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Olennaiset tapahtumat vuonna 2015
Niilo Mäki -säätiö sr jatkoi toimintaansa tarkoituksensa mukaisesti tukemalla lasten ja nuorten
neuropsykologisen arvioinnin ja kuntoutuksen kehittämistä. Säätiön ylläpitämän Niilo Mäki Instituutin
keskeisenä tehtävänä on lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja kehityksen erityishäiriöiden tutkimus ja niihin
liittyvä arvioinnin ja kuntoutusmenetelmien kehittäminen, julkaisu ja kokeileminen, sekä alan asiantuntijoiden
täydennyskoulutus. Niilo Mäki Instituutin toiminta vaikuttaa ja kohdentuu erityisesti oppimisvaikeuksia
kohdanneisiin lapsiin ja nuoriin, heidän perheisiinsä, oppimisvaikeuksia työssään kohtaaviin ammattilaisiin,
alalla toimiviin järjestöihin sekä oppilaitoksiin.

Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) Niilo Mäki -säätiö sai vuodelle 2015 yleisavustuksen perustoimintansa
ylläpitämiseen sekä investointiavustuksen sisäilmaremontista aiheutuneisiin kustannuksiin.
RAY:n avustamia hankkeita oli edellä mainittujen lisäksi käynnissä kaksi: hahmotushäiriöiden tukeminen ja
kuntoutus (C33) ja kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (C36). Näiden lisäksi vuonna 2014 päättyneiden
pienten lasten lukemisen sujuvuuden kehittäminen kouluiässä (C21) ja lasten ja nuorten avokuntoutuksen
kehittäminen (AK2) -hankkeissa oli vielä toimintaa osan vuotta 2015.
Toisella asteella opiskelevien nuorten tukihanke Polkuja läpäisyn tehostamiseen 4 jatkui 2015 vuoden
loppuun.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tukemana toteutui viimeinen toimintavuosi LukiMat-palvelun ylläpitoja kehittämishankkeesta. LukiMatin rahoituksen päättymisen (tammikuussa 2016) vuoksi vuoden 2015 aikana
haettiin aktiivisesti rahoituksia eri tahoilta sekä yrityssponsoreita, jotta palvelun ylläpitoa voitaisiin jatkaa
käyttäjille maksuttomana myös vuonna 2016.

Vuonna 2015 käynnistyi laaja Oppimisvaikeuksien arviointi ja tukeminen suomenruotsalaisissa kouluissa ja
päiväkodeissa –hanke (ILS). Hanke toteutetaan kolmen säätiön (Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans
Vänner ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne) yhteisrahoituksella.
Suomen Akatemian tukemia tutkimushankkeita oli vuonna 2015 kolme kappaletta: SELDI-hanke (Self-efficacy
and learning disability interventions), ReadALL (Teknologia-avusteinen lukemaan oppimisen tuki kaikille
oppijoille) ja LITE (Opettajien minäpystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden monitasoinen
pitkittäistutkimus). Näistä SELDI-hanke päättyi vuoden 2015 lopussa, mutta osa toiminnoista jatkuu vielä
alkuvuoden 2016.
Lisäksi KELA:n tukema oppimisvaikeuksien pysyvyyteen liittyvä tutkimushanke jatkui tutkimukseen
osallistuvien haastatteluilla.
OKM-rahoitteisen positiivisen käyttäytymisen edistämiseen koulussa tähtäävän ProKoulu-hankkeen toiminta
jatkui suunnitellun mukaisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ja Jyväskylä yliopistojen kanssa.

Ulkoasiainministeriön rahoittama ja e-oppimisen kehittämiseen tähtäävä TaleAfrica-kehitysyhteistyöhanke sai
rahoituksen vuodelle 2015. Kehitysyhteistyötukeen vaikuttaneet poliittiset linjaukset aiheuttivat sen, että
hankkeen rahoitus jäi tässä vaiheessa yksivuotiseksi. Hankkeen toimintaa kuitenkin jatketaan vuodelle 2016
siirtyneellä rahalla ja hankkeen jatkolle haetaan uutta rahoitusta.

Vuoden aikana jatkettiin Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiön tukemaa hanketta, jossa
varhaiskasvatukseen tarkoitettu Jänistarinat-toimintamalli sovelletaan suomenruotsinkieliseen
varhaiskasvatukseen sopivaksi ja koulutetaan henkilöstö käyttämään toimintamallia.
Yhteistyö oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipisteen kanssa jatkui niin tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa, kuin materiaalintuotannossakin. Rahoitus Onervan toimipisteen ja NMI:n väliseen
yhteistyöhön päättyi vuoden 2015 lopussa, entisen Valteri-verkoston organisoiduttua yhdeksi oppimis- ja
ohjauskeskus Valteriksi. Yhteistyötä jatketaan ja syvennetään jatkossa koko Valteri-keskuksen kanssa.

Lastentutkimusklinikan toiminta jatkui yhteistyössä Jyväskylän kaupungin perheneuvolan kanssa. Yhteistyö on
mahdollistanut hankkeissa kehitettyjen toimintamallien kokeilun käytännössä, Instituutin tutkijoiden
tutustumiseen kliiniseen työhön sekä tuonut Niilo Mäki Instituutin hankkeille läheisen yhteyden käytännön
toimintaan. Lastentutkimusklinikalla kävi vuonna 2015 oppimisvaikeuksien arvioinnissa 61 lasta (edellisvuonna
56) ja kuntoutuksessa 83 lasta (edellisvuonna 92).

Niilo Mäki Instituutin koulutustoiminta oli vuonna 2015 aktiivista ja koulutusta järjestettiin eri puolilla Suomea
sekä valtakunnallisina verkkokoulutuksina. Koulutusta oli tarjolla Opetushallituksen rahoittamina koulutuksina,
NMI:n omina maksullisina koulutuksina sekä tilauskoulutuksina. Koulutustoiminnan tuotot jäivät budjetoitua
pienemmiksi ja henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua suurempina. Räätälöityjen tilauskoulutusten määrä
väheni ja osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin perumaan. Kunnissa oleva tiukka taloustilanne ja muun
muassa sijaiskiellot ovat selkeästi vaikuttaneet tilanteeseen. Koulutuksen muut kuin henkilöstökulut jäivät
budjetoitua pienemmäksi, mistä syystä koulutus- ja julkaisutoimintaa koskeva ylijäämä toteutui arvioitua
suurempana.
Julkaisumyynti toteutui budjetoidun mukaisesti.
Uusia julkaisuja vuonna 2015 olivat: Kummi 12. Ymmärrämmekö näkemäämme? – Visuaalisen hahmottamisen
häiriöt, Kummi 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille lapsille ja Kaninhistorier –
Träning i aktiv hörförståelse.

Niilo Mäki Instituutti on merkittävin oppimisvaikeusalan toimija Suomessa. Instituutin arvokkain pääoma on
osaavassa ja huippuasiantuntijoista koostuvassa henkilöstössä. Asiantuntijoiden työ luo uusia
tutkimustuloksia, toimintamalleja, menetelmiä ja muita tuotoksia joita voidaan soveltaa käytäntöön ja
käytännön toimijoiden tueksi. Kokeneen henkilöstön osaamispääomaa hyödynnetään koulutuksissa sekä
kasvatettaessa uutta tutkija- ja kehittäjäsukupolvea.

Niilo Mäki Instituutissa oli vuonna 2015 käynnissä 14 avustuksen saanutta tutkimus- tai kehittämisprojektia
sekä neljä Opetushallituksen tukemaan opetustoimen henkilöstökoulutushanketta. Niilo Mäki -säätiön
hallintoa ylläpidettiin pääosin raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksella sekä hankkeilta kerätyillä
yleiskustannusosuuksilla ja koulutus- ja julkaisutoiminnan tuotoilla.
Vuoden lopussa Niilo Mäki -säätiössä oli työntekijöitä 53 henkilöä, joista 30 kokopäiväisessä, 16 osa-aikaisessa
työsuhteessa ja seitsemän tuntilistaperustaisesti. Koko vuoden ajalta tarkasteltuna kokoaikaisia työntekijöitä
oli keskimäärin 30,6 henkilöä kuukaudessa ja osa-aikaisia 15,3 henkilöä (8,59 henkilötyökuukautta) ja
tuntilistalla keskimäärin 5 (2,19 htkk) henkilöä kuukaudessa. Kokoaikaiseksi muutettuna NMI:n työntekijöiden
lukumäärä oli vuoden 2015 aikana keskimäärin 41,4 henkilöä kuukaudessa. Osaava henkilöstö on Niilo Mäki
Instituutin tärkein voimavara, joka luo edellytykset huippututkimukselle ja laadukkaalle kehittämistyölle
Niilo Mäki Instituutin tilojen sisäilmakorjaukset valmistuivat tammikuun 2015 lopussa ja helmikuun aikana
päästiin muuttamaan takaisin remontoituihin tiloihin. Korjauksiin saatiin investointiavustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä.
Niilo Mäki -säätiön valtuuskunnan tai hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita valtuuskunta- tai
hallitustyöskentelystä lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle maksetaan 2018,28 €/vuosi.
Hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkaa hankkeiden tutkimusjohtajuudesta 592,60 €/kk. Säätiön
suppeaan lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty muita avustuksia, taloudellisia etuja, rahalainoja tai muita
vastaavia etuja.
Vuonna 2015 käynnistettiin Niilo Mäki Instituutin strategian päivitystyö, joka valmistuu 2016.
Hankkeilta ryhdyttiin keräämään yleiskustannusosuuksia vuoden 2015 alussa. Yleiskustannusosuuksia
pidätettiin niiltä hankkeilta, joiden rahoittaja ei sitä erikseen säännöissään kieltänyt. Yleiskustannusosuudella
katetaan hankkeille yhteisiä kuluja (mm. yhteiset tilat, hallinnon kulut, työterveys, siivous, yritysvakuutukset,
työkykyä ylläpitävät toimet, virkistystoimet, Lastentutkimusklinikan tilakustannukset).
Vuoden 2015 lopulla aloitettiin selvitystyö Niilo Mäki -säätiön yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyen.
Selvityksen toteuttajana toimi EY. Selvityksen tulos valmistui 2016 vuoden alussa.
Niilo Mäki -säätiön vuositulos oli 6918,05 € ylijäämäinen. Niilo Mäki -säätiö on hoitanut kaikki taloudelliset
velvoitteensa sopimusten mukaisesti. Alla on kuvattu Niilo Mäki -säätiön tuotot rahoittajittain 2015.

Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2016 rahoituksen jatkuville hankkeille (C33 ja C36), yleisavustuksen
(Ay5) säätiön toimintaan sekä investointiavustuksen Niilo Mäki Instituutin sisäilmaremontoitujen toimitilojen
irtaimiston uusimiseen.
LukiMat-hankkeen ylläpitorahoituksesta on neuvoteltu yrityssponsoreiden kanssa sekä rahoitusta hankkeelle
on haettu eri lähteistä. Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt avustuksen LukiMatin lukemisen osa-alueelle.
Uusia hankehakemuksia on ryhdytty valmistelemaan. Rahoitusta aiotaan hakea ainakin Rahaautomaattiyhdistykseltä, Opetushallituksesta, Suomen Akatemialta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä eri
säätiöiltä.
Niilo Mäki Instituutin strategiatyö etenee. Lisäksi EY:n tekemä hallinnon selvitystyö valmistui helmikuussa
2016.

Vuosi 2016 tulee olemaan edelleen taloudellisesti tiukka vuosi. Epävarmuustekijöitä liittyy
rahoitushakemusten läpimenoon ja erityisesti säätiön perustoiminnan rahoituksen riittävään tasoon ja
jatkuvuuteen. Uusia hankerahoituksia odotetaan kuitenkin toteutuvan siinä määrin, jotta toimintaa voidaan
jatkaa nykyisessä laajuudessa. Epävarmuus liittyy olennaisesti myös riskiin aivovuodosta. Koulutustoimintaa
kehitetään jatkuvasti ja koulutusideoita jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Julkaisutoimintaa jatketaan aktiivisena.
Vuoden 2016 Hyvä Alku -tapahtuma sekä muut tapahtumat, joissa NMI on mukana luovat näkyvyyttä
mediassa. Säätiön toiminnassa korostetaan edelleen laadukkuutta ja korkeaa tasoa sekä toimien
sovellettavuutta käytännön toimijoiden avuksi.

Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä

Projektin vetäjä: Paula Salmi
Henkilöstö (2015): Paula Salmi ja Hanna Pöyliö
Kesto: 2012–2014 (jatkui 2015)
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys, RAY-C21
Yhteistyökumppanit: Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri, Jyväskylän kaupungin
koulujen opettajat, Jyväskylän kaupungin perheneuvola,Jyväskylän kaupunginkirjasto sekä Niilo
Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkijat.
Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on kehittää, arvioida ja saattaa tarjolle uutta tietoa ja
menetelmiä sujuvan lukemisen harjoitteluun. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1. Kehittää ja arvioida
toimintamalli, jossa vapaaehtoiset Lukumummit ja -vaarit lukevat yhdessä lukemisen lisätukea ja
innostusta tarvitsevien lasten kanssa, 2. Kehittää ja arvioida uusia lukemisen sujuvuuden
harjaannuttamisen välineitä ja 3. Valmistella vanhemmille opas lukemissujuvuuden ongelmista sekä
lasten lukutaidon tukikeinoista arjessa
WWW-sivut: www.lukusilta.fi
Projektin toiminta ja tulokset 2015:
Hankkeesta siirtyneellä rahalla saatettiin loppuun hankkeen toimintoja vuonna 2015. Lukusiivet-lukudiplomi
julkaistiin Lainan päivänä 9.2.2015. Lukudiplomi on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston
kanssa, ja se on saatavilla Jyväskylän kaupunginkirjaston internet-sivuilla sähköisessä ja paperisessa muodossa.
Lukusiivet on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat hitaita lukijoita tai eivät ole motivoituneet lukemaan
vapaa-ajallaan.
Tietoa hankkeen tuotoksista ja tuloksista on viimeistelty ja levitetty valtakunnallisesti. Lukumummi ja –vaari –
toiminnan levittämistyötä valmisteltiin suunnittelupalaverilla Mannerheimin lastensuojeluliiton eri piirien
kanssa, tekemällä Lukumummi ja –vaari –toiminnan perehdyttämisvideo sekä käymällä kertomassa
Lukumummi ja –vaari –toiminnasta mm. Turussa ja Jyväskylässä. Perehdyttämisvideo on suunnattu
vapaaehtoisille sekä MLL:n piireille ja paikallisyhdistyksille. Hankkeen tuotoksista ja tuloksista kerrottiin Educamessuilla Helsingissä. Lukumummi ja –vaari –toiminta on ollut esillä medioissa kuten Lapsemme-lehdessä,
Uurakan, Toivakan ja Jyvässeudun paikallislehdessä sekä Ylen Puoli seitsemän –ohjelmassa. Hankkeen
tuotoksista ja tuloksista on tiedotettu kasvatusalan ammattilaisille suunnatuissa Niilo Mäki Instituutin
koulutuksissa ja koulutuskokonaisuuksissa ympäri Suomea. Esitteitä hankkeen tuotoksista kuten Lukusilta- ja
Lukusiivet-esitteitä on jaettu eri kasvatusalan ammattilaisten tilaisuuksissa.

HAHKU-Hahmottamisen kuntoutus

Projektin vetäjä: Pekka Räsänen
Henkilöstö (2015): Pekka Räsänen, Suvi Ylönen, Hanna Suni
Kesto: 2014–2017
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys, RAY-C33
Yhteistyökumppanit: Järjestöt: ADHD-liitto ry, Aivoliitto ry, Suomen CP-liitto, Erilaiset oppijat ry,
Koulut ja erityiskoulut: ohjaus- ja oppimiskeskus Onerva, Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu
Tutkimuslaitokset ja yliopistot: Psykologian ja liikuntatieteiden laitokset jsekä kasvatustieteiden
tiedekunta; Jyväskylän yliopisto; Klingberg lab, Karolinska Institutet, Ruotsi; Aalto Yliopisto, Helsinki;
Division of Cognitive Neuroscience, The Johns Hopkins University, USA; Department of Psychology,
Temple University, USA
Yritykset: Movya Oy
Tavoitteet: Tuottaa verkkotietopalvelun, tiedotuksen ja koulutusten avulla tietoa
hahmotushäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja tukemisesta sekä kehittää tietokoneavusteisia
arvioinnin ja kuntoutuksen välineitä hahmotushäiriöiden kuntoutuksen sekä oppimisen tukemiseksi.
WWW-sivut: www.hahku.fi
https://www.facebook.com/hahmottaminen
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli tietopalvelun pohjamateriaalin keräys sekä arviointi- ja
harjoitemateriaalien pilottiversioiden kokeilutoiminta. Tietopalvelun rakenteen kehittämiseksi tuotettiin
Jyväskylän yliopiston monitieteisten projektiopintojen kanssa pilottiversio, jolla tavoiteltiin ajatuksia
mahdollisimman helppokäyttöiseen liittymään, jolla tieto olisi myös asianomaiset kykenisivät palvelua
käyttämään. Videomateriaalin keräys tietopalveluun aloitettiin sekä laajan yli 100 hengen
kokemusasiantuntijan haastatteluaineisto (aikuiset, nuoret, lapset, huoltajat, opettajat) saatiin kerättyä
yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Tietoa hahmotuksen vaikeuksista pyrittiin levittämään järjestöjen tapahtumien sekä valtakunnallisten
medioiden kautta. Tässä onnistuimme mainiosti. Esiinnyimme mm. YLE:n pääuutislähetyksessä, sekä Helsingin
Sanomien ja Väli-Suomen lehtien sunnuntainumeron tiedepalstoilla. YLE:n uutinen, johon ostimme
käyttöoikeudet ja jossa on hyvin tiivistetty projektin tavoitteet ja hahmotushäiriö ilmiönä, on katsottavissa
projektin sivuilla osoitteessa http://hahku.fi .
Tablettikäyttöisiä arviointimenetelmiä kokeiltiin 1–2 –luokilla ja tämän aineiston pohjalta talven 2015-2016
aikana arviointimenetelmistä rakennetaan uusi pelillisempi versio sekä kehitetään tehtäväsisältöjen
vaikeustasoja paremmiksi siten, että vuoden 2016 aikana tehdään uudet kokeilut lopullista normien keruuta
valmistellaksemme. Yhdessä Karolinska Insitutetin kanssa kehitettävän harjoitusohjelman käytöstä tehtiin
kaksi kokeilua, toinen yhteistyökumppanimme tekemänä Ruotsissa ja toinen Suomessa. Suomen kokeilu
tehtiin kotona kesäharjoitteluna. Tulokset näistä kokeiluista julkaistaan vuoden 2016 aikana.

Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen

Projektin vetäjä: Hanna Pöyliö
Henkilöstö (2015): Katja Korhonen, Annastiina Kettunen, Paula Salmi, Adrienn Jalonen (äitiyslomalla) ja Hanna
Pöyliö.
Kesto: 2015–2017
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys, C36
Yhteistyökumppanit: Suomen Isovanhemmat ry, Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut,
Monikulttuurikeskus Gloria, Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikka, Väestöliiton
Monikulttuurinen osaamiskeskus ja RAY:n Kansalaisareena ry:n Avita kaveria ja Familia ry:n Duo-hankkeet.
Tavoitteet: 1) Kehittää uusi Lukumummi ja -vaari -toimintamalli suomea toisena kielenä opiskelevien
sanavaraston tukemiseen yhteistyössä koulujen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa, 2) Kehittää uusi
Lukumummi ja -vaari -toimintamalli maahanmuuttajien oman äidinkielen sanavaraston tukemiseen
yhteistyössä koulujen, iltapäivätoiminnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa, 3) Kehittää uusi lukutaidon ja
kielellisten taitojen harjoitusmateriaali ja 4) Tuottaa lukutaitoon ja kielellisiin taitoihin liittyvä opasmateriaalia
vanhemmille. Opasmateriaalin avulla vanhemmat sekä kasvatusalan ammattilaiset saavat faktatietoa em.
taitojen luonteesta ja ilmenemisestä sekä käytännönläheisiä kotiharjoituksia arkeen sovellettavaksi.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Keväällä 2015 hankkeen työntekijät Hanna ja Paula tekivät vierailun Yhdysvaltoihin Oregoniin. Paikan päällä
tavattiin tahoja, jotka kehittävät toimintamalleja, jossa vapaaehtoiset lukevat niiden lasten kanssa, jotka
tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Matkasta saatiin paljon ideoita syksyä varten, jolloin käynnistyi pilotti S2oppilaiden Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Pilottiin kutsuttiin mukaan 8 mummia, jotka kävivät kouluilla 10
kertaa ja noin joka toinen viikko kokoontuivat yhteen, antoivat palautetta ja auttoivat kehittämään toimintaa.
Näiden kehitysajatusten perusteella valmisteltiin kevään 2016 vaikuttavuustutkimusjakso. Lisäksi syksyn
aikana kuvattiin materiaalia LukumummiRÄP-musiikkivideoon, jolla Lukumummi ja -vaari -toiminalle saadaan
näkyvyyttä keväällä 2016.
Hankkeen työntekijät Hanna ja Katja osallistuivat Kansalaisareenan Avita kaveria -hankkeen järjestämään
vertaisohjaajien kouluttajien peruskoulutukseen. Koulutuksen oppien perusteella luotiin pohjaa ensi vuoden
S2-oppilaiden Lukumummi ja -vaari -toiminnan levittämiseen uusille paikkakunnille. Levittämistä valmisteltiin
myös internet-sivujen uusimisella sekä laatimalla opiskelijayhteistyössä suunnitelma Lukumummeja ja -vaareja
palvelevasta sosiaalisen median palvelusta.
Hankkeen toisen mummi ja vaari -toimintamallin suunnittelu aloitettiin tapaamalla yhteistyökumppaneita ja
kartoittamalla toimintamallin erityispiirteitä. Toimintamallin laatimisesta luotiin aikataulutavoitteet vuodelle
2016. Hankkeen kolmatta osatavoitetta, kielellisten taitojen ja lukutaidon tukemisen materiaalia, valmisteltiin
kokeilemalla erilaisia materiaaleja tehtäviä yhden yksilökuntoutusasiakkaan kanssa yhteensä 18 kertaa.
Neljättä osatavoitetta, vanhempainopasta, alettiin suunnitella kartoittamalla olemassa olevan Lukusilta.fivanhempainoppaan mahdollisuudet, kartoittamalla muuta materiaalia ja luomalla aikataulutavoitteet.
Hankkeen toimintaa esiteltiin opettajille Educa-tapahtumassa tammikuussa sekä KEOS-tapahtumassa
marraskuussa.

Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien avokuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen
Projektin vetäjä: J-M Latvala
Henkilöstö (2015): Mirja Myllykoski, Ivan Maslov
Kesto: 2002–2014 (jatkui 2015)
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys, AK2
Tavoitteet: Tarkoituksena on tuottaa ja välittää lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien kuntoutustoiminnan
tueksi näyttöön ja tutkimukseen perustuvaa tietoa, menetelmiä ja materiaaleja. Toiminnan tuotokset
kohdennetaan sekä asianomaisille itselleen (lapset, huoltajat, asianomaisjärjestöt) että eri alojen
kuntoutustyötä tekevien järjestöjen ja ammattilaisten käyttöön.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
RAY:lta saatu kohdennettu avustus AK2 päättyi vuoden 2014 lopussa. Varoja oli kuitenkin siirtynyt vuodelle
2015 johtuen henkilöstössä tapahtuneista muutoksista (kokoaikainen työntekijä siirtyi osa-aikaiseksi).
Siirtyneiden varojen käyttöä kohdennettiin vuonna 2014 RAY:n edustajien kanssa käydyn keskustelun
perusteella erityisesti oppimisvaikeuksia koskevan tiedon välittämiseen asianomaisten ja järjestöjen tarpeisiin
sekä asianomaisille suunnattavan materiaalin kehittämiseen.
Konkreettisia toimia vuonna 2015 AK2-hankkeessa olivat seuraavat:
Perheille suunnatun ”Opin ja osaan”-tapahtuman suunnittelu ja toteutus 16.8.2015. Tapahtuman
toimintapisteiden järjestämiseen osallistui useita Niilo Mäki Instituutin järjestö- ja yhteistyökumppaneita:
Keski-Suomen Erilaisten Oppijoiden liitto, Monikulttuurikeskus Gloria, Pelastakaa lapset ry, MLL:n JärviSuomen piiri, Jyväskylän kesäyliopisto/Lasten yliopisto, Onerva Mäen koulu, Jyväskylän kaupungin
liikuntapalvelut, Martat, Keskikirjastot, Likes/Liikkuva koulu ja Keski-Suomen LUMA-keskus. Lastenpuistossa
järjestetty tapahtuma onnistui erittäin hyvin ja keräsi paikalle noin 1000 osallistujaa. Tapahtumapäivässä
välitettiin perheille tietoa mm. oppimisvaikeuksista ja oppimisen tukemisesta sekä järjestöt kertoivat omasta
toiminnastaan. http://www.nmi.fi/fi/nmi-25-vuotta/tunnelmia-opin-ja-osaan-koko-perheen-toimintapaivasta
Tiedonvälitys Niilo Mäki Instituutin toiminnan tuloksista. AK2-rahoituksella tehostettiin Niilo Mäki Instituutin
toiminnan tuloksista tiedottamista ja tiedon välitystä oppimisvaikeuksista kohdentamalla resursseja osaaikaisen tiedotusvastaavan toimintaan. Tiedon jakaminen toteutettiin verkko- ja facebook-sivujen kautta sekä
kuukausittaisilla uutiskirjeillä.
Tukimateriaalien laadinta. AK2-rahoituksella toteutettiin Neure-ympäristöön tukimateriaaleja CP-vammaisten
lasten oppimisvaikeuksien kuntoutuksen tueksi. Menetelmät ovat maksutta käytössä Neure -arviointi- ja
oppimisympäristössä.

LukiMat -lukeminen

Projektin vetäjä: Ville Mönkkönen
Henkilöstö (2015): Ville Mönkkönen, Jaakko Ryssy, Miika Pekkarinen ja Mika Halttunen
Kesto: (2007)–2012 – 2015
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopisto, Graphogame-projektit
Tavoitteet: LukiMat -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää tietoverkkovälitteinen palvelu esiopetuksen
ja peruskoulun lapsille, joille lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksien ja perustaitojen
saavuttaminen on haastavaa.
Projektin toiminta ja tulokset 2015:
Vuonna 2015 julkaistiin Ekapeli Alku työpöytäalustoille ja mobiililaitteille. Peli nousi nopeasti Suomen
suosituimmaksi opetuspeliksi ja löytyi loppuvuoden ajan opetuspelien listakärjestä sekä Googlen että Applen
listoilla. Vuoden 2015 lopussa noin puolet Ekapelin pelaajista pelaa tilastojen mukaan Ekapelin vanhempia
Java-versioita ja puolet Ekapeli Alkua.
Ekapeli Alkuun julkaistiin vuoden aikana useita parannuksia. Peliin lisättiin kokoavan lukemisen sekä
sujuvuuden sisältöjä. Pelaajille tuotiin mahdollisuus nähdä omaa edistymistään pelissä kenttien jälkeen. Pelin
adaptaatiota paranneltiin niin, että se osaa opettaa pelaajalle sekä isot ja pienet kirjaimet, että myös
kestoerottelun (KISA – KISSA). Uutena kenttätyyppinä peliin tuli mukaan kirjoitustehtävä. Pelaajaa
motivoimaan peliin lisättiin tarrakirja, lukuisia hankittavia esineitä, sekä kenttiin hienompia maisemia.
Opettajia varten tehtiin näkymä pelaajien hallintaan.

LukiMat-matematiikka ja oppimisen arviointi

Projektin vetäjä: Tuire Koponen
Henkilöstö (2015): Tuire Koponen, Alex Maslov, Ivan Maslov, Johanna Manninen, Helena Palm, Juho Tammela
Kesto: (2007)–2012–2015
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi
Tavoitteet: LukiMat -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää tietoverkkovälitteinen palvelu esiopetuksen ja
peruskoulun lapsille, joille lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksien ja perustaitojen saavuttaminen on
haastavaa.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Vuonna 2015 toiminta keskittyi ensisijaisesti palvelun ja välineiden toimivuuden turvaamiseen ja palvelun
ylläpitoon. Pienimuotoisen kehitystyön turvin Neure-ympäristöä kehitettiin edelleen Java-riippumattomilla
alustoilla toimivaksi (Vaadin-alusta) sekä jatkettiin opettajan käyttöliittymän kehittämistä
käyttäjäystävällisemmäksi ja tulosten tarkastelua selkeyttäväksi.
Lisäksi haettiin jatkorahoitusta usealta taholta ja käytiin neuvotteluja yrityskumppaneiden löytämiseksi.
Joulukuussa 2015 tarkastettiin ja julkaistiin Jonna Salmisen väitöskirja koskien Ekapeli-Matikan vaikuttavuutta
lapsilla, joilla oli kaikista heikoimmat valmiudet matematiikan perustaidoissa ja sitä kautta suuri riski
myöhemmille oppimisvaikeuksille.

Polkuja läpäisyn tehostamiseksi toisella asteella 4
Projektin vetäjä: Elisa Salmi
Henkilöstö (2015): Elisa Salmi ja Asta Kaipainen
Kesto: 2015 (nykyinen vaihe).
Rahoittaja: Opetushallitus (kumppanuusprojekti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa)
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistot, Jyväskylän
yliopisto, kasvatustieteiden laitos.
Tavoitteet: Oppimiskyvyiltään heikkojen ja motivoitumattomien opiskelijoitten opiskelun tukeminen, jotta he
sitoutuisivat opintoihinsa paremmin ja keskeytyksiltä ja eroamisilta vältyttäisiin. Pedagogisten käytänteiden ja
yhteistyön kehittäminen ammattiopiston sisällä. Hankkeen aikana kehitettyjen hyvien käytänteiden
levittäminen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle seminaareissa ja koulutuksissa kautta maan.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Kevätlukukaudella pidettiin Harjun kampuksella opintojakson mittainen interventio, jolle osallistui
säännöllisesti neljä opiskelijaa ja muutamia opiskelijoita kävi tekemässä jonkin tietyn rästityönsä valmiiksi.
Ryhmästä valmistui ammattiin keväällä yksi ja lokakuulla yksi opiskelija. Tutkija on ollut
samanaikaisopetuksessa eri ryhmissä, yksilö- ja ryhmätsemppausta on annettu tarpeen mukaan
opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.
OPH:n koulutuksia on pidetty vuoden aikana 4 kertaa (148 osallistujaa), hanke-esittely Educa -messuilla
tammikuussa (n. 80 kontaktia) ja Kansallisilla erityisopetuksen kehittämispäivillä huhtikuussa (260 osallistujaa).
Osallistuttiin Läpäisy on the road –levityskiertueeseen Seinäjoella, Kokkolassa ja Oulussa marraskuussa.
Hanke-esittely Läpäisyhankkeiden päättöseminaarissa Finlandiatalolla joulukuussa 2015.
Projektin tuloksia olivat vuonna 2015: Arjen Sankarit -interventiokurssimallin edelleen kehittäminen, artikkeli
Kielipolku -lehdessä, hanke-esite, roll-up Opiskelutaitoja vahventavasta kehästä ja juliste.

Yhteistyö Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan kanssa

Projektin vetäjä: Tiina Siiskonen
Henkilöstö (2015): Tiina Siiskonen
Kesto: rahoitus päättyi vuonna 2015
Rahoittaja: OPH/oppimis- ja ohjauskeskus Onerva
Yhteistyökumppanit: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tavoitteet: NMI:n ja Onervan yhteisten hankkeiden kohteena ovat olleet erityisesti
kielenkehityksen vaikeuksiin liittyvät lukemaanoppimisen ja puheen havaitsemisen vaikeudet
(Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla –kuntoutustutkimus) sekä suomea
toisena kielenä opiskelevien lasten kielellisten taitojen arviointivälineiden kehittäminen
(Moniki-hanke).
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Asiantuntijavaihtoa ja koulutustoimintaa on jatkettu hyväksi havaitun toimintatavan mukaan. Toimintavuoden
aikana on jatkettu myös käytännön opettajan oppaan laatimista kielihäiriöisten lasten lukemaan oppimisen
tueksi. Opas perustuu aiemmin valmistuneeseen väitöskirjatutkimukseen.
Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla –kuntoutustutkimuksen tavoitteena oli parantaa
kielihäiriöisten lasten kielellisiä taitoja tätä tutkimusta varten kehitetyn tietokoneohjelman avulla. Tutkimus
antoi viitteitä siitä, että audiovisuaalisen puheen käyttämisestä äänne-erottelutaitojen kehittämisessä ja
edelleen puheen ymmärtämistaitojen edistämisessä oli hyötyä (Heikkilä ym., kaksi julkaisematonta
käsikirjoitusta).
Moniki-hankkeessa suomen- ja venäjänkielellä laadittuja, sanavaraston ja suhdekäsitteiden hallintaan,
lauserakenteiden ymmärtämiseen ja kielellisen muistin arviointiin kehitettyjä tehtäviä sekä vanhemmille
suunnattua kyselylomaketta on kokeiltu kahdessa erityispedagogiikan oppiaineen gradututkielmassa (Niinisalo
& Rinneaho, 2015; Räty, 2015), joissa arvioitiin suomen ja venäjänkielen perustaitoja äidinkielenään venäjää
puhuvilta 1.-6. luokan oppilailta.
Lisäksi Niilo Mäki Instituutilla on yhteistyössä ADHD-liiton, Aivoliiton, CP-liiton, Erilaiset oppijat ry:n, Oppimisja ohjauskeskus Onervan sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun kanssa Hahku-hanke, joka tuottaa tietoa
ja osaamista hahmotushäiriöiden kuntoutukseen.

Opin pystymään! Self-efficacy and learning disability interventions (SELDI)

Projektin vetäjä: Tuija Aro (oto)
Henkilöstö (2015): Paula Salmi, Vesa Närhi, Tuire Koponen, Mika Paananen, Vesa Rantanen
Kesto: 2013–2015
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Skidi Kids –ohjelma
Yhteistyökumppanit: Hanke on yhteistyöhanke Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden
laitoksen/Erityispedagogiikka kanssa. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut on ottanut tutkimuksen
kehittämishankkeekseen ja mukana on myös muita kuntia Keski- ja Itä-Suomesta. Lisäksi
yhteistyökumppaneina on muita laitoksia Jyväskylän yliopistosta, Itä-Suomen yliopisto, sekä ulkomaiset
asiantuntijat Yorkin, Oxfordin, Kentuckyn ja Haifan yliopistoista
Tavoitteet: Kehittää menetelmiä tukea lapsen myönteisiä käsityksiä kyvystään oppia, saada lisää tutkittua
tietoa siitä, miten lapsen uskoa omiin taitoihinsa eli minäpystyvyyden tunnetta voisi tukea lukemisen ja
matematiikan erityisopetuksessa, mikä merkitys minäpystyvyydellä on akateemisten taitojen oppimiseen ja
miten se kehittyy osana tarkkaavuuden ryhmäkuntoutusta
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Vuoden 2013 lopulla noin 1200 lasta osallistui seulontatutkimuksiin yhteistyökunnissa. Vuoden 2014 alussa
näiden lasten joukosta valittiin lukemisen ja matematiikan interventioihin osallistujat (noin 160 lasta)
ryhmäseulontojen ja tarkempien yksilötutkimusten perusteella. Lukemisen ja matematiikan interventiot
toteutettiin yhteistyökouluilla kevään 2014 aikana. Vastaavasti tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen Malttiinterventiot ja niiden loppu- ja seurantamittaukset saatettiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015
kerättiin vielä muutaman interventioryhmän osalta aineistoa sekä pisteytettiin ja syötettiin aineistoa tilastoohjelmaan useiden opiskelijoiden ja tuntityöläisten avustamana sekä tehtiin ensimmäisiä analyysejä ja
saatettiin ensimmäiset käsikirjoitukset valmiiksi lähetettäväksi arvioitavaksi. Hankkeen ensimmäisiä tuloksia
päästiin esittelemään myös mm. syksyn EARLI-kongressissa Kyproksessa, jossa järjestettiin hankkeen toimesta
kaksi symposiumia. Kesällä 2015 tehtiin tutkijavierailut Yorkin ja Oxfordin yliopistoihin ja yhteistyökumppanit
prof. Klassen ja Usher vierailivat Suomessa joulukuussa, Ann Dowker osallistui tapaamisen verkon välityksellä.
Kertyneen aineiston käsittelyä jatketaan pääosin jatko-opiskelijoiden saamilla rahoituksilla.

Opettajien minäpystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden monitasoinen
pitkittäistutkimus (LITE)
Projektin vetäjä: Olli-Pekka Malinen
Henkilöstö (2015): Olli-Pekka Malinen
Kesto: 2014–2017
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Yhteistyökumppanit: Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Tavoitteet: LITE-hankkeessa tutkitaan opettajapystyvyyttä, eli opettajien omaa käsitystä kyvystään vaikuttaa
positiivisesti oppilaiden koulunkäyntiin. Tutkimusaineisto kerätään Itä-Suomen yliopiston, NMI:n ja Jyväskylän
yliopiston yhteisen ProKoulu -tutkimuksen yhteydessä noin sadalta suomalaiskoululta henkilökunnalle ja
oppilaille suunnatuilla kyselylomakkeilla. Tutkimuksen päätavoiteina on ymmärtää paremmin 1)
opettajapystyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 2) pystyvyyden vaikutusta muihin tekijöihin kuten opettajien
työtyytyväisyyteen ja loppuun palamiseen sekä 3) opettajapystyvyyden ja oppilaiden käsitysten sekä
toiminnan välistä yhteyttä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää opettajien ammatillista kehittämisen
tukemisessa esim. opettajapystyyteen liittyvien interventioiden ja koulutuksen suunnittelussa.
Projektin toiminta ja tuotokset 2015:
Keväällä ja syksyllä 2015 ProKoulu -tutkimuksen yhteydessä kerättiin opettajilta ja oppilailta kyselyaineistoa,
jota hyödynnetään myös -LITE-tutkimuksessa. Lisäksi aiemmin kerättyä aineistoa käsiteltiin analyysikuntoon.
Olli-Pekka Malinen oli vielä tammi-helmikuun 2015 vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa University of
Wisconsin-Madisonissa Fulbright -stipendillä ja Emil Aaltosen säätiön apurahalla. Vuoden 2015 aikana Malinen
kirjoitti yhteistyössä ja osin yksin kolmea tutkimusartikkelia kolmea tutkimusartikkelia sekä yhtä suomen ja
kolmea englanninkielistä kirjan lukua. Lisäksi suunniteltiin ja valmisteltiin uusia tutkimusartikkeleita
yhteistyökumppaneiden kanssa. Elokuussa 2015 Malinen osallistui EARLI 2016 –konferenssiin Kyproksella ja
esitteli siellä tutkimustuloksia minäpystyvyyttä käsittelevässä symposiumissa.

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena (ReadALL)

Projektin vetäjä: Juha-Matti Latvala (Ulla Richardson yliopiston puolelta)
Henkilöstö (2015): Vesa Rantanen, Riikka Heikkilä, Ville Mönkkönen, Miika Pekkarinen, Jari Westerholm, Katja
Korhonen, Tuija Aro, tutkimusavustajia
Kesto: 2014–2017
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopisto, tutkimukseen osallistuvat koulut
Tavoitteet: Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kanssa toteutettavassa hankkeessa tutkitaan erityisesti
lukemisen sujuvuuden harjoittamista GraphoGame (Ekapeli) –teknologian avulla. Lisäksi hankkeessa
kehitetään ja validoidaan tietokonepohjaisia (mm. puheentunnistukseen perustuvia) lukemisen osataitojen
arviointimenetelmiä niiden soveltuvuudesta ja luotettavuudesta oppimisen arviointiin. Tutkimuksen kautta
hankitun tiedon perusteella Graphogameen kehitetään oppijan erilaiset taidot ja oppimispolut
mahdollisimman hyvin huomioonottava adaptaatiologiikka sekä yksilöllisesti etenevät harjoitteet. Tutkimusten
tulosten ja niihin perustuvan kehitystyön myötä oppimisessaan vaikeuksia kohdanneille lapsille ja nuorille
saadaan hyödynnettäväksi entistä tehokkaampia ja yksilölliset piirteet huomioonottavia teknologiapohjaisia
harjoitus- ja tukimenetelmiä.
Projektin toiminta ja tuotokset 2015
Hankkeen toisen toimintavuoden alussa aloitettiin tutkimusaineiston keruu tablettilaitteilla suoritettavien
arviointimenetelmien validointiin. Arviointimenetelmät oli kehitetty olemassa olevaan Ekapeli-aineistoon
perustuvan kuvailevan tutkimuksen tulosten perusteella. Validointitutkimuksen aineiston keräys suoritettiin
aikavälillä tammikuu-toukokuu ja siihen kerättiin aineistoa 1. luokalta (9 koulua, 14 luokkaa, N=197), 2.
luokalta (11 koulua 16 luokkaa, N=209 ) ja 4. luokalta (9 koulua, 12 luokkaa, N= 181).
Validointitutkimuksessa verrattiin tablettilaitteilla pelattavien ja perinteisiä kynä-paperi -tehtävien tuloksia
toisiinsa. Tutkimuksen keskeisenä havaintona oli, että useimmat hankkeessa kehitellyt lukemaan oppimisen
perustaitoja mittaavat tablettitestit ovat selkeästi yhteydessä lasten osaamiseen kynä-paperi –tehtävissä sekä
yleisemmin lasten lukutaitoon. Tutkimuksesta on käynyt myös hyvin ilmi millaisilla tehtävillä lasten lukemaan
oppimisen tasoa voidaan parhaiten arvioida kullakin ikätasolla.
Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan artikkeleina vuonna 2016.
Validointitutkimuksen perusteella valittiin parhaiten lukemisen taitoja arvioivat tehtävät sisällytettäväksi
uuteen kehitettävään Ekapeliin. Pelaajan osaaminen näissä tehtävissä määrittelee siten tulevassa Ekapelissä
käytettävien tehtävien laatua ja vaikeustasoa kukin pelaajan omaan tasoon sopivaksi.

Ett utvecklingsprojekt om utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i
finlandssvenska skolor och daghem. InLärning och Stöd, ILS

Projektin vetäjä: Sira Määttä ja Vesa Närhi (tarkkaavuuden osa-alue), Paula Salmi (lukemisen osa-alue)
Henkilöstö (2015): Henrik Husberg, Susanna Slama, Liisa Klenberg, Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja, Laura
Tepponen ja Jari Westerholm
Kesto: 2015–2018
Rahoittaja: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne ja Svenska Folkskolansvänner
Yhteistyökumppanit: Åbo Akademista Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan
psykologian ja logopedian oppiaineet, Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan erityispedagogiikan
oppiaine sekä Vasa Specialpedagogiska Center, Helsingin yliopistosta Käyttäytymistieteiden tiedekunta,
Jyväskylän yliopistosta psykologian laitos ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopistosta psykologian laitos
sekä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy.
Tavoitteet: Hankkeella on kaksi päätavoitetta: 1) kehittää suomenruotsinkielisten koulujen ja päiväkotien
opettajien, erityisopettajien sekä muiden oppimisvaikeuksien parissa työskentelevien taitoja tunnistaa,
kohdata ja tukea lapsia ja nuoria, joilla on itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen pulmia tai lukemisen
ja nimeämisen pulmia. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Heidän tukemisensa edellyttää
kuitenkin välittävien ja osaavien aikuisten tukea. Siksi hankkeen toiminnot kohdistuvat lasten ja nuorten
kasvatus-, opetus-, ja kuntoutustyötä tekevien ammattilaisten osaamisen ja välineistön kehittämiseen.
Kehittämishankkeen taustan muodostavat tutkimusperustaiset menetelmät, jotka koulutusten, opas- ja
opetusmateriaalien sekä normitettujen testimateriaalien avulla viedään käytännön kasvatus- ja opetustyön
välineiksi. 2) kehittää yhteistyössä Suomen ruotsinkielisten yliopistollisten laitosten kanssa yhteistyössä
oppimisvaikeuksiin liittyvää ammatillista, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista sekä alan
ammattilaisten täydennyskoulutusta. Tavoitteena on luoda osaamispohja, joka kantaa hedelmää hankkeen
päätyttyä sekä perus- että täydennyskoulutuksissa sekä alan tutkimus- ja kehittämistyössä.
Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen: itsesäätely, tarkkaavuus tai käyttäytyminen (ILS Tark) ja Lukeminen,
kirjoittaminen ja nimeäminen (ILS Luki)
Projektin toiminta ja tuotokset 2015
ILS-hanke käynnistyi helmikuussa 2015. Alkuvuoden aikana hankkeesta tuotettiin tiedotteet ja kuvaus Niilo
Mäki Instituutin nettisivuille. Kevään ja kesän aikana tehtiin tutkimuseettinen hakemus, jota on muokattu ja
tarkennettu vielä syksyn aikana. Kesällä 2015 aloitettiin viiteaineistojen ja otantojen suunnittelu.
Ruotsinkielinen suomi jaettiin neljään alueeseen (Ahvenanmaa, Pohjanmaa, pääkaupunkiseutu, muu Suomi),
joista mukana on yhteensä 14 kuntaa ja kaksi yksityistä koulua, kaikkiaan 25 koulua. Näiltä kouluilta kerätään
sekä Lukemisen että Itsesäätelyn osa-alueiden aineisto. Hankkeessa suunniteltiin osahankkeiden yhteinen
taustatietolomake. Muokkaamiseen osallistuivat kaikki hankkeen työntekijät, lukemisen ohjausryhmän
asiantuntijat sekä kaksikielisyystutkija, yliopistonlehtori Anna Slotte (Helsingin yo), joka konsultoi
kaksikielisyyteen liittyvissä asioissa. Lomakkeesta tehtiin sekä paperinen että sähköinen versio. 1.10.
perustettiin toimipiste Helsinkiin (Eerikinkatu 28). Toimipisteessä työskentelevät vakituisesti Husberg (Tark),
Slama (Tark), ja Tepponen (Luki). Vaasassa työskentelee Risberg (Luki) ja Tampereella Vataja (Luki).

ILS Tarkkaavuuden osa-alueen toiminta:
Itsesäätelyn ja tarkkaavuuden osa-alueen rekrytointi toteutettiin touko-kesäkuussa. Hakemuksia tuli yhteensä
15, joista 6 kutsuttiin haastatteluun. Henrik Husberg ja Susanna Slama aloittivat työt hankkeessa 1.8.2015.
Hankkeessa on pidetty viikoittaisia palavereja sekä lukemisen ja tarkkaavuuden osa-alueiden välillä (Määttä &
Salmi) että Tarkkaavuuden osa-alueen sisällä (Määttä, Närhi, Slama, Husberg, Klenberg).
Aiheeseen perehtyminen ja käsitetyöskentely: Alkusyksyn aikana työntekijät perehtyivät tarkkaavuuden,
itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen teemoihin, tutkimukseen ja menetelmiin. 24.11. järjestettiin
käsiteseminaari liittyen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteisiin ja niiden määrittelyihin eri
viitekehyksistä. Hankkeen työntekijät kokoontuivat kokoamaan tiedon yhteen ja pohtimaan hankkeessa
käytettäviä määritelmiä. Nämä määritelmät toimivat pohjana kaikille hankkeessa julkaistaville julkaisuille.
Työskentelyä jatketaan edelleen.
Keskittymiskyselyn viiteaineiston kerääminen: Kouluikäisten Keskittymiskyselyn viiteaineiston keräämistä
suunniteltiin yhdessä Hogrefe Psykologien kustannuksen kanssa. Aineistonkeruu aloitettiin syksyllä 2015.
Mukana on 22 psykologia ja heidän kauttaan 140 opettajaa. Koulupsykologeille tehtiin lyhyt koulutusvideo
liittyen Keskittymiskyselyyn, sen käyttöön ja soveltamiseen sekä aineistonkeruun etenemiseen (vk 41).
Tiedotteet ja suostumuskirjeet lähetettiin vanhemmille koulun kautta viikoilla 43-47. Ensimmäiset
Keskittymiskyselyt ja taustatietolomakkeet lähetettiin kouluille alkuviikosta 47. Tavoitteena oli saada mukaan
vähintään n=75/ikäryhmä. Loppuvuoteen mennessä suostumus on saatu seuraavasti: 1lk n=123, 3lk n=115, 5lk
n=112, 7lk n=76 ja 9lk n=64. Lopullinen suostumusprosentti ei vielä ole tiedossa. Aineiston keräämistä
jatketaan vielä alkuvuodesta 2016. Päivähoidon viiteaineiston suunnittelu on aloitettu loppusyksystä 2015.
Julkaisujen suunnittelu ja käännöstyöt: Kummi-julkaisujen käsitteistöä on alettu työstämään ja päivitystarvetta
arvioitu. Erityisesti Kummi 2 osalta päivitystarve arvioitiin ja todettiin, että teksti vaatisi niin paljon päivitystä,
että on järkevämpää kirjoittaa kokonaan uusi Kummi –julkaisu, jossa keskiössä olisi toiminnanohjaus ja jossa
huomioitu koulun kolmiportainen tukimalli ja tukeminen sekä yksilön että ryhmän kannalta. Käsikirjoitusta
alettiin työstää loppusyksystä 2015. Maltti-kummin käännöstyö aloitettiin loppusyksystä.

ILS Lukemisen osa-alueen toiminta
Työntekijöiden rekrytointi toteutettiin helmi-toukokuussa, ja hankkeen kolme ruotsinkielistä työntekijää
aloittivat varsinaisen hanketyön elokuussa. Tilastoasiantuntijana hankkeessa toimii Jari Westerholm.
Hankkeessa on pidetty viikottaisia lukemisen alueen sisäisiä hankepalavereja sekä hankepalavereja lukemisen
ja tarkkaavuuden osa-alueiden kesken. Lisäksi sisällölliset ohjausryhmät ovat kokoontuneet viisi kertaa
vuoden aikana. Keväällä perehdyttiin lukemisen olemassa oleviin ruotsinkielisiin arviointivälineisiin sekä
uusimpaan tutkimuskirjallisuuteen. Toukokuussa osallistuttiin Pohjoismaiseen lukitutkijoiden konferenssiin
Tukholmassa.
Nimeämistestit: Åbo Akademin neljä logopedian opiskelijaa keräsivät nimeämisen aineistoa 6-9-vuotiailla
lapsilla (noin 100 lasta / ikäryhmä). Kyseessä oli nimeämistestien (Nopean sarjallisen nimeämisen testi sekä
Toimintonimeämistesti) pilottitutkimus. Tuloksia analysoitiin keväällä ja syksyllä. Tulosten pohjalta
viimeisteltiin nimeämistestit, ja aiheesta valmistui kolme opinnäytetyötä Åbo Akademissa.
Lukemisen välineet 1. luokan syksylle: Kesällä ja syksyllä kehitettiin 1 luokan syksyn lukemis- ja
kirjoittamistestit. Välineitä pilotoitiin elokuussa koulun alussa viikoilla 33-34 (n=91). Välineitä viimeisteltiin
pilotin perusteella. Opettajille ja vanhemmille lähetettiin infokirjeet sekä tutkimusluvat viikolla 34.
Tutkimuslupia palautui 80% kysytyistä oppilaista. Testauksia (ryhmä- ja yksilötestaukset) tehtiin kouluilla
viikoilla 35-37. Aineistoa kerättiin 1. luokilta (n=558), ja näiden oppilaiden taitoja seurataan
pitkittäistutkimuksella 1. luokan syksystä 3. luokan kevääseen. Kerätty aineisto koodattiin ja tarkistettiin
loppuvuoden aikana.
Lukemisen kevään välineet luokille 1, 2 ja 3: Lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineitä kehitettiin ja
esipilotoitiin loppuvuodesta ja.motivaation, minäpystyvyyden sekä matematiikan ohjeita ja tehtäviä
käännettiin syksyllä. Loppuvuodesta aloitettiin testien kieliasun tarkistus.

Positiivisen käyttäytymisen monitasoinen yhteisöllinen tuki koulussa (ProKoulu)

Projektin vetäjä: Olli-Pekka Malinen ja Marika Peltonen (NMI), Hannu Savolainen (koko projektin johtaja)
Henkilöstö (2015): Olli-Pekka Malinen, Marika Peltonen, Ville Vauhkonen, Iines Palmu, Aino Oksanen, Elisa
Hurskainen, Riikka Malinen ja Annastiina Kettunen.
Kesto: 2013–2016
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyökumppanit: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Atferdssenteret (Norja), Varkauden kaupunki,
ProVarkaus2-hanke, ProKoulut
Tavoitteet: ProKoulu -toiminnan päämääränä on auttaa suomalaisia kouluja oppilaiden positiivisen
käyttäytymisen tukemisessa. ProKoulu -tutkimuksen tavoitteena on testata toimintamallin vaikuttavuutta noin
60 koulussa toteutettavalla satunnaistetulla tutkimuksella, jossa toinen ryhmä aloittaa intervention
viivästetysti.
Projektin toiminta ja tuotokset 2015:
ProKoulu-ohjaajia koulutettiin kahdessa ryhmässä. Kummallakin ryhmällä oli neljä koulutuspäivää. Syksyllä
2013 aloittaneiden ohjaajien ryhmässä oli 23 henkeä ja syksyllä 2014 aloittaneiden ryhmässä 42 henkeä.
ProKoulu-toiminnan toteutus eteni kouluilla toimintamallin vaiheiden mukaisesti mutta etenemistahti vaihteli
kouluittain. 2013 aloittaneille kouluille tarjottiin koulutusta rauhatonta luokkaa opettavan luokanopettajan
tukemisesta. Lisäksi 2013 aloittaneiden koulujen käyttöön tarjottiin sähköinen tiedonkeruuväline, jonka
käytöstä järjestettiin verkkokoulutus koulujen ns. datavastaaville.
Vuosiluokkien 1–6 kouluissa toteutettiin tutkimuskyselyt huhti- ja marraskuussa. Kyselyiden ohella kouluilta
kerättiin oppilaslistat aineiston hallinnan tarpeisiin ja opettajatiedot kyselylinkin lähettämistä varten. Kouluilta
kerättiin myös tutkimuslupia ensimmäisen luokan oppilailta sekä muilta oppilailta, joilta lupaa ei vielä aiemmin
ollut saatu. Tutkimuksessa kerättyjä kyselyaineistoja käsiteltiin vuoden aikana analyysikuntoon. Aineistolla
tehtiin myös alustavia analyysejä mm. helmikuun 2016 Hyvä Alku-tapahtumaa ja tutkimusjulkaisuja varten.
Alustavien analyysien ehkä merkittävin tulos oli, oppilaiden oppituntien ulkopuolinen häiritsevä
käyttäytyminen oli opettajien mukaan vähentynyt 2013 aloittaneissa kouluissa nopeammin kuin 2014
aloittaneissa kouluissa. Tämä tulos viittaa siihen, että ProKoulu-toiminnalla pystytään vähentämään oppilaiden
ei-toivottua käyttäytymistä koulussa.

Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: ennaltaehkäisevät ja
suojaavat tekijät
Projektin vetäjä: Tuija Aro
Henkilöstö (2015): Anna-Kaija Eloranta, tuntityöntekijöitä tutkimusavustajina
Kesto: 2014–2016
Rahoittaja: Kansaneläkelaitos
Yhteistyökumppanit: Lastentutkimusklinikka, Jyväskylän yliopiston asiantuntijat, KELA
Tavoitteet: Hankkeessa tutkitaan oppimisvaikeuksien yhteyttä aikuisuuden akateemiseen ja kognitiiviseen
suoriutumiseen ja hyvinvointiin sekä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymiseen seuraamalla
oppimisvaikeustutkimuksissa Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla lapsena käyneiden henkilöiden
elämänkulkua aikuisuuteen asti. Tutkimusongelmiin vastataan kahdella osatutkimuksella. Ensimmäisessä
osatutkimuksessa tarkastellaan oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten rekisteritietoja mm.
KELAn ylläpitämistä rekistereistä ja toisessa tutkitaan neurokognitiivisilla testeillä ja haastatellaan osajoukkoa
näistä aikuisista.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Vuoden 2015 aikana on saatu pääosin kerättyä yksilötutkimus- ja haastattelu aineisto, joka koostuu lapsena
Lastentutkimusklinikalla lukivaikeusdiagnoosin saaneista nykyisistä aikuisista (51 henkilöä) sekä heidän
kontrollihenkilöistään (40 henkilöä). Jokainen tutkittava osallistui noin viisi tuntia kestäneeseen tutkimukseen,
jossa kartoitettiin mm. kognitiivisia kykyjä, akateemisia taitoja sekä psyykkistä hyvinvointia. Tämän aineiston
ensimmäisiä tuloksia esitellään kesällä 2016 kongressissa. KELA:lle lähetettiin kesällä 2015 aineisto, jossa
klinikan ei-tunnistettaviin tietoihin oli liitetty Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tiedot. Tämä
rekisteritutkimuksen osalta hanke on jäljessä suunnitellusta aikataulusta, koska rekisteriaineistojen saaminen
eri tahoilta on viivästynyt yhteensä lähes vuodella.

Lukemaan opettamisen verkko-oppimisympäristön (eLearning) kehittäminen bantukieliin
Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan (TaleAfrica)

Projektin vetäjä: Pia Krimark
Henkilöstö (2015): Asta Kaipainen, Pia Krimark, Pamela February, Damaris Ngorosho, Beatrice Matafwali,
Jacqueline Jere-Folotiya, Flora Malasi, Miika Pekkarinen, Ritva Ketonen, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Timo
Ahonen.
Kesto: 2015 (jatkui 2016)
Rahoittaja: Ulkoasiainministeriö
Yhteistyökumppanit: Capolsa, Sambian yliopisto; Namibian yliopisto; Sebastian Kolowa Memorial yliopisto,
Tansania ja Kenya Institute of Special Education
Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään tabletteihin, älypuhelimiin ja tietokoneisiin soveltuva lukemaan
opettamisen e-oppimisympäristö paikalliskielille yhdessä afrikkalaisten lukutaidon asiantuntijoiden kanssa.
Kattava verkko-oppimateriaali sisältää erityisesti tietoa oppimisvaikeuksista, ja keinoista auttaa lapsia, joilla on
vaikeuksia oppia lukemaan. E-oppimisympäristö on tarkoitettu opettajankouluttajille, ja työssä oleville
opettajille, terapeuteille ja psykologeille tueksi ja työvälineeksi, ja sitä voi käyttää opettajien
täydennyskoulutuksissa.
Projektin toiminta ja tulokset 2015
Afrikkalais-suomalainen asiantuntijaryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kevään tapaamisessa
Jyväskylässä asiantuntijat suunnittelivat e-oppimisympäristön rakenteen ja aiheet. Toisessa kokouksessa
Namibiassa ideoitiin ja työstettiin e-oppimisympäristöön tarkoitettuja tekstejä. Asiantuntijaryhmä vieraili
myös kahdessa paikallisessa peruskoulussa Namibiassa.
TALE Africa -hankkeelle suunniteltiin ja toteutettiin nettisivut www.taleafrica.com . Verkkosivujen lisäksi
laadittiin esite, jossa kuvataan hankkeen tavoite ja toiminta.

Vastaava psykologi: Nina Kultti-Lavikainen
Henkilöstö (2015): Johanna Heinonen, Nina Kultti-Lavikainen, Ulla Leppänen ja Sanna Raasakka. Lisäksi osaaikaisina työntekijöinä Anna-Kaija Eloranta, Anni Mäenpää, Hanna Pöyliö ja Mirja Myllykoski.
Kesto: koko NMI:n toiminnan ajan
Rahoittaja: Lastentutkimusklinikan asiakastyö toteutuu Jyväskylän perheneuvolan toimintana.
Yhteistyökumppanit: Keski-Suomen alueen koulujen henkilökunta, alueen perheneuvolat ja koulupsykologit,
Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatria ja lastenneurologia, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
sekä Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos.
Tavoitteet: Lastentutkimusklinikan tehtävänä on tarjota ja kehittää palveluja ja tukimuotoja, jotka liittyvät
lasten oppimisvaikeuksien ja muiden kehityksellisten häiriöiden arviointiin ja kuntoutukseen.
Kuntoutustoiminta on yksilö-, pari- ja ryhmäkuntoutusta. Oppimisvaikeuksien kuntoutuksen lisäksi
toteutetaan lasten neuropsykiatrista kuntoutusta. Palvelujen ja tukimuotojen kehittämisen lisäksi
Lastentutkimusklinikalla käyttöönotetaan, arvioidaan ja edelleen kehitetään NMI:ssa tutkittavia ja kehitettäviä
menetelmiä.
Lastentutkimusklinikan toiminta ja tulokset 2015
Lastentutkimusklinikalla tutkittiin 61 lasta oppimisvaikeuksien vuoksi. Kuntoutuksessa kävi 81 lasta. Osa
kuntoutuksista oli alkanut jo vuonna 2014. Kuntoutusryhmiä toteutui kolme. Ryhmissä vahvistettiin lasten
luku- ja kirjoitustaitoa, toiminnanohjaamista sekä käsitystä itsestä oppijana. Keski-Suomen alueen psykologeja
konsultoitiin 140 lapsen asioissa. Lastentutkimusklinikalle jonottavien lasten asioissa konsultoitiin 16 lapsen
opettajia ja vanhempia. Jonotusaika lyhentyi 10 kk:een (vuosina 2012 ja 2013 yli vuosi, 2014 11 kuukautta).
Oppimisvaikeuksien kuntoutuksen lisäksi toteutettiin lasten neuropsykiatrista hoitoa ja kuntoutusta, mikä
edellyttää tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrisen yksikön, alueen
perheneuvoloiden sekä terveys- ja sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Neuropsykiatrista kuntoutusta
tarvitsevien lasten hoito edellyttää lapsen arjen tukitoimien laaja-alaista ja yksilöllistä suunnittelua. Usein
lapsen ohella myös vanhemmat ja koulun henkilökunta tarvitsevat suunnitelmallista ja pitkäjänteisesti
toteutettua tukea. Näitä säännöllisiä noin kuukauden välein toteutuneita vanhempien tapaamisia järjestettiin
10 lapsen asioissa ja koulun henkilökunnan työnohjauksia 9 lapsen asioissa.
NMI: tutkimushenkilöstö osallistui Lastentutkimusklinikan asiakastyön kehittämiseen. Klinikan henkilökunta
toimi kouluttajana NMI:n järjestämissä koulutuksissa. NMI:n tutkimushenkilöstö ja Lastentutkimusklinikan
henkilökunta on kehittänyt asiakaskäyttöön Varhaiskehityslomakkeen ja Perheen arki-kyselylomakkeen. Lisäksi
työryhmä on käynyt läpi psykologisten ja neuropsykologisten testien psykometrisia ominaisuuksia ja
luotettavuutta sekä koonnut oppimisvaikeustutkimusta varten ns. ydintehtävistön, jonka avulla saadaan
kokonaiskuva lapsen neurokognitiivisesta kehityksestä.n
Lastentutkimusklinikan kolmevuotinen hanke ”Lapsen koulunkäynnin vaikeuksien arvioinnin, hoidon ja
kuntoutuksen kehittäminen” päättyi joulukuussa 2015. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lyhentää
asiakasjonoa, mikä toteutuikin jonon lyhentyessä viidellä kuukaudella. Lisäksi hankkeen tuotoksena julkaistiin
nettisivut www.apuakoulunkayntiin.fi. Sivut laadittiin Lastentutkimusklinikan, NMI:n, Jyväskylän
perheneuvolan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan yhteistyönä.
Lastentutkimusklinikka juhli 30-vuotista taivaltaan yhdessä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan
työntekijöiden kanssa.

Toiminnasta vastaava: Maria Haakana
Henkilöstö (2015): Maria Haakana, Assi Karppinen (1.11.2015 saakka), Mirja Myllykoski, Maria Rintanen
(äitiyslomalla 1.10.2015 saakka), Birgitta Alakoski, Lasse Eskola, Teemu Hytönen, Mari Hakkarainen sekä
harjoittelijat ja tuntityöntekijät, Salla Haapsalo, Kirsi Savolainen, Heli Solla, Hanna Semann, Elsi Kirvesniemi,
Elias Manninen, Iina Savolainen, Maria Heikkinen ja Laura Suvanto.
Kesto: Koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoiminta ovat pysyvää Niilo Mäki Instituutin perustoimintaa ja talon
palvelutoimintaa.
Rahoittaja: Koulutus- ja julkaisutuotot
Yhteistyökumppanit: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Onerva Mäen koulu, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Itä-Suomen yliopisto, JYU/kasvatustieteiden
laitos/erityispedagogiikka ja varhaiskasvatus, JYU/opettajankoulutus, JYU/psykologian laitos, Jyväskylän
kaupungin perheneuvola, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Rovaniemen yliopisto, Ludus Oy, Svenska
Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, oppilaitokset, kaupunkien ja kuntien opetustoimet,
lääninhallitukset, kesäyliopistot, Osaava Satakunta, Osaava-KKK ja Hypeks –verkosto, Innostu liikkumaan –
hanke, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry.
Tavoitteet: Niilo Mäki Instituutti pyrkii aktiivisesti levittämään tietoa oppimisvaikeuksia koskevista
tutkimustuloksista sekä oppimisvaikeuksien käytännön arviointi- ja kuntoutusmenetelmistä. Instituutti
järjestää omaan tutkimusalueeseensa liittyviä tieteellisiä tapahtumia ja tutkijayhteistyötä sekä koulutusta mm.
psykologeille, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, erityisopettajille, lastentarhanopettajille, puhe-,
fysio- ja toimintaterapeuteille, sekä lasten ja nuorten vanhemmille. NMI:n koulutustoiminnan tarkoituksena
on välittää uutta tietoa oppimisvaikeuksisten lasten ja nuorten kanssa toimiville eri ammattiryhmille sekä
asianosaisten vanhemmille. Niilo Mäki Instituutin koulutustoiminta on nivoutunut läheisesti yhteen tiedotusja julkaisutoiminnan kanssa.
Niilo Mäki Instituutin tiedotustoiminnan lähtökohtana on NMI:n asema valtakunnallisena oppimisvaikeuksia
koskevan tiedon tuottamisen ja kokoamisen keskuksena. Näiden tehtävien lisäksi Instituutin tehtävänä on
tiedottaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun oppimisvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Tiedottamisen ja oppimisvaikeuksiin liittyvän asiantuntemuksen levittämisen erityisenä kohderyhmänä ovat
oppimisvaikeuksisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset ja asiantuntijat, mutta
myös asianosaiset itse ja heidän perheensä, eri tasoilla toimivat päättäjät sekä suuri yleisö.
Toiminta 2015
Vuonna 2015 työn alla olivat Hyvä Alku –tapahtuman valmistelu, erilaisten koulutusten suunnittelu,
tiedottaminen, markkinointi ja tapahtumajärjestelyt. Verkkokoulutukset lisääntyivät. Lisäksi lukuisissa alan
ammattihenkilöstölle kohdennetuissa tapahtumissa on esitelty Niilo Mäki Instituutin julkaisuja ja toimintaa.
Tästä esimerkkeinä eri Opetushallituksen tilaisuudet ja Educa-messut, Koulupsykologien neuvottelupäivät,
Puheterapeutti- ja Lastentarhaopettajapäivät, Hypeks – hyvinvointia ja pedagogiikkaa Keski-Suomessa,
Erityisopettajapäivät, Oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen ja ammatilliset erityisopettajapäivät.
Julkaisutoiminnassa työstettiin julkaistaviksi KUMMI 12. Ymmärrämmekö näkemäämme? – visuaalisen
hahmottamisen häiriöt, KUMMI 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille lapsille
ja Kaninhistorier – Träning i aktiv hörförståelse. Lisäksi työn alla olivat KasKas ja Etsivä-kummit.
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMIBulletin luettavuutta parannettiin. Lehteä julkaistiin neljä
numeroa.

Koulutusten suunnittelu, tiedottaminen ja markkinointi on jatkuvaa. Koulutus- ja julkaisutiedote tehdään ja
lähetetään kahdesti vuodessa 22 000 vastaanottajalle. Sähköisessä tiedottamisessa hyödynnetään
kuukausittain ilmestyvää uutiskirjettä, jolla on 25000 vastaanottajaa sekä sosiaalisen median kautta
tapahtuvaa tiedottamista (Facebook ja Twitter). Uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa tiedotetaan talon
tapahtumista, hankkeista, tutkimuksista sekä koulutuksista ja julkaisuista. Tämän lisäksi tehdään vielä
täsmätiedotusta sosiaalisen median ja postituslistojen avulla. Vuonna 2015 lähettiin parikymmentä tiedotetta
alan lehtiin sekä valtakunnan mediaan.
Vuonna 2015 järjestettiin 25 tilauskoulutuskokonaisuutta ja 47 koulutusta liittyen oppimisen ja
oppimisvaikeuksien arviointiin sekä taitojen tukemiseen. Näistä esimerkkeinä lukemisen, tarkkaavuuden ja
matematiikan pulmat ja päällekkäistyneet oppimisvaikeudet. Lisäksi teemoina ovat olleet oppimiseen,
muistiin, työrauhaan, minäpystyvyyteen, itsesäätelyyn, hahmotukseen sekä vanhempien kanssa tehtävään
yhteistyöhön liittyvät koulutukset. Uusina koulutusaiheina ovat olleet kehitysvammaisuuteen, sekä
oppimisvaikeuksiin liittyviin neuropsykiatrisiin ja lastenpsykiatrisiin ongelmiin kytkeytyvät koulutukset.
NMI:n järjestämät koulutukset ovat luettelona vuosikertomuksen liitteessä 3.
Tuloksia
Isomäki, H. 2015. KUMMI 12. Ymmärrämmekö näkemäämme? – visuaalisen hahmottamisen häiriöt, Jyväskylä:
Niilo Mäki Instituutti.

Peitso, S & Närhi, V. 2015. KUMMI 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille
lapsille. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Mattinen A., Kajamies A., Räsänen P., Hannula-Sormunen M. & Lehtinen E. 2015. Kaninhistorier – Träning i
aktiv hörförståelse. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

NMI-Bulletinin sisältämät artikkelit vuonna 2015
2015/25, nro 1
LECTIO PRAECURSORIA
Najat Ouakrim-Soivio: Toimiiko päättöarviointi yhdenvertaisesti?
TUTKIMUKSET
Emilia Solares, Sami Määttä ja Noona Kiuru. Kaveripiirin rooli ammattikoululaisten koulumotivaatiossa
Sari Manninen: Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden haasteet koulussa - kasvattajien käsityksiä
KONGRESSIKERTOMUKSET
Anna Slunga:”Tiellä tasa-arvoiseen oppimiseen”– Oppimistutkijoiden päivät 23.5.–24.5.2014
HAASTATTELUT
Anna Slunga: Opetttajuus ja opettajankoulutus muutoksessa – tulevaisuus haastaa jokaisen (haastateltavana
Marja-Kristiina Lerkkanen)
2015/25, nro 2
PUHEENVUOROT
Xin Tang: Suomalaiseen ja kiinalaiseen koulutusjärjestelmään liittyvät seikat PISA-tutkimuksessa
menestymisen taustalla
Sari Sulkunen ja Minna Torppa: Kommenttipuheenvuoro: Suomalaiseen ja kiinalaiseen koulutusjärjestelmään
liittyvät seikat PISA-tutkimuksessa menestymisen taustalla
TUTKIMUKSET
Halme, Perälä & Kanste: Tuen tarve, osallisuus ja yhteistoiminta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
alkuopetuksessa
Terhi Hirvonen, Helena Sume ja Markku Leskinen: Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema
lähikoulussa 1.-4. luokilla
KONGRESSIKERTOMUKSET
Paula Vuorinen: Varhaislapsuuden oppimisen ja kehityksen tutkemisen uusia suuntia Suomesta ja maailmalta
– Matkakertomus EARLI SIG 5 Kongressista

2015/25, nro 3
HAASTATTELUT
Paula Vuorinen: Professori Lynn Fuchsin näkökulmia RTI-malliin ja matematiikan oppimisen tukemiseen
KATSAUKSET
Piia Björn, Mikko Aro ja Tuire Koponen: Interventiovastemallien tarjoamat mahdollisuudet kolmiportaisen
tuen mallin kehittämiseen: esimerkkinä matematiikan oppimisen tuki
Markkku Leskinen ja Jonna Salminen: Ennaltaehkäisevä tuki: suuntaviivoja tutkimusperustaisuudelle
TUTKIMUKSET
Mari-Pauliina Vainikainen, Ninja Hienonen, Jarkko Hautamäki ja Risto Hotulainen: Tukea tarvitsevien
oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa
Jonna Pulkkinen, Markku Jahnukainen ja Raija Pirttimaa: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluilla
– rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta
PUHEENVUOROT
Mikko Aro: Mistä konkreettinen sisältö tuen portaille?
2015/25, nro 4
TUTKIMUKSET
Janne Lepola: Heikkojen ja hyvien luetun ymmärtäjien kertomuksen ymmärtämisen taidot, lukemisvalmiudet
ja motivaatio 4−9 vuoden iässä
Laura Mansikkamäki, Sami Määttä ja Mikko Aro: Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen
ammatillisessa koulutuksessa
KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Heli Katajamäki & Mika Paananen: Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen Maltti-kuntoutus
osana koulun tukitoimia – alueellisen kokeilun tuloksia
KONGRESSIKERTOMUKSET
Elsi Kirvesniemi: “Oppimisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa” – Valtakunnallinen tutkijatapaaminen 24.5.25.5.2015
HAASTATTELUT
Hanna Semann ja Heli Solla: Hannu Savolaisen työ tasa-arvoisen oppimisen hyväksi

OPH-rahoitteiset täydennyskoulutushankkeet
Toiminnasta vastaava: Maria Haakana
Henkilöstö (2015): Maria Haakana, Assi Karppinen, Mirja Myllykoski, Maria Rintanen (äityislomalla 1.10.2015
saakka)
Kesto:
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen vuoden 2014 haun koulutushankkeet:
7oph7219 Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen vuodet 2014-2016.
7oph7220 Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa vuodet 2014-2016.
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen vuoden 2015 haun koulutushankkeet:
7oph7221 Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä! vuodet 2015-2017.
7oph7222 Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta
alkuopetukseen vuodet 2015-2017.
7oph7223 Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin vuodet 2015-2017.

Rahoittaja: Opetushallitus
Yhteistyökumppanit: Opetushallitus, Koulut ja opettajat kautta Suomen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Onerva, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän
yliopiston kasvatustieteiden laitos/Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden
laitos/Varhaiskasvatus, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos/Opettajankoulutus, Jyväskylän yliopiston
psykologian laitos, Jyväskylän kaupungin perheneuvola, Mukaan- hanke, CP-liitto, HYPEKS -verkosto
Tavoitteet: Edistää yleistä-, tehostettua- ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia
kokonaisvaltaisesti vahvistamalla opettajien kolmiportaisen tuen pedagogista osaamista. Syventää
moniammatillista yhteistyötä opetuksessa ja edistää laadukkaan inklusiivisen opetuksen, turvallisen lähikoulun
ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumista. Edistää opettajien luokanhallinnan taitoja sekä vahvistaa koulun
aikuisten valmiuksia motivaation, hyvän työrauhan, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen
koulussa. Kouluttaa esi- ja alkuopetuksen henkilöstöä varhaisen tuen menetelmiin ja oppimisympäristöihin
käyttöön. Hankkeilla vahvistetaan osallistujien osaamista nuorten motivaation, kasvun sekä oppimisen
tukemisessa ja ohjaamisessa. Keskiössä on opiskelijan tuen tarpeen tunnistaminen sekä siirtymävaiheen
tukitoimien oikea-aikainen suunnittelu ja käytäntöön pano opintojen aikana, millä voidaan ehkäistä
mahdollisia opintojen keskeyttämisiä.
Hankkeet rohkaisevat opettajia hyödyntämään tietotekniikkaa opetuksessa ja kannustavat käyttämään
uusimpaan tutkimustietoon perustuvia Internet -pohjaisia, vapaasti käytettäviä arviointi-, opetus- ja
harjaannuttamismenetelmiä. Tarjota alueellisesti ja valtakunnallisesti verkon kautta saavutettavissa olevaa
koulutusta eri puolilla Suomea.
Toiminta ja tulokset 2015
Hankkeissa järjestettiin seuraavat koulutukset:
 Motorisen oppimisen haasteet (1 op), 21.1.2015 Helsinki
 Lukivaikeudet ja tehostettu tuki perusopetuksen luokilla 1-6 (5 op), 3-5.2.2015 ja 22-23.4.2015 Jyväskylä
 Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa – tunnistaminen ja tehostettu,
yksilöllistetty tuki (3op), 5.2.2015, 5.3.2015 ja 16.4.2015 Espoo
 Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3op),
12.2.2015 ja 31.3.2015 Oulu
 Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa (1 op),
verkkoluentotallenne katsottavissa 9.3.–29.3.2015
























Kadonneen motivaation jäljillä – tukitoimimalli toisen asteen ammatillisten opintojen läpäisyn
edistämiseksi (1 op), 11.3.2015 ja 16.4.2015 Jyväskylä ja verkkokoulutus
Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3op),
13.3.2015 ja 29.4.2015 Lahti
Motorisen oppimisen haasteet (1 op), 19.3.2015 Tampere
Maltti - tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen
toteuttaminen (4 op), 16.-17.4.2015, 5.11.2015 ja 16.2.2016 Helsinki
Mitä mun koulunkäynti mulle kuuluu” -ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen
(1op), verkkoluentotallenne katsottavissa 20.4. –30.4.2015
Maltti - tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen
toteuttaminen (4 op), 27.-28.4.2015, 27.10.2015 ja 17.2.2016 Oulu
Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa (1 op),
verkkoluentotallenne katsottavissa 1.9.–1.10.2015
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa – tunnistaminen ja tehostettu,
yksilöllistetty tuki (3op), 3.9.2015, 1.10.2015 ja 12.11.2015, Turku
Motorisen oppimisen vaikeudet (2 op), 9.9.2015 ja 28.10.2015 Pori
Ekapeli ja lukemaan oppiminen teoria (1 op) -verkkoluentotallenne katsottavissa 14.9.-3.11.2015 ja suora
verkkolähetys 4.11.2015
Etsivä-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 16.9.2015 ja 27.11.2015 Jyväskylä
Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä (1 op), 1.17.9.2015, 2. 24.9.2015, 3.
1.10.2015 ja 4. 8.10.2015 klo 14-15.30 verkkokoulutus
Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen - keskeyttämisriskissä olevan nuoren
opiskelumotivaatio ja tukitoimet (3 op), 22.-23.9.2015 ja 12.11.2015 Tampere
Lukimat -tietopalvelun käyttö (1 op) -verkkokoulutus, 2.10.2015 alkaen
Lukivaikeudet ja tehostettu tuki perusopetuksen luokilla 1-6 (5 op), 6.-8.10.2015 ja 1.-2.12.2015 Kuopio
Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3op),
21.10.2015 ja 8.12.2015 Tampere
Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3op),
22.10.2015 ja 9.12.2015 Jyväskylä
Mitä mun koulunkäynti mulle kuuluu” -ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen
(1op), verkkoluentotallenne katsottavissa 26.10. –13.11.2015
Motorisen oppimisen vaikeudet (1 op), 29.10.2015 Forssa
Etsivä-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 30.10.2015 ja 18.3.2016 Oulu
Sujuva laskutaito - yhteen- ja vähennyslaskutaidon sujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2-4 (4 op),
4.11.2015, 28.1.2016 ja 4.5.2016 Tampere + kyselytunti verkossa 26.11.15
Teknologia-avusteiset menetelmät oppijoiden tukena (1 op), 26.11.2015 Lahti

Toiminnasta vastaava: Juha-Matti Latvala
Henkilöstö (2015): Kirsi Kantola (talouspäällikkö), Kirsi Hintikka, Asta Kaipainen, Miika Pekkarinen
(tietohallintopäällikkö), Atte Palokangas, Mari Hakkarainen, Lasse Eskola, Pekka Räsänen
(varatoiminnanjohtaja).
Kesto: Hallinto- ja tukipalvelut ovat pysyvää Niilo Mäki Instituutin perustoimintaa.
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys (AY5), omat koulutus- ja julkaisutuotot, projekteilta perittävät yleiskulut
Tavoitteet: Niilo Mäki –säätiön hallinto- ja tukipalvelujen tavoitteena on muodostaa laadukkaasti ja
tehokkaasti toimiva työskentely-ympäristö säätiön työntekijöille. Hallinto- ja tukipalvelut koostuvat yleis-,
talous-, henkilöstö- ja IT-hallinnosta.
Toiminta ja tulokset 2015
Niilo Mäki -säätiön perustoimintaa ylläpidetään RAY:n yleisavustuksen, projekteilta perittävien yleiskulujen ja
koulutus- ja julkaisutuottojen turvin.
Vuonna 2015 säätiön hallinnossa työskenteli kokoaikaisesti toiminnanjohtaja, talouspäällikkö ja atktukihenkilö. Näiden lisäksi hallinnossa työskenteli osa-aikaisesti taloussihteeri taloudenhoitajan varahenkilönä
ja tietoverkkojen ja palvelinten toimivuudesta sekä tietoturvasta vastaava tietohallintopäällikkö. Lisäksi
yleisavustuksesta maksetaan korvaus varatoiminnanjohtajalle, jonka tehtäviksi on sisällytetty
toiminnanjohtajan varahenkilönä toimimisen lisäksi NMI:n hankehakutoiminnan koordinointi ja tukeminen.
Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöllä hoidetaan säätiön hallinto, instituutin toiminnan johtaminen ja
koordinointi, talous-, henkilöstö- ja hankehallinto, muu yleishallinto, atk-tuki, verkkopalveluiden toimivuus ja
tietoturvallisuus sekä muut tukipalvelut. Sisäisen toiminnan lisäksi yhteydenpito sidosryhmiin, rahoittajiin ja
verkostoihin kuuluu olennaisena osana toimintaan. Hallinto- ja tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ja
mahdollistaa Niilo Mäki Instituutin laadukas tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja julkaisutoiminta. Asiantunteva
ja osaava henkilöstö on Niilo Mäki Instituutin tärkein resurssi.
Vuoden 2015 aikana tehtiin hallinto- ja tukipalveluissa seuraavia toimia:







Yleiskulujen kohdentamista hankkeille lisättiin aloittamalla yleiskuluosuuden (10 %) kerääminen
vuoden 2015 alussa.
Rahoittajien edellyttämä työajanseuranta otettiin käyttöön keväällä 2015 ja sitä kehitetään
sähköiseksi vuoden 2015 ja 2016 aikana.
Niilo Mäki Instituutin strategian uudistustyö aloitettiin vuonna 2015 ja se valmistuu vuonna 2016.
Strategian uudistuksella kohdennetaan ja jäsennetään instituutin toimintaa.
Sisäilmaongelmiin liittyvä remontti valmistui ja irtaimistoa uusittiin.
Aloitettiin Niilo Mäki -säätiön hallintoon ja sen kehittämisen liittyvä selvitystyö yhteistyössä EY:n
kanssa.
Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin tarjoamalla liikuntaseteleitä ja järjestämällä yhteisöllisyyttä ja
hyvinvointia tukevia tapahtumia (juhlat, liikuntapäivä).

Ennalta määriteltynä tavoitteena vuodelle 2015 oli saada koko organisaation tulot ja menot tasapainoon
kahden alijäämäisen vuoden jälkeen. Tähän tavoitteeseen päästiin ja tilinpäätöksen tulos oli niukasti
ylijäämäinen vuonna 2015. Jatkossa tarvitaan uusia hankkeita ja toimintaa, joka tuottaa Niilo Mäki Instituutille
resursseja toiminnan ylläpitämiseen ja laajentamiseen taloudellisesti kannattavasti sekä asiantuntijuuden
kasvattamiseen.

Liitteet:
Liite 1. Niilo Mäki Instituutin henkilöstö vuonna 2015
Liite 2. Julkaisuluettelo 2015
Liite 3. Niilo Mäki Instituutin järjestämät koulutukset 2015
Liite 4. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet vuonna 2015

Liite 1. Niilo Mäki Instituutin henkilöstö vuonna 2015

Hallinto

Koulutus

Lastentutkimusklinikka (osana Jyväskylän kaupungin perheneuvolaa)

Tutkimus- ja muu hankehenkilöstö

Liite 2.Niilo Mäki Instituutin julkaisuluettelo 2015
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Environmental, and Developmental Impediments. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social
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