyvät samanaikaisesti (Kopo-
nen ym., 2018). 

Aikaisempien tutkimusten perus-
teella tiedetään myös, että luku- ja lasku-
taidoilla on osittain samanlainen tiedon-
käsittelytausta ja että sujuvuus kehittyy 
molemmissa samankaltaisten vaiheiden 
kautta (Koponen ym., 2016). Taidon ke-
hityksen alkuvaiheessa kirjaimia ja nume-
roita prosessoidaan yksitellen, esimer-
kiksi luetaan sanoja kirjain kirjaimelta ja 
lasketaan laskuja luettelemalla numeroita 
sormia tai muita välineitä apuna käyttäen. 
Vähitellen lukemisessa siirrytään harjoituk-
sen myötä kirjainta suurempien yksiköiden 
tunnistamiseen, mikä tekee lukemisesta 
sujuvampaa. Laskemisessa taas aletaan 
vähitellen oppia kehittyneempiä tapoja rat-
kaista yksinkertaisia laskutoimituksia, ku-
ten ratkaisemaan lasku 2 + 9 luettelemal-
la lukuja suuremmasta luvusta eteenpäin 
(9, 10, 11) tai hakemalla vastaus suoraan 
muistista, joka on nopein tapa ratkaista 
lasku.

Jotta lukeminen ja laskeminen voi-
vat tulla sujuvammiksi, täytyy kirjaimista ja 
numeroista muodostua lapselle kielellisiä 
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edustuksia ja ne täytyy pystyä hakemaan 
muistista nopeasti. Lisäksi molemmat tai-
dot edellyttävät kykyä käsitellä sarjallista 
tietoa ja riittäviä yleisempiä tiedonkäsitte-
lytaitoja, kuten riittävää työmuistin kapasi-
teettia. 

Tutkimukset ovatkin osoittaneet, 
että erilaiset esikouluiän kielelliset ja ma-
temaattiset alkuvalmiudet sekä yleisem-
mät tiedonkäsittelytaidot ennustavat lu-
kemisen ja laskemisen taitotasoa (Cirino, 
Child & Macdonald, 2018). Esimerkiksi 
keskeisten lukutaitoa ennakoivien alkuval-
miuksien, kuten kirjaintietoisuuden (Zhang 
ym., 2014), äännetietoisuuden (Simmons, 
Singleton & Horne, 2008) ja nopean ni-
meämisen (Koponen ym., 2016), on ha-
vaittu ennustavan myös matematiikan 
taitoja. Samoin keskeisten laskutaidon al-
kuvalmiuksien, kuten lukujonotaitojen (Ko-
ponen ym., 2016), on havaittu ennustavan 
lukutaitoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että nämä alkuvalmiudet ennustai-
sivat luku- ja laskutaitoa samoista syis-
tä, vaan tarvitaan tutkimusta siitä, missä 
määrin ne selittävät luku- ja laskutaidon 
yhteisvaihtelua (ts. päällekkäisyyttä). Tällä 
tavalla saadaan tarkentavaa tietoa proses-
seista, jotka ovat lukemiselle ja laskemi-
selle yhteisiä.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tähän saakka luku- ja laskutaidon kehitystä 
on tarkasteltu lähinnä toisistaan erillään, ja 
tästä syystä niiden keskinäisistä suhteista 
erityisesti pidemmällä aikavälillä tiedetään 
vielä vähän. Tieto luku- ja laskutaitojen ke-
hityksen päällekkäisyydestä ja näitä mo-
lempia taitoja ennustavista alkuvalmiuk-
sista on kuitenkin tärkeää samanaikaisten 

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisek-
si – samanaikaisten oppimisvaikeuksien 
tiedetään olevan vaikeampia ja pysyväm-
piä kuin ainoastaan toisella alueella ilme-
nevät oppimisvaikeudet (Koponen ym., 
2018). 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
kolmen eri osatutkimuksen avulla lisätä 
ymmärrystä siitä, missä määrin luku- ja 
laskutaidon päällekkäisyys on vain tietylle 
kehitysvaiheelle ominaista ja missä määrin 
se on alakoulusta yläkouluun jatkuvaa. Li-
säksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
minkälaiset alkuvalmiudet tai niiden yhdis-
telmät luku- ja laskutaidon päällekkäisyyttä 
kehityksen eri vaiheissa ennustavat ja kie-
toutuvatko näiden taitojen kehitykselliset 
prosessit yhteen jo ennen kouluikää.

LUKU! JA LASKUTAIDON 
KEHITYKSEN PÄÄLLEKKÄISYYS 
JA SITÄ ENNAKOIVAT TEKIJÄT

Ensimmäinen osatutkimus tarkasteli luku- 
ja laskutaidon päällekkäisyyden pysyvyyt-
tä ja sitä ennakoivia tekijöitä (lukemisen ja 
laskemisen erilaiset alkuvalmiudet, yleiset 
tiedonkäsittelytaidot ja vanhempien kou-
lutus) peruskoulun 1. luokalta 7. luokalle. 
Tutkimus perustui laaja-alaiseen Alkupor-
taat-seurantatutkimukseen, jossa samojen 
lasten kehitystä on seurattu esikouluiästä 
alkaen yläkouluikään. Tulokset osoittivat, 
että noin 45–50 prosenttia luku- ja lasku-
taidossa ilmenevästä vaihtelusta on näille 
taidoille yhteistä ensimmäisellä luokalla 
ja noin 30–35 prosenttia edelleen seitse-
männellä luokalla. 

Luku- ja laskutaidon päällekkäisyyttä 
eli yhteistä taitotasoa ennustivat erityisesti 
kielelliset ja matemaattiset alkuvalmiudet, 
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kuten fonologinen tietoisuus, kirjaintunte-
mus, nopean nimeämisen taidot ja lukujo-
notaidot, mutta myös yleisemmät tiedon-
käsittelytaidot, kuten työmuisti. Tulokset 
osoittivat, että mitä paremmat nämä al-
kuvalmiudet erityisesti nopeassa nimeä-
misessä ja lukujonotaidoissa ovat esikou-
luiässä, sitä korkeampi on taitotaso sekä 
lukemisessa että matematiikassa läpi kou-
luvuosien 1. luokalta 7. luokalle. 

Osa luku- ja laskutaidon yhteydestä 
ilmeni ainoastaan 1. tai 7. luokalla, ja en-
nakoivat tekijät olivat osittain erilaisia kehi-
tyksen eri vaiheissa. Esimerkiksi fonologi-
nen tietoisuus eli kyky hahmottaa sanojen 
äänteitä ennusti lähinnä 1. luokalla ilmene-
vää luku- ja laskutaidon päällekkäisyyttä, 
kun taas ei-kielellinen päättelykyky ja van-
hempien koulutus ennustivat näiden taito-
jen yhteistä taitotasoa lähinnä 7. luokalla.

Toisessa osatutkimuksessa tavoit-
teena oli täydentää ensimmäisen tutkimuk-
sen muuttujakeskeistä tarkastelutapaa 
henkilökeskeisellä tutkimusmenetelmällä 
ja tarkastella yksilöiden välisiä eroja näis-
sä luku- ja laskutaidon yhteistä taitotasoa 
ennakoivissa alkuvalmiuksissa. Lisäksi ta-
voitteena oli tarkastella, miten nämä erilai-
set taitoyhdistelmät alkuvalmiuksien osal-
ta ennustavat luku- ja laskutaidon tasoa 
sekä näiden taitojen päällekkäisyyttä 1. 
ja 7. luokalla. Koska on oletettavaa, että 
lasten välillä on eroja sen suhteen, miten 
taitotasot alkuvalmiuksissa yhdistyvät, niin 
myös luku- ja laskutaidon kehityksen pääl-
lekkäisyydessä saattaa olla eroja lasten 
välillä kouluiässä. 

Tämä tutkimus perustui samaan Al-
kuportaat-seurantatutkimukseen kuin en-
simmäinen osatutkimus, ja sen tulokset 
osoittivat, että luku- ja laskutaidon päällek-
käisyyttä ennakoivat alkuvalmiudet ovat 

suurimmalla osalla lapsista voimakkaas-
ti yhteydessä toisiinsa jo esikouluiässä. 
Noin 65 prosentilla lapsista kaikki nämä al-
kuvalmiudet olivat joko korkealla tai mata-
lalla tasolla, ja tämä ennakoi myös voima-
kasta luku- ja laskutaidon päällekkäisyyttä 
läpi kouluvuosien eli korkeaa tai matalaa 
taitotasoa sekä lukemisessa että laskemi-
sessa alakoulusta yläkouluun.  

Pienellä osalla lapsista (noin 35 %) 
luku- ja laskutaidon alkuvalmiudet olivat 
eri tasoilla esikouluiässä, ja tämä enna-
koi myös vähäisempää luku- ja laskutaidon 
päällekkäisyyttä läpi kouluvuosien sekä 
ongelmia lähinnä lukemisen tai laskemisen 
alueella joko 1. tai 7. luokalla. Esimerkik-
si ongelmat pelkästään alkuvaiheen luku-
valmiuksissa ennakoivat lähinnä heikkoja 
taitoja lukemisen alueella 1. luokalla, kun 
taas ongelmat lukujonotaidoissa, jotka en-
nustavat nimenomaan laskemisen suju-
vuutta, ennakoivat ongelmia erityisesti 7. 
luokalla matematiikassa. Tutkimuksessa 
kuitenkin havaittiin, että nämä pelkästään 
toisella alueella olevat kehitysviiveet vai-
kuttavat jossain määrin myös luku- ja las-
kutaidon yhteiseen taitotasoon.

Kolmannen osatutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää luku- ja laskutaidon taus-
talla vaikuttavia kehityksellisiä mekanis-
meja tutkimalla ennenaikaisen syntymän 
muodostamaa päällekkäisten luku- ja las-
kutaidon vaikeuksien riskiä 1. luokan alus-
sa. Lisäksi tavoitteena oli löytää entistä 
parempia keinoja tukea ennenaikaisina 
syntyneiden lasten koulutaitojen kehitys-
tä. Aikaisempien tutkimusten perusteel-
la tiedetään, että ennenaikainen syntymä 
muodostaa keskimääräistä suuremman 
riskin heikompaan taitotasoon sekä luke-
misessa että laskemisessa (Aarnoudse-
Moens, Weisglas-Kuperus, van Goudoever 
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& Oosterlaan, 2009), mutta ei tiedetä mis-
sä määrin nämä molemmilla alueilla ilme-
nevät ongelmat ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tutkimus perustui Turun yliopistolli-
sen keskussairaalan PIPARI-seurantatut-
kimukseen, jossa ennenaikaisina ja täysi-
aikaisina syntyneiden lasten kehitystä on 
seurattu syntymästä kouluikään. Tämän 
tutkimuksen tulokset osoittivat, että en-
nenaikaisina ja täysiaikaisina syntyneiden 
lasten väliset erot luku- ja laskutaidoissa 
liittyvät nimenomaan näiden taitojen yhtei-
seen taitotasoon ja että nämä erot välitty-
vät luku- ja laskutaidon yhteistä taitotasoa 
ennustavien alkuvalmiuksien kautta. Tutki-
mus myös osoitti, että luku- ja laskutaidon 
kehitykselliset prosessit kietoutuvat yh-
teen jo varhain, mikä tukee ajatusta siitä, 
että osittain samat tekijät vaikuttavat luku- 
ja laskutaidon kehityksen taustalla. On 
mahdollista, että luku- ja laskutaidolla on 
osittain yhteinen hermostollinen perusta, 
mikä näkyy kognitiivisten taitojen tasolla.

LUKU! JA LASKUTAITO OVAT 
YHTEYDESSÄ TOISIINSA LÄPI 
KOULUVUOSIEN

Johtopäätöksinä näistä tutkimuksista voi-
daan todeta, että luku- ja laskusujuvuudella 
on merkittävä kehityksellinen yhteys, joka 
ei selity pelkästään varhaisten lukemaan 
ja laskemaan oppimisen vaiheiden saman-
kaltaisuudella; niillä on läpi kouluvuosien 
osittain yhteinen tiedonkäsittelytausta. 
Tutkimuksen mukaan päällekkäisyys on 
havaittavissa jo varhain ja ennustettavissa 
erityisesti kielellisillä ja matemaattisilla al-
kuvalmiuksilla, jotka liittyvät visuaalis-ver-
baalisten yhteyksien muodostamiseen ja 
näiden yhteyksien automatisoitumiseen. 

Tämä osoittaa erityisesti tarpeen kehittää 
luku- ja laskusujuvuuden parantamiseen 
kohdistuvia interventioita luku- ja laskutai-
don yhteisen taitotason parantamiseksi 
läpi kouluvuosien ja lasten välisten taito-
erojen tasoittamiseksi. Tutkimustulosten 
perusteella jatkossa tulisi tarkastella eri-
tyisesti lukemisen ja laskemisen samanai-
kaisen sujuvuusharjoittelun vaikutusta pe-
rustaitojen kehitykseen, koska esimerkiksi 
matematiikan ongelmilla saattaa olla osit-
tain kielellinen tausta. 

Uusimmat PISA-tutkimukset osoit-
tavat, että vaikka suomalaiset nuoret 
edelleen menestyvät keskimääräistä pa-
remmin lukemisessa ja matematiikassa, 
kummankin osaaminen on heikentynyt 
vuodesta 2006 lähtien. Erityisesti heikko-
jen lukijoiden ja laskijoiden osuus on kas-
vanut ja vastaavasti erinomaisesti lukevien 
ja laskevien osuus vähentynyt. Myös Yle 
uutisoi viime aikoina, että 9 prosenttia am-
matillisten oppilaitosten opiskelijoista kes-
keyttää vuosittain opintonsa ja osasyynä 
tähän arvellaan olevan perustaitojen eli 
luku- ja laskutaidon heikentyminen. Kan-
sallisen koulutuksen arviointikeskuksen  
Karvin viime vuonna (2018) teettämän tut-
kimuksen mukaan perustaitojen yksilölliset 
osaamiserot ovat kasvaneet merkittäväs-
ti ja lasten välillä on suuria osaamiseroja 
luku- ja laskutaidoissa jo peruskoulun 1. 
luokalla. Myös tämä väitöstutkimus osoit-
ti, että erot luku- ja laskutaidon yhteisessä 
taitotasossa muodostuvat jo varhain kou-
lun alussa ja säilyvät suhteellisen muuttu-
mattomina läpi kouluvuosien. 

Vaikka koulu auttaa kehittämään 
kaikkien lasten taitoja, niin lasten välisiin 
tasoeroihin koulu ei näytä pystyvän riittä-
västi vaikuttamaan. Viimeaikaiset selvityk-
set Suomessa kertovatkin koulutuksellisen  
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tasa-arvon heikentymisestä. Esimerkiksi 
oppilaan sukupuoli ja sosioekonominen 
tausta ovat aiempaa voimakkaammin yh-
teydessä osaamiseen. Riittämätön tuki 
koulun alussa johtaa helposti kielteisiin ke-
hityskulkuihin, joissa erilaiset riskitekijät 
kasaantuvat ja kasvattavat tasoeroja oppi-
laiden välillä. 

Yleistyneitä luku- ja laskutaidon on-
gelmia tulisikin pyrkiä ennakoimaan jo var-
hain esikouluiässä, ja oppilaille pitäisi tar-
jota riittävästi oikein kohdennettua tukea 
taitojen kehityksen eri vaiheissa. Erityisen 
tärkeää on jo ennen kouluikää tukea lap-
sia, joilla on kehitysviiveitä kaikissa luku- 
ja laskutaidon yhteisissä alkuvalmiuksissa, 
koska se ennakoi pysyvämpiä ja vaikeam-
pia ongelmia sekä lukemisessa että laske-
misessa läpi kouluvuosien. On kuitenkin 
otettava huomioon, että luku- ja laskutaito 
ovat monimutkaisia taitoja ja että oppimis-
vaikeudet näillä alueilla voivat johtua mo-
nista eri tekijöistä, jotka ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja vaihtelevat osittain 
taitojen kehityksen eri vaiheissa. Tämän 
vuoksi onkin tärkeää pyrkiä selvittämään 
yksilölliset erot luku- ja laskutaitoihin koh-
distuvan tuen tarpeessa ja ennen kaikkea 
seurata taitojen kehitystä molemmilla alu-
eilla, vaikka lapsella olisi ongelmia vain toi-
sessa. 

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, 
että luku- ja laskutaito kehittyvät kouluiäs-
sä yhtä matkaa osittain yhteisten tiedon-
käsittelytaitojen vuoksi. Taitojen näkemi-
nen keskenään yhteydessä olevina eikä 
toisistaan erillisinä voi avata uusia mahdol-
lisuuksia lukemisen ja laskemisen entistä 
parempaan tukemiseen. 

Kirjoittajatiedot: 
Kirjoittaja Heidi Korpipää, PsT, toimii tutkijatohtorina 
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella.
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