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Tietämättömyyden ja ennakkoluuloisten asenteiden takia kuulovammaisten 

kognitiivisten taitojen oletettiin pitkään olevan kuulevien kognitiivisia taitoja 

heikompia. Myös matematiikan oppimisvaikeuksiin kuulovammaisuuden ajateltiin 

olevan suora syy. Nykyään oppimisvaikeuksien taustalla tiedetään olevan kielellisiin 

tekijöihin liittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa puutteisiin lasten esitiedoissa ja siten 

hankaloittaa uuden oppimista. Erityisiä vaikeuksia matematiikassa kuulovammaisilla 

lapsilla on havaittu olevan lukujen luettelemisessa, luvun käsittämisessä toisten lukujen 

summana ja aikaa koskevissa päätelmissä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin koeopetuksen ja aikaisempien tutkimusten pohjalta, 

soveltuuko salamamenetelmä kuulovammaisten ja autististen matematiikan opetukseen 

ja voidaanko menetelmällä parantaa oppimista. Koeopetukseen osallistui neljä 

kuulovammaista lasta, joista yhdellä oli autismiin liittyviä oireita. Koeopetuksen 

perusteella todettiin, että salamamenetelmässä tehtävien yksinkertaisuus ja visuaalinen 

tuki helpottavat tehtävien ymmärtämistä. Kommunikoinnin helppouden takia 

matematiikan opetus voidaan aloittaa jo nuorella iällä ja näin ehkäistä kuulovammaisten 

lasten jälkeenjäämistä matematiikassa. Lisäksi yksilöllisyys ja positiivinen 

emotionaalinen ilmapiiri tukevat lasten oppimista. Kuitenkin vain salamamenetelmällä 

matematiikkaa opetettaessa aiheiden käsittely on yksipuolista ja luonnollisia lukuja 

opetettaessa lukujen järjestys tulee heikosti esille. 

 

Autististen lasten matematiikan opetukseen salamamenetelmä sopii yksilöllisyyden, 

kertauksen, kommunikoinnin helppouden ja positiivisen ilmapiirin ansiosta. Lisäksi 

autististen lasten kerrotaan olevan usein visuaalisesti lahjakkaita, minkä takia 

visuaalisuus opetuksessa on hyväksi. Salamamenetelmä muistuttaa suurelta osin 

autististen lasten opetukseen suositeltua strukturoitua opetusta, mutta osa keskeisistä 

tekijöistä autististen lasten opetuksessa jää huomiotta. 

 

Avainsanat: Matematiikka, kuulovammaisuus, autismi, viittomakieli, 

strukturoituopetus.



     

Esipuhe 

Kiinnostukseni kieliin johti minut sattuman kautta tämän tutkimusaiheen pariin. 

Salamamenetelmää käsitellään tässä tutkimuksessa matematiikan opetuksen 

näkökulmasta, mutta samalla kieliin liittyvät pohdinnat nousevat väistämättä esille. 

Laajalla teoriakatsauksella halusin tuoda ilmi, miten ennakkoluulot viittomakieliä 

kohtaan ovat vaikuttaneet tutkimuksiin ja edelleen viittomakielen heikko asema näkyy 

kuulovammaisten lasten opetuksessa muun muassa oppimateriaalien puutteena. 

Tutkimusta tehdessä sain huomata, kuinka laaja-alaisesta ongelmasta kuulovammaisten 

lasten matematiikan oppimisvaikeuksissa onkaan kyse ja miten vähän aiheesta loppujen 

lopuksi tiedetään. Kuulovammaisten lasten matematiikan opetuksesta on tehty 

valitettavan vähän tutkimuksia, Suomessa tehdyistä tutkimuksista puhumattakaan. 

Tämäkin tutkimus on vain pintaraapaisu aiheeseen, joka tarvitsee lisää tutkimusta. 

Tutkimuksen kohderyhmät, kuulovammaiset ja autistiset lapset, määräytyivät alun perin 

otoksen perusteella. Ensi silmäyksellä voi vaikuttaa siltä, että näiden ryhmien opetus on 

kovin erilaista, mutta itse asiassa yhteisiä piirteitä löytyy paljon. Sekä kuulovammaisten 

että autististen lasten opetuksessa korostuvat visuaalisuus, yksilöllisyys ja kielelliset 

lähtökohdat. 

Lopuksi haluan kiittää Lauri Kahanpäätä ja Petri Juutista rakentavasta palautteesta. 

Kiitokset erityisesti Maija Saastamoiselle saumattomasta yhteistyöstä ja Ristolle, 

Marille, Mirolle ja Niilolle, sekä heidän vanhemmilleen opetuskokeiluun 

osallistumisesta. 
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1 JOHDANTO 

Kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisen havaitaan usein olevan kuuleviin 

lapsiin verrattuna huomattavasti heikompaa. Viittomakielisellä opetuksella on 

onnistuttu parantamaan opetuksen laatua merkittävästi, mutta tuloksissa on edelleen 

parantamisen varaa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, soveltuuko Piotr Bazian 

kehittämä yksilölliseen opetukseen ja visuaalisuuteen perustuva salamamenetelmä 

kuulovammaisten ja autististen lasten opetukseen, ja voidaanko tällä menetelmällä 

parantaa oppimista. Kuulovammaisilla ja autistisilla lapsilla lähtökohdat oppimiseen 

ovat usein hyvin yksilöllisiä, minkä takia opetus täytyy suunnitella nämä erityispiirteet 

huomioon ottaen. Lisäksi visuaalisuus opetuksessa on usein hyödyksi sekä 

kuulovammaisten että autististen lasten kohdalla, minkä puolesta salamamenetelmän 

voisi olettaa soveltuva heidän opetukseensa. 

Tämä tutkimus on osa salamamenetelmän käyttöä koskevaa tutkimussarjaa ja jatkoa 

syksyllä 2011 toteutetulle tutkimukselle salamamenetelmän soveltuvuudesta 

kuulovammaisten lasten opetukseen. Syksyn 2011 tutkimuksessa järjestettiin 

koeopetusta neljälle lapselle, joiden kanssa koeopetusta jatkettiin tämän tutkimuksen 

yhteydessä. Koeopetukseen osallistuneista lapsista kaksi oli kuuroja ja kahdelle oli 

asennettu sisäkorvaistute. Lisäksi yhdellä lapsista oli todettu autismiin liittyviä oireita. 

Siten tutkimuksen pääpaino on kuulovammaisuuden käsittelyllä, mutta samalla on 

haluttu ottaa huomioon autismin erityispiirteet. Muutoin tutkimuksessa keskitytään 

erityisesti tarkastelemaan salamamenetelmän visuaalisen esitystavan vaikutusta 

kuulovammaisten lasten oppimiseen. Jotta visuaalisen esitystavan tehokkuutta voisi 

arvioida, on oleellista ensin tutustua muistin toiminnan perusteisiin ja vertailla 

visuaalisten ja kielellisten ärsykkeiden luokittelua lyhytkestoisessa muistissa. 

Tutkimuksen aluksi tutustutaan kuulovammaisuuteen ja autismiin liittyviin käsitteisiin, 

sekä mahdollisiin syihin matematiikan oppimisvaikeuksien taustalla. Tämän jälkeen 

kerrotaan salamamenetelmän pääperiaatteista ja kuvataan menetelmässä käytettyjä 

opetustapoja niiden matematiikan aiheiden osalta, joita koeopetuksessa on opetettu. 

Koeopetuksen osalta raportoidaan koeopetuksen suoritus, sekä opetuksen aikana tehtyjä 

havaintoja koeopetukseen osallistuneiden lasten oppimisesta, opetusympäristöstä ja 

salamamenetelmästä käytännössä. Lopuksi esitetään johtopäätökset tutkimuksen 
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tuloksista ja pohditaan keinoja kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisen 

parantamiseksi. Koska tutkielma on myös opinnäytetyö matematiikan opinnoistani, 

loppuun on lisätty puhtaasti matemaattinen osio aiheena Morleyn lause. 
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2 TUTKIMUKSEN TEORIATAUSTA 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen teoriatausta. Luvun alussa selvitetään matematiikan 

oppimiseen yleisesti vaikuttavia tekijöitä, minkä jälkeen tarkastellaan 

kuulovammaisuutta ja kuulovamman vaikutusta kognitiivisiin taitoihin ja edelleen 

matematiikan osaamiseen. Luvun lopuksi käsitellään autismia ja autististen lasten 

oppimista. Aliluvuissa on rajattu aiheita koskemaan niitä asioita, jotka vaikuttavat 

kuulovammaisten ja autististen lasten matematiikan oppimiseen. 

2.1 Matematiikan oppimisesta 

2.1.1 Muisti oppimisen kulmakivenä 

Muisti on yksi ihmisen kognitiivisista taidoista, jota ilman monet tehtävät, kuten 

lukeminen, kirjoittaminen tai laskeminen, olisivat mahdottomia. Muisti kytkeytyy 

olennaisesti myös oppimiseen – itse asiassa muisti ja oppiminen ovat saman prosessin 

eri vaiheita (Korhonen, 2006). Ymmärtämällä muistin toimintaa voimme ymmärtää 

paremmin myös oppimista ja oppimisprosessiin vaikuttavia tekijöitä. 

Muisti jaotellaan yleensä kolmeen eri muistijärjestelmään tiedon säilymisen ajallisen 

keston perusteella. Tällä tavalla muistista erotellaan sensorinen muisti, lyhytkestoinen 

muisti ja pitkäkestoinen muisti. Lyhytkestoisesta muistista käytetään myös nimitystä 

työmuisti, jolla tuodaan esille lyhytkestoisen muistin aktiivista roolia tiedon 

prosessoinnissa. Ympäristöstä aiheutuvat ärsykkeet saapuvat ensin sensoriseen muistiin, 

josta osa tiedosta valikoituu työmuistiin ja työmuistista edelleen pitkäkestoiseen 

muistiin. Sensorinen muisti on havaintojärjestelmän ominaisuus, josta olemme hädin 

tuskin tietoisia. Sensorisessa muistissa tieto säilyy vain vajaan sekunnin ajan, minkä 

jälkeen huomiotta jätetyt ärsykkeet unohtuvat ja tarkkaavaisuuden kohteena ollut 

informaatio siirtyy työmuistiin. Työmuistissa tietoa prosessoidaan ja tarvittavaa 

informaatiota pidetään yllä erilaisten tehtävien, kuten lukemisen, päättelyn ja 

päässälaskun ajan. Jotta tieto säilyisi työmuistissa, on sitä aktiivisesti kerrattava tai tieto 

unohtuu parissa sekunnissa. (Foster, 2009; Koivisto, 2006.) 

Työmuistin toiminnasta on olemassa erilaisia malleja, joista tunnetuimman on esittänyt 

Alan Baddeley. Tässä mallissa työmuisti kuvataan koostuvan erillisistä 
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osajärjestelmistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lisäksi näiden 

osajärjestelmien yhteistyötä ja tarkkaavaisuutta työmuistissa ohjaa ja säätelee 

keskusyksikkö. Baddeleyn mallissa osajärjestelmät ovat fonologinen silmukka, 

visuospatiaalinen varasto ja episodinen puskuri. Fonologinen silmukka vastaa sisäisestä 

äänestä ja pitää mielessä äännehahmoja. Usein ihmiset toistavat tietoa fonologisessa 

silmukassa pitääkseen sen työmuistissa lyhyen aikaa. Yleensä verbaalinen informaatio 

säilyy työmuistissa akustisessa muodossa, josta siis vastaa fonologinen silmukka. 

Joskus tieto säilyy akustisessa muodossa myös silloin, kun muistettavaa tietoa esitetään 

visuaalisesti. Muutoin näkö- ja tilainformaatiota säilyttää visuospatiaalinen varasto, joka 

myös vastaa mielikuvien luomisesta ja manipulaatiosta. Episodinen puskuri puolestaan 

käsittelee ja yhdistelee eri aistialueilta tulevaa tietoa mielleyhtymiksi. Usein 

pitkäkestoisen muistin tietoa pitää myös sopeuttaa työmuistin tietoihin ja vaatimuksiin. 

Episodinen puskuri mahdollistaa aikaisemman tiedon sopeuttamisen ja yhdistelyn eri 

tavoilla ja siten uusien skenaarioiden luomisen mielessä. (Foster, 2009; Koivisto, 2006.) 

Työmuistin kapasiteetti käsitellä informaatiota on hyvin rajallinen. Kun työmuistiin 

saapuu uutta informaatiota, vanha tieto syrjäytyy uuden tieltä. Tiedon määräksi, jota 

työmuistissa voidaan käsitellä, on arvioitu noin 3–5 mieltämisyksikköä. Riippuen 

ärsykkeen hahmottamisesta, mieltämisyksikkö voi olla esimerkiksi numero, sana tai 

lause. Verbaalisesti työmuistissa säilytettävän informaation määrä voi tosin hieman 

vaihdella henkilöiden välillä. Tutkimusten mukaan artikulaationopeudella on yhteys 

muistettavien asioiden määrään siten, että mitä nopeammin numero, sana tai kirjain 

voidaan lausua, sitä suurempi työmuistin kapasiteetti on. Esimerkiksi lukujen 

muistamiskapasiteetti työmuistissa vaihtelee eri kieliä puhuvilla ihmisillä sen mukaan, 

kuinka nopeasti luvut voidaan lausua. Pitkäkestoisen muistin tietorakenteiden avulla 

myös mieltämisyksiköiden kokoa työmuistissa on mahdollista suurentaa. Esimerkiksi 

äidinkielenään suomea puhuva voi mieltää suomenkielisen lauseen yhtenä 

mieltämisyksikkönä, kun taas suomea osaamattomalle henkilölle mieltämisyksiköiksi 

voivat muodostua yksittäiset sanat.  (Foster, 2009; Koivisto, 2006.)  

Lyhytkestoisessa ja pitkäkestoisessa muistissa tiedot säilyvät eri tavalla. 

Lyhytkestoisessa muistissa tieto säilyy usein akustisessa muodossa, kun taas 

pitkäkestoiseen muistiin tiedosta tallentuu pääasiassa sen merkitys. Tiedon laadun 

perusteella pitkäkestoinen muisti on tapana luokitella eri järjestelmiin. Luokitteluja on 

olemassa useita erilaisia, jotka kuvaavat samaa jaottelua hieman eri termein. Yksi 
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tunnetuimmista on Tulvingin malli, jossa pitkäkestoinen muisti on luokiteltu 

episodiseen muistiin, semanttiseen muistiin, proseduraaliseen muistiin ja 

perseptuaaliseen muistiin. Episodiseen muistiin sisältyy oman elämän tapahtumia, ja 

näihin muistoihin liittyy tietoa myös tapahtuman ajasta ja paikasta. Semanttinen muisti 

sisältää ajasta ja paikasta riippumatonta asiatietoa, käsitteitä ja faktatietoa, kuten tiedon 

”Hauki on kala”. Proseduraaliseen muistiin kuuluvat erilaiset taidot ja perseptuaalinen 

muisti säilyttää tietoja ärsykkeen fysikaalisesta muodosta.  (Foster, 2009; Koivisto, 

2006.) 

Tiedon siirtämistä työmuistista pitkäkestoiseen muistiin kutsutaan asioiden muistiin 

painamiseksi tai muistiin koodaukseksi. Muistiin koodaamistavalla on olennaisesti 

merkitystä siihen, miten ja millaisena tieto muistetaan. Tiedon siirtymiseen työmuistista 

pitkäkestoiseen muistiin ei juurikaan voi vaikuttaa esimerkiksi toistamalla tietoa 

fonologisessa silmukassa. Tällä tavoin tieto on koodattu vain pintapuolisesti 

työmuistiin. Sen sijaan tiedon siirtymistä pitkäaikaiseen muistiin edesauttavat tiedon 

liittäminen jo olemassa olevaan tietoon ja mielleyhtymien tekeminen. Pitkäaikaisessa 

muistissa opittu tieto voi näin säilyä jopa vuosikymmeniä. Tämän lisäksi 

pitkäkestoiseen muistiin voi säilyttää lähes rajattomasti tietoa ja mitä enemmän 

henkilöllä on tietoa opeteltavasta aiheesta, sitä helpompaa uuden tiedon muistaminen 

on. Hyvin jäsennetty ja runsas tieto helpottaa uuden tiedon liittämistä aikaisempaan 

aiheeseen liittyvään tietoon ja tieto säilyy paremmin pitkäkestoisessa muistissa. (Foster, 

2009; Koivisto, 2006; Schacter, 2001.) 

Muistin parantamiseksi ei ole olemassa helppoa oikotietä, mutta muutamilla keinoilla 

muistamista ja oppimista voi edesauttaa. Monet näistä keinoista ovat yleisesti 

tunnettuja, mutta joskus ne jäävät opiskelussa huomiotta tai niitä ei välttämättä välitetä 

noudattaa. Ongelmat muistiin painamisessa liittyvät usein huonoon tarkkaavaisuuteen ja 

keskittymiseen. Yksi tehokas tapa muistaa enemmän onkin parantaa keskittymistä ja 

tarkkaavaisuutta. Keinot tarkkaavaisuuden ja keskittymisen lisäämiseen voivat 

puolestaan olla hyvinkin yksinkertaisia ja joskus myös yksilöllisiä. Esimerkiksi sopiva 

oppimisympäristö auttaa keskittymään opiskeltavaan asiaan. Lisäksi motivaatio tiedon 

muistamiseen voi välillisesti kiinnostuksen kautta lisätä keskittymistä ja siten parantaa 

muistia. Muita keinoja muistaa enemmän ovat muiden muassa käyttää enemmän aikaa 

opeteltavaan asiaan, jakaa tiedon opiskelu pidemmälle aikavälille ja kerrata opittavaa 

asiaa. Tosin runsas harjoittelukaan ei juuri auta, jos tiedon prosessointi on passiivista 
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eikä asiaa ymmärretä tai liitetä aikaisemmin opittuun. Tiedon prosessointitavalla onkin 

oleellinen merkitys siihen, miten asia muistetaan. Tiedon ymmärtäminen sekä laaja ja 

yksityiskohtainen liittäminen omiin aikaisempiin tietorakenteisiin yleensä edistää 

muistamista. Tiedon monipuoliseen prosessointiin liittyvä informaation koodaus sekä 

verbaalisesti että visuaalisesti, voi auttaa muistamaan paremmin. Esimerkiksi 

visuaalisen kuvan luominen verbaalisesta informaatiosta ja käsitekartat ovat hyviä 

tapoja edistää muistamista. (Foster, 2009.) 

2.1.2 Kielen ja muistin vaikutuksesta matematiikan oppimiseen 

Tutkimusten mukaan lapset osaavat jo viiden kuukauden ikäisinä erottaa pieniä lukuja 

toisistaan ja järkeillä yksinkertaisten laskutoimitusten tuloksia (Wynn, 1998). Lasten 

kasvaessa matemaattiset taidot kehittyvät sekä synnynnäisten tekijöiden että 

harjaantumisen ja oppimisen kautta. Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja erityisesti kielen 

kehityksellä on keskeinen rooli lasten varhaisten laskutaitojen kehityksessä. 

Synnynnäisten tekijöiden ja kielellisten taitojen kehityksen kautta lapset oppivat muun 

muassa kulttuurisidonnaiset lukusanat ja niiden merkityksen. Myöhemmin kielen 

kehitys tukee matemaattisten taitojen kehitystä esimerkiksi matematiikan kielen 

ymmärtämisessä ja esitettäessä omaa ajattelua matematiikan kielellä. (Marttala, 2010.) 

Käytetyn kielen on myös esitetty selittävän eroja matematiikan osaamisessa 

erimaalaisten lasten välillä. Useissa tutkimuksissa on havaittu eurooppalaisilla ja 

amerikkalaisilla lapsilla olevan vaikeuksia paikkajärjestelmän ymmärtämisessä ja on 

mahdollista, että tämä johtuu käytetystä kielestä. Kiinalaisilla, korealaisilla ja 

japanilaisilla lapsilla lukujen ja paikkajärjestyksen oppiminen voi olla helpompaa, sillä 

näissä kielissä numeroiden nimeäminen on hyvin säännöllistä. (Towse & Saxton, 1998.) 

Kielen kehityksen ohella muisti on yksi matematiikan oppimiseen ja matemaattisiin 

taitoihin merkittävästi vaikuttava tekijä. Työmuistissa ylläpidetään ja prosessoidaan 

tietoa, ja esimerkiksi päässälaskut lasketaan pitkälti työmuistin avulla. Lukujen 1-9 

yhteenlaskujen tulokset säilötään pitkäkestoiseen muistiin, mutta tätä suurempien 

lukujen yhteenlaskuja harvoin muistetaan ulkoa ja niiden laskeminen pohjautuu 

pienempien lukujen yhteenlaskuihin ja opittuihin laskualgoritmeihin. 

Päässälaskutehtävissä numeroiden artikulaationopeus, sekä tätä kautta lukujen 

muistamiskapasiteetti vaikuttavat laskutaitoon. Työmuistin kykyyn suorittaa erilaisia 

laskutoimituksia vaikuttaa myös tehtävien esitystapa ja kapasiteetin rajallisuutta 
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voidaan yrittää kompensoida käyttämällä konkreettisia apuvälineitä, kuten kynää ja 

paperia. Tutkimuksissa visuaalisen tuen on todettu merkittävästi helpottavan 

päässälaskuja, mutta monimutkaisemmissa tehtävissä visuaalinen tuki ei välttämättä 

auta, jos kyseessä on visuospatiaalisilta taidoiltaan heikko oppilas. Visuospatiaalisilla 

taidoilla on yleisestikin todettu olevan yhteys matematiikan osaamiseen. Kyttälän 

(2008) tutkimuksessa matematiikassa heikosti menestyvät lapset olivat heikompia myös 

visuospatiaalisilta työmuistin valmiuksiltaan. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että 

kielelliset vaikeudet ovat puolestaan yhteydessä ongelmiin työmuistin valmiuksissa. 

(Adams & Hitch, 1998; Kyttälä, 2008.) 

2.2 Kuulovammaisuus 

Tässä kappaleessa käsitellään kuulovammaisuutta ensin yleisellä tasolla, kertoen mitä 

tarkoitetaan kuulovammaisuudella ja käsitellään kuulovammojen luokittelua, 

sisäkorvaistutetta, sekä kuulovammaisten käyttämiä kieliä. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tutkimuksia kuulovamman vaikutuksesta yksilön kognitiivisiin taitoihin. 

Kuulovammaisten kognitiivisista taidoista tehdyistä tutkimuksista tuodaan esille niiden 

tuloksia sekä havaintojen mahdollisia syitä, mutta myös tutkimuksissa ilmi tulleita 

ongelmia ja vääristä johtopäätöksistä aiheutuneita yleisiä ennakkoluuloja, jotka ovat 

heijastuneet kuulovammaisten opetukseen. Luvun lopuksi perehdytään huonokuuloisten 

ja kuurojen lasten opetukseen ja tehdään katsaus kuulovammaisten matematiikan 

oppimisesta tehtyihin tutkimuksiin. 

2.2.1 Kuulovammaisuuden käsite ja kuulovammaisten määrä Suomessa 

Sanaa kuulovammainen käytetään paljon yleisellä tasolla ja sillä tarkoitetaan yhteisesti 

sekä huonokuuloisia että kuuroja henkilöitä. Monissa asiayhteyksissä on kuitenkin 

oleellista käyttää täsmällisempiä termejä, sillä kahdella kuulovammaisella henkilöillä 

voi olla täysin erilaiset lähtökohdat riippuen muun muassa kuulovamman asteesta. 

Käsitteen yhdessä ääripäissä voi olla äidinkielenään suomea puhuva lievästi 

kuulovammainen henkilö ja toisessa viittomakielinen, erilaisen kulttuuritaustan omaava, 

kuuro henkilö. Termin kuulovammainen sijasta kuurot viittaavatkin itseensä 

nimityksellä viittomakielinen tai kuuro, sillä he ovat kieli- ja kulttuurivähemmistö, 

kuten esimerkiksi saamelaiset. Lisäksi sana kuulovammainen on useille kuuroille 
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loukkaava ilmaisu, sillä se viittaa henkilön jonkinlaiseen vammaan. (Malm & Östman, 

2000.) 

Suomessa huonokuuloisia ja kuuroja on yhteensä liki 750 000, joista noin 5000 on 

syntymäkuuroja ja 3000 myöhemmin kuuroutuneita. Suomessa syntyy vuosittain noin 

50–60 vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaista lasta, joista suurin osa syntyy 

kuuleville vanhemmille. Yleensä lasten kuulovammat havaitaan ensimmäisen 

elinvuoden aikana, mutta lievät kuulovammat voivat jäädä kuuloseulonnassa 

huomaamatta. Nykyään noin 80 %:lle vaikeasti kuulovammaisista ja kuuroista lapsista 

asennetaan sisäkorvaistute. Sisäkorvaistutteen käyttäjiä on tällä hetkellä Suomessa noin 

700. Perinnöllisistä syistä johtuviin kuulovammoihin liittyy usein myös muita vammoja. 

Perinnöllisten kuulovammojen kohdalla arviolta 40 %:iin tapauksista liittyy muita 

oireyhtymiä. Yleisimmät vammat kuulovamman ohella ovat näkövammat ja kielen 

kehityksen häiriöt. Muita vammoja voivat olla muun muassa rakenteelliset 

poikkeavuudet ja älyllinen jälkeenjääneisyys. (Kuuloliitto, 2013; Takala, 2005; 

Kärkkäinen, 2005b.) 

2.2.2 Kuulovammojen luokittelu  

Kuulovamman aste määritellään äänen voimakkuuden (dB) ja äänen taajuuden (Hz) 

avulla. Ihmiset kuulevat parhaiten 1–5 kHz taajuuksia, joista äänentaajuudet 1–4 kHz 

ovat puheen ymmärtämisen kannalta tärkeitä. Tyypillisintä kuulonaleneminen on 

korkeilla, normaalin puheen kattavilla äänentaajuuksilla. Kuulon alenemiseen voi olla 

useita syitä. Lapsi voi olla syntyjään kuulovammainen, kuulo voi heiketä iän myötä tai 

kuulon alenema voi johtua sairaudesta tai onnettomuudesta. Pienillä lapsilla esimerkiksi 

pitkittynyt välikorvan tulehdus voi johtaa hetkelliseen tai pitempiaikaiseen kuulon 

alenemaan. (Takala, 2005.) 

Kuulovammojen luokitteluun on useita eri tapoja näkökulmasta riippuen. Kuulovammat 

voidaan luokitella kuulotason aleneman mukaan, lääketieteellisestä näkökulmasta 

katsottuna vamman sijainnin mukaan tai sen mukaan, milloin kuulovamma on 

aiheutunut. Kuulovammojen luokitteluperusteet vaihtelevat hieman maailman eri 

maissa ja joskus myös saman valtion sisällä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sama henkilö 

voidaan yhdessä osavaltiossa luokitella kuuroksi ja toisessa puolestaan vaikeasti 

kuulovammaiseksi. Euroopassa kuulovammojen luokitteluun käytetään EU:n 

asiantuntijaryhmän laatimaa kuulovamman vaikeusasteluokitusta. Tässä luokittelussa 
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kuulovammat jaetaan neljään vaikeusasteeseen paremman korvan kuulotason aleneman 

mukaan. Kuulovamman vaikeusaste on lievä, jos kuulokynnys on välillä 20–40 dB, 

keskivaikea 40–70 dB, vaikea 70–95 dB ja erittäin vaikea, kun kuulokynnys ylittää 95 

dB. Henkilö katsotaan huonokuuloiseksi, jos kuulovamman aste on lievä, keskivaikea 

tai vaikea. Vaikeasti huonokuuloiset ovat lähes kuuroja, eivätkä saa puheesta selvää 

ilman kuulokojetta. Erittäin vaikean kuulovamman asteen omaava henkilö on kuuro, 

eikä usein saa puheesta selvää kuulokojeellakaan. (Takala, 2005.) 

Kuurot henkilöt voidaan edelleen ryhmitellä sen mukaan, milloin he ovat kuuroutuneet. 

Syntymäkuurot ovat olleet syntymästään saakka kuuroja, eivätkä ole kuulleet elämänsä 

aikana lainkaan. Varhaiskuuroksi sanotaan henkilöä, joka on kuuroutunut ensimmäisen 

elinvuotensa aikana. Kuuron lapsen kohdalla on myös merkityksellistä määritellä, onko 

hän kuulevien vanhempien kuuro lapsi vai kuurojen vanhempien kuuro lapsi. 

Kuuroutuneet ovat henkilöitä, jotka ovat menettäneet kuulonsa kielen oppimisen 

jälkeen. Kun ihmisen kuulo heikkenee vanhuudessa, puhutaan vanhuuden kuuroudesta 

tai huonokuuloisuudesta. (Takala, 2005.) 

2.2.3 Sisäkorvaistute  

Kuulovammaisten käyttöön on kehitetty erilaisia apuvälineitä, joilla kuulemista voidaan 

helpottaa. Näistä kuulokojeet ovat ääntä vahvistavia apuvälineitä. Kuulokojeen tyyppi, 

vahvistuksen määrä ja vahvistettava äänentaajuus määräytyvät yksilöllisesti 

kuulovamman perusteella. Kaikkien kuulovammaisten kohdalla kuulokojeesta ei 

kuitenkaan ole apua, sillä äänen vahvistaminen ei hyödytä, jos henkilön kuulokynnys on 

korkea. Sisäkorvaistute on kehitetty tällaisille henkilöille, joilla on vaikea tai erittäin 

vaikea kuulovamma, ja jotka eivät hyödy kuulokojeen käytöstä riittävästi. Toisin kuin 

kuulokojeet, sisäkorvaistute muuttaa äänen sähkösignaaleiksi, jotka johdetaan 

sisäkorvan simpukkaan ja suoraan kuulohermoon. Sisäkorvaistutteesta käytetään myös 

nimityksiä sisäkorvaimplantti ja kokleaimplantti. Sisäkorvaistutteen asentamisesta 

puhutaan usein termillä implantointi. (Spencer & Marshark, 2003; Kurki & Takala, 

2005.) 

Sisäkorvaistute koostuu ulkoisista ja sisäisistä osista, jotka asennetaan leikkauksessa. 

Sisäisiin osiin kuuluvat elektrodit ja vastaanotin, joista elektrodinauha asennetaan 

sisäkorvan simpukkaan ja vastaanotin kallon pinnalle. Sisäkorvaistutteen ulkoisia osia 

ovat puheprosessori ja korvantausosa, jossa on mikrofoni, mikrofonin herkkyyssäädin, 
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lähetin ja johdin. Yleensä sisäkorvaistute asennetaan vain toiseen korvaan ja asennus on 

pysyvä toimenpide, jota ei voida peruuttaa. Leikkauksen jälkeen implantoidussa 

korvassa ei voida käyttää enää muita kuulokojeita. Koska sisäkorvaistutteessa ääni 

muutetaan sähkösignaaleiksi ja johdetaan kuulohermoon, ennen leikkausta täytyy myös 

varmistaa, että kuulohermo on toimiva. (Kurki & Takala, 2005) 

Sisäkorvaistute aktivoidaan toimimaan noin kuukausi leikkauksen jälkeen, minkä 

jälkeen prosessorin ohjelmointia täytyy tarkistaa tasaisin väliajoin. Asennusta ja 

ohjelmointia seuraa intensiivinen kuntoutusjakso, jonka aikana henkilö opettelee 

kuulemaan sisäkorvaistutteella. Sisäkorvaistutteen avulla saatu tieto ei ole samanlaista 

tai yhtä tarkkaa, kuin normaalilla kuulolla kuultu ääni. Tämän takia sisäkorvaistutteen 

saaneet tarvitsevat kuulonkuntoutusta. Kuntoutuksessa kuuroutuneet henkilöt voivat 

osittain hyödyntää muistinsa varassa jo oppimansa kielen kielioppia ja fonetiikkaa. 

Syntymäkuuroilla ja varhaiskuuroilla tätä etua ei ole ja heidän täytyy kehittää kieli 

vähäisemmillä eroilla sisäkorvaistutteen avulla saadusta palautteesta. Saattaa kestää 

useita vuosia ennen kuin lapsi oppii sujuvasti erottamaan sanoja kuulemastaan ja 

kommunikoimaan puheen avulla. (Spencer & Marshark, 2003; Kurki & Takala, 2005.)  

Sisäkorvaistute pyritään asentamaan lapsille mahdollisimman varhain, 

mahdollisuuksien mukaan jo alle 2-vuotiaina. Pienillä lapsilla hermosto on vielä 

muovautuvaa, mikä auttaa sopeutumaan sisäkorvaistutteella saatuun palautteeseen ja 

edistää kuntoutumista. Siten aikainen implantointi lisää istutteesta saatavaa hyötyä ja 

aikaisin implantoiduilla lapsilla onkin todettu olevan paremmat kielelliset valmiudet 

kuin myöhemmin implantoiduilla lapsilla. Varhaisesta implantoinnista huolimatta 

laitteesta saatu hyöty ei kuitenkaan ole täysin varmaa. Esimerkiksi yksilön fysiologiset 

ominaisuudet ja leikkauksessa asennettujen elektrodien etäisyys hermopäätteistä 

vaikuttavat istutteesta välittyvien sähkösignaalien kulkeutumiseen. Kuntoutuminen on 

hyvin yksilöllistä ja implantoiduilla lapsilla puheen ja kielen kehitys vaihtelevat paljon. 

Osa lapsista ei hyödy istutteesta juuri lainkaan ja osa puolestaan oppii kuulemaan 

sisäkorvaistutteen avulla lähes kuulevien vertaistensa tavoin. (Spencer & Marshark, 

2003; Kurki & Takala, 2005.) 

2.2.4 Viittomakieli, viitottu suomi ja tukiviittomat 

Viittomakieli on käsien, kasvojen ja vartalon avulla tuotettua kieltä, jonka 

vastaanottaminen perustuu näköaistiin. Viittomakieltä käytetään erityisesti kuurojen 
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yhteisöissä, mutta osa huonokuuloisista ja heidän läheisistään käyttää myös 

viittomakieltä. Suomessa äidinkieleltään viittomakielisiä on noin 5000, ja kun lasketaan 

mukaan viittomakieltä toisena tai vieraana kielenä käyttävät, on viittomakielen käyttäjiä 

karkeasti arvioituna noin 14 000. Viittomakieli ei ole keinotekoisesti kuulovammaisten 

apuvälineeksi kehitetty kieli, eikä ole olemassa vain yhtä kaikille yhteistä 

viittomakieltä. Viittomakielet ovat luonnollisia kieliä, jotka syntyneet kuurojen 

yhteisöissä samaan tapaan kuin puhutut kielet kuulevien yhteisöissä. Siten niillä on 

omat erityispiirteensä ja ne eroavat puhutuista kielistä ja toisista viitotuista kielistä. 

(Malm & Östman, 2000.) 

Yleinen harhaluulo viittomakielestä on, että se olisi kansainvälinen kieli ja kuurot 

ympäri maailmaa käyttäisivät samaa viitottua kieltä. Tämä uskomus ei ole totta, vaan eri 

maiden kuuroilla on oma viittomakielensä ja joissakin maissa on tavattu jopa useita eri 

viittomakieliä. Suomessakin on käytössä kahta eri viittomakieltä, suomalaista ja 

suomenruotsalaista viittomakieltä (Kuurojen Liitto ry, 2013). Suomalaisessa 

viittomakielessä esiintyy lisäksi murteita ja muita variaatioita, mutta äidinkielenään 

viittomakieliset ymmärtävät toisiaan hyvin. Eri maiden viittomakielissä voi puolestaan 

olla isojakin eroja, sillä kaikissa maissa edes viittomakielen sormiaakkoset eivät ole 

samanlaiset. On myös viittomakieliä, joissa sormiaakkosia ei käytetä ollenkaan. 

Kuurojen yhteisiin tapaamisiin on tosin muodostunut kansainvälinen viittomistapa, jota 

yleensä käytetään, kun tapaamisessa on läsnä kuuroja eri maista. Tämä viittomistapa on 

yhdistelmä viittomakielien yhteisistä rakenteista ja amerikkalaisesta viittomakielestä. Se 

ei kuitenkaan ole oikea kieli ja usein viittomakieliset käyttävät tällaisissa tapaamisissa 

tulkkeja. (Kuurojen Liitto ry, 2013; Malm & Östman, 2000.) 

Viittomakielistä puhuttaessa on tärkeää muistaa, että ne ovat omia kieliään, eivät 

maansa kieltä viitottuna. Suomessa suomalaisen viittomakielen sanajärjestys poikkeaa 

suomen kielen sanajärjestyksestä, eivätkä viittomat vastaa yksiselitteisesti tiettyä 

suomen kielen sanaa tai toisin päin. Esimerkiksi kysymystä ei aina esitetä käsin 

viittomalla, vaan vartalon liikkeellä ja katseella. Toisinaan suomen kieltä kuitenkin 

viitotaan käyttäen suomalaisen viittomakielen viittomia ja suomen kielen 

sanajärjestystä. Tätä viittomistapaa kutsutaan viitotuksi suomeksi ja sitä käyttävät 

yleensä myöhemmin elämässään kuuroutuneet ja huonokuuloiset henkilöt, joiden 

äidinkieli on suomi ja jotka haluavat edelleen käyttää omaa äidinkieltään. Viitottu 
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suomi on keinotekoinen kieli, johon on kehitetty muun muassa viittomia sijapäätteille, 

jotta se vastaisi paremmin suomen kieltä. (Malm & Östman, 2000.) 

Kuulovamman vaikeusasteesta riippuen huonokuuloisten kanssa voidaan joskus myös 

käyttää pelkkiä tukiviittomia. Tukiviittomat ovat puheen aikana viitottuja yksittäisiä 

viittomia, joilla korostetaan viestin olennaisimpia asioita. Lievästi huonokuuloiselle 

lapselle ei välttämättä opeteta viittomakieltä, mutta puhutun viestin ymmärtämistä voi 

kuitenkin olla tarvetta helpottaa tukiviittomilla. Viittomien käyttö on hyödyksi 

erityisesti opetustilanteissa, jolloin viestin ymmärtäminen on tärkeää. Tukiviittomien 

käyttö ei ole ominaista vain huonokuuloisten lasten opetuksessa, vaan niitä käytetään 

usein myös dysfaattisten, autististen ja kehitysvammaisten lasten kanssa. Lukemis- ja 

kirjoittamishäiriöistenkin lasten kanssa tukiviittomista voi olla apua.  (Takala, 2005.) 

Suomessa kuurojen vanhempien kuurolle lapselle äidinkieleksi muodostuu lähes 

poikkeuksetta viittomakieli, mutta kuulevien vanhempien vaikeasti tai erittäin vaikeasti 

kuulovammaisen lapsen kohdalla kieleen liittyvät kysymykset ovat puolestaan paljon 

mutkikkaampia. Vanhempien tulee päättää, tuleeko lapselle kuulokoje tai 

sisäkorvaistute ja mitä kieltä lapsen kanssa käytetään. Sekä kuulokojeen että 

sisäkorvaistutteen kanssa kuuloa täytyy aktiivisesti harjoituttaa ja kuulemaan opettelu 

voi kestää vuosia, jolloin lapsen puheenkehityskin viivästyy. Olisi kuitenkin tärkeää 

pystyä kommunikoimaan lapsen kanssa mahdollisimman varhain. Puhutun kielen 

omaksuminen ei aina ole täysin varmaa ja kuulokojeen tai sisäkorvaistutteenkin kanssa 

lapsi on edelleen huonokuuloinen. Tämän takia viittomakielen opettelua suositellaan 

usein myös huonokuuloisten ja sisäkorvaistutelasten kohdalla. Viittomakielen avulla 

lapsen kanssa päästään vuorovaikutukseen alusta alkaen ja tällöin lapsella on ainakin 

yksi kieli jolla kommunikoida, jos kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen käytössä ilmenee 

ongelmia. Viittomakieltä varhain oppineet lapset ovat yleensä myös kielellisesti ja 

tiedollisesti samalla tasolla kuulevien ikäistensä kanssa. (Takala, 2005.) 

2.2.5 Kuulovammaisten kognitiivisista taidoista 

Tässä aliluvussa kerrotaan kuulovamman vaikutuksesta yksilön kognitiivisiin taitoihin 

tarkoituksena selventää kuulovammaisten mahdollisia vahvuuksia, erilaisia 

oppimisstrategioita ja erityistarpeita opetuksessa. Sanalla kuulovammainen viitataan 

jatkossa yhteisesti syntymästään tai varhaislapsuudestaan lähtien vaikeasti 

kuulovammaisiin ja kuuroihin tutkimuksissa esiintyvien vaihtelevien 
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luokitteluperusteiden takia. Kappaleessa käsitellään ensin yleisten käsitysten 

muuttumista kuulovammaisten kognitiivisista taidoista ja tuodaan esille aikaisissa 

tutkimuksissa ilmenneitä epäkohtia, jotka aiheuttavat hankaluuksia vielä nykyisiinkin 

tutkimuksiin. Aliluvun lopuksi tarkastellaan kuulovamman vaikutusta visuaalisiin 

taitoihin ja muistiin. 

2.2.5.1 Tutkimuksista kuulovamman vaikutuksesta kognitiivisiin taitoihin 

Kommunikaatiovaikeudet ja ennakkoluulot viittomakielen huonommuudesta kielenä 

ovat osittain johtaneet mielikuviin kuurojen ja vaikeasti kuulovammaisten henkilöiden 

heikommista kognitiivisista taidoista. Kielen ja kognitiivisten taitojen yhteys on pitkään 

kiinnostanut tutkijoita ja usein näitä kahta on pidetty toisiinsa kiinteästi punoutuneina. 

Tämä ja monet muut kysymykset yksilön kognitiivisten taitojen kehityksestä ovat 

herättäneet paljon mielenkiintoa kuulovammaisuutta kohtaan. Erityisesti kuurous on 

nähty tilaisuutena testata teorioita yksilön kehityksestä ja kielen vaikutuksesta 

kognitiivisiin taitoihin. Toisinaan tutkimuksia kuulovammaisten kognitiivisista taidoista 

on kuitenkin tehty hyvin ennakkoluuloisin asentein ja kyseenalaisilla menetelmillä. 

Ensimmäisten älykkyystestien tuloksista vedettiin rohkeasti johtopäätöksiä, vaikka 

tulokset olivat osittain sekavia ja ristiriitaisiakin. Kuulovammaisten pääteltiin olevan 

älyllisiltä taidoiltaan heikompia, vaikka käytettyjen älykkyystestien sopimattomuus 

heidän kohdallaan tiedostettiin ja otokset olivat usein pieniä tai puolueellisia. 

Asenteiden ja menetelmien muutoksen seurauksena uudemmat tutkimukset ovat 

näyttäneet vain pieniä tai olemattomia eroja kuulevien ja kuulovammaisten 

kognitiivisten taitojen välillä. (Marschark & Hauser, 2008; Moores, 2001.) 

Yhtenä merkittävästi harhaanjohtavana virheenä kuulovammaisten kognitiivisista 

taidoista tehdyissä tutkimuksissa ovat olleet käytettyjen testien oletukset testattavalta. 

Monet käytetyistä testeistä olettivat testattavalta sujuvaa standardikielen osaamista ja 

yhteisiä kulttuurillisia kokemuksia. Nämä testit olivat riippuvaisia testeissä käytettävän 

kielen hallitsemisesta, eikä niiden perusteella siis voitu luotettavasti arvioida yksilön 

kognitiivisia taitoja. Monin paikoin myös tutkijoilla on ollut puutteita omissa 

kommunikaatiotaidoissaan. Edes viittomakielisten kuulovammaisten kanssa tutkijoilla 

ei ole aina ollut riittävää kielitaitoa itse ymmärtää heitä tai välittää omaa viestiään heille. 

Jälkeenpäin onkin epäilty, ovatko testattavat henkilöt ensinnäkään ymmärtäneet mitä 

heiltä testitilanteessa odotetaan. (Moores, 2001.) 
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Harhaa tutkimusten tuloksiin on aiheutunut myös kuulovammaisten 

heterogeenisuudesta ryhmänä. Kuulovamman aste, vanhempien mahdollinen 

kuulovamma, kuulonmenetysikä, kielitaito ja koulusijoitus ovat esimerkkejä 

taustatekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön suoritukseen ja jotka vaihtelevat laajasti 

kuulovammaisilla. Kuulovammaisilla ryhmänä esiintyy myös useammin erilaisia 

neurologisia ongelmia ja oireyhtymiä kuin kuulevilla yleensä. Aina ei voida varmasti 

tietää, johtuvatko erot suorituksessa kuulovammasta itsessään vai kyseisestä 

neurologisesta ongelmasta tai kenties jostakin muusta muuttujasta. Kuurojen 

suhteellisen vähäisen määrän ja vaihtelevien taustatekijöiden takia sopivaa otosta 

tutkimuksiin on nykyäänkin vaikea löytää. On mahdollista, että jopa huolellisesti 

seulottuun testiryhmään valikoituu koehenkilöitä, joilla on jokin muu neurologinen 

vamma, joka vaikuttaa testituloksiin. (Maller, 2003; Moores, 2001.) 

Siitä lähtien kun tutkimuksissa on alettu kiinnittää huomiota edellä mainittuihin 

ongelmiin, havaitut erot kuulevien ja kuulovammaisten kognitiivisten taitojen välillä 

ovat olleet pieniä tai olemattomia. Verbaalisissa kognitiivisia taitoja mittaavissa 

testeissä kuulovammaiset saavat edelleen kuulevia merkittävästi heikompia tuloksia, 

mutta näiden testien käytön mielekkyys on kyseenalaistettu ja tilalle on pyritty 

kehittämään luotettavampia tapoja arvioida kognitiivisia taitoja. Nykyään on olemassa 

useita sanattomia ja konkreettiseen suorittamiseen perustuvia testejä, joilla voidaan 

arvioida sekä älykkyyttä että muita kognitiivisia taitoja. Näihin testeihin liittyy 

kuitenkin edelleen ongelmia eikä älykkyyden testaukseen kuulovammaisille täysin 

validia testiä ole vieläkään onnistuttu kehittämään. On mahdollista, että 

tutkimusjärjestelyihin liittyvistä tekijöistä kuten koetilanteen ohjeistuksesta aiheutuu 

edelleen harhaa. Osa ei-kielellisissä testeissä vaatii kielellistä informaation välitystä kun 

taas konkreettiseen suoritukseen perustuvissa testeissä koehenkilölle on helppo näyttää 

mitä hänen odotetaan tekevän. Riippuen käytetystä ei-kielellisestä testistä, 

kuulovammaiset ryhmänä ovatkin saaneet kuulevien kanssa yhtäläisiä, heikompia tai 

parempia tuloksia. (MacSweeney, 1998; Maller, 2003; Moores, 2001.) 

Täyteen selvyyteen kuulovamman vaikutuksesta kognitiivisiin taitoihin ei siis vieläkään 

ole päästy ja osin tutkimuksissa käytetyistä testeistä ja tutkimusten tuloksista käydään 

yhä keskustelua. Testeihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta, joitakin hienoisia 

eroja kognitiivisissa taidoissa tutkimusten mukaan näyttäisi olevan. Kuulovammaisten 

kognitiivisia taitoja jo pitkään tutkineet Mark Marschark ja Peter Hauser (2008) toteavat 
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tutkimuksissa löytyneen eroja muistissa, ongelman ratkaisussa ja visuaalisessa 

havainnointikyvyssä. Näistä tutkimustuloksista he huomauttavat, että havaituista eroista 

huolimatta kuulevien ja kuulovammaisten kognitiiviset taidot vaikuttaisivat olevan 

enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Erilaisuudella ei myöskään tarkoiteta heikompia 

kognitiivisia taitoja tai konkreettisempaa ajattelua. Nämä pienet erot voivat kuitenkin 

ilmetä erilaisina oppimisstrategioina ja saattaa kuulovammaiset heikompaan asemaan 

yhteisopetuksessa kuulevien kanssa. (MacSweeney, 1998; Maller, 2003; Marschark & 

Hauser, 2008.) 

Tutkimusten tulokset viittaavat vahvasti siihen, etteivät erot johdu 

kuulovammaisuudesta itsessään, vaan muista kuulovammaisuuteen usein liittyvistä 

tekijöistä. Lasten taustatekijöillä vaikuttaisi olevan huomattava vaikutus testien 

tuloksiin, sillä viittomakielisessä ympäristössä kasvaneet kuurot lapset ovat yleensä 

suoriutuneet testeissä hyvin. On esitetty, että kuulevat ja kuulovammaiset lähinnä 

eroavat lähestymistavoissa kognitiivisia taitoja mittaaviin tehtäviin, joihin puolestaan 

vaikuttavat kieli ja relevantin tiedon määrä. Heikkojen suoritusten taustalla saattaa siis 

olla informaation puute, joka aiheutuu kielitaidon ja kokemusten puutteesta. Ilman 

yhteistä kieltä ympäristönsä kanssa kuulovammaiset lapset jäävät helposti normaalin 

vuorovaikutuksen ulkopuolelle ja paitsi monista tiedoista, jotka kuulevat lapset oppivat 

kuin itsestään. Ei ole myöskään tavatonta, että kuulovammaisen lapsen sosiaalisia ja 

fyysisiä kokemuksia tiedostamatta ja tahattomasti rajoitetaan, jos kuulovammaisuudesta 

ei ole aikaisempia kokemuksia. Vanhempien aikaisemmista kokemuksista ja asenteista 

kuulovammaisuuteen riippuvat myös lapsen saama emotionaalinen tuki ja vanhempien 

odotukset lapsensa mahdollisuuksista. Nämä tekijät puolestaan voivat vaikuttaa 

kuulovammaisen lapsen akateemiseen menestykseen ja suoritukseen kognitiivisia taitoja 

mittaavissa testeissä. Erityisesti siis lapsen kasvuympäristöllä ja yhteisellä kielellä 

ympäristönsä kanssa näyttäisi olevan oleellinen merkitys kuulovammaisen lapsen 

kognitiiviseen kehitykseen ja akateemiseen menestymiseen. (MacSweeney, 1998; 

Marschark, 2003; Marschark & Hauser, 2008; Moores, 2001.) 

2.2.5.2 Visuaalinen huomio- ja käsityskyky kuulovammaisilla 

Erojen löytyminen kuulovammaisten ja kuulevien kognitiivisissa taidoissa ei tarkoita 

sitä, että kuulovammaiset olisivat kuulevia heikompia. Jonkin aistin heikentyminen voi 

johtaa muiden aistien parempaan kehitykseen, jotka kompensoivat heikentynyttä aistia. 
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Kuulovammaisten voisi siis olettaa olevan kuulevia näköaistiltaan etevämpiä. Teoriassa 

tämän kyvyn voisi myös olettaa vahvistuvan iän ja visuaalisten ärsykkeiden myötä. Tätä 

on testattu tutkimalla visuaalisen käsityskyvyn eri osa-alueita kuulovammaisilla. 

Riippuen visuaalisesta tehtävästä kuulovammaisten on havaittu suoriutuvan hyvin 

vaihtelevasti. Saadut tulokset viittaisivat siihen, että korostunut visuaalinen huomio- ja 

käsityskyky liittyisi viittomakielien käyttöön eikä kuulovammaisuuteen itsessään. 

(Marschark, 2003.) 

Kuulovammaisten visuaalisesta käsityskyvystä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että 

useilla visuaalisen käsityskyvyn osa-alueilla viittomakieltä käyttävät kuurot aikuiset 

ovat sekä puhuttua kieltä käyttäviä kuuroja että kuulevia henkilöitä etevämpiä. 

Viittomakielisten kuurojen aikuisten on todettu muun muassa kykenevän nopeasti 

siirtämään visuaalista huomiokykyä ja tutkivan visuaalisia ärsykkeitä, tunnistavan 

kasvoja ja havaitsevan visuaalisia ärsykkeitä näkökenttänsä äärialueilta paremmin kuin 

puhuttuja kieliä käyttävät henkilöt. Viittomakielen käyttäjät ovat myös suoriutuneet 

nopeammin mentaalisissa rotaatiotehtävissä ja mentaalisen kuvan 

muodostamistehtävissä. Vastaavia havaintoja on tehty myös korkeakoulu-ikäisten 

kuurojen kohdalla. Heidän todettiin havaitsevan kuulevia ikäisiään paremmin liikettä 

näkökentän äärialueilla ja muistavan monimutkaisia visuaalisia merkkejä. Nämä 

havainnot tukevat oletusta, että kuulovammaisuus syntymästä saakka vaikuttaisi 

visuaalisen huomio- ja käsityskyvyn kehitykseen. (Marschark, 2003.) 

Lahjakkuutta visuaalisen käsityskyvyn kohdalla ei voida kuitenkaan yleistää koskemaan 

kaikkia kuuroja, eikä paremmuuden voida sanoa johtuvan kuulovammaisuudesta 

itsestään. Kuulovammaisten kognitiivisia taitoja tutkinut Mark Marschark (2003) 

arvelee visuaalisen huomiokyvyn kehittyvän paremmaksi ympäristössä, jossa on paljon 

ärsykkeitä ja yhteyksiä eri aistijärjestelmien välillä. Viitotut kielet näyttäisivät toimivan 

tällaisina stimulaatioina ja vaikuttavan visuaaliseen hahmottamiskykyyn ja 

kognitiiviseen kehitykseen. Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä amerikkalaisen 

viittomakielen ja korostuneiden visuospatiaalisten kykyjen yhteydestä. Korostuneet 

visuospatiaaliset kyvyt eivät kuitenkaan ole ominaisia ainoastaan kuuroille 

viittomakielen käyttäjille, vaan vastaavia havaintoja on tehty myös kuulevien 

viittomakielen käyttäjien kohdalla. Vastaavasti tutkimuksissa viittomakieltä 

käyttämättömien kuurojen ja kuulevien välillä ei ole havaittu eroja visuospatiaalisissa 

kyvyissä. Näiden tutkimustulosten valossa vaikuttaisi siltä, että korostuneet 
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visuospatiaaliset taidot olisivat ominaisia viittomakielen käyttäjille ja kehittyisivät 

harjoituksen myötä. (Marschark, 2003.) 

2.2.5.3 Kuulovamman vaikutus muistiin 

Nykyinen vallitseva teoria muistin toiminnasta erottelee muistin sensoriseen, 

lyhytkestoiseen ja pitkäkestoiseen muistiin. Lyhytkestoisessa muistissa sisäisellä äänellä 

on keskeinen rooli ja tieto tallentuu lyhytkestoiseen muistiin useimmiten verbaalisessa 

muodossa. Tämä näkemys herättää paljon kysymyksiä vaikeasti kuulovammaisten ja 

kuurojen henkilöiden muistin toiminnasta. Kuinka kuuron henkilön työmuisti toimii 

ilman puhuttua kieltä? Entä miten kuulovammaiset ihmiset ylläpitävät ja säilyttävät 

informaatiota työmuistissa, kun kuulevilla ihmisillä tähän prosessiin useimmiten 

osallistuu fonologinen silmukka? Vastaavasti kuten visuaalisen huomio- ja 

käsityskyvyn kohdalla, voisi ajatella, että kuulovammaiset olisivat harjaantuneita 

muistamaan paremmin visuaalisesti esitettyjä asioita. Muistin monimutkaisen luonteen 

takia tämä kysymys ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivainen tai helposti tutkittavissa kuin 

teoriat kuulovammaisten korostuneista visuaalisista huomio- ja käsityskyvyistä. Kuten 

aikaisemmin luvussa 2.1.1 kerrottiin, muistiin vaikuttavat käytetyn kielen lisäksi muun 

muassa tietorakenteet jotka henkilö jo osaa. Olemassa olevien tietorakenteiden avulla 

uuden tiedon liittäminen aikaisempiin tietoihin on helpompaa, jolloin myös 

lyhytkestoisessa muistissa mieltämisyksiköiden kokoa voi kasvattaa. Siten kuulevienkin 

koehenkilöiden välillä voi esiintyä merkittäviä eroja. Muistia tutkittaessa on myös 

vaikea kontrolloida, kuinka koehenkilöt koodaavat asioita muistiin. Esimerkiksi ei-

kielellisten asioiden, kuten kuvien ja esineiden muistaminen ei aina tapahdu ei-

kielellisen muistiin koodauksen kautta. Myös vaikeasti muistettavien tai järjettömien 

asioiden muistaminen tapahtuu harvoin sellaisenaan, vaan ne muutetaan johonkin 

merkityksellisempään ja helpommin muistettavaan muotoon. Tähänkin muutokseen voi 

liittyä kielellistä luokittelua ja siten kuulovammaisten muistin tutkimukseen voi liittyä 

kielellisiä osia, vaikka niitä olisi haluttu välttää. Näiden ongelmien takia tutkimuksissa 

tehdyille havainnoille voi olla hankalaa antaa tyhjentävää selitystä. (Marschark, 1993; 

Marschark, 2003; Koivisto, 2006.) 

Kuulovammaisten muistin tutkimuksessa huomio on ollut pääasiassa kiinnittyneenä 

työmuistin toimintaan. Tähän suuntaukseen ovat vaikuttaneet käsitykset työmuistin 

toiminnasta, jotka antavat enemmän aihetta epäillä poikkeavuuksia työmuistissa kuin 
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pitkäkestoisessa muistissa, johon informaatiosta tallentuu pääasiassa sen merkitys, ei 

tarkka esitysmuoto. Sekä työmuistista että pitkäkestoisesta muistista tehdyissä 

tutkimuksissa on usein havaittu kuulovammaisten suoriutuvan kuulevia heikommin 

erilaisissa muistitehtävissä. Tuloksissa on kuitenkin eroja kielellisten ja visuaalisten 

muistitehtävien välillä, sekä työmuistin tehtävissä vaihdeltaessa muistettavan 

informaation muistamisjärjestystä. Kielellisten materiaalien muistitehtävissä 

kuulovammaiset ovat järjestään saaneet kuulevia heikompia tuloksia, mutta on syytä 

huomauttaa, että vain muutamissa tutkimuksissa on systemaattisesti kontrolloitu 

koehenkilöiden viittomakielen tai puhutun kielen taitoa. Kielellisiä materiaaleja 

käytettäessä tutkimustulokset vaihtelevat koehenkilöiden kielellisten taustatekijöiden 

mukaan ja vaikuttaisi siltä, että kielitaito on tässäkin tapauksessa yksi suurimmista 

selittävistä tekijöistä. (Marschark, 1993; Marschark, 2003; MacSweeney, 1998.) 

Kielellisistä muistitehtävistä poiketen lyhytkestoisen muistin visuaalisissa tehtävissä on 

saatu hieman vaihtelevia tuloksia. Yleisesti ottaen visuaalisten materiaalien 

muistitehtävissä kuulovammaisten ja kuulevien muistamiskyvyt ovat olleet yhtäläisiä, 

mutta muutamissa yksittäisissä muistitehtävissä on ollut eroavaisuuksia sekä kuulevien 

ja kuulovammaisten ryhmien, että äidinkieleltään viittomakielisten ja puhuttua kieltä 

käyttävien ryhmien välillä. Osassa tehtävistä kuulevat ovat suoriutuneet 

kuulovammaisia paremmin ja toisissa taas äidinkieleltään viittomakieliset ovat 

osoittaneet parempaa kykyä muistaa visuaalisia ärsykkeitä. Tehtävät, joissa 

äidinkieleltään viittomakieliset kuurot ovat saaneet parempia tuloksia, ovat olleet Corsi 

Block -testin tyyppisiä visuospatiaalisia tehtäviä ja tehtäviä, joihin liittyy 

monimutkaisten kuvien muistamista. Tutkimuksissa on esiintynyt muitakin yksittäisiä 

tehtävätyyppejä, joissa kuulovammaiset ovat osoittaneet parempia kykyjä muistaa 

visuaalisia ärsykkeitä, mutta näitä tutkimuksia ei ole aina pystytty toistamaan ja siksi 

niihin on syytä suhtautua varauksella. Muita eroja kuulevien ja kuulovammaisten 

muistin tutkimuksissa on havaittu tehtävissä, joihin liittyy informaation muistamista 

ajallisessa järjestyksessä. Kuulevat ovat yleensä suoriutuneet huomattavasti paremmin, 

kun tieto on ollut määrä muistaa samassa järjestyksessä kuin se on esitettykin. Kuurojen 

kohdalla on puolestaan saatu viitteitä siitä, ettei esitysjärjestyksestä poikkeavalla 

muistamisjärjestyksellä ole vaikutusta muistettujen ärsykkeiden määrään. (Marschark, 

1993; Marschark, 2003.) 
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Pohdittaessa syitä tutkimuksissa havaittuihin eroihin on helppoa ymmärtää, miksi 

kuulovammaiset ovat saaneet heikompia tuloksia sellaisissa muistitehtävissä, joissa on 

käytetty puhuttua tai kirjoitettua materiaalia. Puhuttu kieli on monille kuuroille vieras 

kieli ja vaikeasti huonokuuloisilla kielen kehitys voi olla hitaampaa kuin heidän 

kuulevilla vertaisillaan. Tämä asettaa heidät heikompaan asemaan aikaisempien 

tietorakenteiden puolesta, ja suoritukset muistitehtävissä ovatkin usein korreloineet 

vahvasti luku- ja puhetaidon kanssa. Niissä muistitehtävissä, joissa on käytetty myös 

viittomakieltä, havaitut erot selittynevät erilaisilla muistiin koodaustavoilla ja 

tutkimuksissa käytettyjen kielien eroilla. Kuulevien henkilöiden on todettu luottavan 

pääasiassa fonologiseen silmukkaan ja puheeseen perustuvaan muistiin koodaustapaan 

muun muassa sanaston opiskelussa ja päässälaskuissa. Puhetaitoisten kuurojen, 

kuuroutuneiden ja kuulovammaisten, joiden kuulokynnys ei ole kovin korkea, oletetaan 

myös turvautuvan puheeseen perustuvaan koodaukseen. Viittomakielisten kuurojen ja 

vaikeasti kuulovammaisten oletetaan puolestaan käyttävän viittomiin perustuvaa 

muistiin koodaustapaa, mutta tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että osa kuuroista voi 

käyttää molempia tapoja. Vaikka viittomakieliset kuurot eivät ilmeisesti käytä muistiin 

koodauksessa visuaalisia mielikuvia kielellisten tilalla, he kykenevät kuitenkin puhuttua 

kieltä käyttävistä poiketen käyttämään spatiaalista koodausta ei-järjestyksessä 

muistettavien ärsykkeiden muistamiseen. Puheeseen perustuvan muistiin koodaustavan 

on sen sijaan monissa muissa muistitehtävissä todettu olevan tehokkaampi keino 

muistaa asioita ja se voi soveltua paremmin työmuistin tehtäviin erityisesti silloin, kun 

ärsykkeitä on muistettava järjestyksessä. (Marschark, 1993; Marschark, 2003; 

MacSweeney, 1998.) 

Syy verbaalisen muistiin koodauksen tehokkuuteen voi olla, että sillä voidaan luokitella 

muistettavia asioita lyhyempään ja nopeammin artikuloitavaan muotoon. Kuulevien 

kohdalla fonologisen silmukan kapasiteetista on todettu, että muistettavien sanojen 

pituus vaikuttaa muistiin niin, että lyhyemmät ja nopeammin lausuttavat sanat ovat 

helpompia muistaa. Myös sanojen verbaalinen muoto vaikuttaa niiden muistamiseen – 

samankaltaiset sanat unohtuvat ja sekoittuvat helposti keskenään. Samanlaisia 

havaintoja on tehty myös tutkittaessa kuulovammaisten työmuistia ja käytettäessä 

viittomakielisiä ärsykkeitä. Tämä viittaisi siihen, että kuulevien ja kuulovammaisten 

työmuistin toiminnassa ei ole merkittäviä eroja ja että kuulovammaisilla fonologisen 

silmukan toiminta on hyvin samankaltainen kuin kuulevilla. Kuulovammaisilla myös 
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työmuistin kapasiteetin on päätelty olevan yhtä laaja, mutta koska joidenkin viittomien 

tuottaminen kestää kauemmin kuin puhutun kielen vastaavan sanan lausuminen, ne 

vievät enemmän tilaa rajallisesta työmuistista ja siten muistettujen asioiden määrässä 

voi ilmetä eroja. Tämä ilmiö ei kuitenkaan ole ominainen vain viittomakielien ja 

puhuttujen kielen välillä, vaan on havaittavissa myös puhutuissa kielissä, kun toisessa 

kielessä muistettavat sanat ovat lyhyempiä kuin toisessa. (Marschark, 1993; Marschark, 

2003; MacSweeney, 1998; Rönnberg, 2003.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lyhytkestoisen muistin visuaalisissa muistitehtävissä 

havaittuja eroja selittävät siis ainakin osittain erilaiset tavat koodata informaatiota. 

Kuulevien muistin tutkimuksissa on havaittu, että koehenkilöillä esiintyi taipumusta 

nimetä joitakin ei-kielellisiä ärsykkeitä, kuten kuvia ja liikettä, jolloin ärsykkeille 

annettujen nimien pituus vaikuttaa muistettujen asioiden määrään. Näin ollen henkilöt, 

jotka voivat lyhyesti ja yksinkertaisesti nimetä visuaalisia ärsykkeitä, saattavat muistaa 

niitä enemmän. Verbaalisen ja visuaalisen koodaustapojen tehokkuudesta muistaa 

visuaalisia ärsykkeitä on puolestaan todettu, että ne ovat yhtä tehokkaita silloin, kun 

muistettavana on kahdesta viiteen visuaalista ärsykettä. Viittä useamman ärsykkeen 

muistamisessa puheeseen perustuva koodaus vaikuttaisi olevan tehokkaampaa, kun 

ärsykkeitä voidaan luokitella kielellisesti. (Marschark, 1993; Marschark 2003.) 

2.2.6 Kuulovammaisten lasten oppimisesta ja opetuksesta 

2.2.6.1 Kuulovammaisten lasten koulumenestys 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että erot kuulevien ja kuulovammaisten kognitiivisissa 

taidoissa ovat hyvin pieniä tai olemattomia. Tästä huolimatta kuulovammaisten lasten 

koulumenestys on usein heikompaa. Erilaiset lähtökohdat vaikuttavat merkittävästi 

koulumenestykseen ja koulumenestys vaihtelee paljon myös kuulovammaisten lasten 

kesken. Kuulovammaiset ovat keskimäärin noin kaksi vuotta kuulevia jäljessä, mutta 

viivästyksen määrä on oppiainekohtaista. Menestyminen on yleensä heikompaa niissä 

aineissa, joissa kielellisillä taidoilla on suurempi merkitys. Kuulovamman aste vaikuttaa 

koulumenestykseen kielitaidon kautta ja verbaaliset taidot ovat usein sitä heikommat, 

mitä vaikeampi kuulovamma on. Kuulovamman asteen ja koulumenestyksen 

korrelaatiosta on kuitenkin olemassa hyvin vaihtelevia tuloksia. Kuulokojetta käyttävien 

oppilaiden koulusuoriutumista tutkineet Onerva Mäki ja Tiina Tastula (1991) 
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kirjoittavat tutkimuksessaan, että osassa tutkimuksista kuulovamman asteella on todettu 

yhteys oppimisvaikeuksiin ja osassa taas ei. (Mäki & Tastula, 1991.) Myös 

koulumenestyksen kehityssuunnasta kouluvuosien kuluessa on hieman vaihtelevia 

tutkimustuloksia. Usein todetaan, että vaikeudet koulumaailmassa lisääntyvät vuosien 

varrella, mutta muutamissa tutkimuksissa on saatu päinvastaisia tuloksia ainakin lievästi 

kuulovammaisten lasten ja sisäkorvaistutelasten kohdalla, sekä tutkittaessa yleisesti 

kuulovammaisten lasten menestystä tietyissä kouluaineissa. (Frostad, 1996; Mäki & 

Tastula, 1991.) 

On ilmeistä, että kielelliset puutteet vaikuttavat merkittävästi akateemiseen 

menestykseen, sillä koulussa välittyy paljon informaatiota kirjoitetun tekstin kautta ja 

useat oppiaineet mittaavat myös kielellisiä taitoja. Yleensä kuulovammaisten 

oppimisessa ilmeneviä ongelmia onkin yritetty ratkaista parantamalla lukutaitoa, 

järjestämällä opetusta viittomakielellä tai käyttämällä tulkkia opetustilanteissa. 

Kielimuurin poistuttua opetuksen ja oppimisprosessien pitäisi periaatteessa olla 

kuuroille ja vaikeasti kuulovammaisille oppilaille samanlaiset kuin kuuleville. Vaikka 

opetuksen järjestäminen viittomakielellä onkin ollut merkittävä edistysaskel 

kuulovammaisten lasten opetuksen parantamisessa, tämä ei ole kokonaan poistanut 

ongelmia eikä tuonut kuulovammaisten lasten akateemista menestystä kuulevien tasolle. 

Yksiselitteistä vastausta siihen, miksi näin on, ei ole pystytty antamaan. Mahdollisesti 

taustalla vaikuttavat useammat tekijät, jotka kumuloituvat ajan myötä ja lopulta 

näyttäytyvät merkittävinä eroina oppimistuloksissa. (Marschark & Hauser, 2008.)  

Yksi mahdollinen syy kuulovammaisten lasten heikkoon koulumenestykseen voivat olla 

erilaiset valmiudet oppimiseen, kuten puutteelliset esitiedot, erilaiset oppimisstrategiat 

ja erilainen asioiden ymmärtäminen. Erityisesti puutteellisten esitietojen on pohdittu 

vaikuttavan muun muassa ongelmanratkaisutaitoihin ja opitun tiedon prosessointiin. 

Esitiedoilla on myös merkitystä muistikytköksien luomiseen ja siten opitun asian 

muistamiseen, kun uusi informaatio järjestäytyy jo olemassa olevien semanttisten 

linkkien kautta. Tämän lisäksi riittämättömät esitiedot voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä 

ja johtaa motivaatio-ongelmiin, kun opetettu tieto näyttäytyy mihinkään liittymättöminä 

tiedonjyväsinä. Useissa tutkimuksissa onkin todettu kuulovammaisen lasten tekevän 

vähemmän asioita yhdistäviä päätelmiä lukiessaan tai ratkaistessaan ongelmia ja 

prosessoivan vähemmän asioiden välisiä yhteyksiä. Tämän seurauksena 

kuulovammaisten lasten konseptuaalinen tieto voi näyttäytyä heikompana ja muihin 
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asioihin huonommin kytkeytyneenä kuin kuulevien. Väärinymmärrykset ja aukot 

tiedoissa tulevat usein myös myöhään ilmi, jos oppilas ei tunnista saamassaan 

informaatiossa esiintyviä ristiriitoja. (Marschark & Hauser, 2008.) 

Ehdotetut ratkaisut kuulovammaisten lasten koulumenestyksen parantamiseksi ovat 

usein olleet kovin yleisluontoisia. Marschark ja Hauser (2008) kritisoivat monien 

tutkijoiden jättävän huomiotta kuulovammaisten lasten suuret yksilölliset erot ja 

ehdottavan yhtä ja samaa ratkaisua kaikille kuulovammaisille oppilaille. Yksilölliset 

erot tulisi ottaa huomioon, mutta toisaalta käytännön syistä kouluja ei ole mahdollista 

muokata jokaisen oppilaan erityistarpeisiin sopiviksi. Tästä syystä kuulovammaisia 

oppilaita on valmistettava koulumaailmaan, ja vaikka heitä ei ole tarkoitus 

yhdenmukaistaa, erojen ei saa antaa kasvaa liian suuriksi. Yleisesti voidaankin sanoa, 

että myös koulumenestyksen kannalta aikainen puuttuminen kuulovammaisen lapsen 

kehitykseen on ensiarvoisen tärkeää. Kielen kehityksen, vanhempien ja lapsen 

kommunikaation sekä sosiaalisten taitojen tukeminen edesauttavat lapsen kognitiivista 

kehitystä ja näin myös lapsen akateemista menestystä. (Marschark & Hauser, 2008.) 

2.2.6.2 Kuulovammaisten lasten koulusijoitus 

Suomessa huonokuuloisten ja kuurojen lasten kouluvalintoihin vaikuttavat pääasiassa 

kuulovamman vaikeusaste sekä käytettävä kieli. Kuurot lapset sijoittuvat useimmiten 

kuulovammaisten erityiskouluihin, joissa opetuskielenä käytetään viittomakieltä. 

Huonokuuloisten lasten opetus puolestaan järjestetään yleensä yleisopetukseen, jos se 

vain on mahdollista. Enenevissä määrin myös sisäkorvaistutelasten opetus järjestetään 

yleisopetuksessa. Päätös kouluvalinnasta on kuitenkin vanhempien. Tavalliselle 

koululuokalle osallistuvalle kuulovammaiselle järjestetään kouluavustaja tai tulkki. 

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka tehdään yhteistyössä lapsen 

opettajien, vanhempien ja lapsen kanssa. HOJKS:iin kirjataan oppilaan kouluhistoria, 

opetuksen tavoitteet ja sisällöt, sekä opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet. 

HOJKS:in tekeminen ei aina tarkoita sitä, että yleisopetuksen tavoitteita alennettaisiin, 

vaan tavoitteita voidaan myös lisätä, jos oppilaan taidot niin edellyttävät. (Kärkkäinen, 

2005a.) 

Kouluvalinnan merkityksestä kuulovammaisten lasten koulumenestykseen ollaan 

montaa mieltä. Osassa tutkimuksista on todettu, ettei kouluvalinnalla ole suurta 



 

28 

merkitystä lapsen koulumenestykseen, vaan merkittävin suoritukseen vaikuttava tekijä 

on opetuksen laatu. Kouluvalinnalla voi sen sijaan olla suurempi merkitys lapsen 

sosiaalisen kehityksen kannalta ja siinä, miten lapsi tuntee itse sopeutuvansa joukkoon. 

(Kluwin & Moores, 1989.) Molemmissa ratkaisuissa on omat kompastuskivensä. 

Yleisopetuksessa opettajilla on harvoin kokemusta tai tarvittavaa tietoa 

kuulovammaisten lasten opetuksesta ja ilman tukea opettajalle voi käydä ylivoimaiseksi 

tehtäväksi perehtyä kuulovammaisen lapsen opetukseen. Suuret luokkakoot tekevät 

myös vaikeaksi eriyttää ja huomioida yksittäisen oppilaan tarpeita. Usein myös 

erityisopettajista on pulaa ja koulunkäyntiavustajien tai tulkkien saaminen voi olla 

vaikeaa. Erityiskouluissa puolestaan opettajilla on kokemusta ja tietoa kuulovammaisten 

lasten opettamisesta ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat jokaisen lapsen erityistarpeiden 

huomioon ottamisen. Pitkät matkat kotoa erityiskouluun voivat kuitenkin tehdä 

koulunkäynnistä lapselle raskasta ja erityisoppilaiden suuri määrä voi aiheuttaa 

opettajalle vaikeuksia päättää, kenen erityistarpeita luokassa milloinkin ensisijaisesti 

huomioidaan. (Kärkkäinen, 2005a.) 

2.2.6.3 Kuulovammaisten lasten oppimisvaikeuksista matematiikassa 

Verrattuna kielen oppimiseen kuulovammaisten lasten matematiikan oppimisesta on 

tehty vähän tutkimuksia. Näistä tutkimuksista käy kuitenkin selväksi, että 

kuulovammaiset lapset ovat yleensä kuulevia jäljessä myös matematiikan osaamisessa. 

Vaikka ero ei ole yhtä suuri kuin lukemisessa, se on silti huomattava – useissa 

tutkimuksissa eron on todettu olevan jopa vuosia. Kuulevien ja kuulovammaisten lasten 

erot matematiikan osaamisessa vaihtelevat hieman eri maiden välillä, mutta kyseessä 

näyttäisi kuitenkin olevan kansainvälinen ongelma. Lisäksi tutkimustulokset eri 

vuosikymmeniltä ovat yhdenmukaisesti näyttäneet, ettei tätä ongelmaa ole pystytty 

poistamaan, vaikka parannusta onkin tapahtunut muun muassa viittomakielisen 

opetuksen myötä. (Frostad, 1996; Nunes & Moreno, 1998; Gregory, 1998.) 

Tutkimusten mukaan kuulovammaisilla lapsilla ei ole kognitiivisten taitojen osalta 

mitään estettä oppia matematiikkaa ja saavuttaa yhtä hyviä tuloksia matematiikassa kuin 

kuulevat. Tästä huolimatta huolestuttavan monella kuulovammaisella lapsella on 

vaikeuksia oppia matematiikkaa ja alisuoriutuminen matematiikassa vaikuttaisi olevan 

ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Tutkimusten perusteella on kuitenkin todettu, 

etteivät kuulovammaisten oppimisvaikeudet matematiikassa ole suoraa seurausta 
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kuulovammaisuudesta. Terezinha Nunesin ja Constanza Morenon (1998) mukaan 

kuulovammaisuus pitäisi sen sijaan nähdä riskitekijänä, joka voi välillisesti johtaa 

oppimisvaikeuksiin matematiikassa, mutta ei ole niiden suora aiheuttaja. Nunes ja 

Moreno (1998) perustavat väitteensä aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen 

kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisesta. Jos oppimisvaikeudet 

matematiikassa olisivat suoraa seurausta kuulovammasta, erittäin vaikeasti 

kuulovammaisten lasten ei voisi olettaa saavan kuulevien tasoa vastaavia tuloksia. 

Kausaalisen hypoteesin mukaan kuurojen lasten tulisi päinvastoin olla kaikkein 

suurimmassa riskissä alisuoriutumiseen matematiikassa. Useissa tutkimuksista on 

kuitenkin raportoitu tällaisen kausaalisen hypoteesin vastaisia tuloksia. Nunes ja 

Moreno (1998) viittaavat Wood ym. (1983) ja Wollmanin (1965) laajoihin tutkimuksiin, 

joista ensin mainitussa kuulovamman aste korreloi vain heikosti matematiikan 

osaamisen kanssa ja erittäin vaikeasti kuulovammaisista 15 % sai keskiarvoisia tai 

parempia tuloksia. Wollmanin tutkimuksessa kuulovamman aste ja matematiikan 

osaaminen eivät korreloineet lainkaan. (Nunes & Moreno, 1998.) Näiden tulosten 

lisäksi todettakoon, että myöhemmin kuulovammaisten lasten matematiikan 

osaamisesta on raportoitu vielä positiivisempia tuloksia. Per Frostadin (1996) 

norjalaisten kuulovammaisten lasten matematiikan suorituksista tekemässä 

tutkimuksessa 40 % kuulovammaisista lapsista sai kuulevien keskiarvoa vastaavia tai 

parempia tuloksia (Frostad, 1996). 

Tilastotietojen lisäksi riskitekijähypoteesia on tutkittu kuulevien ja kuulovammaisten 

lasten matemaattisten käsitteenmuodostuksen kannalta. Nunes ja Moreno (1998) 

tutkivat riskihypoteesia esittäessään, vaikuttaako puhutun kielen käyttö matematiikan 

käsitteiden muodostukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että kuulovammaisilla lapsilla 

käsitteiden muodostus pohjautuu samoihin sisäisiin toimintamalleihin ja he oppivat 

numeerisia käsitteitä samalla tavalla kuin kuulevat lapset. Kuulovammaiset lapset 

vaikuttavat kuitenkin oppivan numeeriset käsitteet kuulevia hitaammin ja he kohtaavat 

suurempia esteitä oppimisen tiellä. Heillä vaikuttaisi myös olevan muutamia yksittäisiä 

aihealueita, joissa esiintyy erityisiä oppimisvaikeuksia. Näitä ovat muiden muassa 

lukujen luetteleminen ja luvun käsittäminen muiden lukujen summana. Nunes ja 

Moreno (1998) havaitsivat, että kuulovammaisilla lapsilla oli vaikeuksia luetella lukuja 

englanniksi. Kuulevat osasivat luetella lukuja pidemmälle kuin kuulovammaiset ja 

kuulovammaisilla lapsilla luvut saattoivat samankaltaisten äänteiden takia sekoittua 
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keskenään. Vaikka Nunes ja Morenon (1998) tutkimuksessa lapset luettelivat lukuja 

englanniksi, vastaavia havaintoja on tehty myös viittomakielisten kuulovammaisten 

lasten kohdalla. Nunes ja Moreno (1998) mainitsevat Secadan tutkimuksesta vuodelta 

1984, jossa oli todettu kuulovammaisten lasten oppivan lukujen järjestyksen hitaammin, 

vaikka he opettelisivat lukuja viittomakielellä. Elsa Foisackin (2003) tutkimuksessa 11-

vuotiaat viittomakieliset lapset eivät hallinneet kolminumeroisia lukuja, vaikka tämä 

taito yleensä automatisoituu kuulevilla lapsilla aikaisella iällä (Foisack, 2003). Nunesin 

ja Morenon (1998) mukaan vaikeus oppia lukuja on todennäköisesti yksi syy kehityksen 

viivästymiseen numeerisissa käsitteissä, mutta opittuaan luvut kuulovammaiset osaavat 

käyttää niitä ongelmanratkaisuun yhtä hyvin kuin kuulevat. Nunes ja Moreno (1998) 

esittävätkin, että suuremmalla panostuksella pienten kuulovammaisten lasten 

opetukseen lukujen luettelemistaidossa voisi olla positiivinen vaikutus heidän 

numeeriseen tietoisuuteensa. (Nunes & Moreno, 1998.) 

Syy miksi lukujen oppiminen on vaikeaa kuulovammaisille lapsille, on vielä epäselvä. 

Ongelmat numeroiden käsittelyssä vaikuttavat kuitenkin alkavan vasta koulussa, jossa 

lasten tulisi oppia kulttuurillisesti välittyviä numeroiden esitystapoja, kuten lukusanat ja 

numeroiden kirjoitusasu. On mahdollista että vaikeus luetella lukuja johtuu kokemuksen 

puutteesta, mutta syy voi myös olla tehtävän ajallisessa luonteessa. Kuten aikaisemmin 

kerrottiin (ks. 2.2.5.3.), kuulovammaisten muistin tutkimuksissa ajallisten ja jaksollisten 

muistitehtävien on todettu olevan usein vaikeampia kuulovammaisille kuin kuuleville. 

Vastaavanlaisia havaintoja on tehty myös kuulovammaisten lasten matematiikan 

osaamisesta, kun tehtävät ovat edellyttäneet aikaa koskevia tai jaksollisia päätelmiä. 

Tämä voi liittyä siihen, että lukujen luetteleminen järjestyksessä tuottaa enemmän 

vaikeuksia kuulovammaisille kuin kuuleville lapsille. On kuitenkin vielä epäselvää, 

missä määrin kokemattomuus puhutusta kielestä vaikuttaa kuulovammaisten lasten 

kykyyn luetella lukuja ja tehdä laskutoimituksia päässälaskuna. (Zarfaty, Nunes & 

Bryant, 2004; Swanwick, Oddy & Roper, 2005.) 

Oppimisvaikeuksien syyksi monet tutkijat ovat esittäneet kokemusten ja tiedon puutetta. 

Sellaiset kuulovammaisilla lapsilla usein esiintyvät ongelmat, kuten vaikeus liittää 

oppimaansa tietoa aikaisemmin opittuun ja yhdistää matematiikan ongelmia elävään 

maailmaan viittaavat siihen, että ainakin osa ongelmista johtuu juuri informaation 

puutteesta. Osa tutkijoista esittää, että epäsuoran oppimisen puutteella on yhtä suuri 

vaikutus kuulovammaisen lapsen kehitykseen kuin kielellä ja kommunikaatiolla. 
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Informaation puute voi johtua vaikeudesta osallistua tiettyihin toimintoihin tai kokonaan 

niiden ulkopuolelle jäämisestä. Matematiikan kohdalla ei ole vaikeaa keksiä millaisista 

toiminnoista paitsi jääminen voi informaatiovajetta aiheuttaa. Ennen kouluikää 

matematiikkaa harvemmin opetetaan lapsille tarkoituksella. Kuitenkin kuulevat lapset 

altistuvat jo nuorella iällä matematiikan kielelle ja matemaattiselle keskustelulle. 

Esimerkiksi leikit, laulut, lastenlorut, radio, televisio ja aikuisten keskustelut ovat 

tiedonlähteitä, joissa esiintyy matematiikkaan liittyviä käsitteitä. Näin kuulevat lapset 

oppivat matematiikkaa, vaikka heille ei sitä suoranaisesti opetettaisikaan. Näistä 

tiedonlähteistä kuulovammaiset lapset jäävät puolestaan usein paitsi ja tämän 

seurauksena kuulovammaisille lapsille täytyy tietoisesti opettaa käsitteitä, jotka 

kuulevat lapset oppivat kuin itsestään. Myöhemmällä iällä informaatiovaje voi liittyä 

myös lukuvaikeuksiin, sillä yleensä lapset saavat paljon tietoa lukemalla. (Gregory, 

1998; Nunes & Morano, 1998; Marschark & Hauser, 2008.)  

Myös matematiikassa kieliongelmat ovat yksi ilmiselvä oppimiseen vaikuttava tekijä. 

On ymmärrettävää, että opiskelu itselle vieraalla kielellä tai muutoin heikon kielitaidon 

kanssa vaikeuttaa oppimista. Monissa maissa vaikeasti kuulovammaisten lasten opetus 

toteutetaankin nykyään viittomakielellä tai käyttäen puheen lisäksi tukiviittomia. 

Viittomakielen aikaisempi heikko asema ja aseman parantuminen vasta viime 

vuosikymmeninä heijastuu kuitenkin edelleen opetukseen. Kansainvälisiä testejä 

kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisen arviointiin ei vieläkään ole saatavilla 

viittomakielellä ja suurin osa oppimateriaaleista on saatavilla vain kirjoitetussa 

muodossa (Foisack, 2003). Viittomakielen käytöllä opetuksessa ollaan jo kuitenkin 

onnistuttu merkittävästi parantamaan opetuksen laatua. Frostadin (1996) mukaan 

Norjassa kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisessa tapahtunut positiivinen 

kehitys on todennäköisesti ollut viittomakielisen opetuksen ansiota. Matematiikan 

opetus viittomakielellä on kuitenkin aiheuttanut uusia ongelmia. Susan Gregory (1998) 

ja Foisack (2003) nostavat esiin matematiikan terminologian puutteet viittomakielessä. 

Koska viittomakieltä ei ole ennen käytetty matematiikan opetukseen, monille 

matematiikan käsitteille ei ole vakiintuneita viittomia ja tämä tekee matematiikan 

ainekohtaisten käsitteiden opetuksen riippuvaiseksi puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. 

Terminologian puute myös heikentää oppilaiden valmiuksia yltää abstraktimmalle 

tasolle matematiikassa aikaisemmalla iällä. Gregoryn (1998) mukaan Englannissa on 
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kuitenkin jo havahduttu tähän ongelmaan ja viittomia matematiikan käsitteille 

kehittämään on koottu kaksikielinen työryhmä. (Foisack, 2003; Gregory, 1998.) 

Verrattuna puhuttuihin kieliin viittomakielillä on omat heikkoutensa ja etunsa myös 

opetuksessa. Ruotsalaisen viittomakielen vaikutusta kuulovammaisten lasten 

matematiikan käsitteiden muodostukseen tutkinut Foisack (2003) summaa 

väitöskirjassaan näitä viittomakielen käytön hyötyjä ja haittoja. Foisack (2003) toteaa 

viittomakielen ikonisten viittomien toisaalta edesauttavan matematiikan oppimista, 

koska ne usein kuvaavat mitä tilanteessa tapahtuu ja miltä jokin asia näyttää. Toisaalta 

viittomakielen visuaalisuus voi vaikeuttaa abstraktisten matemaattisten käsitteiden 

muodostamista. (Foisack, 2003). Käsitteiden muodostuksen lisäksi viittomakielen on 

havaittu vaikuttavan pienillä lapsilla ongelmanratkaisuun. Nunesin ja Morenon (1998) 

tutkimuksessa viittomakielisillä lapsilla esiintyi vaikeuksia laskea yhteen- ja 

vähennyslaskuja, sillä he eivät voineet käyttää sormiaan laskemisen tukena kuten 

kuulevat lapset, jotka pystyivät samanaikaisesti suullisesti laskemaan ja käyttämään 

sormiaan apuna laskemisessa. Viittomakielisillä lapsilla sormet olivat varattuja kielen 

tuottamiseen ja he saattoivat tehdä virheitä, vaikka ymmärsivät ongelman ja olisivat 

voineet hyvin ratkaista sen, jos heillä olisi ollut esineitä kuvaamassa laskettavia lukuja. 

Tutkimuksessa osa lapsista oli kuitenkin ratkaissut ongelman kehittämällä 

laskualgoritmin, jossa käytettiin molempia käsiä laskemiseen. Esimerkiksi 

vähennyslaskussa lasku aloitettiin viittomalla toisessa kädessä vähennettävä ja toisessa 

vähentäjä, jonka jälkeen molemmista käsistä vähennettiin yksi luku kerrallaan, kunnes 

vähentäjä oli nolla. Tekniikka oli kekseliäs ratkaistessaan ongelman erottamalla 

viittomisen ja laskemisen toisistaan, mutta muutkin menetelmät joissa laskettavina 

objekteina käytetään muita kuin sormia, toimivat yhtä hyvin. Näistä yksittäisistä 

ongelmista huolimatta opetuskielenä viittomakielissä on paljon hyviä puolia, sillä sen 

kautta voidaan välittää paljon informaatiota koosta, sijainnista ja avaruudellisista 

suhteista. Viittomakielien kautta kuulovammaisilla lapsilla myös mahdollisesti 

kehittyneempi avaruudellinen ajattelu voi olla etu, sillä visuospatiaalisen muistin on 

todettu liittyvän matemaattisiin kykyihin. (Gregory, 1998; Nunes & Moreno, 1998.) 

Kuulovammaisten lasten heikon matematiikan osaamiseen taustalla osasyinä voivat 

tietenkin olla opetuksessa yleisesti ilmenevät ongelmat, kuten tiettyjen oppiaineiden 

priorisointi ja koulusijoitus. Usein kuulovammaisten lasten opetuksessa kielen opetus 

nähdään ensiarvoisen tärkeänä ja opetus tapahtuu joskus muiden aineiden 
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kustannuksella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuulovammaisten lasten matematiikan 

opetukseen käytetään jo esiopetuksessa vähemmän aikaa ja tämä näkyy myöhemmällä 

iällä heidän matematiikan osaamisessaan. (Moores, 2001). Opetukseen käytetyn ajan 

lisäksi on myös oleellista, miten asia opetetaan ja mihin opetettavassa asiassa 

keskitytään. Osa tutkijoista onkin epäillyt, että ongelmanratkaisutehtävissä opettajat 

keskittyvät liiaksi ohjeistamaan oppilaita tehtävän kielen ymmärtämisessä kuin 

varsinaisessa ongelmanratkaisussa ja tämä vaikuttaa ongelmanratkaisutaitojen 

oppimiseen. (Zarfaty, Nunes & Bryant, 2004.) 

Koulusijoituksen merkityksestä kuulovammaisten lasten matematiikan osaamiseen on 

myös pitkään keskusteltu ja aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa 

on puolin ja toisin kyseenalaistettu yleisopetuksen ja erityisopetuksen tehokkuus. Usein 

näissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että taustalla vaikuttavat muut tekijät kuin 

koulusijoitus. Kluwin ja Moores (1989) toteavat, että merkittävimmät oppilaiden 

matematiikan suorituksiin vaikuttavat tekijät olivat suoraan ohjaukseen omistettu aika, 

positiivinen kannustus, korkeat vaatimukset oppilaille, tukea antavat opettajat, sekä 

materiaalien säännöllinen ja laaja kertaus. Foisack (2003) puolestaan havaitsi oppilaiden 

ongelmanratkaisukyvyn riippuvan oppilaiden itsevarmuudesta, tiedettyjen tietojen 

käytöstä, aikomuksesta saada työ loppuun ja oppilaiden haasteenhakuisuudesta 

tehtävissä. Vaikka tutkimuksissa koulusijoituksella ei ole todettu olevan merkitystä 

kuulovammaisten lasten matematiikan suoritukseen, osa tutkijoista kyseenalaistaa 

yleisopetuksen tehokkuuden matematiikan opetuksessa kuulovammaisten lasten 

kohdalla. Norjassa kuulovammaisten lasten matematiikan osaamisesta tutkimuksen 

tehnyt Frostad (1996) totesi tutkimuksessaan norjalaisten kuulovammaisten lasten 

suoriutuneen huomattavasti paremmin matematiikan osaamista mittaavissa kokeissa, 

kuin mitä aikaisempien yhdysvaltalaisten ja englantilaisten tutkimusten tulosten 

perusteella olisi voinut odottaa. Frostad (1996) epäilee eri maiden välillä esiintyvien 

erojen johtuvan siitä, että Norjassa kuulovammaiset ovat pitäneet tiukemmin kiinni 

oikeuksistaan erityisopetukseen. Frostadin lisäksi Marschark ja Hauser (2008) ovat 

esittäneet, että kuulovammaisten lasten erilaiset oppimisstrategiat voivat asettaa heidät 

heikompaan asemaan yleisopetuksessa. 

Koska perimmäiset syyt kuulovammaisten lasten heikon matematiikan osaamisen 

taustalla ovat pitkään olleet epäselviä, toimenpiteitä matematiikan osaamisen 

parantamiseksi on kehitetty vasta vähän. Ottaen huomioon yksilölliset erot, on vaikeaa 
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ja hieman kyseenalaistakin esittää kaikille kuulovammaisille sopivia käytäntöjä. 

Havainnot muun muassa kommunikaatioon liittyvistä ongelmista ovat saaneet tutkijat 

kiinnittämään huomiota tapaan, jolla opetettava asia esitetään. Nunes ja Moreno (2002) 

toteuttivat kokeiluna matematiikan opetusta visuaalisin menetelmin tavoitteena tarjota 

oppimismahdollisuuksia matematiikan ydinkäsitteistä ja edistää sanallisten tehtävien 

ymmärrettävyyttä. Opetuskokeilussa käsiteltiin sekä yhteen- ja vähennyslaskun että 

kerto- ja jakolaskun suhdetta toisiinsa, suhdetta ja murtolukuja, sekä lukuja toisten 

lukujen summana ja tämän soveltamista mittaamiseen. Käsitteitä opetettiin lapsille 

lukuisien tehtävien avulla, joita havainnollistettiin piirroksilla, taulukoilla ja 

lukusuoralla. Koeopetukseen osallistuneet oppilaat saivat opetuskokeilun jälkeen 

merkittävästi parempia tuloksia kuin kontrolliryhmän oppilaat. Tulosten selittäjänä ei 

voinut olla mikään muu syy kuin kokeiluun osallistuminen, sillä mitään muita tekijöitä 

ei muutettu. Tehtävien erilaisuuden ja määrän takia tutkimuksessa ei ollut mahdollista 

määrittää tarkasti mitkä tekijät johtivat hyviin tuloksiin, mutta yleisesti voitiin todeta, 

että syynä oli visuaalinen tuki kommunikaatiossa, tehtävien suunnittelu lasten tarpeiden 

pohjalta ja niiden käsitteiden systemaattinen opetus, joita kuulevat lapset oppivat 

epäsuorasti. (Nunes & Moreno, 2002.) 

Kuulovammaisten lasten opetusta on opetuskokeilujen lisäksi pyritty parantamaan 

selvittämällä milloin ongelmat matematiikan oppimisessa alkavat. Zarfaty, Nunes ja 

Bryant (2004) vertailivat 3- ja 4-vuotiaiden kuulevien ja oraalisesti opetettujen 

kuulovammaisten lasten kykyä muistaa ja toistaa kappaleiden lukumääriä esineiden 

joukosta. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan lukukäsitteen muodostumista, sillä 

lapset eivät voi oppia yhteenlaskuja tai muitakaan laskuja elleivät ensin osaa erottaa ja 

esittää lukuja. Menetelmänä käytettiin alun perin Piaget'n kehittämää tehtävää, jolla 

voidaan arvioida lasten lukujen esittämistä. Tehtävässä lapsille näytetään esineiden 

joukko, minkä jälkeen asetelma poistetaan näkyvistä ja lapsen tehtävänä on toistaa 

näkemänsä joukko. Jotta lapsi voi toistaa lukumäärän, hänen täytyy ensin käsittää se 

jollakin tavalla. Zarfaty, Nunes ja Bryant (2004) vertailivat lukujen käsittämisen lisäksi 

kahta erilaista lukujen esitystapaa: ajallista ja avaruudellista. Ajallisessa ehdossa lapsille 

näytettiin joukkoon kuuluvat esineet yksi kerrallaan ja avaruudellisessa ehdossa esineet 

näytettiin kaikki yhdellä kertaa. Ajallisessa ehdossa kuulevien ja kuulovammaisten 

lasten välillä ei havaittu eroja ja tämä esitystapa osoittautui vaikeammaksi molemmille 

ryhmille. Sen sijaan avaruudellisessa esitystavassa kuulovammaiset lapset onnistuivat 
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lukujen toistamisessa määrällisesti kuulevia huomattavasti useammin ja he onnistuivat 

toistamaan joukot myös nopeammin. Nämä tulokset viittaavat tutkijoiden mukaan 

siihen, etteivät kuulovammaisten lasten vaikeudet matematiikassa johdu 

riittämättömistä taidoista esittää lukuja, vaan vaikeudesta omaksua kulttuurillisesti 

välittyvää tietoa matematiikasta ja mahdollisuuksien puutteesta oppia matematiikkaa. 

(Zarfaty, Nunes & Bryant, 2004.) 

Edellä kuvatussa tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneita kuulovammaisia lapsia oli 

opetettu käyttäen puhuttua kieltä, eikä ole varmuutta siitä että viittomakielisten lasten 

kanssa saataisiin samanlaisia tuloksia. Zarfaty, Nunes ja Bryant (2004) pohtivat 

aikaisempien tutkimustulosten kuitenkin viittaavan siihen, että viittomakieliset lapset 

suoriutuisivat avaruudellisessa ehdossa vähintäänkin yhtä hyvin kuin tutkimukseen 

osallistuneet kuulovammaiset lapset, sillä viittomakieliset ovat usein suoriutuneet hyvin 

samankaltaisissa tehtävissä. Ajallisessa ehdossa on puolestaan mahdollista, että 

viittomakieliset kuulovammaiset suoriutuisivat kuulevia heikommin (katso esim. 

Marschark, 1993). Tutkijoiden mukaan kuulovammaiset lapset todennäköisesti 

kuitenkin hyötyisivät enemmän opetettavien asioiden spatiaalisesta esitystavasta 

verrattuna temporaaliseen esitystapaan. (Zarfaty, Nunes & Bryant, 2004.) 

2.3 Autismista 

Tässä kappaleessa käsitellään autismin perusongelmia ja niistä aiheutuvia hankaluuksia 

autististen elämään. Lisäksi tarkastellaan autistisilla esiintyviä oppimisvaikeuksia, 

opetuksessa huomioon otettavia seikkoja ja strukturoitua opetusta autististen lasten 

kuntoutuksessa. 

2.3.1 Autismi käsitteenä  

Autismin taustalla on neurologinen keskushermoston kehityshäiriö, josta aiheutuu muun 

muassa poikkeavuuksia aistihavaintojen käsittelyyn. Poikkeavuudet ilmenevät 

ongelmina käyttäytymisessä, kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Ongelmat ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä: ne ovat yhdistelmiä erilaisista oireista ja 

voivat vaihdella laajasti. Osalla autisteista joitakin oireita ei esiinny lainkaan, toisilla ne 

voivat olla lieviä, kohtalaisia tai voimakkaita. Autisteilla älyllinen kapasiteetti voi myös 

vaihdella vaikeasta kehitysvammaisuudesta korkeaan älykkyyteen. Oireiden 
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esiintymisen mukaan autismin aste diagnosoidaan lieväksi, kohtalaiseksi tai vahvaksi.  

Nykyisin puhutaan autismin kirjon henkilöistä, sillä autismi käsitteenä on hyvin laaja. 

Autismin kirjo on vakiintunut yläkäsitteeksi kaikille autistista käyttäytymistä sisältäville 

oireyhtymille, ja autismi on yksi näistä oireyhtymistä. (Ikonen & Suomi, 1998a; Kerola, 

Kujanpää & Timonen, 2009.) 

2.3.2 Autistinen käyttäytyminen  

Yksilön autistisuus ilmenee ja diagnosoidaan käyttäytymisen perusteella. Autistiselle 

käyttäytymiselle tunnusomaisia piirteitä ovat erikoinen reagointi aistiärsykkeisiin, 

kommunikaatio-ongelmat, epätavallinen tai puuttuva sosiaalinen vuorovaikutus sekä 

käyttäytymisen rajoittuneisuus ja toistuvuus. Käyttäytyminen on kuitenkin hyvin 

yksilöllistä ja voi vaihdella iän, kehitystason ja muiden sairauksien tai vammojen 

mukaan. Samalla yksilölläkin autistinen käyttäytyminen voi muuttua iän ja oppimisen 

myötä. Oppimisen vaikutus autistisen käyttäytymiseen on olennainen, sillä sen kautta 

oireet ja niiden voimakkuus voivat joko lisääntyä tai vähentyä. (Ikonen & Suomi, 

1998a; Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Lähes kaikilla autisteilla esiintyy poikkeavuuksia aistitiedon jäsentymisessä. 

Useimmiten autistien poikkeava käyttäytyminen johtuu aistihavaintojen erilaisuudesta 

ja voi näkyä yli- tai aliherkistymisenä yhdelle tai useammalle aistille. Yliherkistyneet 

autistit kokevat tavalliset aistimukset hyvin voimakkaina. Tämä saattaa saada autistin 

käyttäytymään tavalla, jonka kautta aistikokemus muuttuu siedettäväksi tai hän saattaa 

paeta tilanteista, joissa altistuu kyseiselle aistiärsykkeelle. Aliherkistynyt autisti 

puolestaan kokee aistimukset puutteellisina tai heikkoina ja saattaa hakea 

aistikokemuksia tuottamalla niitä itse joskus muiden silmin nähden rajuillakin keinoilla. 

Joillakin autisteilla aistihavainnot voivat olla myös sekavia ja ilmetä päinvastaisina 

tuntemuksina. Tuntoaistin kohdalla tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että kevyt 

kosketus voi tuntua epämiellyttävältä, kun taas lyöminen tuntua hyvältä. On myös 

mahdollista, että itse aistikanava tuottaa aistimuksia, joita ei oikeasti ole tai tapahdu. 

Tämä saattaa ilmetä muun muassa olemattomana äänenä, ihon kutinana tai outona 

makuna suussa. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.[Delacato]) 

Häiritsevien aistiärsykkeiden keskellä autisti saattaa tuntea olonsa ahdistuneeksi ja 

turvattomaksi. Tällöin autistin voi olla vaikeaa käyttäytyä hillitysti ja kiinnittää 

huomiota muuhun kuin häiritsevään ärsykkeeseen. Turvattomuuden tunnetta ja 
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ahdistusta autistille voivat aiheuttaa myös erilaiset tilanteet, jotka ovat uusia ja joissa 

hän ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Pienetkin muutokset ympäristössä tai itsessä 

saattavat vaikuttaa autistista vierailta ja saada aikaan vastustusta. Muutosvastaisuus on 

tyypillinen piirre autisteilla ja vastustus uutta tilannetta kohtaan saattaa pahimmassa 

tapauksessa purkautua hallitsemattomana raivokohtauksena. Stressaavat tilanteet ja 

painostus lisäävät käyttäytymisongelmia, ja epämiellyttävistä tilanteista autistinen 

saattaa paeta tai vetäytyä tuttuun ja turvalliseen toimintaan. (Kerola, Kujanpää & 

Timonen, 2009.) 

Keinot hallita ja säädellä aistihavaintoja kehittyvät oppimisen kautta erikoisiksi 

käyttäytymistavoiksi. Usein autistit tulevat riippuvaisiksi tavoista, joilla he voivat 

säädellä poikkeavia aistikokemuksiaan. Toiminta, jolla autistinen voi lievittää 

epämiellyttävää aistikokemusta tai tuottaa itselleen miellyttäviä kokemuksia, rauhoittaa 

ja luo turvallisuuden tunnetta. Autistiselle käyttäytymiselle ominaiset piirteet, 

rajoittuneisuus ja toistuvuus voivat olla seurausta aistipulmista, turvattomuuden 

tunteesta tai stressistä. Näihin käyttäytymispiirteisiin voi kuitenkin olla useita muitakin 

syitä, kuten neurologinen taipumus juuttumiseen, kommunikaatiokyvyn puute tai muu 

yksilöllinen syy. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

2.3.2.1 Kommunikaatiovaikeudet 

Kommunikaatiovaikeudet ovat autismin tunnusomainen piirre. Tavallisesti vaikeuksia 

esiintyy sekä sanallisessa että ei-sanallisessa kommunikaatiossa, mutta kuten muidenkin 

oireiden kohdalla, kommunikaatio-ongelmien vakavuus vaihtelee. Autistisella lapsella 

puheen kehitys voi olla jäljessä tai puhe voi puuttua kokonaan. Vaikeudet puheen 

ymmärtämisessä ovat myös hyvin tavallisia. Normaalisti kieli kehittyy kuulon kautta, 

mutta autisteilla kielen kehitys rakentuu useimmiten näköaistin varaan. Kerolan ym. 

(2009) mukaan tämä johtuu auditiivisen vastaanottokyvyn poikkeavasta kehityksestä, 

mikä puolestaan synnyttää ongelmia äänteiden erottelukyvyssä. (Kerola, Kujanpää & 

Timonen, 2009.) 

Vaikeudet äänteiden erottelukyvyssä voivat aiheuttaa sen, että puhutusta kielestä ei 

muodostu autistiselle lapselle merkityksellisiä kokonaisuuksia. Tällöin lapsi keskittyy 

huomioimaan visuaalisia viestejä auditiivisten sijaan. Auditiivisten viestien jäädessä 

huomiotta lapsen oma puheen kehitys jää jälkeen ja hänen voi olla vaikeaa ilmaista 

itseään muille. Vailla toimivaa kommunikointitapaa lapsi voi yrittää viestiä asiaansa 
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huutamalla, heittelemällä tavaroita, vetämällä kädestä tai ohjaamalla aikuista antamaan 

hänelle haluamansa. Niillä lapsilla jotka puhuvat, voi esiintyä niin sanottua 

kaikupuhetta, jolloin autistinen toistaa kuulemansa ilman sen syvällisempää merkitystä. 

Kaikupuhe on usein merkki siitä, että lapsi ei ymmärrä kuulemaansa. Autistinen saattaa 

myös toistella ulkoa oppimiaan sanoja ja lauseita, jotka tietyissä tilanteissa antavat sen 

harhakuvan, että hän ymmärtäisi puhuttua kieltä ongelmitta. Äänteiden erottelukyvyn 

vaikeuden lisäksi kielen ymmärtämistä autisteilla hankaloittaa ajattelun konkreettisuus. 

Autistit saattavat käsittää puhutun kielen hyvin kirjaimellisesti, ja puheesta heillä jää 

huomaamatta äänenpainot ja äänensävy. Muutkin ei-sanalliset viestit, kuten katseet ja 

ilmeet, ovat usein autisteille vaikeita ymmärtää. Myös eleet ovat usein autistisille 

merkityksettömiä, elleivät ne ole hyvin konkreettisia. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 

2009.)  

Kommunikaatiovaikeudet puhutussa kielessä eivät tarkoita sitä, että autistisen lapsen 

kanssa ei voisi kehittää tapaa kommunikoida. Autisteilla kielen kehitys perustuu usein 

näköaistiin, ja näin kommunikaatio voidaan rakentaa visuaalisten viestien varaan. 

Viestinnässä voidaan käyttää kuvasymboleja ja ympäristöä voidaan visualisoida 

kommunikoinnin helpottamiseksi. Puhetta voidaan myös harjoitella autistisen kanssa, 

mutta puhutun kielen ymmärtäminen tulisi aina varmistaa visuaalisin keinoin, kuten 

kuvin ja viittomin. Ajattelun konkreettisuuden vuoksi puheesta olisi hyvä karsia turhia 

sanoja ja välttää kielikuvia. Autistisen kanssa tulisi lisäksi pitäytyä samoissa 

kuvasymboleissa käytettäessä visuaalisia keinoja ja puhutussa kielessä samoissa 

ilmaisuissa, jotta erilaisten sanojen käytöllä ei aiheutettaisi hämmennystä. (Kerola, 

Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Joskus puuttuvan puheen tai kommunikoinnin taustalla on se, ettei autistinen koe sille 

tarvetta. Autistien ajattelulle tyypillistä on niin sanottu mielen sokeus; se että henkilön 

on vaikea ymmärtää toisen mieltä. Autisti voi kuvitella, että muut tietävät saman kuin 

hänkin, eikä hänen tällöin tarvitse välittää ajatuksiaan muille. Autistinen lapsi tulisi 

saada motivoitua käyttämään kieltä, jolloin puhekin käytössä harjaantuisi.  Tavalliset 

arkipäivän tilanteet voidaan muokata sellaisiksi, että kommunikointi liittyy toimintoihin 

ja tilanteet toimivat harjoituksina. Kommunikointia tulee edellyttää lapselta, eikä sitä 

tule tehdä hänelle liian helpoksi esimerkiksi ymmärtämällä viesti hihan nykäisystä tai 

pienestä äännähdyksestä. Kommunikoinnin harjoittelussa aikuisen on osattava olla 
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kärsivällinen, sillä vastauksen prosessoinnissa ja antamisessa voi kulua pitkäkin aika. 

(Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

2.3.2.2 Sosiaalinen vuorovaikutus 

Vähäinen tai erikoinen sosiaalinen vuorovaikutus on autismille tyypillinen ja perustava 

ongelma. Osa autisteista eristäytyy omiin oloihinsa, eivätkä he juuri ota kontaktia 

muihin ihmisiin. Muiden ihmisten voi puolestaan olla vaikeaa saada vastausta 

vuorovaikutusyrityksiinsä autistien kanssa. Erikoiseksi sosiaalisen kanssakäymisen 

tekee autistien puutteellinen kyky ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia ja toimintaa. 

Autistien on usein vaikeaa ajatella tilanteita muiden, kuin itsensä kannalta ja tämä voi 

vaikuttaa muista itsekkyydeltä. Katsekontaktin puuttuminen voi lisätä vaikutelmaa, että 

autisti kohtelee muita ihmisiä kuin esineitä, mutta tämä johtuu vain siitä, että autisti ei 

osaa käyttää katsekontaktia vuorovaikutukseen. Sosiaaliset normit voivat myös jäädä 

autistille hämärän peittoon, eikä hän käyttäydy niiden mukaisesti. Sosiaalisista 

normeista poikkeaminen ja toisen mielenliikkeiden ymmärtämättömyys voivat aiheuttaa 

sekaannuksia ja kiusallisia tilanteita. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Erikoinen tai puuttuva vuorovaikutus johtuu harvoin tahallisuudesta tai autistin 

haluttomuudesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Yleensä taustalla ovat 

kommunikaatiovaikeudet, aistikokemusten erilaisuus ja sosiaalisten taitojen puute. 

Kommunikaatio-ongelmien takia autisti jää helposti vuorovaikutuksen ulkopuolelle. 

Yhteisen kielen puuttuessa autisti ei osaa ilmaista itseään muille, eikä ymmärrä muiden 

viestejä. Tämä voi aiheuttaa turhautumista ja johtaa ongelmalliseen käyttäytymiseen 

autistin hakiessa vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida. Silloinkin kun autistisen kanssa 

voidaan käyttää puhuttua kieltä, ilmeiden, eleiden ja toisen mielen ymmärtämättömyys 

saattavat aiheuttaa hankalia tilanteita. Tästä johtuen autisti saattaa esimerkiksi 

tahattomasti loukata sanomisillaan, koska ei ymmärrä, että sanottu voisi tuntua toisesta 

pahalta. Usein autistien on vaikeaa tunnistaa ja nimetä omia tunteitaan, joten he eivät 

osaa eläytyä muidenkaan tunteisiin. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Aistikokemusten erilaisuuden takia autistin voi olla vaikea hallita käyttäytymistään, 

mikä voi rasittaa sosiaalisia suhteita. Aistipulmat voivat ilmetä erikoisina 

käyttäytymismuotoina, jotka voivat olla muista epämiellyttäviä ja jopa vahingollisia. 

Autistin haitallinen toiminta saattaa kohdistua joskus myös muihin, sillä hän ei itse 

miellä toimintaansa vahingolliseksi. Jos autistisella on aliherkistynyt tuntoaisti, ei hän 
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tiedä, että lyömällä voi aiheuttaa toiselle kipua. Aistimusten erilaisuuden vuoksi 

autistinen saattaa myös vältellä muita ihmisiä, jos näistä aiheutuu häiritseviä 

aistiärsykkeitä. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Epäonnistumiset sosiaalisissa tilanteissa voivat nakertaa itsetuntoa ja aiheuttaa 

hämmennystä. Autistin voi olla vaikea käsittää sekaannusten syitä, tai että niitä on edes 

tapahtunut. Vastoinkäymiset ja epätietoisuus saattavat johtaa pelkoon sosiaalisia 

tilanteita kohtaan, minkä vuoksi autisti saattaa vältellä kanssakäymistä muiden ihmisten 

kanssa. Sosiaalisia tilanteita ei kuitenkaan tulisi karttaa, sillä muutoin sosiaalisten 

taitojen harjoitus jää vähiin ja ongelmat voivat kumuloitua. Luonnolliset tilanteet saman 

ikäisten lasten kanssa ovat ehdottoman tärkeitä vuorovaikutustaitojen oppimisessa. 

(Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.)  

2.3.3 Autistien oppimisvaikeudet  

Ongelmat vuorovaikutuksessa ja aistikokemuksissa näkyvät myös ongelmina autistisen 

lapsen oppimisessa ja kehityksessä. Kommunikaatiovaikeudet ovat yleensä yksi 

suurimmista esteistä oppimisen tiellä, ja kuntoutuksen päämääränä pidetään puheen 

kehittämistä. Puhetta ei kuitenkaan tulisi arvostaa liikaa kommunikointikeinona, vaan 

kommunikointiin voidaan etsiä vaihtoehtoisia tapoja. Usein autisteilla on hyvä ja tarkka 

muisti ja he ovat visuaalisesti lahjakkaita. Puheen tukena voidaankin käyttää 

visualisointia ja ympäristöä voidaan visualisoida kommunikoinnin ja oppimisen 

edistämiseksi. Kuvien käytön yhteydessä tulisi kuitenkin muistaa autistien ajattelutavan 

konkreettisuus ja taipumus havaintojen ylivalikoituvuuteen. Kuva samasta asiasta ei 

välttämättä tarkoita autistille samaa asiaa, jos se on kuvattu eri tavoin. (Kerola, 

Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Autistisilla ajattelun konkreettisuus aiheuttaa vaikeuksia monissa muissakin asioissa 

kuin kommunikaatiossa. Vaikeuksia saattaa ilmetä muun muassa oman toiminnan 

ohjaamisessa, mielikuvituksen käytössä ja ongelmanratkaisussa. Abstraktit asiat kuten 

aika, ovat autistisille yleensä vaikeita käsittää. Autistin voi olla hankalaa hahmottaa ajan 

kulumista, sekä syy-seuraussuhteita, sillä hänelle tapahtumat ovat yksittäisiä ja erillisiä 

kokonaisuuksia. Autistinen tarvitsee rakenteita jäsentämään päivää ja ohjausta 

toiminnan aloittamiseen sekä toiminnosta toiseen siirtymiseen. Ilman aikataulutusta ja 

työjärjestystä autistinen voi jumittua toistamaan yksittäistä toimintoa tai sen 
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suorittamiseen voi kulua useita tunteja tai jopa koko päivä. (Kerola, Kujanpää & 

Timonen, 2009.) 

Vaikeudet keskittymisessä haittaavat merkittävästi oppimista. Autistiset lapset 

keskittyvät yleensä hyvin, mutta poikkeavat aistihavainnot sekä havaintojen 

ylivalikoituvuus voivat viedä huomion pois olennaisesta. On ymmärrettävää, että 

tiettyyn aistiin yliherkistyneen autistin voi olla erittäin vaikeaa siirtää huomiotaan pois 

häiritsevästä aistiärsykkeestä. Tällöin meneillään oleva opetus menee helposti ohi 

korvien. Havaintojen ylivalikoituvuuden takia autistinen keskittää usein huomionsa 

epäoleellisiin asioihin ja kokonaisuuksien hahmottaminen on vaikeaa. Havainnot ovat 

pirstaleisia ja yksityiskohtiin kiinnittyneitä. Esimerkiksi opetustilanteessa autistisen 

huomio saattaa kiinnittyä opettajan kaulassa kimaltelevaan kaulakoruun ja opettajan 

puhe jää huomiotta. Ohjeiden noudattamisessa ylivalikoituvuus voi näkyä siten, että 

autistinen kiinnittää huomiota vain osaan ohjetta ja noudattaa sitä. Tehtäviä 

ratkaistaessa ja esitetyistä kysymyksistä autistisen lapsen voi olla hankalaa hahmottaa 

mikä on oleellista ja antaa siksi erikoisen vastauksen. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 

2009.) 

Opetustilanteessa selkeä ja turvallinen ilmapiiri on autistiselle lapselle erittäin tärkeä 

oppimisen kannalta. Autistiset ovat herkkiä stressille ja stressaavissa tilanteissa 

käyttäytymisongelmat yleensä lisääntyvät. Paineen alla autistinen saattaa myös vetäytyä 

ahdistavasta tilanteesta. Vetäytymistä saattavat aiheuttaa myös liian helpot tai liian 

vaikeat tehtävät, minkä vuoksi yksilöllisyyden huomioiminen opetusta suunnitellessa on 

keskeistä. Haasteita opetustilanteeseen saattavat lisäksi aiheuttaa sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat, kuten katsekontaktin puuttuminen, sekä autistien taipumus 

vastustaa muutoksia. Muutokset aiheuttavat epätietoisuutta ja tätä kautta myös pelkoa. 

Ahdistusta ja pelkoa voidaan lievittää ennakoimalla tilanteita ja luomalla selkeitä 

rakenteita. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi autistisen lapsen oppimista hidastaa yleistämisen 

vaikeus. Autisteilla opitut taidot voivat olla tilannesidonnaisia ja opittua on usein vaikea 

yleistää opitusta eriäviin tilanteisiin. Tämän takia tietyt taidot eivät automatisoidu kuten 

lapsilla normaalisti. Esimerkiksi pukemista voidaan joutua harjoittelemaan satoja 

kertoja.  Autistisen tulee oppia tiedot perusteellisesti ja taitoja tulee opettaa useita 

kertoja toistaen uusissa tilanteissa. Joskus autistisille täytyy opettaa muitakin itsestään 
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selviltä vaikuttavia taitoja, kuten matkimista ja leikkiä. Autistit eivät yleensä opi 

matkimalla, mutta tätäkin taitoa voidaan harjoitella, mikä osaltaan jouduttaa myös 

monien muiden taitojen, kuten sosiaalisten ja kommunikatiivisten taitojen oppimista. 

(Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

On monia seikkoja, jotka hankaloittavat autistisen lapsen oppimista ja kehitystä, mutta 

oppiminen voi olla myös nopeaa. Autistisilla on joskus erityisiä mielenkiinnon kohteita 

ja osaamisalueita, joista he tietävät hämmästyttävän paljon. Osa autisteista on myös 

hyvin älykkäitä ja lahjakkaita omalla osaamisalueellaan. Opetuksessa tulisi ottaa 

huomioon lapsen erityistarpeet ja vahvuudet, ja hyödyntää niitä opetuksen 

suunnittelussa. Visuaalinen lahjakkuus ja tarkka muisti ovat usein tällaisia 

ominaisuuksia, joiden avulla oppiminen onnistuu. Autistisilla lapsilla ongelmat ovat 

hyvin yksilöllisiä ja niiden syitä voi olla joskus vaikea löytää, mutta selvittämällä 

oppimisvaikeuksien syyt voidaan poistaa oppimisen tiellä olevia esteitä. Autististen on 

mahdollista oppia vastaavia taitoja kuin muidenkin, on vain löydettävä keinot joilla 

oppiminen mahdollistuu. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

2.3.4 Autistisen lapsen opetus 

Autistisen lapsen kuntoutuksessa ja opetuksessa ohjeistetaan yleisesti käyttämään 

strukturoitua opetusta. Strukturoidulla opetuksella tarkoitetaan huolellisesti 

suunniteltua, rakenteiltaan selkeää ja oppimiseen vaikuttavien eri osatekijöiden 

huomioon ottavaa opetusta. Kyse ei ole siis vain tietyn opetusmenetelmän valinnasta. 

Opetus suunnitellaan yksilön tarpeiden pohjalta määritellen opetuksen sisällöt ja 

tavoitteet, opetusmenetelmät, seuranta ja palaute, opetukseen osallistuvat henkilöt, sekä 

missä ja milloin opetus tapahtuu. Strukturoitu opetus saatetaan mieltää vain 

kouluopetukseen liittyväksi käsitteeksi, mutta sillä tarkoitetaan kaikkea 

kasvatukselliseen työhön liittyvää toimintaa. Autististen kuntoutuksessa oppimiseen 

vaikuttaminen on avainasemassa, sillä erikoiset käyttäytymismuodot ovat oppimisen 

tulosta. Autismia ei ole mahdollista parantaa, mutta aikaisin aloitetulla kuntoutuksella 

oireita voidaan kuitenkin lievittää niin, että lapsen kehitys parhaimmillaan saavuttaa 

normaalin tason. (Ikonen & Suomi, 1998b; Timonen & Tuomisto, 1998; Kerola, 2001.) 

Jotta opetusta voitaisiin strukturoida yksilön tarpeita palvelevaksi, on ensin kartoitettava 

oppijan erityistarpeet. Ilman perehtymistä yksilöllisiin tarpeisiin voidaan autistisen 

lapsen opetuksessa tehdä turhaa työtä ja vaikuttaa jopa haitallisesti lapsen motivaatioon. 
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(Ikonen & Suomi, 1998b.) Yksi tärkeimmistä asioista autistisen lapsen kuntoutuksessa 

ja opetuksessa on määrittää opetuksen tavoitteet - miettiä mikä on oppijan kannalta 

oleellista osata. Yleensä ensisijaisena tavoitteena pidetään kommunikaation 

kehittämistä, mutta kaikkien kohdalla tämä ei ole ongelma. Ongelmat ovat hyvin 

yksilöllisiä ja tavoitteet tulee asettaa niiden mukaan. (Kerola, Kujanpää & Timonen, 

2009.)  

Strukturoidun opetuksen kulmakiviä ovat yksilöllisyys, yhteistyö ja emotionaalinen 

ilmapiiri. Yhteistyö vanhempien ja muiden opetukseen osallistuvien henkilöiden kesken 

on välttämätöntä, sillä muutoin opitut taidot eivät yleisty ja autistiselle lapselle voidaan 

aiheuttaa hämmennystä ristiriitaisilla viesteillä. Kaikkien opetukseen osallistuvien 

aikuisten on toimittava samojen periaatteiden mukaisesti, jotta kuntoutuksessa saataisiin 

aikaan tuloksia. Kerolan (2001) mukaan emotionaalinen ilmapiiri on puolestaan 

oppimistilanteen tärkein osatekijä. Tunnetila ohjaa oppimista ja tunteet voivat estää 

oppimisen tai edistää sitä. Vaikka autististen lasten voi olla vaikeaa tunnistaa ja ilmaista 

omia tunteitaan oikealla tavalla, he vaistoavat negatiivisen ilmapiirin aivan kuten 

muutkin. Negatiivinen ilmapiiri ei ole omiaan sosiaaliselle vuorovaikutukselle, mikä on 

autistisille lapsille jo muutoinkin vaikeaa. Uuden oppiminen edellyttää sosiaalista 

vuorovaikutusta ja siksi myönteinen ilmapiiri opetustilanteessa on erittäin tärkeää. 

(Kerola, 2001.)  

Koska autististen havainnoivat ympäröivästä maailmasta ja tapahtumista ovat yleensä 

visuaalisesti tarkkoja ja yksityiskohtaisia, tulisi opetusmenetelmäksi valita 

visuaalisuutta ja toiminnallisuutta hyödyntävä menetelmä. Yksi autististen lasten 

kohdalla toimivaksi opetusmenetelmäksi on todettu koriopetus, jota käytetään sekä 

itsenäisen työskentelyn opetteluun että vuorovaikutteisen yksilöllisen opetuksen 

menetelmänä. Koriopetuksessa tehtävät jaetaan koreihin ja korit asetetaan 

työskentelyjärjestykseen, jolloin lapsi voi nähdä mitä tehtäviä opetustuokioon kuuluu ja 

mikä vaihe tuokiosta on menossa. Koreihin kootaan vain tehtävissä tarvittavat välineet, 

mikä selkeyttää tehtävänantoa ja helpottaa ongelmanratkaisua. Korien avulla 

oppimistuokiolle jäsentyy selvä rakenne, alku ja loppu. Koriopetuksen tehtävät 

määräytyvät lapsen kehitystason mukaan ja koreihin voidaan valita harjoituksia 

perustaitojen kehittämisestä tai edistyneemmillä lapsilla lukemisen, kirjoittamisen tai 

matematiikan harjoituksia. (Kerola, 2001.) 
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Valittiinpa autistisen lapsen opetukseen mikä menetelmä tahansa, tärkeää olisi luoda 

struktuureja ja tuoda uusi asia opetukseen mukaan vähitellen tutussa kaavassa. 

Autistisilla on yleensä taipumus vastustaa muutoksia ja totutusta poikkeaminen 

aiheuttaa epätietoisuutta ja pelkoa. Pienetkin muutokset toimintatavoissa, ympäristössä 

tai opetukseen käytettävissä välineissä voivat olla ahdistavia. Tämän vuoksi tutuiksi 

tulleet rakenteet ovat tärkeitä luomaan turvallisuuden tunnetta ja siten edistämään 

oppimista. Tuttujen asioiden toisto rauhoittaa autistisia ja he tarvitsevat useita toistoja 

oppiakseen taidot perusteellisesti, mutta motivaation kannalta jatkuva kertaaminen voi 

olla vahingollista. Opetuksessa onkin edettävä määrätietoisesti ja tarjottava haasteita 

mielenkiinnon ylläpitämiseksi. (Kerola, 2001.) 

Visuaalisuuden tarkkuuden, poikkeavien aistihavaintojen, ylivalikoituvuuden sekä 

muutosten vastaisuuden takia myös fyysisellä tilalla on merkitystä autistisen lapsen 

oppimiseen. Tilassa jossa opetus tapahtuu, voi olla aistiärsykkeitä, jotka haittaavat 

keskittymistä ja siten vaikeuttavat oppimista. Epäoleellisten ja häiritsevien asioiden 

poistamisella opetustilasta voidaan auttaa autistista lasta orientoitumaan käsillä olevaan 

opetustilanteeseen. Ympäristön visualisoinnilla, järjestelmällisyydellä ja selkeydellä 

helpotetaan tarkoituksenmukaista toimintaa. Esimerkiksi värikoodit, numerointi ja 

kuvalliset ohjeet selkeyttävät autistiselle miten ja missä järjestyksessä tietyssä tilassa 

tulee toimia. (Kerola, 2001.) 

Ajan hahmottaminen on normaalin elämän sujumisen kannalta merkittävä taito, mutta 

autistisille konkreettisen ajattelun takia aika on usein vaikea asia käsittää. Muissa osa-

alueissa etevillä autisteillakin on usein ajankäytön ongelmia ja he tarvitsevat erilaisia 

välineitä jäsentämään aikaa. Ajan jäsentämiseen käytettävät välineet valitaan kunkin 

henkilön kehitystason mukaan, jotta hän ymmärtää sen tarkoituksen. Pienellä lapsella 

tällainen väline voi olla kuvallinen päiväjärjestys, johon on merkitty päivän eri aikoihin 

liittyviä toimintoja. Yksittäiseen toimintoon käytettävissä olevaa aikaa voi osoittaa 

esimerkiksi ajastimella. Kuvalliset toimintaohjeet ja toiminnan jakaminen eri vaiheisiin 

tekevät työskentelystä määrätietoista ja nopeuttavat toiminnan suorittamista. Jos 

toimintaa toistetaan useamman kerran, jäljellä olevien toistojen konkretisoiminen voi 

motivoida toiminnan loppuun saattamista. Luomalla struktuureja ja muodostamalla 

toiminnoista rutiineja mahdollistetaan autistisen selviäminen itsenäisesti päivittäisistä 

toiminnoista. (Kerola, 2001.) 
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Koska autistisilla lapsilla on yleensä vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja 

opittujen taitojen yleistämisessä, on aiheellista myös pohtia kuka autistista lasta opettaa. 

Myönteisen oppimisilmapiirin luomiseksi henkilökemioillakin on oma merkityksensä. 

Puutteellisten sosiaalisten taitojen vuoksi autistinen saattaa ilmaista inhonsa tai 

ihastuksesta eri henkilöihin voimakkaasti, eikä välttämättä osaa olla sellaisen henkilön 

seurassa, josta ei pidä. Syyt inhoon tai ihastukseen voivat olla erikoisia, mutta 

opetukseen osallistuvan henkilön tulisi kuitenkin olla sellainen, jonka seurassa 

oppiminen onnistuu. Kun opetus on saatu onnistumaan yhden henkilön seurassa, taitoa 

tulee heti harjoitella muidenkin kanssa, jotta opittu taito yleistyy. Eri henkilöiden kanssa 

on muistettava pitää huolta siitä, että jokainen opettaja antaa ohjeet samalla tavalla. 

(Kerola, 2001.)  

Jotta opetuksessa ei poljettaisi paikoillaan, on opetusta tärkeää seurata ja arvioida. 

Kehityksen myötä tavoitteita ja menetelmiä voidaan tarkistaa lapsen kehitystasoa 

vastaaviksi. Autistisen lapsen kanssa oppiminen saattaa tuntua hitaalta, minkä vuoksi 

olisi hyödyllistä asettaa osatavoitteita. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja oppijan 

tulee tietää mitä häneltä odotetaan. Oppimisen seuranta olisi hyvä suunnitella 

sellaiseksi, että lapsi itse voi seurata tekemistään ja kehittymistään. Motivaation lisäksi 

tällainen toiminta palvelee autistisilla itseohjautuvuuden tavoitetta. Kasvatukselliseen 

vuorovaikutukseen oleellisena osana kuuluu myös palaute. Palautetta voi olla 

monenlaista, mutta siitä tulisi käydä selväksi kenelle ja mistä palautetta annetaan. 

Autistisen lapsen kohdalla on syytä muistaa, että hänelle ilmeet ja eleet voivat olla 

outoja. Siksi pelkkä hymy tai peukalon nostaminen eivät välttämättä ole 

tarkoituksenmukaisia keinoja antaa palautetta. Annettaessa palautetta ei-toivotusta 

toiminnasta, tapahtuneen huomiotta jättäminen on usein tehokkain keino, sillä huomio 

voi toimia palkintona ja vahvistaa ei-toivottua käyttäytymistä. (Kerola, 2001.) 
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3 PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄ 

Seuraavassa esitellään Piotr Bazian kehittämä salamamenetelmä, sen pääperiaatteet ja 

ne menetelmän matemaattiset sisällöt, joita opetustuokioilla on tässä tutkimuksessa 

koeopetukseen osallistuneille lapsille opetettu. Muiden matemaattisten sisältöjen 

opetustapoja, kuten todennäköisyyslaskennan alkeiden opetusta värillisten pallojen 

avulla, on kuvattu muissa tutkimussarjaan kuuluvissa pro gradu-töissä ja 

salamamenetelmän opettajanoppaassa (katso esim. Bazia & Kahanpää). Luvun lopuksi 

tarkastellaan salamamenetelmästä aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. 

3.1 Salamaopetus 

Salamamenetelmä on puolalais-suomalaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämä menetelmä 

erityisesti matematiikan opetukseen lapsille ja nuorille, jossa opetetaan yhtä lasta 

kerrallaan 5-10 minuutin tuokioiden aikana. Opetus on yksilöopetusta, jossa opettaja ja 

oppilas ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa koko tuokion ajan. Tuokioiden aikana 

opetettavat asiat suunnitellaan myös yksilöllisesti lapsen iän ja kehitystason mukaan. 

Opetustuokioilla aiheiden opetus tapahtuu pääasiassa pelien ja leikinomaisten 

harjoitusten kautta. Aiheissa edetään lapsen omaan tahtiin hänen edistymisensä mukaan, 

tarvittaessa nopeammin mielenkiinnon säilyttämiseksi tai hitaammin oppimisen 

varmistamiseksi. Opetuksessa pidetään yllä positiivista ilmapiiriä, eikä lasta moitita 

epäonnistumisista tai hitaudesta. Tärkeintä on, että lapsi voi hyvin, oppii ja on 

motivoitunut oppimaan lisää. (Bazia & Kahanpää.) 

3.1.1 Salamamenetelmän pääperiaatteet 

Salamamenetelmässä opetussisällöt ja niiden oikeellisuus ovat tärkeitä, mutta tapa jolla 

opetus toteutetaan, on metodin pääasia. Tehokkaan ja tuloksellisen opetuksen 

edellytyksenä ajatellaan olevan oppilaan oma työnteko, yksilöllisyys ja oppimisen 

oikeanlainen ilmapiiri. Nämä edellytykset pyritään saavuttamaan hyvin suunnitellulla 

yksilöopetuksella. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa selkärankana toimivat 

kahdeksan pääperiaatetta, joihin menetelmän idea kiteytyy. Nämä pääperiaatteet ovat 

1. Työnteko. Oppilaan oma työpanos on opetuksessa tärkein resurssi. Oppilas on 

aktiivisesti mukana opetustilanteessa ja tekee töitä oppimisensa eteen. 
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2. Yksilöllinen opetus. Opettaja opettaa kerrallaan vain yhtä lasta, jolloin oppilas 

saa opetustuokion aikana opettajan jakamattoman huomion. 

3. Ei arvostelua. Oppilaita ei luokitella antamalla arvosanoja, eikä oppilaiden 

suorituksia vertailla muiden lasten suorituksiin.  

4. Tehokas ajankäyttö. Opetustuokioilla oppilas vastaa yleensä suullisesti omalla 

äidinkielellään kommunikoinnin nopeuttamiseksi. Oppilas ratkaisee tehtävät 

päässä ja vastaa suullisesti niin kauan kuin kirjoitustaito on heikko. 

5. Ei aikatavoitteita. Oppilaan edistymiselle ei aseteta aikatavoitteita, vaan 

opetuksessa edetään oppilaan omaa tahtia. Yksilöopetuksessa opettaja tietää 

miten nopeasti asioita voidaan oppilaan kanssa käsitellä. Oppilasta ei moitita 

hitaudesta, mutta nopeudesta voidaan kehua. 

6. Varhaisopetus. Esiopetus aloitetaan jo ennen esikouluikää ja matemaattisia 

käsitteitä, kuten luku, yhteenlasku ja murtoluku, otetaan jo aikaisessa vaiheessa 

vaivihkaa mukaan opetukseen. 

7. Kertaus. Jokaisen opetustuokion aikana kerrataan aikaisemmin opittua asiaa. 

Kertaamalla opetus nivoutuu yhteen ja oppilaalle muodostuu käsitys 

etenemisestä. 

8. Leikinomaisuus. On tärkeää, että oppiminen on hauskaa ja oppilas tulee 

mielellään opetustuokioille. Lasta ei pakoteta tuokioille, vaan jos lapsi on 

väsynyt tai haluton pelaamaan, kyseisellä kerralla tuokiota ei pidetä. 

Opetuksen tehostamiseksi menetelmässä on haluttu keskittyä oppimisen kannalta 

oleellisiin asioihin ja karsia epäoleellisia ja aikaa vieviä seikkoja pois opetustilanteesta. 

Salamamenetelmässä ajatellaan, että oppilaan aktiivinen osallistuminen ja 

keskittyminen käsillä oleviin tehtäviin on oppimisen kannalta oleellista. 

Kahdenkeskinen opetustuokio opettajan kanssa patistaa oppilaan keskittymään ja 

lyhyen, 5-10 minuutin mittaisen, opetustuokion ajan nuori oppilas yleensä jaksaa 

aktiivisesti osallistua opetukseen ja keskittyä. (Bazia & Kahanpää.) 

Niin kuin muissakin yksilöopetuksen muodoissa, salamamenetelmässä opettaja voi 

keskittyä yhteen oppilaaseen kerrallaan. Opettajan on helppo seurata oppilaan kehitystä 
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ja suunnitella opetus tehtävineen oppilaalle sopivaksi. Opettaja myös huomaa, jos 

oppilaalla on ongelmia tehtävien kanssa ja voi heti ohjata oppilasta. Lähdettäessä 

liikkeelle oppilaan omalta tasolta tehtävät eivät ole liian vaikeita oppilaan 

ratkaistavaksi, mutta tarjoavat kuitenkin riittävästi haastetta mielenkiinnon 

ylläpitämiseksi. Yksilöllisesti suunnitelluilla tehtävillä halutaan vähentää oppilaan 

tarpeettoman työn määrää ja pitää yllä mielenkiintoa, kun opetustuokioilla ei turhaan 

käytetä aikaa sellaisiin tehtäviin, jotka oppilas jo osaa hyvin. Jokaisella oppilaalla kestää 

oma aikansa ymmärtää opeteltava asia. Toiset voivat sisäistää asian nopeammin, toisilla 

taas kestää hieman pidempään. Salamamenetelmässä oppilaille ei aseteta aikatavoitteita. 

Jos jokin tietty asia on oppilaalle vaikea, siihen voidaan käyttää enemmän aikaa ja tehdä 

enemmän tehtäviä. Nopeiden oppilaiden kanssa siirrytään seuraavaan asiaan ja etsitään 

uusia haasteita. (Bazia & Kahanpää.) 

Opetuksen tehokkuuden lisäksi menetelmän tavoitteena on tehdä oppimisesta lapsille 

helppoa ja hauskaa. Salamamenetelmässä konkreettisella opetuksella halutaan auttaa 

lapsia muodostamaan matematiikan käsitteistä oikeat mielikuvat. Opeteltavien asioiden 

ajatellaan painuvan myös paremmin mieleen, kun lapsi saa itse tehdä havaintoja ja 

kokeiluja. Hauskaa opetuksesta on haluttu tehdä myönteisen ilmapiirin ja 

leikinomaisten harjoitusten avulla. Asiaan kuulumattomia kehyskertomuksia tai muita 

matematiikkaan liittymättömiä leikkejä tuokioilla ei leikitä. Oppilaan tasolle sopivat ja 

mielenkiintoiset tehtävät pitävät kiinnostusta yllä. Aikaisemmin opittuja asioita 

kerrataan jokaisella tuokiolla, mutta turhaa toistoa pyritään välttämään, jotta lapsi ei 

pitkästyisi. Aihetta voidaan myös välillä vaihtaa, jos se ei enää kiinnosta oppilasta. 

(Bazia & Kahanpää.) 

Laadukkaan opetuksen ohella lasten hyvinvointia pidetään salamamenetelmässä 

tärkeänä. Lasten hyvinvointia halutaan lisätä luomalla turvallinen, positiivinen ja 

motivoiva ilmapiiri, jossa oppia. Oppilasta ei koskaan moitita epäonnistumisista, vaan 

häntä kannustetaan yrittämään ja oppimaan. Lapsia ei myöskään haluta vertailla 

toisiinsa eikä aiheuttaa lasten välille kilpailuhenkeä. Tämän takia oppilaita ei arvostella 

numeroin. Oppimisen tulisi olla lapsesta mukavaa niin, että lapsi on jatkossakin halukas 

oppimaan lisää. Kun oppilas on sisäisesti motivoitunut ja oppiminen on mukavaa, häntä 

ei tarvitse pakottaa opetustuokiolle, vaan hän tulee sinne omasta tahdostaan. (Bazia & 

Kahanpää.)  
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3.1.2 Opetusympäristö, opettaja ja opetusvälineet 

Aikaisemmin esiteltyjen kahdeksan pääperiaatteen lisäksi salamamenetelmän opettajan 

oppaassa annetaan ohjeita oppimisympäristöstä, opettajan käytöksestä, vanhempien 

roolista ja opetusvälineistä. Oikeanlainen oppimisympäristö on tärkeä kaikessa 

opetuksessa, niin myös salamamenetelmällä opetettaessa. Opetustuokioilla ympäristön 

tulisi olla riittävän rauhallinen, jotta oppilas pystyy keskittymään tehtäviin. Paikalla voi 

olla muitakin, mutta he eivät saisi häiritä opetusta tai osallistua siihen, sillä 

opetustuokiolla lapsen tulisi saada opettajan koko huomio, ei jakaa sitä muiden kanssa. 

Opetukseen käytettävä fyysinen tila ei myöskään saisi olla täysin suljettu, vaan oppilaan 

on voitava halutessaan helposti poistua tilasta. (Bazia & Kahanpää.) 

Salamamenetelmässä positiivinen ilmapiiri on tärkeä, joten menetelmä edellyttää 

opettajan ja oppilaan hyvää vuorovaikutussuhdetta. Jotta oppilaalle saataisiin luotua 

kannustava ja motivoiva oppimisympäristö, opettaja ei saa kohdella lasta 

epäystävällisesti tai muutoin negatiivisella tavalla. Opettajan tulee olla ystävällinen, 

kärsivällinen ja kannustaa oppilasta. Salamamenetelmän opettajan oppaassa kehotetaan 

opettajaa tutustumaan oppilaisiin ennen varsinaisen opetuksen aloittamista, jotta 

saataisiin rakennettua pohjaa hyvälle vuorovaikutussuhteelle ja opetus sujuisi 

myöhemmin kitkattomasti. Menetelmän esiopetuksessa opettajalta ei vaadita laajaa 

matematiikan osaamista, sillä tässä vaiheessa opettajan tietämys asiasta on joka 

tapauksessa paljon laajempi kuin oppilaan. Esiopetuksessa opettajana voi siis toimia 

myös lapsen oma vanhempi tai muu läheinen ihminen. Jatkossa opettajan syvempi 

ymmärrys asiasta on kuitenkin yhä enemmän hyödyksi. Vaikka vanhemmat eivät itse 

opettaisi menetelmällä, he voivat olla tukena käytettäessä menetelmää päiväkodissa ja 

koulussa. Kotona he voivat leikkiä lapsen kanssa samoja tai samantapaisia leikkejä, 

kuin opetustuokioilla on leikitty. (Bazia & Kahanpää.) 

Jotta opettaja osaisi suunnitella oppilaalle oikeanlaisia tehtäviä, hän pitää kirjaa 

opetustuokioilla tehdyistä tehtävistä ja siitä, miten niiden ratkaiseminen on oppilaalta 

onnistunut. Muistiinpanojen tekeminen opetustuokioista kuuluukin oleellisena osana 

salamamenetelmään. Opetustuokiolla opettajalla on siis mukanaan 

muistiinpanovälineet, sekä kulloinkin opetukseen tarvittavat esineet. Lapsella ei tarvitse 

olla mukanaan muistiinpanovälineitä. Materiaalit joita opetuksessa käytetään, ovat 

enimmäkseen arkipäiväisiä esineitä tai helposti itse tehtävissä olevia asioita. Opettajan 
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oppaassa on muun muassa yhteenlaskun ja kertolaskun konkreettisiin esimerkkeihin 

käytetty Lego-palikoita, mutta muutkin vastaavanlaiset esineet soveltuvat tarkoitukseen. 

Esineiden lisäksi opetuksessa käytetään myös vihkotehtäviä etenkin 

kertausmateriaalina. Vihkotehtävät voivat olla konkreettisista esimerkeistä otettuja 

kuvia tai ne voivat olla paperille kirjoitettuja tehtäviä. Pääsääntöisesti oppilaan ei ole 

tarkoitus ratkaista näitä tehtäviä kirjallisesti, vaan opettaja voi osoittaa vihkosta 

kulloinkin sopivan tehtävän, jonka oppilas ratkaisee päässään. Myös vihkotehtävät voi 

valmistaa itse opettajan oppaan ohjeiden mukaisesti. (Bazia & Kahanpää.) 

3.2 Salamamenetelmän matematiikkaa  

Matematiikan opetuksessa salamamenetelmällä tavoitellaan matematiikan käsitteiden 

hyvää ymmärrystä ja hallintaa. Kun esitiedot ovat hallussa, uuden asian opettelun 

uskotaan olevan helpompaa ja nopeampaa. Esiopetuksessa oppilaan halutaan hallitsevan 

peruslaskutoimitukset rutiininomaisesti, jotta niiden suorittaminen ei veisi turhaan aikaa 

ja energiaa isompien ongelmien ratkaisemisesta. Oppilaan täytyy hallita perusasiat, jotta 

ongelmanratkaisutaidot voisivat kehittyä. Toisaalta opetuksessa myös luodaan oppilaille 

mielikuvia asioista, jotka myöhemmin täsmentyvät matemaattisiksi käsitteiksi. (Bazia & 

Kahanpää.) 

Salamamenetelmässä esiopetus pyritään aloittamaan jo ennen esikouluikää. Pienillä 

lapsilla opetustuokioiden kesto on tarkoitus pitää lyhyinä, noin 5-8 minuutissa. 

Isommilla lapsilla tuokiot voivat olla hieman pidempiä. Niiden keston ei kuitenkaan 

tulisi ylittää viittätoista minuuttia. Mahdollisuuksien mukaan opetusta tulisi pitää kerran 

päivässä. Pienillä lapsilla opetus aloitetaan luonnollisten lukujen tunnistamisesta ja 

nimeämisestä. Vähitellen mukaan otetaan pienten lukujen yhteenlaskua, erotusta ja 

tuloa. (Bazia & Kahanpää.) 

Jokaisessa opetettavassa aihealueessa opetusjärjestys on jokseenkin samanlainen. 

Ensimmäisenä harjoitellaan konkreettisten esimerkkien avulla ja opetellaan sanastoa. 

Seuraavaksi voidaan halutessa käyttää konkreettisten esineiden sijasta kuvia. Kun lapsi 

hallitsee konkreettiset esimerkit, opetellaan kirjoittamaan symboleita. Tämän jälkeen 

symboleita ja niiden käsittelyä harjoitetaan runsailla ja nopeilla vihkotehtävillä. 

Tavoitteena on rutinoitua symboleiden käyttöön, ja lopuksi hallita lasku- ja ajattelutapa 

ilman apuvälineitä sekä kirjoitetussa muodossa että päässä. (Bazia & Kahanpää.) 
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3.2.1 Luonnollisten lukujen tunnistaminen ja nimeäminen  

Luonnollisten lukujen tunnistaminen ja nimeäminen on salamamenetelmässä 

ensimmäisiä tavoitteita. Lapsen kanssa, jolle luvut eivät vielä ole tuttuja, opetus 

aloitetaan lukumääristä 1-3. Ensimmäisillä tuokioilla muodostetaan vastaavuus näiden 

lukumäärien ja lukusanojen välille. Seuraavaksi siirrytään vastaavaan tapaan 

opettelemaan lukuja 4-10. Ennen kuin siirrytään kymmentä suurempiin lukuihin, on 

hyvä varmistaa, että lapsi osaa luvut 1-10. Kymmenen ylitys on osoittautunut 

keskeiseksi vaiheeksi lukumäärien oppimisessa, joka luonnistuu helpommin, kun 

lapsella on ensin aikaisemmat luvut hallussa. Lukumäärien ja lukusanojen opetuksessa 

käytetään apuvälineinä Legoja, tai muita vastaavia erivärisiä esineitä, sekä kantta, jolla 

voidaan peittää Lego-palikat. Sekä opettajalle että oppilaalle tulee varata yhtä paljon 

erivärisiä Legoja. Opetus on tässä vaiheessa paljolti leikinomaista peliä, jonka varjolla 

pieni lapsi tutustutetaan lukumääriin ja lukusanoihin. (Bazia & Kahanpää.) 

Opettaja aloittaa ja johdattelee peliä rakentamalla kannen alle Lego-rakennelman, joka 

vastaa tiettyä lukumäärää. Kuvio tulee tehdä kannen alle niin, ettei oppilas näe mitä 

siellä on. Seuraavaksi kansi nostetaan ylös sekunnin ajaksi, jotta oppilas ehtii nopeasti 

nähdä rakennetun kuvion. Oppilaan tehtävänä on ensin rakentaa vastaavanlainen kuvio. 

Kun oppilas on saanut rakennettua samanlaisen kuvion, häneltä kysytään kuinka monta 

Legoa tässä kuviossa on ja minkä värisiä ne ovat. Jos oppilas ei heti osaa rakentaa 

samanlaista kuviota, hänelle voi näyttää rakennelman uudestaan sekunnin ajan ja antaa 

yrittää uudestaan. Jos taas oppilas osaa rakentaa vastaavan kuvion, mutta ei osaa sanoa 

montako Legoa rakennelmassa on, hän ei tiedä sanaa luvulle tai väreille. Tällöin 

opettajan tulee kertoa hänelle Legojen värit ja lukumäärä. (Bazia & Kahanpää.) 

Käsiteltäessä tiettyä lukumäärää ensimmäistä kertaa, oppilaan kanssa on hyvä 

keskustella, mitä muita asioita on yhtä monta kuin Lego-palikoita. Esimerkiksi 

luokkahuoneessa voi olla yksi ovi ja yksi liitutaulu, kaksi tietokonetta ja kolme ikkunaa. 

Uuden lukumäärän kohdalla Legoista tehty rakennelma kannattaa myös ensin rakentaa 

kahdesta väristä. Tällä tavalla suurempi luku voidaan mieltää pienempien lukujen 

yhdistelmänä. Näin toimimalla luodaan myös pohjaa yhteen-, vähennys- ja kertolaskun 

oppimiselle.  (Bazia & Kahanpää.) 

Lukumäärien nopeassa havaitsemisessa Lego-rakennelman järjestyksellä on oleellinen 

merkitys. Käytettäessä useampaa kuin viittä Lego-palikkaa, on erityisen tärkeää, että 
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palikat on järjestetty kuvioksi. Ilman järjestystä useamman kuin viiden esineen 

havaitseminen nopeasti on hyvin vaikeaa, eikä yleensä onnistu ilman palikoiden 

varsinaista laskemista. Pelin ajatus on, ettei oppilaan tulisi laskea palikoita, vaan 

lukumäärien opettelun jälkeen hänen pitäisi pystyä tunnistamaan lukumäärä välittömästi 

nähdessään kyseisen rakennelman. (Bazia & Kahanpää.) 

            

Kuva 3.2.1 Luku neljä voidaan esittää monella eri tavalla eriväristen Legojen avulla. 

Lukumäärien ja lukusanojen opettelun jälkeen harjoitellaan tunnistamaan lukumäärät 

erilaisista Lego-rakennelmista. Sellaisen oppilaan kanssa, jolle luonnolliset luvut ovat jo 

tuttuja, opetus voidaan aloittaa tästä vaiheesta. Legot järjestetään hieman eri tavoin ja 

Legoissa käytetään eri värejä, ei kuitenkaan useampaa kuin kolmea väriä. Kun lapselta 

sujuu Lego-rakennelman muodostaminen mallista, tämä kopiointivaihe voidaan jättää 

pois. Lapsi voi suoraan suullisesti vastata, kuinka monta Legoa kannen alla oli ja minkä 

värisiä ne olivat. Virheen sattuessa rakennelmaa voidaan näyttää uudestaan. Lopuksi 

kansi nostetaan pois ja yhdessä todetaan, minkälainen kuvio kannen alla oli. 

Konkreettisten esimerkkien jälkeen lapsen kanssa voidaan harjoitella symboleiden 

käyttöä. (Bazia & Kahanpää.) 

3.2.2 Yhteenlasku 

Salamamenetelmässä yhteenlaskun opetus nojautuu menetelmän edelliseen vaiheeseen 

ja on pitkälti samankaltainen. Oppilaan tehtävänä on edelleen tunnistaa lukumääriä 

Legoista rakennetuista kuvioista, mutta nyt Lego-rakennelmissa käytetään ainakin kahta 

eri väriä. Myöhemmin oppilaan taitojen karttuessa voidaan käyttää kolmea eri väriä, 

joiden avulla harjoitellaan kolmen luvun yhteenlaskuja. Yhteenlaskujen opetuksessa 

opettaja muodostaa kannen alle kuvion, jossa on esimerkiksi kolme vihreää ja yksi 

valkoinen Lego. Kun lapselle näytetään kannen alle tehtyä rakennelmaa, häneltä 

kysytään, kuinka monta vihreää ja kuinka monta valkoista Legoa hän näki. Tämän 

jälkeen kysytään vielä, montako Legoa hän näki yhteensä. Tehtävän lopuksi todetaan, 
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että kolme vihreää Legoa ja yksi valkoinen Lego on yhteensä neljä Legoa. Siis 3+1=4. 

(Bazia & Kahanpää.) 

Opetusta jatketaan vastaavalla tavalla pienten lukujen yhteenlaskusta suurempien 

lukujen yhteenlaskuun. Tässä vaiheessa opettajan tekemien muistiinpanojen merkitys 

korostuu, sillä eri vaihtoehtoja tietylle summalle alkaa jo olla useampia. Jotta opetus 

säilyisi systemaattisena, opettajan on syytä pitää kirjaa siitä, mitä laskuja oppilaan 

kanssa on käyty läpi ja miten oppilas on niistä suoriutunut. Ei ole tarkoituksenmukaista 

jatkaa suurempien lukujen yhteenlaskuihin tai symboleiden käyttöön yhteenlaskussa, jos 

oppilas ei hallitse aikaisempia laskuja. (Bazia & Kahanpää.) 

3.2.3 Vähennyslasku 

Vähennyslaskussa hyödynnetään edelleen Legoista muodostettuja rakennelmia ja 

kantta, mutta tällä kertaa kuvioissa käytetään vain yhtä väriä. Opetuksen järjestys 

noudattaa myös tuttua kaavaa: ensin konkreettiset esimerkit, sitten symboleiden opettelu 

ja viimeisenä vihkotehtävät. Lukumäärien ja yhteenlaskun opetuksen jälkeen 

salamamenetelmällä eri Lego-rakennelmien pitäisi olla oppilaalle tuttuja ja hänen tulisi 

tunnistaa eri lukumäärät vaivatta. Kuten lukumäärien tunnistamisessa ja yhteenlaskussa 

oppilaalle näytetään sekunnin ajan kannen alle rakennettua kuviota. Ensin oppilaan 

tulee tunnistaa, kuinka monta Legoa rakennelmassa oli. Seuraavaksi opettaja peittää 

jälleen rakennelman kannella ja kannen takana asettaa muutamien Legojen päälle 

pienemmän kannen niin, että osa Legoista jää näkyviin ja osa piiloon pienemmän 

kannen alle. Tämän jälkeen uusi asetelma paljastetaan oppilaalle. Huomaa, että 

alkuperäinen rakennelma ei muutu. Uudesta asetelmasta oppilaan tehtäväksi jää keksiä, 

montako Legoa on pienemmän kannen alla. Leikin aluksi lapselle ei välttämättä tarvitse 

kertoa, että leikissä onkin oikeastaan kyse vähennyslaskusta. Lapsi saattaa keksiä tämän 

itse tai se voidaan kertoa hänelle myöhemmin, kun aletaan harjoitella symboleiden 

käyttöä. 

                                   



 

54 

Kuva 3.2.2 Kuinka monta Lego-palikkaa jää kannen alle? 

3.2.4 Kertolasku 

Kertolaskun opetus nojautuu myös Legoista muodostetuille kuvioille. Kuvioissa 

käytetään nyt värejä ilmaisemaan, kuinka monta kertaa tietty lukumäärä kuviossa 

esiintyy. Esimerkiksi kahden kertotaulua opeteltaessa opettaja näyttää oppilaalle 

kuviota, jossa on kaksi vihreää, kaksi valkoista ja kaksi keltaista Legoa. Oppilaan 

tehtävänä on tunnistaa, montako väriä kuviossa oli käytetty, kuinka monta Lego-

palikkaa kutakin väriä oli ja kuinka monta Lego-palikkaa kuviossa oli yhteensä. 

Ensimmäisillä kertolaskun opetuskerroilla opettaja kertoo oppilaalle, että kyseessä on 

kertolasku kolme kertaa kaksi. Seuraavaksi esimerkin tapauksessa opetusta jatketaan 

johdonmukaisesti kertolaskuun neljä kertaa kaksi, lisäämällä kuvioon kaksi eriväristä 

Lego-palikkaa. Kertotaulun opetusta ei kannata jatkaa tällä menetelmällä suoraan kovin 

suuriin lukuihin, vaan ensin on mielekästä hioa pienten lukujen kertolaskua ja ymmärtää 

kertolaskun idea. (Bazia & Kahanpää.)   

3.2.5 Postinpakkausleikki ja binaariluvut 

Postinpakkausleikissä lapsi tutustutetaan eri lukujärjestelmiin leikin kautta. 

Ensimmäisenä käsitellään binaarilukuja, joista jatketaan kolmijärjestelmään ja lopulta 

kymmenjärjestelmään. Leikissä opettaja ja oppilas kuvittelevat olevansa töissä 

pakkaamoissa, jossa toinen on postinpakkaaja, sekä lähettäjä ja toinen on lähetyksen 

vastaanottaja. Postinpakkaamossa lähettäjä haluaa toimittaa toiseen pakkaamoon 

paketin ilman että kyseistä pakettia tarvitsee konkreettisesti lähettää. Paketin 

lähettämisen sijasta lähettäjä kirjoittaakin koodin, ilmoittaa koodin vastaanottajalle ja 

koodin avulla lähetyksen vastaanottaja osaa pakata samanlaisen paketin ja selvittää sen 

sisällön. (Bazia & Kahanpää.) 

Lähetettävän paketin sisältönä leikissä käytetään Lego-palikoita vaihteleva määrä. 

Lego-palikoiden lukumäärä edustaa kymmenjärjestelmän lukua, joka Legojen 

pakkaamisen kautta muutetaan toisen lukujärjestelmän luvuksi. Käsiteltäessä 

binaarilukuja, kymmenjärjestelmän luku eli tietty määrä Lego-palikoita, pakataan ensin 

laatikoihin, joihin mahtuu kaksi Lego-palikkaa. Jos kahden Legon paketteja on kaksi tai 

enemmän, nämä paketit pakataan edelleen suurempiin laatikoihin, joihin mahtuu 

täsmälleen kaksi edellisen kokoluokan pakettia. Samalla periaatteella jatketaan 
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pakettien pakkaamista suurempiin paketteihin, jos edellisen kokoluokan paketteja tulee 

kaksi tai enemmän. Yksittäistä Legoa tai pakettia ei tule pakata isompaan pakettiin. 

(Bazia & Kahanpää.) 

Kun Legot on saatu pakattua, paketeista muodostetaan koodi. Koodissa ilmoitetaan, 

kuinka monta kappaletta kunkin kokoluokan paketteja pakkaamisprosessissa on 

syntynyt. Koska kaksi Lego-palikkaa tai kaksi samankokoista pakettia pakataan aina 

seuraavan kokoluokan pakettiin, mahdollinen merkintä kyseisen kokoluokan pakettien 

lukumäärälle on aina 0 tai 1. Merkintä pakettien lukumäärästä tulee koodiin 

järjestyksessä vasemmalta oikealle suurimmasta pienimpään. Kirjoitetun koodin 

paikkajärjestelmä vastaa siis tutun kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmää ja kirjoitettu 

koodi on itse asiassa binaarijärjestelmän luku. (Bazia & Kahanpää.) 

Postinpakkausleikin alussa koodin kirjoittamista helpotetaan hieman käyttämällä värejä 

ja lomaketta, johon koodi kirjoitetaan. Väreillä eritellään pakettien kokoluokat ja 

autetaan lasta merkitsemään kunkin kokoluokan paketin oikea koodi oikeaan kohtaan 

lomaketta. Koodia kirjoittaessa voidaan käyttää myös samanvärisiä värikyniä, kuin eri 

kokoluokkien paketit. Jotta lapsi lopulta osaisi muuttaa kymmenjärjestelmän luvun 

toiseen lukujärjestelmään ja toisin päin ilman Lego-palikoiden ja pakettien apua, 

leikkiin on kehitetty seuraavat vaiheet, joiden mukaan leikki etenee.  

1. Lapselle opetetaan Lego-palikoiden pakkaamisen periaate ja koodin kirjoitus 

lomakkeelle. Pakkaamisen harjoittelu aloitetaan pienistä luvuista ja palikka 

kerrallaan siirrytään suurempiin lukuihin. Tämän vaiheen tavoitteena on, että 

lapsi osaa pakata palikat ja kirjoittaa koodin täsmällisesti. 

2. Pakkaamisen ja koodin kirjoituksen opettelun jälkeen lapsi opetetaan 

rakentamaan oikeanlainen pakkaus annetusta koodista. Paketin lähettäjä pakkaa 

tietyn lukumäärän Legoja, mutta ei näytä työn tulosta paketin vastaanottajalle. 

Lähettäjä ilmoittaa pelkän koodin ja vastaanottajan on muodostettava 

samanlainen paketti ja selvittää paketissa olevien Lego-palikoiden lukumäärä. 

Leikin edetessä osia vaihdellaan. Vähitellen yritetään irrottautua lomakkeesta, ja 

kirjoittaa koodin suoraan ilman lomaketta. 

3. Lego-palikoiden ja laatikoiden käytöstä luovutaan ja pakkaus tapahtuu pelkän 

kynän ja paperin avulla. Palikat korvataan paperille piirretyillä pisteillä ja ne 
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pakataan laatikoihin piirtämällä aitaukset pisteiden ympärille. Ennen kuin tähän 

vaiheeseen siirrytään, opettajan täytyy varmistaa, että lapsi osaa sujuvasti leikin 

aikaisemmat vaiheet. Aitauksien piirtämisessä voidaan edelleen käyttää apuna 

värejä ilmaisemaan tietyn kokoista pakettia. Kirjanpitolomaketta voidaan myös 

käyttää, jos vaikeuksia ilmenee. 

    

Kuva 3.2.5 Legot ja pahvilaatikot korvattu paperille piirretyillä pisteillä ja aitauksilla.  

Leikittäessä postinpakkausleikkiä ensimmäistä kertaa idean ymmärtämiseen ja eri 

työvaiheisiin on hyvä käyttää runsaasti aikaa. Seuraaviin työvaiheisiin kannattaa siirtyä 

vasta sitten, kun oppilas hallitsee vaivattomasti edelliset vaiheet. Leikin ensimmäinen 

vaihe ja sen sisäistäminen ovat jatkon kannalta tärkeitä, sillä idea säilyy samana, vain 

pakkausten koko ja koodeissa käytettävät numerot pakkausten lukumäärän myötä 

muuttuvat. Muihin lukujärjestelmiin siirtyminen onkin helppoa, kun leikin idea on 

ymmärretty hyvin. (Bazia & Kahanpää.) 

Leikin toinen vaihe, kolmijärjestelmä, on pitkälti samanlainen kuin ensimmäinen vaihe. 

Pakkausten koko muuttuu isommaksi, niin että pienimpään pakettiin mahtuu kolme 

Lego-palikkaa. Toiseksi pienimpään pakettiin mahtuu kolme pienintä pakettia ja niin 

edelleen. Koodin kirjoittamisessa eri kokoluokan pakettien lukumäärän merkitsemiseen 

on nyt käytettävissä luvut 0, 1 ja 2, muutoin koodin kirjoittaminen ei muutu. 

Vastaavalla tavalla jatketaan eri lukujärjestelmien läpikäymistä aina 

kymmenjärjestelmään saakka. Siirryttäessä uuteen lukujärjestelmään, opettajan ei 

tarvitse suoraan kertoa miten isompien pakettien ja koodin kirjoittamisen kanssa tulisi 

toimia, vaan pyritään siihen, että lapsi keksisi menettelytavan itse. Viimeistään 

kymmenjärjestelmään päästäessä lapsi huomaa mistä on kysymys ja tässä vaiheessa 
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voidaan paljastaa, mitä aikaisemmin on oikein harjoiteltukaan. Kaikkia lukujärjestelmiä 

ei toki tarvitse opetella vastaavalla tavalla. Lukujärjestelmistä voidaan poimia 

mielenkiintoisimmat ja lopuista todeta, miten niiden kohdalla toimittaisiin. Leikkiä ei 

tietenkään tarvitse lopettaa kymmenjärjestelmään. Lapsen kanssa voidaan tutustua 

esimerkiksi 12- ja 60-järjestelmiin ja pohtia niiden yhteyttä kelloon ja eri kalentereihin. 

(Bazia & Kahanpää.) 

Postinpakkausleikin tavoitteena on muiden lukujärjestelmien opetuksen lisäksi tukea 

kymmenjärjestelmän ymmärtämistä sekä valmistella potenssikäsitteen opetusta. 

Lukujen pakkaamisen ohella lapsen kanssa voidaan helposti myös tutkia jaollisuutta, 

jakojäännöstä ja lukujen jakamista alkutekijöihin. Lisäksi on ajateltu, että lapsi voidaan 

tätä kautta tutustuttaa eksponenttifunktioon ja kombinatoriikan alkeisiin. (Bazia & 

Kahanpää.) 

3.3 Aikaisemmat tutkimukset salamamenetelmästä  

Salamamenetelmän tutkimus sai alkunsa Piotr Bazian lapsilleen kotioloissa tekemästä 

opetuskokeilusta ja tämän opetuskokeilun tulosten esittelystä Jyväskylän yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lehtorille Lauri Kahanpäälle. Jyväskylän 

yliopistolla Bazian lapsia haastateltiin ja ikäisiinsä verrattuna heidän havaittiin osaavan 

matematiikkaa erityisen hyvin. Opetuskokeilun tulosten ja lasten haastattelujen 

perusteella menetelmä todettiin mielenkiintoiseksi ja aiheelliseksi tutkimuskohteeksi. 

Menetelmän tutkimus ja opetuskokeilut aloitettiin Jyväskylässä alkuvuodesta 2009 ja 

samana keväänä käynnistettiin rinnakkaistutkimus Puolassa Krakovan yliopiston 

kasvatustieteiden laitoksella. Näiden tutkimusten lisäksi menetelmästä on järjestetty 

koeopetusta ja tehty tutkimusta pienemmillä aineistoilla Helsingin Yliopistollisen 

keskussairaalan lastenklinikalla ja Puolassa puheterapeutti Katarzyna Bienkowskan 

toimesta. (Bazia & Kahanpää; Vuorela, 2012.) 

Jyväskylässä menetelmän tutkijoina ja opettajina ovat toimineet Jyväskylän yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valmistumisvaiheessa olevat matematiikan 

aineenopettajaopiskelijat, jotka tekivät tutkimusta pro gradu -työnään. Nämä pro gradu -

tutkielmat ovat olleet laadullisia tapaustutkimuksia, joissa on enimmäkseen tutkittu 

menetelmän sopivuutta esiopetukseen ja alakoulun oppilaille. Yksi pro gradu -työ on 

myös tehty menetelmän sopivuudesta kuulovammaisille oppilaille ja yksi menetelmän 
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käytöstä erityislahjakkaan oppilaan opetuksessa. Tutkimuksiin osallistuneita oppilaita 

Jyväskylässä on ollut kaiken kaikkiaan 14. Muutamien oppilaiden kohdalla koeopetusta 

on jatkettu eri pro gradu -tutkielmien yhteydessä. Kevääseen 2013 mennessä 

menetelmästä on tehty kaiken kaikkiaan seitsemän pro gradu -työtä ja muutamia on 

vielä tekeillä. Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla järjestettyyn 

koeopetukseen osallistui yksi kuuro lapsi. Tässä tutkimuksessa opetuksen aiheena ei 

ollut matematiikka. (Bazia & Kahanpää.) 

Puolassa Krakovan yliopiston kasvatustieteiden laitoksella tutkimusta 

salamamenetelmän käytöstä johti tohtori Barbara Nawolska. Käytännön koeopetuksen 

toteuttivat kaksi Nawolskan oppilasta lastentarhan oppilaille. Tutkimukseen osallistui 

13 lasta. Ennen tutkimusta lasten lähtötaso testattiin ja tutkimuksessa käytettiin 

vertailuryhmää. Myöhemmin Puolassa salamamenetelmästä kiinnostui myös 

puheterapeutti Katarzyna Bienkowska, joka alkoi pitää koeopetusta kahdelle 

sisäkorvaistute lapselle. Bienkowskan oppilaiden kohdalla tavoitteena oli kuntouttaa 

heitä tulemaan toimeen normaalikuuloisten kanssa ilman viittomakieltä. (Marttala 

2010.) 

Sekä Suomessa että Puolassa salamamenetelmästä tehtyjen opetuskokeilujen tulokset 

ovat olleet myönteisiä. Tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että Piotr Bazian 

salamamenetelmällä pienet lapset oppivat matematiikkaa hyvin ja hyötyvät opetuksesta 

myös henkisellä tasolla. Opetuskokeilujen perusteella menetelmä vaikuttaisi sopivan 

erityisesti lahjakkaille oppilaille, sekä oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea 

opiskeluunsa. Jyväskylässä kuulovammaisille järjestetyssä opetuskokeilussa 

menetelmän havaittiin toimivan opetuskokeiluun osallistuneiden lasten kohdalla. 

Vuorela (2012) toteaa, että menetelmä sopii kuulovammaisille sen visuaalisuuden ja 

yksilöllisyyden ansiosta. Bienkowskan Puolassa tekemät tutkimukset 

salamamenetelmästä ovat antaneet viitteitä myös siitä, että menetelmä edistäisi 

sisäkorvaistutelasten kuntoutumista. Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin toteutettu 

pienillä aineistoilla ilman tilastollista analyysiä, joten varmoja johtopäätöksiä ja 

yleistyksiä tutkimusten tuloksista ei ole voitu tehdä. (Bazia & Kahanpää; Vuorela, 

2012.) 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen teoriaosiossa läpi käytyjen tutkimustulosten ja kirjallisuuden 

perusteella voidaan todeta, ettei tutkimuksissa ole havaittu mitään syytä, miksi 

kuulovammaiset lapset eivät voisi oppia matematiikkaa. Silti kuulovammaisten lasten 

menestys matematiikassa on edelleen heikkoa kuulevien lasten suorituksiin verrattuna, 

vaikka menestys onkin parantunut muun muassa viittomakielisen opetuksen myötä. On 

perusteltua sanoa, että kuulovammaisten lasten matematiikan oppimisesta on tarpeellista 

tehdä lisää tutkimusta ja tarkastella eri opetusmenetelmien soveltuvuutta 

kuulovammaisten lasten matematiikan opetukseen. 

Useissa tutkimuksissa korostetaan kuulovammaisten heterogeenisuutta ryhmänä. 

Ryhmän sisällä kielelliset lähtökohdat ja esitiedot voivat vaihdella laajasti ja ne ovat 

esimerkkejä tekijöistä, jotka on otettava huomioon tavoiteltaessa tehokasta opetusta. 

Koska myös puutteet aikaisissa kokemuksissa näyttäisivät tutkimusten mukaan olevan 

merkittävä osatekijä kuulovammaisten lasten heikon matematiikan osaamisen taustalla, 

olisi hyödyllistä löytää keino, jolla hyvin nuorillekin kuulovammaisille lapsille 

voitaisiin opettaa matematiikkaa mahdollisesta heikosta kielitaidosta huolimatta ja 

huomioiden yksilölliset lähtökohdat. Näiden tietojen pohjalta herää kysymys, olisiko 

Piotr Bazian kehittämä yksilöllinen ja asioiden konkreettiseen esitystapaan perustuva 

opetusmenetelmä osa ratkaisua kuulovammaisten lasten matematiikan opetuksen 

parantamiseen. 

Tämä tutkimus on osa useamman tutkimuksen tutkimussarjaa, jossa on aikaisemmin 

tehty yksi tutkimus Piotr Bazian salamamenetelmän soveltuvuudesta kuulovammaisille 

lapsille. Kyseisessä tutkimuksessa analysoitiin salamamenetelmän toimivuutta 

aikaisemman tutkimustiedon ja neljälle kuulovammaiselle lapselle järjestetyn 

koeopetuksen pohjalta. Koeopetukseen osallistuneista lapsista yksi oli diagnosoitu 

lievästi autistiseksi, mutta tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan menetelmää lasten 

kuulovammaisuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada 

lisäselvyyttä Piotr Bazian salamamenetelmän soveltuvuudesta kuulovammaisten lasten 

opetukseen esi- ja alakouluasteella, sekä tämän lisäksi selvittää menetelmän sopivuutta 

autististen lasten opetukseen. Tutkimuksessa halutaan selvittää, kuinka 

kuulovammaisten ja autististen lasten opetusta on mahdollista parantaa ja onko Piotr 
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Bazian salamamenetelmä hyvä keino opetuksen parantamiseksi. Koska 

salamamenetelmän soveltuvuudesta kuulovammaisten lasten opetukseen on 

aikaisemmin tehty vasta yksi tutkimus, on edelleen syytä tutkia peruskysymyksiä Piotr 

Bazian salamamenetelmästä. Sen lisäksi, että halutaan selvittää, toimiiko 

salamamenetelmä kuulovammaisten lasten matematiikan opetuksessa, pyritään 

selvittämään menetelmän käytön muita vaikutuksia kuulovammaisten lasten 

oppimiseen. Edellä mainittuja asioita halutaan tässä tutkimuksessa tarkastella myös 

autismin näkökulmasta, koska yhdellä koeopetukseen osallistuneista lapsista oli todettu 

autistisia piirteitä. Tutkimusongelmaan haetaan selvyyttä muotoilemalla seuraavat 

tutkimuskysymykset. 

Toimiiko Piotr Bazian salamamenetelmä matematiikkaa opetettaessa 

alakouluasteella viittomakielisille ja sisäkorvaistutelapsille? 

Voidaanko kuulovammaisten lasten matematiikan oppimista parantaa tällä 

menetelmällä?  

Sopiiko Piotr Bazian menetelmä autistisille lapsille? 

Parantaako Bazian menetelmän avulla annettu opetus kuulovammaisten ja 

autististen lasten opetusta muutenkin? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on jatkoa syksyllä 2011 toteutetulle tutkimukselle salamamenetelmän 

toimivuudesta kuulovammaisten lasten perusopetuksessa. Kyseessä on suppealla 

aineistolla tehtävä esitutkimus, jossa tarkastellaan aikaisempia tutkimustuloksia ja 

kirjallisuutta kuulovammaisten ja autististen lasten oppimisesta ja opetuksesta. Lisäksi 

aikaisemmassa tutkimuksessa aloitettua koeopetusta jatkettiin siihen osallistuneiden 

neljän kuulovammaisen lapsen kanssa. Kuten teoriaosuudessa havaittiin, määrällisten 

tutkimusten tekeminen kuulovammaisten kohdalla on hankalaa, sillä tarpeeksi suurta 

homogeenista otosta on usein vaikea löytää. Usein myös kuulovammaisista tehtyjen 

tutkimusten tulosten vertailu ja yleistäminen on ongelmallista, sillä kuulovammaisilla 

taustatekijät vaihtelevat huomattavasti. Myös koeopetukseen osallistuneiden lasten 

taustat ovat toisiinsa ja kuuleviin oppilaisiin nähden hyvin erilaisia. Siksi ei ole 

mielekästä vertailla lasten suorituksia muiden suorituksiin, vaan opetuskokeilut ovat 

tapaustutkimuksia, joita analysoimalla pyritään saamaan tietoa salamapelimenetelmän 

toimivuudesta käytännössä. 

5.2 Koeopetuksen suorittaminen 

5.2.1 Koeopetukseen osallistuneet lapset 

Syksyllä 2011 salamamenetelmän koeopetukseen oli osallistunut neljä kuulovammaista 

lasta, joiden kanssa koeopetusta jatkettiin myös keväällä 2012. Vaikka 

salamamenetelmän toimivuutta tutkitaan tässä tutkimuksessa edellisestä tutkimuksesta 

erillisenä osana, tavoitteena oli myös järjestää koeopetusta mahdollisimman pitkään 

samoille lapsille opetuksen pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Koulun ja oppilaiden 

kannalta opetuksen jatkaminen oli myös toivottavampaa lyhyiden opetuskokeilujen 

sijaan. Syksyn 2011 jälkeen tutkimusta oli ollut tarkoitus jatkaa toisen opiskelijan 

toimesta, joka ehti pitää lapsille kolme opetustuokiota tammikuussa 2012. Opiskelija ei 

henkilökohtaisista syistä voinut kuitenkaan jatkaa koeopetusta ja tulin hänen tilalleen 

lyhyellä varoitusajalla. Seuraavassa kuvataan mitä syksyn 2011 ja tammikuun 2012 

salamamenetelmän opetustuokioilla ehdittiin lapsille opettaa ja mikä oli heidän 
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lähtötasonsa matematiikassa ennen keväällä 2012 pitämiäni salamamenetelmän 

opetustuokioita. Luvat oppilaiden koeopetukseen osallistumiseen ja opetustuokioiden 

dokumentointiin oli kysytty syksyllä 2011 koeopetusta aloitettaessa. Kuvauksissa lasten 

nimet on muutettu. 

5.2.1.1 Risto 10-vuotta 

Koeopetusta aloitettaessa Risto oli 10-vuotias ja kävi 3. luokkaa. Riston vanhemmat 

ovat kuulevia ja Ristolle oli varhaislapsuudessa asetettu sisäkorvaistute, mutta puheesta 

hänen oli vielä osittain vaikeaa saada selvää, joten kommunikaatioon käytettiin viitottua 

suomea. Ristolla oli todettu vaikea-asteinen puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeus, 

jolla on ollut myös vaikutusta Riston kognitiiviseen kehitykseen. Koulussa oppiminen, 

ymmärtäminen ja asioiden muistaminen on ollut välillä vaikeaa. Syksyllä 2011 Riston 

kanssa oli koulussa käytetty Matematiikka 1. kevät -kirjaa ja koeopetusta aloitettaessa 

Risto osasi laskea yhteen- ja vähennyslaskuja kohtalaisen hyvin alueella 0-20.  

Syksyn 2011 koeopetuksen aikana salamamenetelmällä Riston kanssa harjoiteltiin 

lukujen tunnistamista erilaisista Lego-rakennelmista ja myöhemmin yhteenlaskuja 

Legojen avulla ja päässälaskuina. Risto oli aikaisemmin käyttänyt laskuissa usein 

sormia apuna ja 10 + x laskuissa hän oli aloittanut laskemisen sormilla luvusta 1, sen 

sijaan että olisi suoraan lisännyt luvun lukuun 10. Koeopetuksessa Risto oppi 10 + x 

laskuissa lisäämään luvun x suoraan lukuun 10 ja laskut sujuivat hyvin myös 

päässälaskuina. Joulukuussa Riston kanssa salamapelituokioilla siirryttiin 

harjoittelemaan postinpakkausleikkiä. Leikkiä ehdittiin harjoitella kuudella 

opetustuokiolla ennen syksyn koeopetuksen loppumista. Näiden opetustuokioiden 

aikana Risto oli oppinut pakkaamaan Legot oikean kokoisiin laatikoihin ja kirjoittamaan 

pakettia vastaavan koodin.  

Tammikuussa 2012 Riston kanssa oli salamamenetelmällä aloitettu harjoittelemaan 

kolmen luvun yhteenlaskuja, joita oli ehditty harjoitella kolmen opetustuokion verran. 

Koulun opettajan mukaan kolmen luvun yhteenlaskut olivat Ristolle vielä hankalia. 

Myös vähennyslaskuissa Ristolla oli vielä vähän vaikeuksia.  
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5.2.1.2 Mari 8-vuotta 

Mari on kuurojen vanhempien kuuro lapsi ja äidinkielenä Marilla on suomalainen 

viittomakieli. Koeopetuksen alkaessa Mari oli 8-vuotias 2. luokan oppilas. Kouluun 

tullessaan Marilta puuttuivat esikoulussa opittavat tiedot ja siksi Mari oli 

matematiikassa vuosiluokan jäljessä. Syksyllä 2011 Marin kanssa oli koulussa opeteltu 

1. lk syksyn matematiikan tehtäviä ja hän osasi kahden luvun yhteenlaskuja, joiden 

summa oli kymmenen tai vähemmän. Marille matematiikka oli koulussa tuntunut 

työläältä ja häntä oli vaikea motivoida tehtävien pariin. Mari oli myös herkästi 

kärsimätön, jos hän ei osannutkaan laskea tehtäviä.  

Syksyn salamapelituokioilla Marin kanssa oli aluksi harjoiteltu lukumäärien 1-10 

tunnistamista ja myöhemmin siirrytty harjoittelemaan yhteenlaskuja ja niiden 

viittomista. Lukujen tunnistamisessa ja yhteenlaskuissa pitäydyttiin Marille 

helpohkoissa tehtävissä, sillä Marin kohdalla salamapelituokioilla haluttiin erityisesti 

vahvistaa hänen itsetuntoaan tehtäviä tehdessä ja motivoida matematiikan opiskeluun. 

Myöhemmin syksyllä Marin kanssa yhteenlaskuja harjoiteltiin myös vihkotehtävinä, 

kun laskujen laskeminen oli alkanut sujua Legojen avulla. Joulua kohti Mari oli 

edistynyt hyvin yhteenlaskuissa. Sormien avulla laskeminen oli syksyn mittaan 

vähentynyt ja Marin asenne matematiikkaa kohtaan oli muuttunut positiivisemmaksi ja 

hän oli kärsivällisempi tehtäviä tehdessä.  

Tammikuun kolmella salamapelituokiolla Marin kanssa oli kerrattu yhteenlaskuja ja 

yhdellä tuokiolla kokeiltu joukko-oppia. Yhteenlaskut olivat sujuneet Marilta todella 

hyvin, mutta joukko-oppi ei ollut tuntunut Marista mieluisalta. Kevään alussa Marin 

kanssa oli koulussa siirrytty harjoittelemaan vähennyslaskuja. Opettajan mukaan Mari 

tarvitsisi harjoitusta yhteen- ja vähennyslaskuista alueella 0-20. 

5.2.1.3 Niilo 6-vuotta 

Niilo on kuuro poika, jolla on kuuro perhe. Niilon kotona käytetään viittomakieltä, joka 

ei ole suomalainen viittomakieli. Syksyn salamapeliopetusta aloitettaessa Niilo oli 6-

vuotias ja hän oli aloittanut koulun Haukkarannassa samana syksynä. Kouluun 

tullessaan Niilolla ei ollut yhteistä kieltä opettajien kanssa. Koulussa oli Niilon kanssa 

keskitytty suomalaisen viittomakielen opetteluun ja syksyn mittaan koulun muu väki ja 

Niilo pystyivät jo kommunikoimaan keskenään. Matematiikassa Niilon kanssa 
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käytettiin esikoulun matematiikan kirjaa ja hän oli opetellut lukuja 0-5 ennen 

salamapelin opetustuokioiden aloitusta. 

Salamapelin opetustuokioilla Niilon kanssa oli alkusyksystä harjoiteltu lukujen 1-10 

tunnistamista ja samalla opeteltu värien ja lukujen viittomia suomalaisella 

viittomakielellä, sekä myöhemmin numerosymboleiden kirjoittamista. Vähitellen 

opetustuokioilla siirryttiin harjoittelemaan yhteenlaskuja Lego-rakennelmien avulla. 

Loppusyksystä yhteenlaskuja laskettiin myös kirjoitetussa muodossa ja yhteenlaskut, 

joiden summa oli viisi tai alle, Niilo osasi myös päässälaskuina. Niilo oli edistynyt 

opetuksessa nopeasti ja havaitsi lukumääriä nopeasti ja tarkasti. 

Kevään alussa salamamenetelmän opetustuokioilla Niilon kanssa oli kerrattu pienten 

lukujen yhteenlaskuja, joiden summa oli enintään 6. Ensimmäisellä tuokiolla Niilo oli 

turvautunut sormilla laskemiseen, mutta muutoin laskut olivat menneet ihan hyvin. 

Näiden tuokioiden jälkeen Niilo oli ollut poissa koulusta noin puolitoista viikkoa. 

Koulun opettajan mukaan Niilo tarvitsisi harjoitusta yhteen- ja vähennyslaskuissa 

luvuilla 0-10, mutta tätä suuremmat laskut eivät olleet vielä esikoulussa tavoitteena. 

5.2.1.4 Miro 13-vuotta 

Miro on kuulevien vanhempien poika, joka oli koeopetusta aloitettaessa 13-vuotias. 

Mirolle oli asetettu sisäkorvaistute varhaislapsuudessa, mutta kommunikointikieleksi 

hänen kanssaan on kuitenkin muodostunut viittomakieli. Mirolla oli todettu vaikea 

puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeus ja lisäksi hänen käyttäytymisessään oli 

havaittu autistisia piirteitä. Syksyyn 2011 mennessä Miron kanssa oli koulussa opeteltu 

2. luokan matematiikkaa. Miro hallitsi hyvin yhteen- ja vähennyslaskut ja syksyllä oli 

aloitettu harjoittelemaan kahden ja kolmen kertotaulua. Miron opettajan mukaan 

kertolaskut olivat olleet Mirolle vaikeita ja ne sekoittuivat usein yhteenlaskuihin. Tästä 

syystä Miron kanssa päätettiin keskittyä myös salamamenetelmän opetustuokioilla 

kertolaskujen harjoitteluun, kunhan ensin oli opeteltu tunnistamaan lukuja 

legorakennelmista. 

Syksyn 2011 alussa Miron kanssa oli ensin tutustuttu salamapelin ideaan ja harjoiteltu 

lukujen tunnistamista erilaisista legorakennelmista. Rakennelmien tunnistaminen oli 

sujunut Mirolta oikein hyvin, joten menetelmässä edettiin nopeasti suurempien lukujen 

tunnistamiseen ja yhteenlaskuihin. Yhteenlaskujen harjoittelu aloitettiin hieman 
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tavallista suuremmista luvuista kuin menetelmässä yleensä, sillä Miro oli jo koulussa 

oppinut yhteenlaskut hyvin. Loppusyksystä Miron kanssa harjoiteltiin kahden ja kolmen 

kertotauluja sekä Lego-rakennelmien että vihkotehtävien avulla. Joulua kohti laskut 

olivat alkaneet sujua Lego-rakennelmien avulla. Kevään 2012 alussa Miron kanssa oli 

edellisen salamapeliopettajan kanssa ensin kerrattu yhteenlaskuja, minkä jälkeen oli 

harjoiteltu kertolaskuja. Loman jälkeen pidetyillä tuokioilla Miro oli sekoittanut 

kertolaskut usein yhteenlaskuihin. 

5.2.2 Koeopetuksen salamapeliopettaja, tulkin käyttö ja vuorovaikutus 

opetustuokioilla 

Tutkimuksen salamapeliopettaja on valmistumisvaiheessa oleva matematiikan ja 

kemian aineenopettajaopiskelija. Ennen salamamenetelmän koeopetusta aikaisempaa 

kokemusta eri-ikäisten lasten kanssa työskentelystä minulle oli kertynyt pedagogisten 

opintojen opetusharjoittelun, ala- ja yläkoulujen sijaisuuksien ja päiväkodissa tehtyjen 

kesätöiden kautta. Muutamia kertoja opetusharjoittelussa opetin myös autistista lasta, 

mutta tietoni autismista ennen tämän tutkimuksen tekemistä olivat hyvin pintapuolisia. 

Kuulovammaisia lapsia en ollut opettanut ennen tätä opetuskokeilua. Sen sijaan tietoa 

viittomakielestä ja kuurojen kulttuurista oli kertynyt kahden Jyväskylän yliopiston 

Kielikeskuksen järjestämän viittomakielen kurssin kautta, joista tosin oli koeopetuksen 

alkaessa ehtinyt jo kulua aikaa. Varsinaiseksi viittomakielen taitajaksi opettajaa ei voi 

siis sanoa, mutta luvut, värit ja muutamia muita viittomakielen perusviittomia oli jo 

valmiiksi hallussa. Viittomakielen kurssien kautta olin myös saanut omakohtaista 

kokemusta viittomakielen eduista ja hankaluuksista opetuksessa. 

Suurimmalla osalla opetustuokioista oli paikalla minun ja koeopetukseen 

osallistuneiden lasten lisäksi tulkki. Tulkkia oli ainakin aluksi välttämätöntä käyttää, 

sillä viittomakielen taidoistani huolimatta kielitaitoni ei olisi riittänyt uusien leikkien 

selittämiseen tai ohjeistukseen ongelmatilanteissa. En myöskään olisi osannut sujuvasti 

siirtyä kunkin lapsen tarpeiden mukaan käyttämään viittomakieltä ja viitottua suomea. 

Tulkkeina toimivat koulun kaksi opettajaa, silloin kun he olivat käytettävissä. 

Useimmiten tulkkina toimi Maija Saastamoinen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Muutamilla opetustuokioilla olimme lasten kanssa myös ilman tulkkia, mutta näillä 

tuokioilla leikin idea oli lapsille entuudestaan tuttu ja myöhemmin keväällä oma 

kielitaitoni oli parantunut niin, että selvisimme ilman tulkkia. 
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Koska tämä tutkimus piti alun perin toteuttaa toisen opiskelijan toimesta, minulla ei 

ollut mahdollisuutta seurata syksyllä 2011 pidettyjä opetustuokioita ja tutustua 

oppilaisiin näiden opetustuokioiden yhteydessä. Ennen opetustuokioiden aloitusta kävin 

tutustumassa kouluun, tutkimuksessa yhteistyötä tekeviin opettajiin ja koeopetukseen 

osallistuviin lapsiin. Yksi opetustuokio pidettiin myös tuokioita aiemmin pitäneen 

Marika Vuorelan kanssa, jotta voisin seurata opetusta salamamenetelmällä käytännössä. 

Kaikki lapset eivät kuitenkaan olleet näillä vierailukäynneillä paikalla, joten itse 

pitämieni opetustuokioiden ensimmäinen kerta käytettiin myös suurimmaksi osaksi 

tutustumiseen ja lasten lähtötason arviointiin. Kahdella ensimmäisellä kerralla 

opetustuokiota ei myöskään videoitu, vaan tuokioilla keskityttiin hyvän 

vuorovaikutussuhteen luomiseen. 

5.2.3 Opetustuokioiden ajankohta 

Tätä tutkimusta edeltäneen tutkimuksen opetustuokiot pidettiin syksyllä 2011 ja 

jatkotutkimuksen opetustuokiot oli ollut tarkoitus pitää heti koeopetukseen 

osallistuneiden lasten joululoman jälkeen. Tammikuussa 2011 ehdittiin pitää kolme 

opetustuokiota, joista viimeinen pidettiin 13.1.2012. Tämän tutkimuksen opetustuokiot 

aloitettiin 23.2.2012 ja viimeinen tuokio oli 15.5.2012. Opetustuokioihin tuli siis taukoa 

lasten joululoman ajaksi ja myöhemmin hieman yli kuukauden ajaksi tutkijan 

vaihduttua. Salamaopetusta pyrittiin pitämään menetelmän periaatteiden mukaisesti 

usein, mutta lyhyinä tuokioina. Kullekin lapselle opetustuokioita oli suunniteltu 

pidettävän kolmena päivänä viikossa, mutta tämä ei ollut aina mahdollista juhlapyhien, 

oppilaiden sairastumisien ja koulun oman ohjelman takia. Koeopetuksen 

järjestämispäivät pyrittiin hajauttamaan pitkin viikkoa, mutta järjestelyissä oli otettava 

huomioon koulun ja lasten omat aikataulut. Siten opetuspäiviksi valikoituivat tiistai, 

torstai ja perjantai. Opetustuokiot pidettiin aamupäivällä välitunnin aikana, joka oli 

yleensä kahdenkymmenen minuutin mittainen. Opetustuokion pituudeksi 

salamamenetelmän opettajanoppaassa esitetään 5-10 minuuttia lasta kohden, mutta 

joskus opetustuokiot jäivät alle viiden minuutin mittaisiksi käytännön seikkojen takia. 

Muutaman kerran lapset esimerkiksi olivat unohtaa salamapelituokion ja siten tuokio jäi 

tarkoitettua lyhyemmäksi. Toisinaan taas oli mahdollista pitää yhdelle lapselle hieman 

pidempiä salamapelituokioita, jos joku ryhmän lapsista sattui olemaan poissa koulusta 

ja opetukseen osallistunut lapsi oli halukas pelaamaan peliä pidempään. Nämä 
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pidemmät opetustuokiot olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta alle kymmenen 

minuutin mittaisia. 

Opetustuokioita oli ollut tarkoitus pitää omalta osaltani kevään 2012 loppuun saakka, 

mutta loppukeväästä sain tietää saaneeni kesätöitä, jotka alkoivat toukokuun alussa. 

Päällekkäisyyksien vuoksi opetustuokioiden ajankohtaa yritettiin aluksi siirtää 

pidettäväksi tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin aamulla ennen koulun alkua. Pian 

kuitenkin todettiin, että järjestely ei toiminut lasten eikä itseni kannalta. Lapset 

unohtivat tulla aamulla salamapelituokiolle ennen koulun alkua ja olivat usein 

väsyneitä, mikä ei ollut menetelmän periaatteiden mukaista. Minä puolestaan en voinut 

olla lähes päivittäin poissa töistä. Näin ollen loppukevään salamapelituokiot jäivät 

pitämättä. Suunnitelluista opetustuokioista jäi toukokuun lopussa pitämättä kuusi kertaa 

ja kevään aikana ehdittiin siten järjestää koeopetusta yhteensä 28 kertaa. 

5.2.4 Opetustuokioiden suunnittelu  

Opetettavien aiheiden valintaan vaikuttivat ensisijaisesti kunkin lapsen yksilölliset 

tarpeet ja koulun puolesta heidän oppimiselleen asetetut tavoitteet. Aiheiden valinnassa 

kuunneltiin lasten opettajien näkemyksiä siitä, mitkä aiheet olisivat oppilaille 

mielekkäitä ja missä he tarvitsisivat lisäopetusta. Opetuksen suunnittelussa huomioitiin 

että tiettyjä aiheita oli opetettu lapsille sekä koulussa että syksyn 2011 

salamapelituokioilla, mutta osalla lapsista taidot olivat unohtuneet lomien aikana, joten 

näiden aiheiden opetusta oli syytä jatkaa. Menetelmän tehokkuuden arvioinnin kannalta 

parasta olisi ollut valita aiheita, joita ei ollut koulussa lapsille opetettu. Kuitenkin ottaen 

huomioon lasten matematiikan osaamisen tason, peruslaskutoimitusten opetus oli 

etusijalla ja ne ovat myös salamamenetelmässä ensimmäisiä opetettavia aiheita.  

Opetustuokioiden suunnittelu pyrittiin toteuttamaan salamamenetelmän pääperiaatteiden 

mukaisesti, kerraten jokaisella tuokiolla aikaisemmin opittua ja pitäen opetuksen tason 

oppilaalle sopivana. Koeopetuksen ensimmäiset opetustuokiot käytettiin hyvän 

vuorovaikutussuhteen luomisen lisäksi oppilaiden osaamistason arviointiin ja oppilaiden 

taitojen kehittymistä arvioitiin jatkuvasti koeopetuksen aikana. Seuraavien 

opetustuokion tehtävät suunniteltiin edellisten tuokioiden ja oppilaan edistymisen 

pohjalta. Päiväkirjamerkintöjen lisäksi pyrin pitämään taulukkoa yhteen-, vähennys- ja 

kertolaskujen osalta, mitä laskuja oppilaiden kanssa oli laskettu ja kuinka monta kertaa. 

Näin sain paremman käsityksen siitä, mitkä tehtävät olivat oppilaille olleet vaikeita ja 
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mitkä helppoja. Tarvittaessa tuokioilla palattiin harjoittelemaan oppilaalle vaikeita 

tehtäviä tai tietyn tyyppisten harjoitusten määrää vähennettiin, jos ne olivat oppilaalle 

helppoja tai oppilas jo hallitsi asian. Jos opetuksessa oli normaalia pidempiä taukoja, 

opeteltuja asioita kerrattiin hieman enemmän.  

Joskus oppilaiden osaamistason ja laskutaitojen kehityksen arviointi oli erittäin vaikeaa, 

sillä muutamien oppilaiden kohdalla tehtävistä suoriutuminen saattoi vaihdella 

huomattavasti lyhyen ajan sisällä. Myös lasten suhtautuminen tehtävien tekemiseen oli 

hyvin yksilöllistä ja tehtävien luonne saattoi merkittävästi vaikuttaa motivaatioon tehdä 

tehtäviä. Lasten opettajien neuvot olivatkin tärkeä apu opetuksen suunnittelussa, sillä 

erityisesti koeopetuksen alussa muutamien tapaamisten perusteella lasten taidoista ja 

luonteesta ei saanut riittävän hyvää kuvaa yksilöllisen opetuksen toteuttamiseksi. 

Oppilaiden kehityksen arvioinnin lisäksi opetettavissa aiheissa pyrittiin etenemään 

salamamenetelmän opettajanoppaan mukaisesti, mutta välillä haluttiin tuoda 

opetustuokioihin vaihtelua tekemällä hieman erilaisia harjoituksia. Esimerkiksi 

vihkotehtäviä käytettiin usein samalla opetustuokiolla konkreettisten tehtävien lisäksi, 

sillä symbolit olivat lapsille jo tuttuja ja ne toivat opetukseen vaihtelua, vaikka lapset 

eivät vielä täysin hallinneetkaan konkreettisilla esineillä tehtyjä tehtäviä. 

5.2.5 Opetusympäristö ja opetusmateriaalit  

Salamamenetelmän koeopetukseen oli Haukkarannan koululta varattu luokkahuone, 

jossa koeopetukseen osallistuneiden lasten oppitunnit yleensäkin pidettiin. 

Opetustuokiot pidettiin suurimmaksi osaksi tässä luokkahuoneessa. Silloin kun tämä 

luokkahuone ei ollut käytettävissä, tuokiot pidettiin viereisessä luokkahuoneessa, jossa 

lapsilla oli myös usein tunteja. Koeopetuksessa käytettävät tilat olivat siis oppilaille 

tuttuja. Molemmista luokkahuoneista oli näkymä koulun pihalle, jossa muut koulun 

oppilaat viettivät välitunnit. Luokkahuoneen ovi pidettiin salamamenetelmän 

opettajanoppaan ohjeiden mukaisesti auki, paitsi jos käytävässä oli kovasti 

opetustuokiota häiritsevää liikettä tai sieltä kantautui luokkaan kovaa melua. 

Luokkahuoneessa saattoi salamapeliopettajan, tulkin ja oppilaan lisäksi hetken aikaa 

olla muitakin oppilaita tai aikuisia. Silloin tällöin oppilaiden keskittyminen saattoi 

herpaantua pihalla tapahtuvan toiminnan tai muiden oppilaiden takia, mutta mitään 

merkittäviä keskittymistä haittaavia tekijöitä opetustuokioilla ei ollut tai ne olivat 

nopeasti ohimeneviä. 
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Opetusmateriaaleina käytettiin yhteen-, vähennys ja kertolaskuissa Lego-palikoita, 

pahvilaatikon kantta, vihkotehtäviä ja laskulappuja. Laskulaput olivat Vuorelan (2012) 

tutkimuksessa hyväksi havaittu tapa esittää vihkotehtävät yksi lasku kerrallaan pienellä 

lapulla ja niiden käyttöä osittain jatkettiin tässä tutkimuksessa. Postinpakkausleikissä 

opetusmateriaaleina käytettiin Lego-palikoita, pieniä erikokoisia ja erivärisiä 

pahvilaatikoita sekä leikin vaiheiden mukaan vaihtelevia taulukoita lukujen 

koodaukseen. Näiden materiaalien lisäksi käytettiin kyniä ja paperia. Yhdellä 

opetustuokiolla vihkotehtäviä tehtiin älytaulun avulla, kun tuokiolla ei ollut tarkoitus 

tehdä vihkotehtäviä, mutta oppilas halusi niitä silti tehdä. 

5.2.6 Koeopetuksen dokumentointi 

Opetustuokiot dokumentoitiin kolmen oppilaan osalta videokameran avulla. Tuokioiden 

videoinnin tarkoituksena oli toimia tarkkoina muistiinpanoina tutkimuksen tekijälle, 

joihin voitiin tarvittaessa palata tarkastelemaan, mitä opetustuokioilla tapahtui, mitkä 

tekijät vaikuttivat oppimiseen ja kuinka kauan opetustuokiot kestivät. Yhden oppilaan 

opetustuokioiden kuvaamiseen ei saatu vanhempien suostumusta, joten hänen 

kohdallaan tuokioista pyrittiin tekemään kirjallisesti enemmän muistiinpanoja sekä 

tuokion aikana että tuokioiden jälkeen. Jokaisen oppilaan kohdalla dokumentteina 

toimivat myös tuokioille tehdyt opetussuunnitelmat, sekä oppilaan mahdollisesti 

tuottamat piirustukset ja laskut paperille. Salamamenetelmän opettajan oppaassa 

ohjeistetaan tekemään muistiinpanoja oppilaiden edistymisestä heti opetustuokioiden 

jälkeen ja osittain myös sen aikana. Tätä periaatetta noudatettiin lähes poikkeuksetta. 

Opetuksen aikana tehdyistä muistiinpanoista kuitenkin havaitsin, että se vaikutti 

muutamien oppilaiden keskittymiseen ja vei turhaan huomiota pois tehtävistä. Tästä 

syystä pyrin tekemään muistiinpanot jatkossa heti tuokioiden jälkeen. Koska 

opetustuokioihin kokonaisuudessaan oli käytettävissä 20 minuuttia ja oppilaat tulivat 

tuokioille usein heti toistensa perään, muistiinpanojen kirjoittamiselle heti oppilaan 

tuokion jälkeen ei ollut käytettävissä paljoakaan aikaa. Siten päiväkirjamerkintöjä 

täydennettiin joskus kuvattujen videoiden avulla, niiden kolmen oppilaan osalta joiden 

kohdalla se oli mahdollista. 
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5.3 Aineiston analysointi  

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin ja pääasiassa 

menetelmän toimivuutta on selvitetty oppilaiden matematiikan osaamisen parantamisen 

näkökulmasta. Aineiston ja teorian kautta pyrittiin vastaamaan esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja seikkaperäisesti selvittämään, mitkä tekijät menetelmässä ja 

opetuskokeilun aikana ovat johtaneet tehtyihin havaintoihin. Menetelmän käyttöä ja sen 

ominaispiirteitä vertailtiin yleisesti kuulovammaisten oppimisesta tehtyjen tutkimusten 

valossa ja tämän tutkimuksen tuloksia vertailtiin aikaisemmassa tutkimuksessa saatuihin 

tuloksiin. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Koeopetuksen tulokset ja havaintoja opetustuokioilta 

6.1.1 Risto 10-vuotta 

Opetuskokeilun aluksi Riston kanssa jatkettiin kolmen luvun yhteenlaskuilla, joiden 

harjoittelemista Risto oli aloittanut edellisen salamapeliopettajan kanssa. 

Yhteenlaskettavat luvut olivat pieniä ja usein yhteenlaskettavien summa jäi alle 

kymmenen. Muutamia tehtäviä laskettiin myös suuremmilla luvuilla niin, että summa 

oli yli kymmenen, eikä Ristolla näyttänyt olevan näissä laskuissa erityisiä ongelmia. 

Useilla tuokioilla kuitenkin havaitsin, että Risto laski nopeasti laskulapuilla esitetyt 

tehtävät, mutta Legoilla ja viittoen esitetyissä tehtävissä hänellä oli enemmän ongelmia. 

Näissä tehtävissä Risto turvautui hyvin usein myös sormilla laskemiseen. Ilmeisesti 

laskutoimituksen tekeminen oli Ristolle huomattavasti helpompaa, kun 

yhteenlaskettavat olivat näkyvillä koko laskutoimituksen ajan. Legojen ja viittoen 

esitetyissä tehtävissä Riston täytyi samanaikaisesti pitää mielessä yhteenlaskettavat 

luvut ja tehdä laskutoimitus. Mielestäni poika osasi kolmen luvun yhteenlaskut hyvin, 

kun yhteenlaskettavat luvut olivat näkyvillä laskutoimituksen ajan. 

Muutaman opetustuokion jälkeen totesin, että ennen joulua aloitettu postinpakkausleikki 

voisi olla Ristolle mielekkäämpi leikki kuin yhteenlaskujen harjoittelu. 

Postinpakkausleikissä aloitettiin kertaamalla leikin idea, jonka Risto muistikin oikein 

hyvin. Aluksi leikkiä leikittiin Riston kanssa Legoilla ja pienillä värikkäillä 

pahvilaatikoilla, joihin hän pakkasi tietyn määrän Legoja. Tämän jälkeen Risto kirjasi 

taulukkoon, kuinka monta eriväristä pahvilaatikkoa postipakettiin kuului. Taulukkoon 

muodostui siis luku binaarijärjestelmässä. Koodin kirjoittamista helpottamassa 

taulukkoon oli piirretty kunkin sarakkeen ensimmäiselle riville kuva leikissä käytetyistä 

laatikoista. Lisäksi koodin kirjoittamisessa käytettiin ensimmäisillä tuokioilla apuna 

värikyniä, jotka vastasivat leikissä käytettyjen laatikoiden värejä. Värikynien käyttö 

jätettiin vähitellen pois, kun koodin kirjoittaminen alkoi sujua. Muutaman 

kertaustuokion jälkeen Riston kanssa voitiin siirtyä jo isompien lukujen pakkaamiseen 

ja harjoittelemaan paketin muodostamiseen koodista. Tämän jälkeen leikissä vaihdeltiin 

välillä postipaketin lähettäjän ja vastaanottajana rooleja. Postipaketin lähettäjä valitsi 
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jonkin lukumäärän, pakkasi ja koodasi sen, ja ilmoitti koodin paketin vastaanottajalle. 

Paketin vastaanottajan piti puolestaan selvittää, mikä luku oli kyseessä. Näin leikkiä 

jatkettiin opettajanoppaan ohjeiden mukaisesti edeten vähitellen konkreettisista 

esimerkeistä paperille piirrettäviin pisteisiin. Pakattaessa lukuja paperille piirrettyjen 

pisteiden avulla, koodin kirjoittamisessa käytettiin aluksi apuna uutta taulukkoa, johon 

oli pahvilaatikoiden sijaan kuvattu paperille piirretyt aitaukset. 

Kevään mittaan Risto edistyi erittäin hyvin postinpakkausleikissä ja suoritti tehtävät 

useimmiten virheettömästi. Risto myös vaikutti viihtyvän leikin parissa. Kevään 

viimeisillä tuokioilla ehdittiin siirtyä leikin toiseen vaiheeseen, jossa muutetaan lukuja 

kolmijärjestelmään. Siirryttäessä kolmijärjestelmään Risto oli aluksi hieman 

hämmentynyt ja välillä sekoitti leikin vaiheet keskenään, mutta näistä epäselvyyksistä 

päästiin kuitenkin yli. Mielestäni Riston edistyminen postinpakkausleikissä oli hyvin 

nopeaa ottaen huomioon, että joskus opetustuokioilla ehdittiin tehdä vain kaksi 

tehtävää. Opetustuokiot olivat Riston kohdalla useimmiten 5 - 6 minuutin mittaisia ja 

salamapelituokioille Risto osallistui 25 kertaa. Muutaman kerran Riston kanssa oli 

mahdollista pitää n. 10 minuutin mittaisia tuokioita, mutta karkeasti arvioituna Ristolle 

kertyi salamapeliopetusta hieman vajaat 2,5 tuntia. Näistä tuokioista neljä käytettiin 

kolmen luvun yhteenlaskujen harjoittelemiseen ja neljä postinpakkausleikin uuden 

vaiheen opettelemiseen. Binaarilukuihin käytettiin siis aikaa n. 1,5 tuntia. Vaikka Risto 

oppikin muuttamaan kymmenjärjestelmän lukuja binaariluvuiksi, täytyy kuitenkin 

muistuttaa, että hän ei itse tiennyt tehneensä niin. Leikin ideana on vähitellen käydä läpi 

eri lukujärjestelmiä ja lopulta päätyä harjoittelemaan postinpakkausleikkiä 

kymmenjärjestelmän luvuilla. Valitettavasti näin pitkälle postinpakkausleikissä ei 

ehditty edetä. 



 

73 

 

Kuva 6.1.1 Taulukon avulla binaariluvuiksi muutettuja kymmenjärjestelmän lukuja. 

6.1.2 Mari 8-vuotta 

Marin kanssa salamamenetelmän opetuskokeilu aloitettiin pienten lukujen 

yhteenlaskuilla. Mari oli harjoitellut yhteenlaskuja salamamenetelmällä jo edellisenä 

syksynä, mutta niissä oli vielä harjoittelemisen varaa. Muutaman salamapelituokion 

jälkeen kävi kuitenkin selväksi, etteivät yhteenlaskut enää olleet mielekkäitä tehtäviä ja 

kiinnostus niitä kohtaan oli hiipunut. Vaihtelun vuoksi Marin kanssa aloitettiin siten 

vähennyslaskujen harjoittelu. Ensimmäisillä tuokioilla tutustuttiin leikin ideaan 

laskemalla helppoja vähennyslaskuja. Aluksi en kertonut Marille, että leikissä 

harjoiteltiin vähennyslaskuja, vaan toivoin hänen huomaavan itse miten tehtävän voisi 

ratkaista. Ensimmäiset laskut 2-1, 3-1, 5-2 ja 6-3 Mari osasi intuitiivisesti ratkaista. 

Viimeisen laskun kohdalla halusin saada Marin ajattelemaan, millä tavalla hän saisi 

ratkaistua kannen alle jääneiden legojen lukumäärän. Kysyin häneltä miten hän oli 

ratkaissut edelliset tehtävät, mutta hän ei osannut aluksi sanoa. Sitten hän viittoi, että 

hän oli laskenut yhteenlaskuja, mutta pian korjasi että laskikin vähennyslaskuja. 

Mahdollisesti Mari ratkaisikin tehtävät aluksi yhteenlaskun kautta. Heti ensimmäisillä 

tuokioilla alettiin harjoitella myös tehtäviä vastaavien vähennyslaskujen viittomista, 

mikä osoittautuikin Marille aika vaikeaksi tehtäväksi. 

Vähennyslaskuja laskettaessa pyrin siihen, että etenemisjärjestys olisi systemaattinen, 

mutta ei kuitenkaan ennalta arvattava. Jos tuokion kaikki tehtävät olivat esimerkiksi 

järjestyksessä x-1 tai 6-x -laskuja, Mari helposti arvasi seuraavan laskun vastauksen 
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ennen kuin olin edes ehtinyt laskua esittää. Tehtävien tekemiseen ja Marin viihtymiseen 

opetustuokioilla vaikutti huomattavasti myös tehtävien taso. Liian helppojen tehtävien 

laskeminen oli Marista tylsää ja toisaalta taas vähän vaikeampia laskuja Mari ei 

toisinaan edes yrittänyt laskea. Aina en kuitenkaan antanut Marin ohittaa tehtäviä 

toteamalla ettei hän tiedä vastausta, vaan helppojen tehtävien kohdalla yritin johdatella 

häntä keksimään tehtävään ratkaisun. Erityisesti x-1 laskujen kohdalla saatoin joskus 

kysyä Marilta, mikä luku tulee ennen lukua x, jos hän ei muutoin keksinyt tehtävään 

vastausta. Kevään alussa Mari ei osannut vastata näihin kysymyksiin, mutta 

myöhemmin keväällä Mari keksi tehtäviin ratkaisuja myös tätä kautta. 

Motivaation ylläpitämiseksi sallin Marin joskus hieman muokata leikkiä mieleisekseen. 

Välillä annoin luvan käyttää Legoja apuna laskemisessa, jos tehtävä tuntui vaikealta. 

Silloin kun Mari otti itse Legot avuksi tehtävää ratkaistaessa, hän useimmiten teki niistä 

alkuperäistä kuviota vastaavan rakennelman ja joskus haki itselleen myös pienen korin 

kanneksi Legoille. Hän siis toisti tehtävän itselleen. Harvoin Mari varsinaisesti laski 

tehtävän vastauksen omista Legoistaan, vaan laskeminen vaikutti ennemminkin olevan 

mielekkäämpää, kun hän sai itse käyttää Legoja ja hänellä oli jotakin tekemistä. 

Tuokioilla Mari usein puuhailikin omiaan tai leikki pöydällä olleilla Legoilla, kun ei 

jaksanut odottaa että saisin rakennelman tehtyä. Ne tuokiot, joilla Mari pääsi tekemään 

tehtäviä minulle ja hänen roolinsa oli aktiivisempi, tuntuivat olevan hänelle kaikkein 

mieluisimpia. Joskus myös laskulapuilla laskeminen oli Marista mielekkäämpää kuin 

Legoilla laskeminen ja hän saattoi pyytää, että laskettaisiin tehtäviä laskulapuilla. En 

tiedä oliko tämä siksi, että näin laskeminen oli nopeampaa ja Marin ei tarvinnut ensin 

havaita laskettavia lukuja Legoista tai odottaa että sain rakennelman tehtyä, vai siksi 

että molemmat luvut olivat näkyvillä koko laskutoimituksen ajan ja siten laskeminen oli 

helpompaa. 

Sen lisäksi että Mari halusi itse päästä tekemään tuokioilla jotakin, luulen että osasyy 

Legojen käyttöön oli se, että näin hän sai pidettyä mielessä millainen lähtötilanne Lego-

rakennelmassa oli ollut. Vastaavaa havaitsin myös myöhemmin keväällä, kun Mari ei 

käyttänyt enää Legoja apuna, mutta hän viittoi vähennyslaskun alkua toistuvasti 

pitääkseen ensimmäisen luvun mielessä. Esimerkiksi laskussa 7-3 Mari viittoi laskun 

alkua 7- uudestaan ja uudestaan, jottei unohtaisi alkuperäistä lukua. Muutamilla 

tuokioilla havaitsin, että Mari saattoi myös käyttää sormia laskemisen apuna. 
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Esimerkiksi laskussa 8-6 hän saattoi pitää toisessa kädessä luvun kahdeksan viittomaa ja 

toisessa luvun kuusi viittomaa.  

Kevään kuluessa Marin kanssa edettiin vähitellen 4-x laskuista suurempiin 9-x 

vähennyslaskuihin. Välillä Marin kanssa laskettiin myös laskulapuilla, sillä ne toivat 

vaihtelua tehtäviin, vaikka Mari ei vielä täysin hallinnutkaan Legoilla tehtäviä laskuja. 

Kesää kohti vähennyslaskuissa Mari käytti harvemmin Legoja tai sormia apuna ja laskut 

alkoivat sujua hyvin päässälaskuina. Yleensä Mari suoriutui tehtävistä hyvin, kun vain 

malttoi keskittyä tehtäviin. Myös Marille vaikealta tuntunut vähennyslaskun 

muodostaminen ja viittominen Lego-rakennelmista luonnistui Marilta aina vain 

paremmin. Loppukeväästä vähennyslaskun viittominen jätettiin kokonaan pois, kun se 

sujui niin hyvin.  

Mari osallistui opetustuokioille yhteensä 27 kertaa. Useimmiten Marin tuokiot kestivät 

n. 5 minuuttia, mutta joinakin kiireisinä päivinä tuokion kesto jäi alle viiteen minuuttiin 

ja toisinaan oli taas mahdollisuus pitää hieman pidempi tuokio. Yhteensä Marille kertyi 

salamaopetusta siis n. 135 minuutin verran ja tässä ajassa ehdittiin kattavasti käydä läpi 

vähennyslaskuja luvuilla 0-9.  

6.1.3 Niilo 6-vuotta 

Edellisenä syksynä Niilon kanssa oli salamamenetelmällä harjoiteltu numeroita yhdestä 

kymmeneen ja yhteenlaskuja, joiden summa oli enintään 6. Lukujen tunnistaminen 

Lego-rakennelmista ja yhteenlaskut Legojen avulla olivat joulua kohti onnistuneet 

hyvin. Keväällä 2012 tarkoitus oli kertauksena aloittaa pienten lukujen yhteenlaskuilla, 

siirtyä vähitellen laskemaan yhteenlaskuja suuremmilla luvuilla ja myöhemmin 

harjoitella myös vähennyslaskuja. Ensimmäisillä salamapelituokioilla kuitenkin 

havaitsin, että Niilolla oli paljon vaikeuksia pienten lukujen yhteenlaskuissa. Hieman 

myöhemmin huomasin, että ongelmia oli myös lukujen hahmottamisessa. Lukujen 

tunnistaminen onnistui hyvin lukuun 4 asti, mutta tätä suuremmissa luvuissa alkoi olla 

ongelmia. Esimerkiksi luvun 6 Lego-rakennelmasta Niilo ei osannut sormilla laskematta 

sanoa, montako Legoa rakennelmassa oli, vaikka hän suoraan katseli kuviota.  

Niilon kanssa palattiin siis harjoittelemaan lukujen tunnistamista Lego-rakennelmista, 

sillä ilman lukujen tunnistamista ei voitu yhteenlaskuihin tai vähennyslaskuihinkaan 

jatkaa. Lukujen tunnistamisen harjoittelu aloitettiin luvusta 5, josta lähtien lukujen 
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tunnistaminen oli Niilolle hankalaa. Aluksi harjoittelimme lukuja 3-9 niin, että viitoin 

Niilolle luvun ja hän kokosi Legoista lukua vastaavan rakennelman. Lukuun 5 asti sujui 

hyvin, mutta tätä suurempien lukujen rakentaminen ei onnistunut ilman sormilla 

laskemista. Välillä kysyin myös Niilolta, tiesikö hän mikä luku tulee kyseisen luvun 

jälkeen, mutta luvusta 5 eteenpäin Niilo ei tätä tiennyt, ellei aloittanut laskemaan 

luvusta 1. Ensin epäilin, että Niilon vaikeus tunnistaa ja nimetä lukuja voisi johtua 

kielimuurista. Lapset olivat olleet syksyn salamapelituokioiden jälkeen joululomalla, 

minkä jälkeen Niilo oli ollut vielä noin puolitoista viikkoa poissa koulusta. Oli siis 

mahdollista, että uusi kieli oli loman aikana päässyt unohtumaan. Joskus myös uusia 

kieliä opetellessa tietyt sanat, kuten kuukaudet, opetellaan luetteloina. Tällöin yksittäistä 

sanaa voi olla vaikeaa muistaa luettelematta ensin koko sanalistaa. Siksi testasin Niilon 

kykyä viittoa numerot suomalaisella viittomakielellä sekalaisessa järjestyksessä. Tässä 

Niilolla ei kuitenkaan ollut ongelmia. 

Lukujen tunnistamisen harjoittelu aloitettiin tehtävillä, joissa Niilon tuli rakentaa 

hänelle näytettyä Lego-kuviota vastaava rakennelma. Aluksi tämäkin oli Niilolle 

vaikeaa, mutta taidot palasivat kertauksen myötä ja tuokioilla edettiin tasaista tahtia 

isompien lukujen tunnistamiseen. Vapun jälkeen Niilon kanssa oli edetty jo lukuun 10 

ja lukujen tunnistaminen erilaisista Lego-rakennelmista sujui ongelmitta. Niilon ei enää 

tarvinnut käyttää itse Legoja apuna tai laskea Legojen lukumäärää sormien avulla. 

Yhteenlaskujakin oli Niilon kanssa vaivihkaa samalla harjoiteltu, kun rakennelmissa 

käytettiin sekä vihreitä että valkoisia legoja. Näyttäessäni Lego-rakennelmaa Niilon tuli 

viittoa montako vihreää ja montako valkoista Legoa rakennelmassa on ja montako 

Legoja on yhteensä. Tässäkään ei ollut enää toukokuun alussa ongelmia.  

Toukokuussa lukujen tunnistamisesta siirryttiin harjoittelemaan yhteenlaskuja. 

Harjoittelu aloitettiin pienillä luvuilla ja muutosta edellisiin tehtäviin tuli nyt vain 

tehtävän viittomisessa. Aikaisemmin Niilo oli viittonut vihreiden ja valkoisten Legojen 

lukumäärän, sekä näiden lukumäärän yhteensä. Nyt edellisen lisäksi viitottiin 

rakennelmasta yhteenlasku, joka muutoin viitottiin samalla tavalla, mutta vihreiden ja 

valkoisten lukumäärien viittomien välissä viitottiin vain plus -viittoma. Vaikka Niilolla 

oli lukumäärien tunnistaminen ja viittominen sujunut edellisillä tuokioilla todella hyvin, 

yhteenlaskun muodostamisessa oli välillä ongelmia. Muutamissa tehtävissä Niilo saattoi 

ensin viittoa Legojen lukumäärät täysin oikein, mutta yhteenlaskua viittoessaan hän 

turvautui sormilla laskemiseen, eikä huomannut, että hän oli itse hetki sitten jo antanut 
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tehtävään vastauksen. Pian yhteenlaskun muodostaminen alkoi Niilolta kuitenkin sujua 

ja kevään viimeisellä salamapelituokiolla hän laski Lego-rakennelmista laskut 4+2, 4+3, 

4+4, 4+5, 4+1, 2+5, 3+3, 2+6, sekä laskulapuilla laskut 4+2, 4+1, 3+3, 3+2 ongelmitta. 

Niilo osallistui kevään aikana salamapelituokioille yhteensä 25 kertaa ja tuokiot kestivät 

n. 5 minuuttia. Yhteensä salamapeliopetusta Niilolle pidettiin siis n. 125 minuuttia. 

Harmittavasti opetustuokioita ei voitu keväällä pitää enää enempää. Niilo oli kevään 

aikana hieman tahmean alun jälkeen edistynyt lukujen tunnistamisessa ja 

yhteenlaskuissa nopeasti. Sormien käyttö oli Niilolla jäänyt lähes kokonaan pois ja hän 

osasi hyvin yhteenlaskuja, joiden summa oli alle kymmenen. Muutama opetustuokio 

lisää ei kuitenkaan olisi ollut pahitteeksi. 

6.1.4 Miro 13-vuotta 

Kevään 2012 salamapelituokioilla Miron kanssa jatkettiin kertolaskujen harjoittelua. 

Näitä oli harjoiteltu jo edellisenä syksynä ja tammikuussa kahdella opetustuokiolla, 

mutta Mirolla kertolaskut sekoittuivat edelleen välillä yhteenlaskuihin, joten harjoittelua 

päätettiin jatkaa. Pääasiassa Miron kanssa keskityttiin opetustuokioilla kertolaskujen 

idean mieltämiseen ja laskuja laskettiin pienillä luvuilla, jotta tunnistettavat Lego-

rakennelmat eivät olisi kasvaneet liian suuriksi. Oikean kertolaskun muodostaminen 

osoittautui kevään aikana Mirolle haastavimmaksi asiaksi kertolaskuissa, joten 

opetustuokioilla panostettiin tähän harjoittelemalla erilaisia laskuja, kuten 2*3, 3*2, 4*2 

ja 2*4, jotta näiden laskujen ero tulisi paremmin selväksi. Käytännön syistä tuokioilla 

laskettiin Legojen avulla lähinnä 2*x ja 3*x -laskuja, sillä Legoissa ei ollut riittävästi 

värejä esimerkiksi kahden kertotaulun laskujen 8*2, 9*2 ja 10*2 esittämiseen. Nämä 

olisivat myös olleet vaikeita havaita, joten legorakennelmissa pitäydyttiin aika 

yksinkertaisissa kuvioissa. Lego-rakennelmien lisäksi kertolaskuja laskettiin välillä 

vihkotehtävien avulla, joilla voitiin laskea hieman suurempiakin laskuja. 

Mirolla kertolaskujen osaaminen oli kevään salamapelituokioilla välillä hyvin 

vaihtelevaa. Varmasti jokaisen kohdalla oma vireystila vaikuttaa tehtävien suoritukseen, 

mutta erityisesti Miron kohdalla tehtävien osaaminen riippui mielestäni merkittävästi 

siitä, kuinka hyvin hän jaksoi tehtäviin keskittyä. Toisinaan Miro suoriutui tehtävistä 

todella hyvin, mutta toisinaan taas laskujen laskeminen ei sujunut ollenkaan ja joskus 

lukumäärien ja värienkin tunnistaminen legorakennelmista oli vaikeaa. Yhden viikon 

salamapelituokioille saattoi sisältyä ensin loistosuorituksia ja seuraavana päivänä samat 
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laskut saattoivatkin taas tuottaa vaikeuksia. Menetelmän periaatteisiin sisältyy ajatus, 

että laskuja lasketaan silloin kun oppilas jaksaa niihin keskittyä. Mirosta väsymystä oli 

kuitenkin ennen laskujen laskemista vaikea havaita, sillä hän oli luonteeltaan niin reipas 

ja iloinen. Suuren vaihtelun takia Miron todellista osaamistasoa oli välillä erittäin 

vaikeaa arvioida ja suunnitella hänelle sopivia tehtäviä. Välillä tehtävissä tuli hieman 

ylimääräistäkin toistoa, jos edellinen tuokio oli sujunut hieman heikommin. 

Kevään aikana Miron kanssa edettiin muutamista takapakeista huolimatta tasaista tahtia. 

Alkukeväästä Miro oli vielä muutamilla tuokioilla sekoittanut kertolaskut 

yhteenlaskuihin, mutta tämä jäi pian pois. Suurimpia vaikeuksia kertolaskuissa oli 

kevään aikana ollut oikean kertolaskun tunnistaminen Lego-rakennelmasta tai sen 

muodostaminen viitotusta laskusta, mutta kesää kohti tämäkin sujui paremmin. 

Vihkotehtävät Miro osasi yleensä erittäin hyvin ja 2*x -laskut sekä useimmat 3*x -

laskut hän osasi loppukeväästä jo ongelmitta päässälaskuina. Kevään viimeisillä 

salamapelituokioilla Miron kanssa siirryttiin harjoittelemaan vähennyslaskuja, sillä 

kertolaskujen harjoittelu olisi ollut jatkossa vaikeaa Lego-rakennelmien suuren koon 

takia. Tuokioiden tehtäviin kaivattiin myös vaihtelua, sillä kertolaskuja oli laskettu 

lähes koko kevään ajan. Vähennyslaskujen harjoittelussa aloitettiin leikin idean 

opettelulla, mikä olikin Mirolle hyvin helppoa. Lisäksi viimeisillä tuokioilla ehdittiin 

kartoittaa minkä tasoisia tehtäviä Miro jo osaa ja sain todeta, että ainakin luvuilla 0-10 

hän osasi vähennyslaskut erittäin hyvin. Kevään aikana Miro osallistui 25 

opetustuokiolle, joiden kesto oli n. 5 minuuttia. Yhteensä opetusta Mirolle pidettiin siis 

n. 125 minuuttia, joista n. 110 minuuttia käytettiin kertolaskujen harjoitteluun ja 15 

minuuttia vähennyslaskuihin. 

6.2 Havaintoja kuurojen koulusta tutkimus- ja opetusympäristönä 

Verrattuna moniin ala- ja yläkouluihin, kuurojen koululla on mielestäni muutamia 

positiivisia piirteitä, joita muissa kouluissa on valitettavasti yhä vähenevissä määrin. 

Osittain nämä johtunevat pienistä ryhmäko’oista ja koulun eritysasemasta, mutta 

varmasti myös opettajien asenteista ja tiiviistä yhteistyöstä oppilaiden vanhempien 

kanssa. Koulun ilmapiiriin vaikuttanee paljon myös se, että osa oppilaista asuu viikot 

koululla. Ulkopuolisen silmin kuurojen koulussa vaikutti olevan poikkeuksellisen hyvä 

emotionaalinen ilmapiiri. Pienet ryhmäkoot tietysti mahdollistavat 
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henkilökohtaisemman tutustumisen oppilaisiin, mutta havaitsin, että opettajat olivat 

muutoinkin paljon tekemisissä oppilaiden kanssa ja heillä oli muutakin yhteistä 

toimintaa, kuten leipomista ja urheilua, kuin varsinaisilla oppitunneilla tapahtuvaa 

tekemistä. Myös eri luokkien oppilaat olivat paljon tekemisissä toistensa kanssa, sillä 

ryhmien rajaus ei ollut niin tarkkaa. Joskus useamman luokan lapsille pidettiin 

esimerkiksi yhteisiä satutunteja, jossa lapset seurasivat yhdessä viittomakielistä satua. 

Pienten ryhmäkokojen ansiosta oppilaan edistymisen seuraaminen opetuksessa on myös 

huomattavasti helpompaa kuin suurten ryhmien kanssa. Joskus kuurojen koululla 

oppilaille pidetään myös yksityisopetusta, sillä lasten lähtötaso voi vaihdella paljon ja 

siksi yhteisopetuksen järjestäminen esimerkiksi juuri matematiikassa voi olla vaikeaa. 

Jokaiselle koeopetukseen osallistuneelle oppilaalle oli lakisääteisesti laadittu 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon kirjataan muun 

muassa oppilaan edistyminen ja tavoitteet, mutta sain sen vaikutelman, että opettajat 

seurasivat muutoinkin tarkasti oppilaiden kehitystä. Opettajat tiesivät tarkkaan millaisia 

tehtäviä oppilaiden kanssa pitäisi harjoitella ja he osasivat myös patistaa oppilaita 

parempiin suorituksiin, sillä he tunsivat oppilaat niin hyvin ja tiesivät mihin oppilaat 

pystyvät. Lisäksi opettajat olivat valmiita kehittämään opetusta oppilaan etua ajatellen, 

kannustivat oppilaita positiivisella palautteella ja aidosti riemuitsivat oppilaan 

onnistumisista.  

6.3 Yleisiä havaintoja Piotr Bazian salamamenetelmästä 

Salamamenetelmässä pyritään korjaamaan monia sellaisia puutteita, joihin 

yleisopetuksesta usein törmätään. Menetelmässä onkin paljon hyviä puolia ja se 

pureutuu opetuksen tehokkuuden kannalta useisiin oleellisiin kohtiin. Ajankäytön 

kannalta yksilöopetus on tehokasta, kun aikaa ei kulu esimerkiksi opettajalta ryhmän 

hallintaan tai oppilaalta sellaisten tehtävien tekemiseen, jotka hän jo osaa. Lyhyet 

tuokiot puolestaan tekivät opetuksesta tehokasta oppilaan keskittymisen kannalta, mutta 

joskus vanhan kertaukseen ja uusien tehtävien tekemiseen opetustuokiot olivat hieman 

lyhyitä. Erityisesti postinpakkausleikissä tarvittiin enemmän aikaa, jotta leikissä myös 

edistyttiin. Viiden minuutin tuokioilla ehdittiin toisinaan tehdä vain kaksi tehtävää, 

jotka nämäkin olivat vanhan kertausta. Leikin uusien vaiheiden opetteluun pidemmät, n. 

8-12 minuutin tuokiot olivat huomattavasti tuloksellisempia, kun tuokiolla ehdittiin 
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tehdä useampi tehtävä ja rauhassa katsoa missä kohtaa virhe tuli tehtyä, jos sellaisia 

sattui. Ajan käytön osalta on hyvä ottaa huomioon, että lasten hienomotoriikka ei aina 

ole niin kehittynyttä, että he pystyisivät tekemään tehtävät yhtä nopeasti kuin aikuinen 

voisi ensiksi ajatella. 

Asia jota yksityisopetuksella salamamenetelmässä myös tavoitellaan, on lapsen 

aktiivinen osallistuminen opetukseen. Koeopetuksessa lapset useimmiten 

keskittyivätkin opetustuokioilla hyvin ja olivat tässä mielessä aktiivisia, mutta he eivät 

itse päässeet juurikaan toimimaan ja tekemään. Suurimman osan ajasta yhteen-, 

vähennys- ja kertolaskutehtävissä lapsen tehtävänä oli istua paikoillaan ja laskea hänelle 

näytettyjä tehtäviä, jolloin lapsen rooli oli itse asiassa aika passiivinen. Välillä 

paikoillaan istuminen selvästi turhautti osaa oppilaista ja tehtävien laskeminen saattoi 

tästä syystä olla heistä tylsää. Joskus oppilaiden oli vaikea olla leikkimättä esillä olleilla 

Legoilla ja tuntui hieman nurinkuriselta, että opettaja sai käyttää niitä paljon enemmän 

kuin lapset. Tämän tutkimuksen koeopetuksessa opetetuista aiheista 

postinpakkausleikki tosin tekee poikkeuksen tähän kaavaan, sillä siinä lapsi itse tekee 

lähes koko ajan jotakin. Postinpakkausleikissä tehtävien vaihtelun ja monimuotoisuuden 

ansioista oli helppoa säilyttää lapsen mielenkiinto leikkiä kohtaan. 

Salamamenetelmässä pyritään matemaattisten käsitteiden hyvään hallintaan ja siksi 

niiden opetteluun ollaan myös valmiita käyttämään runsaasti aikaa. Kuitenkin 

käsitteiden hyvään hallintaan, yleistämiseen ja soveltamiseen aiheita tulisi käsitellä 

monipuolisesti. Tähän ei koeopetuksessa päästy riittävissä määrin ja ilman koulussa 

tapahtuvaa matematiikan opetusta, salamamenetelmällä opetellut aiheet jäisivät aika 

yksipuolisesti käsitellyiksi. Yhdessä koulussa tapahtuvan opetuksen kanssa 

salamamenetelmä puolestaan täydentää opetusta tarjoamalla hieman erilaisen 

lähestymistavan tehtävien laskemiseen. Erilaisten tehtävien myötä aiheita tulee 

käsiteltyä monipuolisemmin ja muutamien aiheiden osalta salamamenetelmä tuo 

mukaan myös ongelmanratkaisua. 

Salamamenetelmästä on tehty jo useita pro gradu-töitä, mutta muutoin menetelmää ja 

sen tavoitteita on kuvattu kirjallisesti suhteellisen vähän. Salamamenetelmän opettajan 

opas on vielä luonnosteluvaiheessa ja sitä päivitetään mahdollisuuksien mukaan muun 

muassa matemaattisten sisältöjen osalta. Pääperiaatteiden lisäksi kasvatuksellisia 

näkökulmia ja perusteita näille ajatuksille on tuotu esille aika suppeasti. Lisäksi osaan 
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nykyisin opetuksessa yleisesti käytettyihin keinoihin ei ole otettu kantaa ja tämä seikka 

tekee salamamenetelmästä vaikean arvioida. Esimerkiksi opettajan antaman palautteen 

tulee salamamenetelmässä perustua myönteisten asioiden huomioimiseen, mutta siihen 

missä määrin oppilasta voi patistaa tekemään tehtäviä opetustuokioilla, ei selvästi 

sanota. Koeopetuksessa yksi oppilaista luovutti helposti haastavampien tehtävien 

kohdalla, mutta lopulta usein osasi ratkaista tehtävät, kun häntä siihen kehotti. Vaikka 

oppilaan patistaminen ja osaamisen olettaminen voi kuulostaa negatiiviselta asialta, se 

ei automaattisesti tarkoita sitä, että opetustuokioilla positiivinen ilmapiiri kärsii. Tämä 

voidaan tehdä myös rakentavalla ja kannustavalla tavalla. 

6.4 Havaintoja salamamenetelmän käytöstä kuulovammaisten ja 

autististen lasten opetuksessa 

Salamamenetelmällä opetettaessa tehtävien visuaalisuus helpottaa merkittävästi 

kommunikointia lasten kanssa. Menetelmän ensimmäiset vaiheet, lukujen tunnistus, 

lukusymboleiden opettelu, pienten lukujen yhteen- ja vähennyslaskut eivät vaadi paljon 

kielellistä kommunikaatiota ja lapset ymmärtävät tehtävien idean nopeasti niiden 

yksinkertaisuuden ja konkreettisuuden vuoksi. Tämä on kuulovammaisten lasten kanssa 

merkittävä etu, sillä opetus voidaan aloittaa aikaisessa vaiheessa, vaikka lapsen 

kielitaito olisi vielä heikko. Sekä varhaisen puuttumisen että kommunikoinnin vaikutus 

on korostunut lukuisissa kuulovammaisuudesta tehdyissä tutkimuksissa, ja nämä ovat 

myös kuulovammaisten matematiikan opetuksessa erittäin tärkeitä seikkoja. 

Koeopetuksessa leikitty postinpakkausleikki on luonteeltaan edellä mainittuja vaiheita 

monimutkaisempi ja vaatii enemmän kielellistä kommunikaatiota, mutta tässäkin 

konkreettiset esineet helpottavat huomattavasti leikin idean ymmärtämistä.  

Salamamenetelmässä korostettu opetuksen yksilöllisyys on kuulovammaisten lasten 

opetuksessa oleellista. Kuulovammaisten lasten lähtökohdat poikkeavat usein paljon 

toisistaan ja matematiikan opetus on suunniteltava yksilöllisesti. Informaatiovajeen 

takia kuulovammaisilla lapsilla voi myös kokonaan puuttua joitakin tietoja ja taitoja, 

jotka kuulevat lapset oppivat kuin itsestään. Opeteltavien asioiden oppimiseen voi myös 

kulua enemmän aikaa kuuleviin lapsiin verrattuna. Yksilöopetuksen yhtenä hyötynä on 

myös se, että opetusympäristöstä voidaan helposti poistaa oppimista häiritseviä 
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tekijöitä. Esimerkiksi sisäkorvaistutelasten kohdalla taustahäly voi hankaloittaa 

kuulemista ja siten vaikeuttaa opetuksen seuraamista. 

Autististen lasten opetukseen salamamenetelmässä on hyvät edellytykset, sillä siinä on 

lukuisia yhtymäkohtia strukturoidun opetuksen kanssa. Lisäksi menetelmän 

visuaalisuus voi olla hyödyksi autististen lasten matematiikan opetuksessa, sillä autistit 

ovat usein visuaalisesti lahjakkaita ja muistavat tarkasti näkemänsä. Taitojen oppiminen 

voi kuitenkin vaatia paljon toistoja ja ne tulee oppia perusteellisesti, minkä takia kertaus 

opetuksessa on hyväksi. Positiivinen ilmapiiri on puolestaan hyvä sekä oppimisen että 

kommunikaation kannalta autistisilla lapsilla. Ymmärrettävästi salamamenetelmä ei 

kuitenkaan kaikilta osin ota huomioon autististen lasten opetuksessa huomioitavia 

seikkoja, sillä salamamenetelmää ei alun perin siihen suunniteltu. Vaikka molemmissa 

menetelmissä painotetaankin opetuksen yksilöllisyyttä, autististen lasten kanssa 

yksilöllisyys ja opetuksen suunnittelu täytyy viedä vielä hieman pidemmälle kuin 

salamamenetelmässä muutoin tehtäisiin. Muun muassa ajan strukturointi on yksi 

tällainen asia, johon autististen lasten opetuksessa on syytä kiinnittää huomiota. 

Autististen voi olla vaikea käsittää aikaa, minkä takia ajan kulumista on usein hyvä 

jäsentää erilaisilla välineillä. Tämän takia autististen lasten opetustuokiolle tulisi 

suunnitella selkeä rakenne ja työskentelyjärjestys, joka ilmaisisi tuokion kestoa. Jäljellä 

olevien toistojen konkretisoiminen auttaa myös hahmottamaan ajankulumista ja voi 

motivoida työskentelyn loppuun saattamiseksi. Esimerkiksi koeopetuksessa käytetyt 

laskulaput toimivat mielestäni hyvin sekä kommunikaatiossa että motivoinnissa. 

Laskulaput voisivat myös hyvin toimia autististen lasten opetuksessa konkretisoimaan 

jäljellä olevia toistoja. Motivaation kannalta työskentelylle olisi hyödyllistä myös 

asettaa tavoitteita ja lapsen tulisi pystyä seuraamaan omaa kehittymistään 

itseohjautuvuuden edistämiseksi.   

Matemaattisten sisältöjen puolesta salamamenetelmässä näyttäisi olevan sekä 

kuulovammaisten lasten matematiikan oppimista tukevia että hankaloittavia tekijöitä. 

Nunesin ja Morenon (1998) tutkimuksissa viittomakielisillä lapsilla esiintyi vaikeuksia 

ratkaista yhteen- ja vähennyslaskuja, sillä he eivät voineet kuulevien lasten tavoin 

käyttää sormiaan laskemisen tukena. Konkreettisten esineiden käyttö poistaa tämän 

ongelman ja näin lapset voivat samanaikaisesti laskea viittomakielellä. Samassa 

tutkimuksessa kuulovammaisilla lapsilla havaittiin myös olevan vaikeuksia käsittää 
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lukuja toisten lukujen summana. Salamamenetelmässä erilaiset Lego-rakennelmat 

havainnollistavat hyvin tätä ominaisuutta.  

Lukujen opettelussa yksittäiset Legoista muodostetut kuviot voivat toisaalta aiheuttaa 

kuulovammaisille ongelmiakin, sillä ne eivät juurikaan tuo esille lukujen järjestystä. 

Yksittäisessä Lego-rakennelmassa voidaan tuoda esille kaksi peräkkäistä lukua, mutta 

muutoin lukujen järjestystä ei erityisesti opeteta. Lisäksi kuulovammaisilla lapsilla 

havaitut vaikeudet temporaalisissa tehtävissä voivat edelleen hankaloittaa lukujen 

luettelemisen oppimista, jos luvut esitetään yksitellen tai pareittain. Lukujen 

luettelemisen on todettu olevan kuulovammaisille usein vaikeaa ja tilaisuudet harjaantua 

tässä taidossa ovat vähäisiä kuuleviin verrattuna. Puutteellinen kyky luetella lukuja voi 

myöhemmin vaikuttaa haitallisesti matemaattisiin taitoihin, minkä vuoksi tähän taitoon 

tulisi tietoisesti panostaa kuulovammaisten lasten opetuksessa. On mahdollista, että 

koeopetuksessa yhteen- ja vähennyslaskujen laskemista Niilolla ja Marilla vaikeutti 

vähäinen kokemus lukujen luettelemisessa. Mahdollisesti tämän takia myös kysymykset 

lukujen järjestyksestä (Mikä luku tulee luvun x jälkeen? Mikä luku on ennen lukua x?), 

tuottivat lapsille vaikeuksia. 

Myös vähennys- ja kertolaskuissa tehtävien temporaalinen luonne voi mahdollisesti 

aiheuttaa ongelmia kuulovammaisia lapsia opetettaessa. Vähennyslaskuissa lapselle 

näytetään ensin luku, josta toinen luku vähennetään, minkä jälkeen näytetään vain 

vähennettävä luku. Tämä vähennyslaskun esitystapa edellyttää lapselta ajallista 

päättelyä ja voi siksi vaikeampi kuin esimerkiksi kirjoitetussa muodossa esitetty lasku. 

Kertolaskuissa taas yksittäinen lasku esitetään muista erillisenä, mutta koeopetuksessa 

totesin, että esimerkiksi laskujen 2*3 ja 3*2 esittäminen yhtä aikaa tai laskun 3*2 

konkreettisen esimerkin ja symbolisen merkinnän samanaikainen esittäminen olisi 

voinut helpottaa näiden tehtävien ymmärtämistä. Temporaalisuuteen liittyy myös 

sellainen ongelma, että kolmen luvun yhteenlaskuissa Lego-rakennelmilla esitetyt ja 

viitotut laskut olivat huomattavasti vaikeampia kuin kirjallisesti esitetyt laskut.  
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7 TULOSTEN TULKINTAA 

7.1.1 Salamamenetelmän soveltuvuus kuulovammaisten lasten 

matematiikan opetukseen ja matematiikan opetuksen parantaminen 

salamamenetelmällä 

Tässä tutkimuksessa tehdyn koeopetuksen ja teoriaosuudessa tarkasteltujen tutkimusten 

perusteella voidaan sanoa, että Piotr Bazian salamamenetelmä soveltuu pääpiirteittäin 

matematiikan opetukseen viittomakielisille ja sisäkorvaistutelapsille. Menetelmässä on 

useita oppimista tukevia piirteitä, mutta osa kuulovammaisten lasten oppimiseen 

vaikuttavista tekijöistä jää siinä vaille riittävää huomiota. Yksi merkittävästi oppimista 

tukeva tekijä salamamenetelmässä on tehtävien visuaalinen tuki kommunikaatiossa. 

Konkreettisten esineiden ja yksinkertaisten tehtävien ansiosta opetusleikkien idea oli 

helppo selittää lapsille koeopetuksessa ja tehtävien ymmärtäminen oli lapsille 

suhteellisen helppoa. Konkreettisten esineiden käyttö helpottaa viittomakielisillä lapsilla 

tehtävien ratkaisua, kun he voivat käyttää Lego-palikoita laskettavina objekteina. 

Vähäinen kielellisen kommunikaation tarve mahdollistaa matematiikan opetuksen myös 

niille lapsille, joiden kielitaito on vielä heikko. Siten salamamenetelmässä matematiikan 

opetus on vähemmän riippuvaista lapsen kielitaidosta ja opetus voidaan aloittaa jo 

nuorella iällä, ja näin ehkäistä jälkeenjäämistä matematiikassa. 

Salamamenetelmän valtteja ovat myös yksilöllisyys ja opitun kertaus. 

Kuulovammaisilla lapsilla matematiikan käsitteiden oppiminen voi olla hitaampaa kuin 

kuulevilla, minkä takia on hyvä että opetuksessa voidaan käyttää tarvittaessa enemmän 

aikaa opeteltavaan asiaan ja opittua kerrataan runsaasti. Lyhyet opetustuokiot ovat myös 

tehokkaita keskittymisen kannalta. Suhteutettuna opetukseen käytettyyn aikaan lasten 

kehitys koeopetuksen aikana opetettavissa aiheissa oli hyvää. Kuitenkaan koeopetuksen 

tuloksista ei voi varmasti sanoa, oliko edistys muissa opetettavissa aiheissa kuin 

postinpakkausleikissä pelkästään salamaopetuksen ansiota, sillä näitä aiheita oli 

käsitelty myös koulun oppitunneilla. 

Kommunikaation lisäksi pelkkä tehtävien visuaalinen esitystapa ei tutkimani 

kirjallisuuden perusteella paranna kuulovammaisten lasten matematiikan oppimista. 

Tutkimuksissa viittomakieltä käyttävien on todettu suoriutuvan paremmin muutamissa 
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visuaalisten ärsykkeiden huomio- ja käsityskykyä koskevissa tehtävissä, mutta tätä 

taitoa ei voi yleistää koskemaan kaikkia kuulovammaisia. On mahdollista, että 

kuulovammaiset ja erityisesti viittomakieliset lapset havaitsevat Lego-kuvion kannen 

alta kuulevia lapsia helpommin, mutta pelkkä kuvion havaitseminen sinänsä ei 

muistiteorioiden mukaan vielä johda asian parempaan oppimiseen. Lisäksi visuaalisen 

huomiokyvyn on arvioitu kehittyvän iän ja altistumisen kautta, joten viittomakielisillä 

lapsilla ei vielä välttämättä ole tässä kuulevia merkittävästi parempia taitoja. 

Visuaalisten ärsykkeiden muistamisen kohdallakin on mahdollista, että Lego-kuviot 

helpottavat muistamista, mutta suoraa tukea tälle oletukselle ei ole löytynyt 

kirjallisuudesta. Lyhytkestoisen muistin tehtävissä viittomakieliset ovat suoriutuneet 

paremmin Corsi bocks -muistitehtävissä, sekä monimutkaisten visuaalisten kuvioiden 

muistamisessa, mutta tutkimuksia juuri salamamenetelmän kaltaisten kuvioiden 

muistamisesta ei ole, eikä suoriutuminen paremmin yhdessä muistitehtävässä 

välttämättä tarkoita etevyyttä myös toisessa tehtävässä. Lisäksi näiden tulosten 

selittävänä tekijänä on todennäköisesti se, ettei kyseisten tehtävien ärsykkeitä ole ollut 

mahdollista luokitella kielellisesti. Tutkimusten mukaan visuaalisia ärsykkeitä voidaan 

koodata myös kielellisesti ja todennäköisesti salamamenetelmän tehtävien tapauksessa 

kuusi Lego-palikkaa ja symbolisesti esitetty luku 6 luokiteltaisiin kielellisesti ja vieläpä 

samalla tavalla. Kielellisesti luokiteltujen ärsykkeiden muistamiseen vaikuttaa 

puolestaan käytetty kieli ja aikaisemmat tietorakenteet. Siten salamamenetelmässä juuri 

visuaalisen esitystavan ei voi sanoa parantavan lyhytkestoista muistia, vaan muistettujen 

asioiden määrä riippuu muista tekijöistä. 

Pitkäkestoisen muistin osalta tehtävistä muistetaan yleensä vain niiden merkitys, ei 

tarkkaa esitystapaa. Muistiin tallentuvan tiedon määrään voi vaikuttaa käsittelemällä 

asioita monipuolisesti ja siten visuaalinen esitystapa yhdessä verbaalisen esitystavan 

kanssa voi auttaa muistamaan enemmän. Opittava asia pitäisi ymmärtää ja saada 

liitettyä jo olemassa oleviin tietorakenteisiin, jotta se muistettaisiin. Konkreettisten 

esineiden käyttö voi helpottaa ymmärtämään tehtävän ja siten auttaa asian muistamista. 

Tutkimuksissa on usein todettu kuulovammaisten muistavan vähemmän lyhytkestoisen 

muistin tehtävissä vähemmän kuin kuulevien. Ongelmanratkaisussa tämä saattaa näkyä 

vaikeutena pitää ratkaisun löytymisen kannalta oleellisia faktoja mielessä ja siten 

vaikeuttaa ongelmaratkaisua, jos visuaalista tukea ei ole tarjolla. Yleisestikin 
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visuaalisen tuen on todettu helpottavan ongelmanratkaisua ja päässälaskutehtävien 

tekemistä. Siksi salamamenetelmässä joidenkin tehtävien, kuten vähennyslaskujen, 

esitystapa voi olla symbolisesti esitettyä laskua vaikeampi tapa, sillä tässä esitystavassa 

laskun ensimmäinen luku ei ole enää myöhemmin nähtävillä. 

Yleisesti aiheiden käsittely salamamenetelmässä jää mielestäni hieman yksipuoliseksi ja 

esimerkiksi lukujen järjestys ei tule riittävästi esille. Yhdessä koulussa tapahtuvan 

opetuksen kanssa salamamenetelmä kuitenkin monipuolistaa matematiikan opetusta 

hieman erilaisilla lähestymistavoilla ja tuo vaihtelua opetukseen. Siksi menetelmän 

käyttö sopisi mielestäni parhaiten kouluopetuksen oheen tukemaan lasten matematiikan 

oppimista. 

7.1.2 Salamamenetelmä autististen lasten matematiikan opetuksessa 

Salamamenetelmän periaatteet opetuksen yksilöllisyydestä, opitun kertauksesta ja 

miellyttävästä oppimisympäristöstä ovat asioita, joiden merkitystä on painotettu myös 

autististen lasten opetukseen suositellussa strukturoidussa opetuksessa. Autistien 

ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä ja opetuksen onnistumiseen vaikuttavat monet eri 

tekijät, minkä takia opetus täytyy suunnitella yksilöllisesti näiden tekijöiden pohjalta. 

Yksi opetukseen merkittävästi vaikuttava tekijä on emotionaalinen ilmapiiri. 

Negatiivinen ilmapiiri ei kannusta kommunikaatioon, joka voi olla autistisille 

muutoinkin hankalaa. Stressaavista tilanteista autistinen saattaa myös paeta tuttuun ja 

turvalliseen toimintaan, jolloin oppiminen ei onnistu. Myös mahdollisen 

huomionhakuisuuden takia on hyvä, että salamamenetelmässä opettajan antama palaute 

perustuu positiivisten asioiden huomioimiselle. 

Negatiivisen ilmapiirin lisäksi stressiä voivat aiheuttaa häiritsevät aistihavainnot ja liian 

vaikeat tai helpot tehtävät. Yksilöopetuksessa häiritsevien aistihavaintojen karsiminen 

on helpompaa yhteisopetukseen verrattuna ja näin voidaan parantaa autistisen lapsen 

keskittymistä. Salamamenetelmässä tehtävät pyritään suunnittelemaan oppilaille 

sopiviksi ja visuaalinen tuki yleensä helpottaa kommunikaatiota. Autistien kerrotaan 

myös olevan usein visuaalisesti lahjakkaita, minkä takia visuaalisuus opetuksessa on 

hyväksi.  

Autismissa kommunikaatiovaikeudet ja vähäinen sosiaalinen vuorovaikutus ovat hyvin 

tyypillisiä ongelmia. Yksilöopetuksessa opettajan on mielestäni helppo vaatia 
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vuorovaikutusta ja näin varmistaa, että oppilas seuraa annettuja ohjeita. 

Yksilöopetuksessa opettajan on myös helpompaa ohjata oppilas tehtävien pariin, kun 

taas isommassa ryhmässä autistinen voi opettajan huomaamatta puuhailla omiaan. 

Toisaalta sosiaalisten taitojen oppiminen on autistisille lapsille usein ensiarvoisen 

tärkeää ja samanikäiset lapset ovat tärkeässä roolissa sosiaalisten taitojen opettajina. 

Siksi siirtyminen kokonaan yksilöopetukseen ei autistisen kohdalla ole hyvä vaihtoehto, 

mutta en näe salamamenetelmän lyhyiden opetustuokioiden yhteisopetuksen rinnalla 

haittaavan sosiaalisten taitojen oppimista. 

Koeopetuksessa Miron edistyminen kertolaskuissa oli välillä hyvin vaihtelevaa ja on 

vaikea sanoa tarkkaa syytä miksi näin oli. Syksyn opetustuokioilla Miro oli oppinut 

muodostamaan kertolaskuja hänelle näytetyistä Lego-rakennelmista, mutta seuraavana 

keväänä tämän asian oppimiseen jouduttiin uudelleen tekemään paljon töitä. On 

mahdollista, että syksyllä opitut taidot olivat vain unohtuneet lomien aikana, eikä 

autististen lasten kohdalla ole mitenkään poikkeuksellista, että asioiden oppimiseen 

tarvitaan paljon toistoja. On kuitenkin mahdollista, että oppimiseen ovat vaikuttaneet 

sellaisetkin autismiin liittyvät tekijät, joita en ole osannut ottaa huomioon 

koeopetuksessa. 

Yksi mahdollinen oppimiseen vaikuttanut tekijä koeopetuksessa on voinut olla 

opettajien ja tulkkien vaihtuminen opetuskokeilujen välillä. Luonnollisestikin eri 

opettajat selittävät asiat hieman eri tavoin, vaikka selittäisivät samaa asiaa. On siis 

mahdollista, että vaihtelut ohjeiden antamistavoissa ovat aiheuttaneet hämmennystä ja 

vaikuttaneet tehtävien suoritukseen. Mahdollisesti myös tehtävien esitystapa yksittäisinä 

laskuina on voinut vaikuttaa asiaan. 

Koeopetuksen aikana epäilin vaihtelun johtuvan ainakin osittain väsymyksestä. 

Väsyneenä tehtävien harjoittelun ajattelin aiheuttavan vain hämmennystä ja 

myöhemmin koulun opettajien kanssa sovimme, ettei opetustuokioita pidetä, jos Miro 

on kovin väsynyt. Salamamenetelmässä opettajan tulisikin katsoa opetustuokiolle hyvä 

hetki ja laskemista tulisi harjoitella silloin kun lapsi on virkeä. Epäilen kuitenkin, että 

autististen lasten kanssa sovituissa opetustuokioissa ja samoissa rutiineissa voi olla hyvä 

pitäytyä muutosvastaisuuden ja tapahtumien ennakoitavuuden takia, mutta tämäkin on 

varmasti yksilöllistä. 
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Nämä koeopetuksen tuloksiin mahdollisesti vaikuttaneet tekijät nostavat esille opettajan 

roolin opetuksessa. Itse en henkilökohtaisesti tuntenut Miroa ennestään ja ilman 

koeopetuksessa avustaneita opettajia koeopetuksen tulokset voisivat olla hyvin 

toisenlaiset. Opetuksen onnistumiseksi opettajan tulisi ymmärtää käyttäytymisen syitä, 

osata vaatia kommunikointia ja antaa oppilaalle aikaa vastata. Siksi salamamenetelmä ei 

monista hyvistä puolistaan huolimatta sellaisenaan riitä, vaan opetuksessa täytyy ottaa 

huomioon autismin erityispiirteet ja viedä opetuksen suunnittelu vielä hieman 

pidemmälle kuin salamamenetelmässä muutoin. Menetelmää voidaan kuitenkin helposti 

muokata yhä tarkemmin yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi ja pienillä muutoksilla ja 

lisäyksillä, kuten ajan strukturoinnilla, jäljellä olevien toistojen konkretisoinnilla ja 

tavoitteita asettamalla, menetelmä voisi soveltua hyvin autististen lasten matematiikan 

opetukseen. 

7.1.3 Salamamenetelmän vaikutus kuulovammaisten ja autististen lasten 

oppimiseen muutoin kuin matematiikan oppimisen kannalta 

Tutkimuksen koeopetusta tehdessä havaitsin, että kuurojen koululla jo oli hyvin pitkälle 

salamamenetelmässä tavoiteltava oppimisympäristö. Opetusryhmät olivat pieniä, 

oppilaiden tarpeet huomioitiin yksilöllisesti ja heidän edistymistään seurattiin tiiviisti. 

Myös koulun emotionaalinen ilmapiiri oli mielestäni erittäin positiivinen ja koulussa 

vallitsi hyvä yhteishenki. Opettajat tunsivat oppilaat henkilökohtaisesti ja kannustivat 

heitä opetuksessa. Siten järjestetyllä koeopetuksella ei mielestäni ollut yhtä suurta 

vaikutusta lasten oppimiseen kuin muunlaisessa opetusympäristössä olisi voinut 

odottaa. Menetelmän käytöllä mahdollisesti onkin suurempi emotionaalinen merkitys 

sellaisille oppilaille, jotka opiskelevat suuremmissa kouluissa ja opetusryhmissä. Toki 

tehtävien suunnitteleminen oppilaalle sopiviksi ja siten onnistumisen elämyksien 

kokeminen vaikuttaa positiivisesti oppilaan itsetuntoon ja parantaa minäkuvaa oppijana 

oppimisympäristöstä riippumatta. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi yksilöopetuksella on muutamia etuja, joita muutoin 

on vaikea saavuttaa. Vaikka opettajat eivät arvostelisi oppilaiden suorituksia muiden 

oppilaiden kuullen tai vertailisi oppilaiden osaamista toisiinsa, oppilaat saattavat itse 

tehdä tätä eikä osa oppilaista uskalla aktiivisesti osallistua tunnilla opetukseen 

pelätessään muiden oppilaiden kommentteja. Yksilöopetuksessa oppilas myös saa omaa 

aikaa opettajan kanssa ja oppilaat tulee huomioitua tasapuolisesti. Toisaalta isompien 
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ryhmien opettamisella on myös hyvät puolensa. Toisinaan muut oppilaat tuovat esille 

uusia näkökulmia ja esittävät sellaisia kysymyksiä, joita toiset eivät huomaa ajatella. 

Joskus taas oppilaat ymmärtävät paremmin tehtävän vertaisensa selittämänä. Joistakin 

oppilaista voi puolestaan tuntua painostavalta, jos opettaja seuraa tehtävän suoritusta 

tiiviisti vierestä. Näidenkin seikkojen takia salamamenetelmä olisi mielestäni paras 

käytettynä yleisopetuksen rinnalla. 

7.2 Tutkimustulosten peilaus aikaisempaan tutkimukseen 

salamamenetelmän käytöstä kuulovammaisten lasten opetuksessa 

Tässä tutkimuksessa ja Vuorelan (2012) tutkimuksessa päädyttiin pitkälti samoihin 

johtopäätöksiin menetelmän soveltuvuudesta kuulovammaisten lasten matematiikan 

opetukseen. Vuorela (2012) toteaa, että salamamenetelmä soveltuu kuulovammaisten 

lasten matematiikan opetukseen visuaalisuutensa takia, minkä lisäksi 

salamamenetelmässä opitun kertaaminen ja yksilöllisyys ovat erityisesti 

kuulovammaisten lasten opetuksessa tärkeitä ja huomioitavia asioita. Nämä 

salamamenetelmän edut on havaittu myös omassa tutkimuksessani, mutta menetelmän 

visuaalisuuden näen hyödyttävän opetusta enemmän kommunikaation ja tehtävien 

ymmärrettävyyden kuin informaation koodauksen kautta. Yhtenevyyksien ohella 

molemmissa tutkimuksissa on tehty myös paljon erilaisia havaintoja ja kiinnitetty 

huomiota eri asioihin. Vuorela (2012) muun muassa toteaa salamamenetelmän tehtävien 

parantavan oppilaiden keskittymistä, sillä lapsen ei tarvitse samanaikaisesti keskittyä 

viitottuun ohjeistukseen ja visuaalisesti esitettyyn tehtävään. Vuorelan (2012) 

tutkimuksesta poiketen oma huomioni kiinnittyi salamamenetelmää tutkiessani myös 

yksittäisten aiheiden ja tehtävien esitystapaan sekä niiden vaikutukseen matematiikan 

oppimisen kannalta.  

7.3 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys  

Tutkimuksen koeopetusta järjestettäessä pyrin toteuttamaan opetuksen 

salamamenetelmän pääperiaatteita ja ohjeistettuja esitystapoja noudattaen. Tuokioilla 

yritettiin tosin välillä johdatella lapsia keksimään itse tehtävän vastaus sen sijaan että 

laskun vastaus olisi pelkästään näytetty lapsille. Tähän ei varsinaisesti neuvota 

salamamenetelmässä, mutta näin oli mielestäni tarpeellista toimia tehtävän idean 
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ymmärtämiseksi ja tällä tavoin sain paremman kuvan ongelmien luonteesta, kuin 

hyväksymällä lapsilta pelkästään vastauksen: ”En tiedä.” Koeopetuksessa lapset 

osallistuivat opetustuokioille 25-27 kertaa ja opetustuokioiden pituus oli useimmiten n. 

5 minuuttia. Viisi minuuttia on salamamenetelmässä ohjeistettu opetustuokion 

vähimmäiskestoksi, mutta pidempiä opetustuokioita koeopetuksessa ei ollut mahdollista 

järjestää. Viiden minuutin opetustuokiot olivat kuitenkin riittäviä koeopetuksen 

suorittamiseen ja opetuskertojen määrä antamaan käsityksen lasten edistymisestä. 

Tutkimuksessa järjestetty koeopetus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa on ollut neljä 

havaintoyksikköä. Tapaustutkimuksen tavoitteena ei ole ollut saada yleistettäviä 

tuloksia, vaikka viitteitä tällaisista on saatu. Osalle koeopetuksessa tehdyistä 

havainnoista (esimerkiksi tehtävien ajallinen luonne vaikeuttaa kuulovammaisilla 

lapsilla tehtävän ratkaisua) löytyy tukea kirjallisuudesta, mutta olisin näiden tulosten 

yleistämisessä edelleen varovainen. Tutkittava aineisto on ollut pieni ja havaintoyksiköt 

ovat erityistapauksia. Erityisesti autististen lasten kohdalla tulosten yleistettävyys on 

kyseenalaista, sillä koeopetuksessa oli mukana yksi autistisia piirteitä omaava lapsi ja 

autismissa ongelmat voivat vaihdella laajasti. Lisäksi autististen lasten opetukseen 

annetut ohjeet ovat hyvin yleisluontoisia ja suuntaa-antavia. Tutkimusasetelma on 

kuvattu niin, että tutkimus on mahdollista toistaa myöhemmin, mutta tutkimusta 

toistamalla ei välttämättä saada vastaavia tuloksia, sillä koeopetukseen osallistuneiden 

lasten taustatekijät ovat hyvin yksilöllisiä. 

Laadullisissa tutkimuksissa tuskin koskaan on mahdollista olla täysin puolueeton, mutta 

siihen olen ainakin pyrkinyt salamamenetelmää tutkiessani. Koeopetuksessa lasten 

edistymisen arviointi on tietenkin hyvin suhteellista ja siitä, millaista on hyvä edistys ja 

tehokas opetus, voidaan olla montaa mieltä. Lasten yksityisyyden varjelemiseksi 

tutkimuksessa ei ole haluttu esittää lapsista tarkempaa kuvausta tai kaikkia 

koeopetuksessa tehtyjä havaintoja, mutta päätelmiin johtaneet tiedot ovat nähtävissä ja 

lukija voi arvioida päättelyn oikeellisuutta. Lisäksi kokemattomuus kuulovammaisten ja 

autististen lasten opetuksessa tekee menetelmän soveltuvuuden arvioinnista vaikeaa ja 

syö tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta tulokset ovat hyvin samankaltaisia Vuorelan 

(2012) tutkimukseen verrattuna, mikä tukee salamamenetelmästä tehtyjä tulkintoja 

kuulovammaisten lasten opetuksessa.   
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Teoriaosuudessa tarkastelluista tutkimuksista täytyy myös huomauttaa, että 

kuulovammaisista tehdyissä tutkimuksissa on edelleen epävarmuutta muun muassa 

kielellisten tekijöiden suhteen. Esimerkiksi tapa jolla koetilanne ohjeistetaan 

koehenkilölle voi vaikuttaa tuloksiin ja tutkimusten tuloksista käydään yhä keskustelua. 

Myöskään syitä matematiikan oppimisvaikeuksiin ei tarkasti tiedetä, vaikka 

informaation puutteen epäillään olevan yksi merkittävä tekijä oppimisvaikeuksien 

taustalla. Lisäksi kappaleessa 2.1.2 esitetty havainto käytetyn kielen mahdollisesta 

vaikutuksesta matematiikan taitoihin antaa aihetta epäillä, että eri viittomakieliä 

käyttävien kuulovammaisten lasten matematiikan taidoissa voi olla käytetystä kielestä 

johtuvia eroja. Esimerkiksi Foisackin (2003) tekemä havainto ruotsalaisten 

viittomakielisten lasten vaikeudesta ymmärtää paikkajärjestelmää ei välttämättä päde 

suomalaisiin viittomakielisiin lapsiin, jos nämä kielet eroavat merkittävästi toisistaan. 

Osa tutkimuksissa esitetyistä oppimisvaikeuksien syistä, kuten informaation ja 

kokemusten puute, ongelmat aikaan liittyvissä tehtävissä, visuaalinen tuki 

kommunikaatiossa ja monipuolinen oppimismateriaalien käyttö, ovat kuitenkin kielestä 

ja kansallisuudesta riippumattomia tekijöitä. Pitäisinkin näistä johdettuja keinoja 

yleistettävinä myös suomalaisten kuulovammaisten lasten opetuksen parantamiseen. 

Lisäksi informaation ja kokemusten puute nähdään niin vahvana vaikuttaja lasten 

oppimiseen, että pitäisin esimerkiksi vaikeutta oppia luettelemaan lukuja hyvin 

todennäköisenä ongelmana myös suomalaisten kuulovammaisten lasten keskuudessa, 

vaikka käytetyllä kielellä voi olla vaikutusta tähänkin taitoon. 
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8 POHDINTA 

8.1 Kuulovammaisten lasten matematiikan taitojen parantaminen 

Kuulovammaisten lasten matematiikan oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttaisi olevan 

kokonainen ongelmavyyhti, josta loppujen lopuksi tiedetään vielä varsin vähän. 

Suurimpia osatekijöitä ilmeisesti kuitenkin ovat kielelliset tekijät ja tätä kautta monista 

tiedoista ja taidoista paitsi jääminen. Salamamenetelmässä visuaalinen tuki on yksi 

opetusta merkittävästi parantava tekijä, mutta opetuksen parantamiseen tarvitaan 

muutakin. Olisi mielestäni epärealistista ajatella, että yksittäisellä opetusmenetelmällä 

voitaisiin täysin ratkaista tämä ongelma. Merkittävän parannuksen aikaan saamiseksi 

tarvitaan monia muitakin toimenpiteitä.  

Foisackin (2003) esille nostama ongelma matematiikan sanaston 

vakiintumattomuudesta ruotsalaiseen viittomakieleen voi hyvin olla ongelma myös 

suomalaisessa viittomakielessä. Pikainen katsaus Suviin (suomalaisen viittomakielen 

sanakirja) ja suomalaisen viittomakielen matemaattis-teknilliseen sanakirjaan paljasti, 

ettei näistä löytynyt viittomaa edes sanalle hypotenuusa. Mielestäni matematiikan 

sanaston vakiinnuttaminen viittomakieleen olisi oleellista, sillä vakiintuneiden termien 

puuttuminen voi vaikeuttaa ongelman ratkaisua jatkossa, kun tehtävän visualisointi ei 

enää riitä.  

Oman ongelmansa viittomakielisten lasten opiskeluun tuo myös se, että viittomakielellä 

ei ole vakiintunutta kirjoitusasua ja viittomakielistä oppimateriaalia on vähän. Ennen 

kuin lapset oppivat kirjoittamaan ja lukemaan, omien muistiinpanojen tekeminen on 

vaikeaa ja lapsilla on vain vähän mahdollisuuksia omatoimisesti tutustua käsiteltävään 

aiheeseen. Lukemaan oppimisessa voi kulua aikansa ja tämänkin jälkeen suomen kieli 

on viittomakielisille lapsille vieras kieli. Mielestäni laadukkailla viittomakielisillä 

oppimateriaaleilla voitaisiin parantaa viittomakielisten matematiikan opetusta 

merkittävästi. Lisäksi oppimateriaalit, joita lapset itse voisivat käydä läpi ja kerrata 

oppimaansa, siirtäisivät hieman painetta pois koulussa tapahtuvalta opetukselta.  

Kuulovammaisten lasten opetusta on joskus kritisoitu siitä, että opetuksessa keskitytään 

kielen opetukseen muiden aineiden kustannuksella. Ottaen huomioon kielen 

merkityksen muun muassa matematiikan taitoihin priorisointiin on kuitenkin perusteltu 
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syy. Myös matematiikan opetuksessa opetettavien aiheiden priorisointia on aiheellista 

miettiä, sillä kuulovammaisilla lapsilla käsitteiden oppiminen voi olla hitaampaa ja 

informaatiovajeen takia tietoisesti opeteltavia asioita voi olla paljon. Vaikka tämän 

tutkimuksen koeopetuksessa salamamenetelmän postinpakkausleikki toimi erittäin 

hyvin ja menetelmänä se on mielestäni kekseliäs, kuulovammaisten lasten opetuksessa 

muut aiheet täytyy asettaa etusijalle. Opetustuokioilla voitaisiin tietoisesti ottaa esille 

sellaisia asioita, kuten raha, pituus ja aika, joiden oppiminen epäsuorasti 

kuulovammaisille lapsille on usein vaikeaa. 

8.2 Kehitysehdotuksia salamamenetelmään 

Tutkimuksen koeopetusta tehtäessä ilmeni muutamia asioita, joita menetelmässä voisi 

mielestäni kehittää. Osa näistä liittyy menetelmään ja tehtävien luonteeseen yleisesti ja 

osa menetelmää sovellettaessa kuulovammaisten ja autististen lasten opetukseen. 

Ensimmäinen näistä kehitysehdotuksista koskee tehtävien tekotapaa. Mielestäni osaa 

tehtävistä, kuten vähennyslaskuja, voisi kehittää toiminnallisemmiksi niin, että lapset 

saisivat itse tehdä tuokioilla enemmän. Tällä voisi olla positiivinen vaikutus 

keskittymiseen ja motivaatioon. Kenties tämä voisi olla hyväksi myös motoristen 

taitojen harjoittamisessa. Esimerkiksi vähennyslaskuja laskettaessa tehtävää voisi 

muokata siten, että opettaja ilmoittaisi lapselle mikä luku Legoista tulee rakentaa, minkä 

jälkeen lapsi laittaisi silmät siksi aikaa kiinni, kunnes opettaja piilottaa osan Legoista 

kannen alle. Tällöin oppilas saisi harjoitusta yhteen- ja vähennyslaskuista myös siinä 

vaiheessa, kun hän rakentaa alkuperäistä Lego-rakennelmaa. Muodostaakseen toisen 

luvun Legoista seuraavaan tehtävään, lapsen on mietittävä, montako Legoa edelliseen 

lukuun tulee lisätä tai montako siitä tulee vähentää, jotta hän saa oikean luvun. 

Visuaalisen tuen tarjoamiseksi vähennyslaskuissa voitaisiin aluksi rakentaa kaksi 

identtistä rakennelmaa, joista toisessa asetettaisiin kansi osa Legojen päälle. Näin 

molemmat luvut olisivat laskemisen ajan näkyvillä. 

Toinen kehitysehdotus liittyy yhteen salamamenetelmän pääperiaatteista. 

Salamamenetelmässä ei haluta asettaa aikatavoitteita oppilaan oppimiselle ja tämä on 

mielestäni hyvä asia, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tavoitteita voisi tai kannattaisi 

muutoin asettaa. Koeopetuksessa oppimisen positiivinen ilmapiiri, opettajan kehut ja 

tehtävät sinänsä eivät alun uutuuden viehätyksen jälkeen aina riittäneet motivoimaan 
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oppilaita tehtävien pariin. Tavoitteiden asettaminen ja erityisesti niiden saavuttaminen 

voi olla erittäin palkitsevaa ja motivoida jatkamaan opiskelua. Erityisesti silloin kun 

oppiminen on hidasta, oppilaan olisi hyvä huomata edistymisensä ja tässä pienten 

osatavoitteiden asettaminen voi olla avuksi. Tavoitteiden asettamista suositellaan 

autististen lasten opetukseen juuri tästä syystä, mutta tämä olisi mielestäni hyväksi 

yleisestikin. Tavoitteet voidaan asettaa yksilöllisesti ja siten, että ne ovat 

saavutettavissa. 

Matemaattisten sisältöjen puolesta salamamenetelmään voisi kehittää lisää samaa 

aihetta koskevia tehtäviä, jotta aiheiden käsittely olisi monipuolisempaa. Erityisesti 

kuulovammaisten lasten kohdalla menetelmän alkuvaiheissa lukujen järjestystä pitäisi 

tuoda enemmän esille. Osa salamamenetelmän tavoista esittää tehtäviä voi olla aikaan 

liittyvän päättelyn ja lyhytkestoisen muistin kapasiteetin takia vaikeampia 

kuulovammaisille lapsille. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että näitä ei voisi harjoitella 

(itse asiassa tällaisia tehtäviä voi olla syytä ensimmäisten vaiheiden jälkeen harjoitella 

enemmänkin), mutta aluksi voisi olla hyvä tarjota tehtävissä visuaalista tukea ja välttää 

aikaan liittyvää päättelyä. Salamamenetelmässä yhteenlaskujen harjoittelu onkin tästä 

hyvä esimerkki. Leikin alussa oppilas rakentaa itse samanlaisen rakennelman, jolloin 

kaikki yhteenlaskettavat ovat näkyvillä ja laskun laskeminen on helpompaa. Vähitellen 

laskuja siirrytään harjoittelemaan myös ilman visuaalista tukea. Myöhemmin tehtävissä 

voisi kokeilla ottaa mukaan myös aikaan liittyvää päättelyä, kunhan 

peruslaskutoimitukset ovat ensin hallussa. 

Autististen lasten matematiikan opetukseen on strukturoidun opetuksen lisäksi annettu 

vähän ohjeita, mutta autistisilla ajattelun konkreettisuuden ja taitojen yleistymisen takia 

salamamenetelmällä tehtyjä tehtäviä voi olla syytä harjoitella myös muilla esineillä kuin 

Legoilla. Lisäksi autistien taipumus nähdä tapahtumat toisistaan erillisinä antaa aihetta 

epäillä, että esimerkiksi kertolaskujen opetuksessa Lego-rakennelmat ja symbolisesti 

merkitty lasku voisi olla hyvä esittää samanaikaisesti. Ajan strukturoinnin kannalta 

Vuorelan (2012) tutkimuksessa esitetty ehdotus vihkotehtävien esittämisestä 

laskulappuina on mielestäni hyvä ajatus. Tällöin oppilas näkee montako tehtävää 

tuokiolla vielä lasketaan. 
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8.3 Jatkotutkimusaiheita  

Teoriaosuudessa haluttiin selvittää, millä tasolla kuulovammaisten lasten matematiikan 

osaaminen on kuuleviin verrattuna. Aiheesta löytyi kuitenkin yllättävän vähän tietoa, 

eikä erityisesti tutkimuksia suomalaisten kuulovammaisten matematiikan osaamisesta 

löytynyt lukuisista yrityksistä huolimatta. Opetuksen parantamisen kannalta olisi 

hyödyllistä tietää miten hyvin nykyiset menetelmät toimivat ja missä suhteessa 

suomalaisten kuulovammaisten lasten matematiikan tulokset ovat muiden maiden 

kuulovammaisiin lapsiin verrattuna. Niissä kuulovammaisten lasten matematiikan 

taitojen tasoa kartoittaneissa tutkimuksissa, jotka teoriaosuudessa nostettiin esille, oli 

saatu hyvin vaihtelevia tuloksia. Frostadin (1996) tutkimuksessa norjalaiset 

kuulovammaiset oppilaat olivat saaneet paljon parempia tuloksia kuin aikaisempien 

tutkimusten perusteella olisi voinut odottaa. Frostad (1996) arveli eron johtuvan 

erityisopetuksesta ja opetuksen viittomakielisyydestä, mutta tarkempaa selitystä tälle 

havainnolle ei voitu antaa. Eri maiden opetusmenetelmiä vertailemalla voitaisiin 

mahdollisesti löytää kuulovammaisten lasten opetusta tukevia tekijöitä. 

Tämä tutkimus oli pienellä aineistolla toteutettu esitutkimus, jossa oli tavalla tai toisella 

rajattava aiheen tarkastelua. Siksi tutkimus on vain pintaraapaisu aiheeseen ja 

yleistettävien päätelmien tekemiseen tarvitaan lisää tutkimusta. Lisäksi syyt 

kuulovammaisten lasten matematiikan oppimisvaikeuksien taustalla ovat vielä osittain 

epäselviä, minkä takia salamamenetelmän soveltuvuutta on myös syytä tarkastaa, kuin 

aiheesta saadaan lisää tutkimustietoa. Jatkossa koeopetusta järjestettäessä olisi 

toivottavaa, että menetelmän opettaja osaisi sujuvasti viittoa, mikä mielestäni edelleen 

parantaisi kommunikaatiota opetustuokioilla.  

Salamamenetelmän soveltuvuutta autististen lasten opetukseen tutkittiin tässä 

tutkimuksessa hyvin suppeasti, mutta tulokset antoivat paljon viitteitä siitä, että 

menetelmässä on paljon potentiaalia ja se voisi sopia autististen lasten matematiikan 

opetukseen pienillä lisäyksillä. Aiheeseen on kuitenkin syytä perehtyä tarkemmin ja 

järjestää koeopetusta kokeneen opettajan kanssa useammalle autistiselle lapselle. 

Salamamenetelmää voisi myös kokeilla käytettäväksi koriopetuksessa. Koska autismi 

on yksi autismin kirjon oireyhtymistä, on mahdollista että salamamenetelmä voi sopia 

myös muille autismin kirjon henkilöille, jos se sopii autistisille. Tutkimuksen 

teoriaosuutta tehdessäni törmäsin artikkeliin, jossa käsiteltiin dysfaattisten oppilaiden 
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opetusta. Dysfaatistenkin lasten opetuksessa strukturoitu opetus on usein lähtökohtana, 

ja erityisesti matematiikan opetukseen dysfaattisille oppilaille on suositeltu 

toiminnallisuutta ja mahdollisimman paljon konkreettisten esineiden käyttöä. 

Ennen kuin salamamenetelmästä voidaan tehdä laajempaa tutkimusta, menetelmän 

tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, sekä perusteet näiden keinojen käyttämiselle 

tulisi mielestäni saada lopulliseen kirjalliseen muotoon. Salamamenetelmää ja sen 

matemaattisia sisältöjä on kuvattu useissa eri pro gradu -töissä, niin tässäkin, mutta 

mielestäni on tärkeää ottaa huomioon, että nämä työt ovat kuitenkin toisistaan osittain 

erillisiä teoksia. Lisäksi nämä teokset ovat sellaisten henkilöiden kirjoittamia, jotka 

eivät ole itse osallistuneet menetelmän kehittämiseen ja siksi jatkotutkimusten kannalta 

menetelmän kuvaus tulisi saada yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka tekemiseen 

salamamenetelmän kehittäjä on tiiviisti osallistunut.  
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9 MORLEYN LAUSE 

Geometriaan kuuluvat erottamattomana osana harppi-viivainkonstruktiot. Harpilla ja 

viivaimella on mahdollista toteuttaa täsmällisesti monia erilaisia konstruktioita 

annettuja alkuehtoja noudattaen. Harpilla ja viivaimella voidaan myös puolittaa annettu 

kulma tarkasti ja näin jatkamalla kulma on edelleen mahdollista jakaa yhä pienempiin 

osiin. Kulman jakaminen kolmeen osaan ei sen sijaan ole yhtä yksinkertaista, eikä sitä 

ole lukuisista yrityksistä huolimatta onnistuttu tekemään pelkän harpin ja viivaimen 

avulla. Myöhemmin onkin todistettu tämän tehtävän mahdottomuus. Yritykset ovat 

kuitenkin olleet inspiraationa monille muille tehtäville, ja yrityksen ja erehdyksen kautta 

aiheesta on tehty monia mielenkiintoisia havaintoja. Yksi näistä on Frank Morleyn 

vuonna 1904 tekemä havainto kolmion kulmien trisektoreiden leikkauspisteistä 

muodostuvasta kuviosta.  

9.1 Määritelmä 

Olkoon kulma      ja puolisuorat    ja   . Puolisuorat    ja    ovat kulman 

     trisektoreita, jos puolisuorat    ja    ovat puolisuorien    ja    välissä ja 

puolisuorat    ja    jakavat kulman      täsmälleen kolmeen yhtä suureen osaan, 

eli                 

9.2 Morleyn lause 

Kolmion kulmien trisektorit leikkaavat toisensa tasasivuisen kolmion kärkipisteissä.  
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Morleyn lauseesta on olemassa useampia todistuksia, joista tässä esitellään ehkäpä yksi 

yksinkertaisimmista. Tämä todistus on M. T. Naraniengarin todistus, joka esitettiin 

ensimmäisen kerran vuonna 1909. Naraniengarin todistuksessa Morleyn lauseelle 

hyödynnetään perustietoja kolmioista ja ympyröistä, minkä vuoksi se sopii esitettävän 

esimerkiksi lukiolaisille geometrian kurssilla. Ennen Morleyn lauseen todistusta 

palautetaan mieleen muutama tulos kolmion merkillisistä pisteistä ja ympyrän 

kehäkulmista. 

9.3 Lause 1 

Kolmion kaikki kolme kulman puolittajaa leikkaavat toisensa samassa pisteessä. 

9.4 Lause 2 (Kehäkulmalause) 

Olkoon ympyrä  , keskipiste   ja suora  , joka ei kulje keskipisteen   kautta ja leikkaa 

ympyrän   kahdessa pisteessä   ja  . Olkoon lisäksi          . Tällöin jos pisteet 

  ja   ovat samalla puolella suoraa  , niin      
 

 
    . Jos taas pisteet   ja   

ovat eri puolilla suoraa  , niin           
 

 
    . 

           

9.5 Naraniengarin todistus Morleyn lauseelle 

Olkoon      annettu kolmio, jonka kulmat ovat        ,         ja      

  . Kolmion      kulmien      ja      trisektorit leikkaavat toisensa pisteissä   

ja  . Puolisuora    puolittaa kulman     , koska puolisuorat    ja    ovat kulman 

     trisektoreita ja siten          . Vastaavasti puolisuora    on kulman 

     kulmanpuolittaja, koska          . Nyt lauseen 1 nojalla puolisuora    on 

kulman      puolittaja, sillä kolmion kulman puolittajat leikkaavat pisteessä  . 
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Konstruoidaan nyt kaksi janaa puolisuoran    molemmille puolin     kulmassa, jolloin 

saadaan piste   kolmion      sivulle    ja piste   kolmion      sivulle   . Näin 

muodostuneet kolmiot      ja      ovat yhteneviä KSK -säännön perusteella, sillä 

molemmat kulmat      ja      ovat    , sivu    on näille kolmioille yhteinen ja 

         . Kolmioiden      ja      yhtenevyydestä seuraa, että       ja 

     . 

Piirretään seuraavaksi jana pisteiden   ja   välille. Nimetään janan    ja puolisuoran 

   leikkauspiste pisteeksi  . Muodostuneet kolmiot      ja      ovat yhteneviä 

SKS -säännön nojalla, sillä sivu    on molemmille kolmioille yhteinen, kulmat      

ja      ovat yhtäsuuria,                    , ja      . Kolmioiden 

     ja      yhtenevyydestä seuraa, että myös kulmat      ja      ovat 

yhtäsuuria,          .  

 

Kolmioiden      ja      yhtenevyydestä havaitaan, että kolmio      on 

tasasivuinen kolmio. Koska                            ja kolmion 

kulmien summa on     , saadaan               . Kulmien      ja      
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yhtäsuuruudesta seuraa, että              , ja siten kolmio      on siis 

tasasivuinen kolmio. 

Osoitetaan seuraavaksi, että janat    ja    jakavat kulman      kolmeen yhtä 

suureen osaan. Merkitään janan    pituus kolmion      sivulle   , jolloin saadaan 

piste  . Merkitään vastaavasti janan    pituus sivulle   , jolloin saadaan piste  . 

Pisteiden   ja   avulla muodostuneet kolmiot      ja      ovat SKS -säännön 

nojalla yhteneviä, sillä      ,           ja sivu    on molemmille 

kolmioille yhteinen sivu. Näin ollen myös      . Vastaavasti saadaan, että    

  , koska kolmiot      ja      ovat yhteneviä SKS -säännön perusteella. Näistä 

tuloksista ja kolmion      tasasivuisuudesta saadaan               . 

  

Selvitetään seuraavaksi kulman      suuruus. Kolmiosta      huomataan, että 

ulkokulma      on yhtä kuin kulmien      ja      summa. Koska oikokulman 

suuruus on     , on               . Lisäksi kolmiosta      saadaan      

               . Siis                               ja 

siten               . 

Kulmasta      tiedetään, että sen suuruus on    . Kulma      on puolestaan puolet 

kulmasta     , merkitään siis      
 

 
        . Koska kolmiot      ja 

     ovat yhteneviä, on myös kulma      
 

 
        . 

Nyt kulman      suuruudeksi saadaan  

                         

                    (
 

 
        )      
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Koska kolmion kulmien summa on     , kolmiosta      saadaan kulman      

suuruudeksi 

          (     ) 

                 (     )        

                 
 

 
(        )     

                         

                    

Siten                          (      )         . 

Osoitetaan seuraavaksi, että pisteet  ,  ,   ja   ovat saman ympyrän kehällä. 

Konstruoidaan janoille    ja    keskinormaalit. Janojen    ja    keskinormaalit 

leikkaavat pisteessä   ja näin muodostuneet tasakylkiset kolmiot      ja      ovat 

yhtenevät SSS -säännön perusteella. Kolmioiden      ja      yhtenevyydestä 

puolestaan seuraa, että myös kolmio      on yhtenevä näiden kolmioiden kanssa. 

Siten jana    puolittaa kulman     ja jana    puolittaa kulman    . 

Keskinormaalit    ja    puolittavat kulmat     ja    . 

 

Koska kolmiot     ,      ja      ovat yhteneviä,             ja 

pisteet  ,  ,   ja   ovat   -keskeisen ja    -säteisen ympyrän kehällä. Huomioidaan 

lisäksi, että jana    puolittaa kulman      ja jana    puolittaa kulman     . 

Keskinormaalit    ja    puolittavat kulmat      ja     .  

Selvitetään nyt kulman      suuruus. 
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(       )        

Kolmion kulmien summasta saadaan 

                         (     )       . 

Siten         ja edelleen                         

 

Nyt kehäkulmalauseen nojalla ympyrän   kehällä on kulma  , joka on puolet kulmasta 

    ,   
 

 
         Kuitenkin suorat, joilla pisteet   ja   ovat, leikkaavat 

pisteessä  , joka on kolmion      kärkipiste. Siten piste   on ympyrän   kehällä ja 

         . Edelleen kehäkulmalauseen nojalla       ,        ja 

      , sillä        ,         ja        . Siten janat    ja    

jakavat kulman      kolmeen yhtä suureen osaan ja kolmion trisektorit leikkaavat 

toisensa tasasivuisen kolmion kärkipisteissä. (Honsberger, 1973.) 
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LIITE 1: PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT 

Tietosuojasyistä päiväkirjamerkinnät ovat saatavilla vain tutkimuskäyttöön niitä pyydettäessä. 

 


