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Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi 

1 Oppimisvaikeudet 

Oppimisvaikeudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yksilön vaikeutta oppia asioita, joita hänen 

odotetaan iän tai opetuksen vaiheen perusteella oppivan (Aro 2014). Suppeimmillaan kyse on 

häiriöistä, jotka vaikuttavat koulussa opeteltavien taitojen oppimiseen ja hallintaan. Tällaiset 

erityiset oppimisvaikeudet ovat kapea-alaisia, ja vaikeuttavat vain jonkin tietyn taidon oppimista ja 

käyttöä (Aro, Aro, Koponen & Viholainen 2012). Ne rajautuvat akateemisiin taitoihin eli lähinnä 

lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen, ja ne voidaan tunnistaa vasta, kun taitoa on opetettu 

(Aro ym. 2012; YLE Teemareportaasi 2013; Aro 2014). 

Laajemmin oppimisvaikeuksissa on kyse motoriikkaan, muistiin, visuaalisen tiedon käsittelyyn ja 

sosiaalisten taitojen oppimiseen liittyvistä kehityksellisistä ongelmista ja usein myös itsesäätelyn, 

toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmista (Aro ym. 2012). Tällöin lapsella on laajempia 

kognitiivisia ongelmia, kuten ADHD tai jokin autismin kirjon oireyhtymä (Aro 2014). Laaja-alaiset 

oppimisvaikeudet puolestaan ilmenevät laajoina ja monialaisina oppimiseen ja muihin elämässä 

tarvittavien taitojen hallintaan liittyvinä ongelmina (Aro ym. 2012). Oppimisvaikeuksien 

ulkopuolelle rajataan sellaiset oppimiseen liittyvät ongelmat, jotka ovat toissijaista seurausta 

neurologista vammoista tai sairauksista, yleisestä kehitysvammasta tai riittävän opetuksen 

puutteesta (Aro ym. 2012). 

Oppimisvaikeuksien taustatekijät voivat olla hyvin monimuotoisia, eikä niiden perimmäistä syytä 

täsmällisesti ottaen tiedetä. Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä eli niiden ilmenemisellä on 

geneettinen, oppimisvaikeuksille altistava tausta (Sointu 2014, 20; YLE Teemareportaasi 2013). 

Kyse on yleensä aivojen neurobiologisesta ongelmasta (YLE Teemareportaasi 2013), johon liittyy 

sekä biokemiallisia että neurologisia erityispiirteitä (Sointu 2014, 10). Niiden taustalla ovat 

keskushermoston kehityksessä ilmenevät poikkeavuudet, jotka vaikuttavat keskushermoston 

rakenteeseen ja toimintaan ja siten erilaisten taitojen kehitykseen ja oppimiseen (Aro ym. 2013; 
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Aro 2014). Taustatekijöitä voivat lisäksi olla erilaiset terveyteen liittyvät ongelmat kuten 

aliravitsemus ja allergiat (Sointu 2014, 10). 

Oppimisvaikeudet juontuvat siten jo kehittyvän yksilön varhaisvaiheista, mutta oppimisvaikeuksien 

ilmiasu ja siitä aiheutuvat ongelmat vaihtelevat kehityksen kuluessa (Aro ym. 2012). Lapsen kasvu- 

ja elinympäristö voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitkä geenit aktivoituvat, millaista varhaista 

virikkeistöä lapsi saa, miten lapsi pystyy hyödyntämään ympäristön virikkeistöä tai miten nopeasti 

asioihin tuen tarpeeseen puututaan (YLE Teemareportaasi 2013). Lapsen kotiolot ja perheen 

sisäinen dynamiikka tai kouluun liittyvät akateemiset tai sosiaaliset ongelmat voivat olla 

merkittävä tekijä joidenkin oppimisvaikeuksien taustalla (Sointu 2014, 10). Myös kulttuurin luomat 

odotukset, arvot ja normit vaikuttavat siihen, missä määrin ja millaisilla ongelmilla ja 

oppimisvaikeuksilla on merkitystä lapsen elämässä (Sointu 2014, 10). Siten oppimisvaikeuksien 

ilmeneminen riippuu pitkälti myös siitä yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa lapsi elää (Aro 2014). 

Koska oppimisvaikeuksien erilaiset taustatekijät ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään 

(Sointu 2014, 10), niiden kirjosta muodostuu erittäin monimuotoinen joukko hyvin eri asteisia ja 

yksilöllisiä oppimisen ongelmia ja niiden yhdistelmiä (Aro ym. 2012; YLE Teemareportaasi 2013). 

Oppimisvaikeudet luokitellaan diagnostisesti erilaisiin kategorioihin, mutta on muistettava, että 

oppimiseen liittyvät taidot ja niihin liittyvät vaikeudet vaihtelevat normaalijakauman mukaisesti 

jatkumolla (Aro ym. 2012). Usein oppimisvaikeudet myös esiintyvät yhdessä eli päällekkäistyvät 

(Aro ym. 2012; YLE Teemareportaasi 2013). Siksi tukitoimissa ei tule pitäytyä diagnostisiin 

luokituksiin vaan perustaa ne kunkin yksilöllisiin tarpeisiin ja oireisiin (Närhi & Klenberg 2010). 

Oppimisvaikeudet helpottuvat harjoittelun avulla, mutta eivät todennäköisesti koskaan häviä 

kokonaan. Jokaisen uuden asian opettelu vaatii keskimääräistä enemmän ponnistelua. Samalla on 

muistettava, että oppimisvaikeuksiin voi liittyä myös poikkeuksellisia vahvuuksia, kuten 

lukihäiriössä usein visuaalinen kyky ja kokonaisuuksien hallinta. (YLE Teemareportaasi 2013.) Lapsi 

voi myös oppia kompensoimaan ja lieventämään ongelmiaan hyödyntämällä muita vahvuuksiaan. 

Onkin tärkeää, että lapsi kykenee mieltämään oppimisvaikeuden olevan vain pieni osa häntä ja 

näkemään itsellään myönteisiä tulevaisuuden visioita (YLE Teemareportaasi 2013).  
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2 Erilaisten oppimisvaikeuksien keskeiset piirteet ja taustatekijät 

2.1 Kielen kehityksen sekä lukemisen ja laskemisen vaikeudet 

2.1.1 Kielelliset oppimisvaikeudet 

Kielelliset oppimisvaikeudet ovat puheen ja kielen kehityshäiriöitä, joihin kuuluvat ääntämishäiriöt 

sekä puheen tuottamisen ja puheen ymmärtämisen häiriöt (Siiskonen 2010, 36). Tyypillisiä 

ongelmia ovat puheen kehityksen viivästyminen, äänteiden tuottamisen vaikeudet, kieliopilliset 

vaikeudet, puutteellinen sanavarasto, heikko kielellinen lyhytkestoinen muisti sekä 

ymmärtämisvaikeudet (Siiskonen 2014). Kielellisten taitojen omaksuminen alkaa myöhemmin kuin 

ikätovereilla ja kestää tavallista pidempään, kehitys eri osa-alueilla voi olla epätasaista, eikä kaikkia 

taitoja kyetä välttämättä hallitsemaan koskaan täysin (Siiskonen 2014). Kielelliset taidot saattavat 

joskus myös taantua suhteessa ikätovereihin tai ongelmat uusiutua myöhemmin (Siiskonen 2014). 

Kielellisten vaikeuksien taustalla on useita erilaisia toisiinsa vaikuttavia tekijöitä: perinnöllisiä, 

neurobiologisia ja kognitiivisia sekä ympäristötekijöitä (Siiskonen 2014). Eri tekijöiden merkitys 

vaikeuksien ilmenemisessä kuitenkin vaihtelee erityyppisissä vaikeuksissa, ja siinä lieneekin kyse 

yksilöllisesti ilmenevästä eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta (Siiskonen 2010, 58, 62). Kriteereissä 

edellytetään, ettei lapsella ole samaan aikaan todettu neurologista, aisteihin liittyvää tai muuta 

suoraan puheen tuottamiseen tai ymmärtämiseen vaikuttavaa ruumiillista vammaa, eikä 

myöskään laaja-alaista kehityshäiriötä (Siiskonen 2010, 36). Kielellisistä vaikeuksista kuitenkin 

usein seuraa välillisesti muita häiriöitä, kuten luku- ja kirjoitushäiriöitä, ihmissuhdevaikeuksia sekä 

tunne- ja käytöshäiriöitä (Siiskonen 2014). 

2.1.2 Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

Lukemisen vaikeudet voivat ilmetä vaikeuksina teknisessä lukutaidossa ja luetun ymmärtämisessä 

(Siiskonen 2010, 19). Koska luku- ja kirjoitustaito kehittyvät rinnakkain, lukemisen vaikeudet 

näkyvät myös kirjoittamisessa (Siiskonen 2010, 20). Lukivaikeudet eli dysleksia rajataan yleensä 

teknisen lukutaidon ongelmiin, joita voi ilmetä yksittäisten sanojen tunnistamisen eri vaiheissa 

(Siiskonen 2010, 19). Ne voivat kohdistua kirjainten ja äänteiden yhdistämiseen, kirjain-äänne-

vastaavuuksien oppimiseen, kokonaisten sanojen tunnistamiseen, visuaalisen sanavaraston 

muodostamiseen tai dekoodaustaitojen omaksumiseen (Siiskonen 2010, 20-21; Aro ym. 2012; 
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Leppänen 2014). Lukivaikeudet voivat tuottaa toissijaisia ongelmia luetun ymmärtämiseen, mutta 

ymmärtämisvaikeudet voivat myös ilmetä itsenäisesti lukivaikeuksista riippumatta tai niiden 

yhteydessä (Leppänen 2014; Siiskonen 2010, 19). Ongelmat ilmenevät myös oikeinkirjoituksessa 

(Leppänen 2014). 

Koska lukutaidon eri osa-alueita tarvitaan tukemaan toistensa kehitystä, vaikeuksilla on taipumus 

vähitellen laaja-alaistua (Siiskonen 2010, 21). Hidas ja työläs luku- ja kirjoitustaito myös usein 

johtaa lukemisen ja kirjoittamisen vähyyteen, ja siten haittaa taitojen kehittymistä ja sanavaraston 

kasvua (Siiskonen 2010, 22; Aro ym. 2012; Leppänen 2014). 

Lukivaikeudessa keskeistä on sanatason lukemisen ja sanantunnistuksen ongelmat, joiden 

taustalla on erityisesti kielen fonologisen prosessoinnin tai sarjallisen nimeämisen ongelmat Aro 

ym. 2012; Siiskonen 2010, 28). Lukihäiriöisellä on vaikeuksia havaita ja tunnistaa yksittäisiä 

äänteitä ja äänneyhdistelmiä, tuottaa ja nimetä niitä sujuvasti, tallentaa ja palauttaa niitä mieleen 

tai luetella mitä näkee (Siiskonen 2010, 25; YLE Teemareportaasi 2013). Ongelmat ilmenevät 

teknisen lukutaidon tarkkuudessa tai sujuvuudessa (Siiskonen 2010, 21). Tarkkuutta haittaavat 

dekoodaustaitojen omaksumisen vaikeudet, kun taas sujuvuuden ongelmat syntyvät sarjallisen 

nimeämisen hitaudesta (Siiskonen 2010, 20-21). 

Lukivaikeus on moniulotteinen kehityksellinen häiriö, jonka taustalla on useampia kasautuvia 

riskitekijöitä (Leppänen 2014). Neurobiologisena häiriönä siihen liittyy aivojen rakenteellisia ja 

toiminnallisia poikkeavuuksia (Siiskonen 2010, 22), joiden taustalla voi olla biologisia tekijöitä, 

kuten neurologiset häiriöt, aivotoiminnan erot, geneettiset tekijät sekä lääke- ja myrkytysaineet, 

sekä kognitiivisia ja neuropsykologisia tekijöitä (Leppänen 2014). Lukivaikeus voi olla perinnöllistä, 

sillä useat geenit vaikuttavat keskushermoston varhaiseen kehitykseen, jonka lievät poikkeamat 

heijastuvat kieleen liittyviin kognitiivisiin taitoihin (Aro ym. 2012). Lukivaikeuksien taustalla tai 

niitä pahentamassa on usein myös geenien ja ympäristön vuorovaikutus, jonka ongelmat voivat 

liittyä esimerkiksi lapsen psykososiaaliseen sopeutumiseen ja motivaatioon, kasvuympäristöön tai 

koulussa suoriutumiseen (Leppänen 2014). On huomattava, että lukivaikeudet eivät johdu yleisen 

kognitiivisen kapasiteetin heikkoudesta, neurologisista sairauksista, aivovammasta tai koulutuksen 

puutteesta (Leppänen 2014). Aisti- ja havaintotoiminnan puutteet voivat kuitenkin olla 

vaikuttamassa lukivaikeuden vaikeusasteeseen ja lukivaikeusriskin suuruuteen (Leppänen 2014). 
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2.1.3 Laskemisen vaikeudet 

Laskemisen vaikeuksilla eli dyskalkylialla tarkoitetaan laskemiskyvyn häiriötä, johon kuuluu 

vaikeuksia oppia ja hallita matematiikan perustaitoja opetuksesta ja harjoittelusta huolimatta 

(Räsänen 2012; Aro ym. 2012; Koponen 2014). Ne ilmenevät matemaattisina oppimisvaikeuksina, 

jotka määritellään standardoitujen suoriutumistestien ja odotetun suoriutumisen välisenä erona 

suhteutettuna henkilön ikään, älyyn ja koulutuksen pituuteen. Heikon testisuoriutumisen tulee 

toistua vähintään kahtena peräkkäisenä kouluvuotena. (Geary 2011.) Alakouluikäisillä 

suoriutumisen tulee olla noin kolmea vuotta ikätasoa heikompaa, ja tätä vanhemmilla kriteerinä 

voidaan pitää peruslaskutaitojen opetusvaiheen taitotasolle tai sen alle jäämistä (Räsänen 2011). 

Jos laskemisen vaikeudet esiintyvät yhdessä muiden oppimisvaikeuksien kanssa, ne diagnosoidaan 

monimuotoiseksi oppimiskyvyn häiriöksi (Räsänen 2012). 

Laskemisen vaikeudet eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, sillä ne voivat ilmetä useammalla 

matematiikan eri osa-alueella (Aro ym. 2012; Koponen 2014). Vaikeudet koskevat tyypillisesti 

aritmeettisten faktojen muistamista, laskuvaiheiden ja -järjestyksen oppimista, lukumäärien 

hahmottamista tai matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä (Aro ym. 2012; Geary 2011; YLE 

Teemareportaasi 2013). Matemaattiseen oppimisvaikeuteen voi sisältyä yksi tai useampi 

laskemisen vaikeus (Aro ym. 2012) esimerkiksi peruslaskutaidoissa, lukujärjestelmän hallinnassa, 

pienten lukujen tarkassa tunnistamisessa ja erottelemisessa, suurempien lukujen suuruusluokan 

arvioinnissa sekä suhdekäsitteiden ymmärtämisessä (Aro ym. 2012; Geary 2011; Räsänen 2012; 

Koponen 2014). Lukumäärien prosessointi on hidasta ja epätarkkaa, ja myös perustietojen 

soveltaminen suurempien lukujen laskemiseen on vaikeaa (Koponen 2014).  

Matemaattiset oppimisvaikeudet ovat suurelta osin perinnöllisiä, mutta taustalla voi olla myös 

sikökehityksen aikaisia häiriöitä ja synnytyskomplikaatioihin liittyviä tekijöitä, jotka ovat 

vaikuttaneet aivojen kehitykseen (Räsänen 2012). Tyypillisimmillään häiriöt esiintyvät aivojen 

päälakilohkon alueella toiminnallisina ja rakenteellisina poikkeamia (Räsänen 2012; Koponen 

2014). Ne ilmenevät puutteina erityisesti toiminnanohjaukseen sekä työmuistiin ja pitkäaikaiseen 

muistiin liittyvissä kognitiivisissa toiminnoissa (Geary 2011; Räsänen 2012), kuten vaikeutena pitää 

tietoa mielessä samaan aikaan muiden kognitiivisten toimintojen kanssa, kyvyttömyytenä estää 

epärelevanttien assosiaatioiden nouseminen työmuistiin faktojen muistiinpalauttamisen aikana 
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sekä foneettisen ja visuospatiaalisen tiedonkäsittelyn ongelmina. Myös lukujen hallintaa tukevien 

numerojärjestelmien kehittymisessä voi olla puutteita tai viiveitä. (Geary 2011.) 

Vaikka matemaattisten taitojen kehitys ei ole irrallaan muusta kognitiivisesta kehityksestä ja 

älykkyydestä, matemaattiset oppimisvaikeudet eivät silti selity muiden kognitiivisten kykyjen tai 

älykkyyden heikkouksilla, neurologisilla häiriöillä, aistivammoilla eikä riittämättömällä tai 

puutteellisella opetuksella (Koponen 2014; Räsänen 2012; Geary 2011). Myöskään motivaatio ei 

ole yksinomainen vaikeuksia selittävä tekijä, mutta toistuvat epäonnistumiset voivat luoda 

negatiivisia asenteita, itsetunto-ongelmia sekä ahdistusta ja pelkoja laskemista kohtaan (Räsänen 

2012; Koponen 2014). Ympäristöllä on suuri vaikutus, sillä oppimista tukevilla muutoksilla voidaan 

vaikuttaa geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusten laajuuteen (Geary 2011; Koponen 2014). 

2.2 Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeudet 

2.2.1 Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö (ADHD) 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka 

keskeiset oireet ovat yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus (Närhi & Klenberg 2010; 

Aro ym. 2012; Närhi 2013; Käypä hoito 2013; YLE Teemareportaasi 2013). Yliaktiivisuus eli 

motorinen levottomuus näkyy jatkuvana liikehtimisenä tai puhumisena (Aro ym. 2012). 

Impulsiivisuus ilmenee harkitsemattomana toimintana, jossa tilanteen vaatimukset jäävät 

huomioimatta ja huomio kiinnittyy helposti näkyvämpään mutta ei välttämättä olennaisimpaan 

ärsykkeeseen (Aro ym. 2012). Tarkkaamattomuus puolestaan on vaikeutta keskittyä olennaisiin 

asioihin ja riittävän pitkään sekä tarkkaavuuden kohteen joustavaa vaihtumista (Aro ym. 2012). 

Tarkkaamattomuus voi näkyä esimerkiksi vaipumisena päiväunelmiin, hitaana orientoitumisena, 

asioiden unohtelemisena ja mieleen juolahtelemisena sekä herkkyytenä häiriöille ja kiinnostuksen 

lopahtamiseen (YLE Teemareportaasi 2013; Närhi & Klenberg 2010).  

ADHD:lla on kolme pääasiallista esiintymismuotoa (Käypä hoito 2013). Ensimmäisessä muodossa 

pääasiallisena oireena on tarkkaamattomuus, toisessa yliaktiivisuus ja impulsiivisuus, ja 

kolmannessa muodossa kaikki kolme oiretta esiintyvät yhdessä (Käypä hoito 2013; Närhi 2014). 

Häiriö voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea (Käypä hoito 2013). Diagnoosin edellytyksenä on, että 

oireet ovat alkaneet viimeistään koulun alkaessa ja kestäneet vähintään kuusi kuukautta, että ne 



7 
 

muiden samanikäisten lasten kehitystasoon nähden poikkeavia ja että ne ilmenevät useammassa 

kuin yhdessä ympäristössä (Närhi & Klenberg 2010; Aro ym. 2012; Käypä hoito 2013; Närhi 2014; 

YLE Teemareportaasi 2013). Oireet ovat laaja-alaisia ja pitkäkestoisia, ja ne aiheuttavat usein 

merkittävää haittaa esimerkiksi estämällä sosiaalista kehitystä tai sosiaalisten suhteiden luomista, 

tuottamalla ahdistusta tai vaikeuttamalla oppimista ja ammatillisia toimintoja (Aro ym. 2012; 

Käypä hoito 2013; Närhi 201; Yle Teemareportaasi 20134). ADHD ilmenee hieman eri tavoin eri 

ikäisillä, sillä vaikka käyttäytymispiirteet sinänsä säilyvät samoina, oireet yleensä lievenevät iän 

myötä (Närhi & Klenberg 2010; Närhi 2014). 

ADHD:ssa olennaista on itsesäätelykyvyn puute (Aro ym. 2012). Kognitiivisen työskentelyn 

säätelyn heikkous tekee vaikeaksi säädellä tietoisesti tarkkaavaisuutta ja muistia, jäsentää tietoa, 

luoda sääntöjä, kehittää strategoita sekä suunnitella ja arvioida toimintaa (Aro ym. 2012). 

Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät arjessa esimerkiksi aloitekyvyn ja kriittisyyden heikkoutena 

sekä toiminnan ylläpitämisen ja ongelmanratkaisun vaikeutena (Aro ym. 2012). Toimintaa ohjaavat 

ympäristön ärsykkeet ja hetken mielijohteet, ja oman toiminnan seurausten arvioiminen on 

vaikeaa (Aro ym. 2012). Kognitiivinen joustamattomuus voi taas aiheuttaa sen, ettei henkilö osaa 

siirtyä uuteen toimintoon tai hän juuttuu tiettyyn toiminta- tai ajatusmalliin (Aro ym. 2012). 

Emootioiden ja niihin liittyvän käyttäytymisen säätelyn ongelmiin sisältyy puolestaan vaikeus 

ymmärtää ja hyväksyä tunnekokemuksia sekä vaikeus ilmaista tunteita tarkoituksenmukaisesti ja 

sosiaalisesti suotavalla tavalla (Aro ym. 2012). Ongelmien ilmeneminen voi vaihdella herkästä 

tulistuvuudesta ja impulsiivisesta toiminnasta pelokkuuteen ja häritsevään verkkaisuuteen (Aro 

ym. 2012). 

ADHD:lla on vahva periytyvyys (Käypä hoito 2013; Närhi & Klenberg 2010; Närhi 2014). Sen 

syntyyn vaikuttavat todennäköisesti useat eri geenit, ja sillä saattaa olla myös geneettisesti 

toisistaan eroavia alatyyppejä (Närhi & Klenberg 2010; Käypä hoito 2013). Tarkkaamattomuus- ja 

yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireet näyttävät olevan ainakin osittain erillisen geneettisen säätelyn 

alaisia (Käypä hoito 2013). ADHD:n riskiä voivat lisätä raskaudenaikaiset ympäristötekijät, kuten 

äidin alkoholin tai huumeiden käyttö, tupakointi tai stressi, ja synnytyksenaikaiset komplikaatiot. 

kuten synnytykseen liittyvät traumat, hapenpuute, veren glukoosivajaus tai hyvin alhainen 

syntymäpaino (Käypä hoito 2013). 
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ADHD:hen liittyy poikkeavuuksia keskushermoston rakenteessa ja toiminnassa, merkittävä 

viivästyminen keskushermoston jäsentymisessä ja kypsymisessä sekä aivojen tavallista pienempi 

kokonaistilavuus (Närhi & Klenberg 2010; Käypä hoito 2013). Keskushermoston välittäjäaineet 

toimivat poikkeavalla tavalla, mitä voidaan korjata stimuloivilla lääkkeillä (Närhi & Klenberg 2010; 

YLE Teemareportaasi 2013). ADHD:n heterogeenisyys näkyy myös kognitiivisella tasolla, jossa sitä 

on selitetty energeettisen tilan säätelyn vaikeutena, inhibitiovaikeuksista kumpuavana tominnan-

ohjauksen vaikeutena sekä motivationaalisena ongelmana (Närhi & Klenberg 2010). 

Myös psykososiaalisten ja biologisten tekijöiden yhteisvaikutuksella on merkittävä rooli ADHD:n 

ilmenemisessä (Närhi & Klenberg 2010; Aro ym. 2012; Käypä hoito 2013), sillä itsesäätelyn kehitys 

perustuu kognitiiviseen kehitykseen, jonka hermoston kypsyminen ja elämänkokemukset 

mahdollistavat (Aro ym. 2012). Psykososiaaliset ympäristötekijät voivat vaikeuttaa turvallisen 

kiintymyssuhteen muodostumista tai motoriikan ja vireyden säätelytaitojen kehittymistä, ja siten 

vahvistaa oireita ja heikentää toimintakykyä niillä, joilla on geneettinen alttius ADHD:lle (Käypä 

hoito 2013). Tyypillistä ADHD:lle onkin erilaisten riskitekijöiden kasautuminen (Närhi & Klenberg 

2010). Toisaalta psykososiaalinen ympäristö voi myös tukea taitojen kehitystä niin, että häiriöstä 

on vähemmän haittaa (YLE Teemareportaasi 2013). 

2.2.2 Tunne- ja käytöshäiriöt 

Tunne- ja käytöshäiriöt ovat sosioemotionaalisia käyttäytymisen haasteita, joihin liittyy jatkuvia 

odotetusta poikkeavia tunne- ja käyttäytymisvasteita stressitilanteisiin erilaisissa ympäristössä 

(Kuorelahti & Savolainen 2014; Sointu 2014, 8-9). Vasteet poikkeavat niin paljon ikätasoon, 

kultuuriin tai eettisiin normeihin liittyvistä odotuksista, että ne vaikeuttavat merkittävästi 

opiskelussa, työssä, sosiaalisissa suhteissa tai henkilökohtaisissa taidoissa suoriutumista (Sointu 

2014, 8-9). 

Tunne- ja käytöshäririöt voidaan jakaa ylisäätelyn ja alisäätelyn vaikeuksiin (Aro ym. 2012). 

Ylisäätelyn vaikeuksia ovat pelko- ja ahdistushäiriöt, joille on tunnusomaista vaikeus tunnistaa tai 

säädellä pelon, ahdistuksen tai häpeän tunteita (Aro ym. 2012). Näihin liittyy taipumus suunnata 

stressin aiheuttamat tunteet sisäänpäin ja toimia itseä vastaan (Sointu 2014, 9). Häiriöihin sisältyy 

mentaalisia tai tunnekonflikteja, kuten jännittyneisyyttä, estyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai 

pelokkuutta, ja niihin liittyy usein mielialan heilahtelua, mielialaongelmia sekä sosiaalista 
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vetäytyneisyyttä (Aro ym. 2012; Sointu 2014, 9). Alisäätelyn vaikeuksia ovat puolestaan käytös- ja 

uhmakkuushäiriöt, joille on ominaista vaikeus kestää ja hallita sosiaalisissa tilanteissa syntyvää 

stressiä (Aro ym. 2012; Sointu 2014, 11). Häiriöihin liittyy taipumus suunnata stressin aiheuttama 

hermostuneisuus ulospäin muita ihmisiä kohtaan, mikä voi näkyä epäsosiaalisena ja uhmaakkaana 

käytöksenä sekä aggressioina, väkivaltana ja haastavana käyttäytymisenä (Aro ym. 2012; Sointu 

2014, 9). Käyttäytymiseen voi myös liittyä yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta (Sointu 2014, 11). 

Tunne- ja käytöshäiriöillä on pitkäkestoisia vaikutuksia, joihin saattaa kuulua jatkuvia ongelmia 

sosiaalisessa elämässä ja sopeutumisessa, heikot koulutusta koskevat tulevaisuudenodotukset, 

tyytymättömyys elämään, rikollisuus, päihteiden ja huumeiden käyttö sekä työllistymisvaikeudet 

(Sointu 2014, 11). Koulussa heillä on usein vaikeuksia koulunkäynnin kanssa, mikä näkyy muita 

oppilaita heikompana suoriutumisena ja merkittävinä sosiaalisen ja tunne-elämän vaikeuksina 

(Sointu 2014, 11). Heidän voi olla vaikea käyttäytyä tavalla, joka ei aiheuttaisi pettymyksiä tai 

ärsyttäisi opettajia tai muita oppilaita, minkä vuoksi heille on haastavaa luoda ja ylläpitää 

positiivisia ihmissuhteita (Sointu 2014, 11). He menevät herkästi pois tolaltaan stressitilanteissa, ja 

saattavat kärsiä itsetunto-ongelmista (Sointu 2014, 11). 

Yksittäisiä syitä tunne- ja käytöshäiriöihin on harvoin mahdollista tunnistaa (Kuorelahti & Savolaine 

2014). Taustalla ovat niiin biologiset, emotionaaliset kuin ympäristötekijät, mukaan lukien 

neurologiset poikkeavuudet, impulsiivisuus, huomiohakuisuus, ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen 

kokemukset, perheen ja kodin olosuhteet sekä ympäristön asenteet ja epärealistiset ja virheelliset 

odotukset. On myös muistettava, että kyse ei ole koskaan vain yhden henkilön häiritsevästä 

käyttäytymisestä. Tunne- ja käytöshäiriöt liittyvät vuorovaikutustilanteisiin, joihin vaikuttavat 

kaikki mukana olevat ihmiset. (Kuorelahti & Savolainen 2014.) 

2.3 Aisti- ja kehitysvammaisuus 

2.3.1 Näkövammaisuus 

Näkövammainen on henkilö, jonka näkökyvyn heikentyminen molemmissa silmissä aiheuttaa 

huomattavaa haittaa päivittäisissä toiminnoissa eikä näköä kyetä korjaamaan silmälaseilla 

normaaliksi (Toikkanen 2014). Näkeminen ja näköhavaintojen tulkitseminen voi olla vaikeutunut 

toimintahäiriön tai vamman seurauksena tai näköä ei ole lainkaan (Toikkanen 2014). Erilaisia 
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näkövammoja ovat muun muassa näköratojen viat, synnynnäiset kehityshäiriöt, verkkokalvon 

rappeumat, verkkokalvosairaudet, sokeus, albinismi, silmävärve, patologinen likitaitteisuus ja 

näkökentän puutokset (Toikkanen 2014).  

Vamman aiheuttamaan haittaan vaikuttaa oleellisesti se, onko kyse heikkonäköisyydestä, 

sokeudesta vai aivoperäisestä näkövammasta ja millainen on mahdollinen jäljellä oleva näkökyky 

sekä valon, värien ja kontrastien erotuskyky. Näkökyky voi myös vaihdella päivän mittaan ja eri 

tilanteissa esimerkiksi valaistuksen, vireystilan tai visuaalisen väsymisen mukaan. (Toikkanen 

2014.) Näkövammaisuus vaikuttaa myös vuorovaikutustilanteiden määrään ja aktiviteettien 

laatuun. Näkövammaisen on vaikea tehdä ja toimia itse, eikä hän saa samoja kokemuksia kuin 

näkevät toverinsa. Kontaktin ottaminen muihin ihmisiin vaatii rohkeutta, ja yhteys toisiin syntyy 

usein vain puheen kautta. Kielellinen muisti on yleensä hyvä, mutta käsitteiden ymmärtäminen voi 

olla vaikeaa. Konkreettinen kielellinen kuvailu ja muiden aistien avulla saadut kokemukset 

esineistä, paikoista ja tilanteista ovat tärkeitä. Myös stereotyyppinen käyttäytyminen on 

vuovovaikutuksen haasteena. (Toikkanen 2014.)  

Näkövammat voivat voivat olla synnynnäisiä, kehittyneitä tai äkillisen trauman tuottamia. Niiden 

taustalla voi olla silmän tai näköhermojen toimintahäiriö tai vamma, jonka vuoksi silmä ei kykene 

vastaanottamaan näköviestiä tai näköviesti ei siirry silmästä aivoihin. Kyse voi olla myös 

aivovauriosta, jonka vuoksi aivot eivät kykene ymmärtämään näköviestiä normaalisti. (Toikkanen 

2014.) Näkövammaisuus voi haitata kognitiivista kehitystä, kielen ja erityisesti puheen kehitystä, 

tunne-elämän ja persoonallisuuden kehittymistä sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen 

kehittymistä (Toikkanen 2014). 

2.3.2 Kuulovammaisuus 

Kuulovammaisuudella tarkoitetaan kuuloaistin toiminnassa ilmenevää heikentymistä tai puutteita, 

jotka haittaavat merkittävästi kuulemista tai tekevät sen mahdottomaksi. Kuulovammat voivat olla 

synnynnäisiä, kehittyneitä tai äkillisen trauman aiheuttamia, kuten näkövammatkin. Osalla lapsista 

kuulo heikkenee varhaislapsuudessa ja kouluikäisenä (Välimaa & Lonka 2010). 

Kuulovammat vaikuttavat lapsen kielelliseen ja erityisesti puhutun kielen kehitykseen. Lapsen 

kielelliset taidot voivat kehittyä viittomien ja viittomakielen avulla, ja osittain kuulevalla lapsella 

myös puhutun kielen avulla. Kielen kehityksen eri vaiheissa voidaan myös käyttää eri 
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kommunikaatiomuotoa. Kuulovammoihin voi liittyä lisävammoja, kuten neurologisia häiriöitä tai 

kielellisen kehityksen vaikeuksia, jotka ovat yhteydessä hitaampaan ja heikompaan puhutun kielen 

kehitykseen. Kuulovammoja voidaan vaikeusasteesta riippuen pyrkiä korjaamaan kuulokojeilla tai 

sisäkorvaistutteilla. Korjaavista toimenpiteistä huolimatta kuulovamma aiheuttaa viiveitä puhutun 

kielen eri osa-alueilla, erityisesti ymmärtävän samanston kehittymiseen ja kielioppimuotojen 

hallintaan. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kohdalla puheen havaitseminen ja puhuttu kieli 

näyttävät kehittyvän paremmin, jos ympäristössä kommunikoidaan pääasiassa puhutulla kielellä. 

(Välimaa & Lonka 2010.) 

2.3.3 Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisuus on tila, jossa mielen kehitys on pysähtynyt tai jäänyt vajaaksi ja kehityksen 

aikaiset vauriot kohdistuvat älykkyyden kognitiivisiin, kielellisiin, motorisiin ja sosiaalisiin tasoihin 

(Äikäs 2012, 13). Kehitysvammaisuudelta edellytetään, että se on saanut alkunsa ennen 18 vuoden 

ikää (Äikäs 2012, 16; Pirttimaa 2014). Kehitysvammaisuus kattaa useita kehitysvammaoireyhtymiä, 

joilla kullakin on sille tyypilliset kehityshäiriöt tai oireet (Koskentausta 2009), ja se jaetaan yksilön 

älykkyys- tai kehitysosamäärän perusteella lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään 

kehitysvammaisuuteen (Äikäs 2012, 13). 

Eräs kehitysvammaisuuden tyypillinen piirre on älyllinen kehitysvammaisuus, mikä merkitsee 

kognitiivisten ja adaptiivisten taitojen sekä toiminnallisten kykyjen huomattavaa rajoittuneisuutta 

(Koskentausta 2009; Pirttimaa 2014). Kognitiiviset vaikeudet koskevat mm. päättelykykyä, 

ongelmanratkaisua, asiayhteyksien ymmärtämistä, kokemuksesta oppimista ja oman toiminnan 

suunnittelua (Pirttimaa 2014). Vaikeuksia on myös käsitteellisissä taidoissa, kuten puhumisessa, 

lukemisessa, kirjoittamisessa, rahan käyttämisessä ja ajanhallinnassa (Pirttimaa 2014). Adaptiiviset 

ja toiminnalliset vaikeudet puolestaan liittyvät sosiaalisiin taitoihin ja arkipäivässä selviytymiseen 

Pirttimaa 2014). Sosiaalisten taitojen ongelmat kohdistuvat esimerkiksi ihmissuhteisiin sekä 

tilannetajuun ja turvallisuuteen, ja käytännöllisten taitojen ongelmat siisteyteen, asumiseen, 

liikkumiseen, työhön ja harrastuksiin (Pirttimaa 2014). Kehitysvammaisuus heikentää yksilön kykyä 

sopeutua uusiin tilanteisiin ja toimia haasteellisissa tilanteissa (Koskentausta 2009). 

Kehitysvammaisuuteen voi liittyä suurentunut todennäköisyys tietyille persoonallisuuden, 

käyttäytymisen ja älyllisten toimintojen piirteille tai suurentunutta alttiutta tietyille psykiatrisille 
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häiriöille (Koskentausta 2009). Siihen voi liittyä myös erilaisia liitännäisvammoja ja -sairauksia, 

kuten sydänvika tai tuki- ja liikuntaelinoireita, sekä muita vaikeuksia, kuten aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriö, tunne- ja käytöshäiriö tai autismi (Koskentausta 2009). Kehitysvammaisella 

saattaa myös esiintyä itsensä vahingoittamista, kuten pään hakkaamista, käden puremista tai 

kynsien repimistä (Koskentausta 2009). Mielenterveyden häiriöt ovat kehitysvammaisilla yleisiä 

(Koskentausta 2009). On kuitenkin huomattava, että oireiden yksilöllinen vaihtelu on suurta 

(Koskentausta 2009; Pirttimaa 2014). 

Kehitysvammaisuuden taustalla on oireyhtymästä riippuen joko geneettiset muutokset, sairaudet 

ja poikkeamat tai sikiöaikaiset kehityshäiriöt ja altistukset, synnytykseen liittyvät vauriot sekä 

lapsuusaikaiset infektiot ja tapaturmat (Koskentausta 2009; Pirttimaa 2014; Äikäs 2012, 13). 

Näiden lisäksi käyttäytymiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät ja elämänkokemukset 

(Koskentausta 2009).  Käytösoireet saattavat johtua myös psykiatrisesta häiriöstä, kommunikaatio-

ongelmista, somaattisesta sairaudesta tai liitännäisvammoista (Koskenteusta 2009). 

2.4 Autismin kirjo 

Autismin kirjoon sisältyy erilaisia neurobiologisen kehityksen häiriöön perustuvia oireyhtymiä, 

jotka ilmenevät ja arvioidaan autistisen käyttäytymisen perusteella (Kontu 2004, 9; Siiskonen 

2015). Autismin kirjoon on aiemmin sisällytetty autismi, johon kuuluvat lapsuusiän autismi ja 

epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö 

sekä laaja-alainen kehityshäiriö PDD-NOS (Kontu 2004, 11; Äikäs 2012, 18; Siiskonen 2015). 

Uusissa diagnoosikriteereissä (DSM-V ja ICD-11) luokittelua on kuitenkin muutettu siten, että 

Aspergerin oireyhtymä ja PDD-NOS ovat poistuneet erillisinä diagnooseina ja RETTin oireyhtymä 

on siirretty autismin kirjosta erilliseksi (Kujala & Norvapalo 2015). Eri oireyhtymiä yhdistävinä 

tekijöinä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat, oudoilta näyttävät 

käyttäytymispiirteet sekä aistitoiminnan poikkeavuus (Kontu 2004, 9; Äikäs 2012, 18-19; Siiskonen 

2015). Oireet ovat laaja-alaisia ja monimuotoisia, ja ne rajoittavat ja heikentävät jokapäiväistä 

toimintaa (Siiskonen 2015; Kujala & Norvapalo 2015.). Oireet ilmenevät varhaislapsuudessa ja 

jatkuvat läpi elämän (Kontu 2004, 9, 18; Koskentausta 2009; Siiskonen 2015; Kujala & Norvapalo 

2015). 



13 
 

Autismin kirjon tunnuspiirteitä ovat pysyvät puutteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

kommunikaatiossa sekä rajoittunut ja toistava käyttäytyminen kiinnostuksissa ja aktiivisuudessa 

(Koskentausta 2009; Kujala & Norvapalo 2015). Sosiaalisten taitojen puutteet ilmenevät ongelmina 

sosioemotionaalisessa vastavuoroisuudessa, ei-kielellisessä kommunikaatiossa sekä kehitysikään 

sopivien suhteiden kehittymisessä ja ylläpitämisessä. Rajoittunut ja toistava käyttäytyminen voi 

ilmetä stereotyyppisenä tai toistavana puheena, motorisina liikkeinä tai esineiden käyttönä. 

Tyypillistä on myös liiallinen takertuminen rutiineihin, kielellisen ja ei-kielellisen käyttäytymisen 

rituaalinomaisuus tai muutosten liiallinen vastustaminen sekä erittäin rajoittuneet ja fiksoituneet 

kiinnostukset, jotka ovat epänormaaleja voimakkuudeltaan tai kohteen suhteen. (Kontu 2009, 7-8, 

11, 18; Kujala & Norvapalo 2015; Siiskonen 2015.) 

Autismin kirjoon liittyy usein yli- tai alireagoivuutta aistiärsykkeille tai epätavallista kiinnostusta 

ympäristön sensorisiin puoliin (Siiskonen 2015; Norvapalo 2016). Autismin kirjon henkilöillä on 

tyypillisesti myös kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä, jotka ilmenevät vaikeutena oppia uusia 

hieno- tai karkeamotorisia taitoja ja hallita kehon asentoja (Siiskonen 2015; Kujala & Norvapalo 

2015; Aro ym. 2012). Autismin kirjoon voi lisäksi liittyä mielialahäiriöitä, aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriöitä sekä haastavaa käyttäytymistä ja käytöshäiriöitä voi ilmetä (Koskentausta 

2009; Äikäs 2012, 18; Siiskonen 2015; Norvapalo 2016). Oireet ilmenevät yksilöllisesti erilaisina 

variaatioina, mutta taustalla olevat ydinpiirteet ja taustatekijät ovat samankaltaisia (Kontu 2009, 

10; Siiskonen 2015). 

Autismin kirjon oireyhtymien ajatellaan johtuvan perimmältään geenien tuottamasta alttiudesta 

tai molekyylitason muutoksista, mutta taustalla voi olla myös raskauden aikainen altistuminen 

infektioille tai tietyille lääkeaineille, synnytyksenaikainen vamma tai lapsuudenajan infektiot 

(Kontu 2004, 9, 15-16; Koskentausta 2009; Siiskonen 2015). Taustatekijät vaikuttavat lapsen 

neurobiologiseen kehitykseen tuottaen aivojen toiminnallisia tai aineenvaihdunnan häiriöitä sekä 

aistihavaintojen ja aistimusten käsittelyn ongelmia (Kontu 2004, 9). Kaikkia syitä ei vielä kunnolla 

tunneta, mutta taustalla on luultavasti useampien tekijöiden yhteisvaikutus (Kontu 2009, 9; 

Koskentausta 2009; Siiskonen 2015). 
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3 Oppimisvaikeuksien arviointi 

Arviointia tehdään varhaislapsuudessa lapsen kehitykseen liittyvien ongelmien ja myöhemmin 

koulussa lapsen oppimiseen liittyvien ongelmien ilmetessä (Lebeer ym. 2011). Arviointia tekevät 

useissa eri instituutioissa terveydenhuollon, psykiatrian ja kasvatuksen ammattilaiset (Lebeer ym. 

2011). 

Mielestäni olisi hyödyllistä tehdä käsitteellinen ero häiriöiden ja vaikeuksien arvioinnin välillä siten, 

että häiriöiden arvioinnilla viitattaisiin oireilevan häiriön, sen nykytilaan johtaneiden ja/tai sitä 

ylläpitävien tekijöiden sekä häiriön hoitotarpeen tunnistamista ja vaikeuksien arvioinnilla 

häiriöiden nykytilasta aiheutuvien ongelmien ja niiden lieventämisen edellytysten tunnistamista. 

Tällöin arvioinnin tavoitteet ja menetelmät riippuvat siitä, onko arvioinnin kohteena häiriö vai 

lapsen kokemat vaikeudet. Häiriön arvioinnissa keskeistä on lääketieteellinen diagnosointi ja 

soveltuvan kuntoutuksen määrittäminen, kun taas vaikeuksien arvioinnin keskeinen muoto on 

moniammatillinen selvitystyö ja siihen liittyvänä interventiomuotona erilaiset tukitoimet. Näin 

voidaan samalla helpommin määritellä myös sitä, miten diagnosointi lääketieteellisenä 

toimenpiteenä voisi paremmin tukea vaikeuksien arviointia. 

Vaikeuksien arvioinnin pyrkimyksenä on aina lapsen tilanteen ja kokemusten muuttaminen, ei 

ongelmien diagnostinen luokittelu (Lebeer 2011). Diagnosointi ja kuntoutus voidaan toki liittää 

myös vaikeuksien arviointiin ja niiden tukitoimiin, mutta tarkastelematta niitä varsinaisesti 

lääketieteellisenä, diagnosoinnin ja luokittelun kysymyksenä. On muistettava, että lapsen kokemat 

vaikeudet ovat aina tulosta monimutkaisista vuorovaikutuksista häiriöstä johtuvien rajoitteiden ja 

toimintaympäristön fyysisten ja psykososiaalisten piirteiden välillä (Lebeer ym. 2011). Siksi lapsen 

vaikeuksia tulee arvioida aidoissa elämän ja oppimisen konteksteissa ja olosuhteissa, ja kiinnittää 

huomiota ei ainoastaan siihen, mitä lapsi osaa, vaan myös siihen, mihin hän voisi kyetä sopivissa 

olosuhteissa ja riittävästi tuettuna (Lebeer ym. 2011). 

3.1 Oppimisvaikeuksien arvioinnin periaatteet ja käytänteet 

Oppimisvaikeuksien arvioinnin tulee palvella opetuksen ja muiden tukitoimien suunnittelua ja 

muokkaamista (Aro ym. 2012). Tukitoimille tulee asettaa selkeät ja mahdollisimman konkreettiset 

tavoitteet ja niiden vaikutuksia oppilaan kehitykseen on seurattava riittävän tiiviisti, jotta 
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tukitoimia voidaan tarkentaa ja muokata tehokkaasti (Aro 2014). Arvioinnin tulisi olla jatkuvaa ja 

järjestelmällistä, ja siinä tulisi käyttää luotettavia ja yksilölle sopivia arviointimenetelmiä, jotka 

antavat lapselle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa (LukiMat 2016). 

Arvioinnissa tarvitaan aina moniammatillista eri tahojen välistä yhteistyötä, sillä lapsen arvioinnin 

ja tukemisen kannalta on olennaista kartoittaa kokonaisvaltaisesti lapsen oppimiseen 

mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä (Aro 2014; LukiMat 2016). Vanhempien rooli on tärkeä, sille he 

tuntevat lapsen ja voivat tarkkailla tämän käyttäytymistä kotona (Lebeer ym. 2011). He osaavat 

kertoa lapsen historiasta ja vaikeuden laajuudesta sekä lapsen vahvuuksista, kiinnostuksen 

kohteista ja tämän suosimista työskentelyn ja oppimisen tavoista (Aro 2014). Myös lapsen oma 

kokemus oppimisesta, läksyjen tekemisestä, kokeisiin lukemisesta ja siitä, mikä on kivaa ja mikä ei, 

on tärkeää selvittää (Aro 2014). Opettajat taas tietävät tarkemmin lapsen aiemmasta oppimisesta, 

sen ongelmista ja vahvuuksista (Aro 2014), ja kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja 

koulupsykologi pystyvät kertomaan lapsen muista koulunkäyntiin liittyvistä huomioistaan. 

On myös huomattava, että vanhempien ja opettajien omat asenteet ja käyttäytyminen voivat 

vaikuttaa merkittävästi lapsen oppimisvaikeuksien ilmenemiseen, ja siksi myös nämä tekijät on 

syytä ottaa arvioinnissa huomioon (Lebeer ym. 2011). 

Arvioinnissa voidaan keskittyä oppiainekohtaisten taitojen kehittymiseen tai esimerkiksi oppimisen 

perustaitojen tai kognitiivisten taitojen kehittymiseen (LukiMat 2016). Oppilaan suoriutumista 

koskevat arviointimenetelmät voivat olla luonteeltaan standardoituja tai kriteeriperusteisia 

testiarviointeja, opetussuunnitelmapohjaisia arviointeja tai laadullisia arviointeja (LukiMat 2016). 

Opetussuunnitelmapohjaisessa arvioinnissa arvioidaan sitä, kuinka hyvin oppilas hallitsee 

opetussuunnitelmassa määritellyt taidot. Laadullisella arvioinnilla voidaan täydentää muiden 

menetelmien havaintoja esimerkiksi haastattelujen ja kyselyjen, havainnoinnin tai portfolioiden 

avulla. (LukiMat 2016.) Oppimisen perustaitoja ja kognitiivisia taitoja voidaan seurata erikseen 

niitä varten laadituilla standardoiduilla ja dynaamisilla arviointimenetelmillä, joissa selvitetään 

mitä taitoja lapsella jo on, mitkä taidot orastavat ja mitä taitoja lapsi ei vielä kykene saavuttamaan.  

3.2 Oppimisvaikeuksien arvioinnin tavoitteet 

Oppimisvaikeuksien arvioinnin tarkoituksena on ymmärtää paremmin lapsen yksilöllisiä 

vaikeuksia: miten lapsi kokee asiat, miten hän on kehittynyt, mitä taitoja hänellä on ja mitä taitoja 
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häneltä puuttuu sekä millainen tuki voisi hyödyttää häntä (Aro 2014). Viime kädessä päämääränä 

on myös auttaa lasta ymmärtämään itseään (Aro 2014). Arviointia tarvitaan lasten tuen tarpeen 

tunnistamiseksi, taitojen kartoittamiseksi sekä lapsen tuen tarpeen ja muun kehityksen 

seuraamiseksi (LukiMat 2016; Aro 2014).  

Tuen tarpeen tunnistamisessa tavoitteena on tunnistaa oppilaat, jotka syystä tai toisesta jäävät 

taidoistaan jälkeen ikä- tai luokkatasostaan tai jotka eivät ole edistyneet riittävästi oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin nähden (LukiMat 2016). Taitojen kartoittamisen tavoitteena on selvittää 

tarkemmin oppilaan taidot eri osa-alueilla (LukiMat 2016). Samalla pyritään tunnistamaan 

oppimisvaikeudet ja mahdolliset muut ongelmien taustalla olevat syyt, jotta voidaan muodostaa 

käsitys siitä, mitä asioita voidaan tukea, mihin tukitoimet voidaan kohdistaa ja kuinka intensiivistä 

annetun tuen tulisi olla (Aro 2014). 

Arvioinnin avulla seurataan myös oppilaalle annetun tuen vaikuttavuutta, jotta selviää, onko 

tukitoimista ollut hyötyä, onko niitä syytä räätälöidä tai vaihtaa vai tulisiko tukitoimien tarve 

kenties miettiä kokonaan uudelleen (Aro 2014; LukiMat 2016). Lisäksi arviointia on syytä tehdä 

tasaisin väliajoin lapsen muun kehityksen seuraamiseksi, jotta voidaan nähdä, missä mennään ja 

onko perusvaikeuteen liittynyt kenties uusia liitännäisvaikeuksia (Aro 2014). Arvioinnin jatkuminen 

on tärkeää myös tukitoimien mahdollisen päättämisen jälkeen, jotta varmistetaan saavutetun 

kehityksen pysyvyys (LukiMat 2016). 

3.3 Oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen arvioinnin ja tuen kannalta 

Oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen eli komorbiditeetti tarkoittaa useiden erillisten 

oppimisvaikeuksien toisiinsa liittymistä samalla henkilöllä (Aro ym. 2012). Päällekkäistyminen on 

oppimisvaikeuksille hyvin yleistä, mikä saattaa johtua siitä, että kehityksen häiriöt altistavat 

samanaikaisesti usealle erityyppiselle kehitykselliselle ongelmalle (YLE Teemareportaasi 2013; Aro 

ym. 2012). Esimerkiksi kielelliset erityisvaikeudet näyttävät päällekkäistyvän sitä yleisemmin mitä 

suurempia vaikeudet ovat, ja niillä myös on havaittu yhteisiä geneettisiä taustatekijöitä joidenkin 

muiden häiriöiden kanssa (Siiskonen 2010, 59). ADHD puolestaan päällekkäistyy samantyyppisen 

geneettisen taustan omaavien häiriöiden lisäksi temperamentin kaltaisten kognitiivisten piirteiden 

kanssa (Närhi & Klenberg 2010). Oppimisvaikeuksilla on myös selvä yhteys psykososiaaliseen 

kehitykseen (Aro ym. 2012). 
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Oppimisvaikeuksien tunnistamisen, arvioinnin ja tuen suunnittelun kannalta päällekkäistyminen 

on haasteellista, sillä erilaisilla oppimisvaikeuksilla on samanlaisia piirteitä ja myös yksilöllinen 

vaihtelu lasten kehityksessä ja oppimisvaikeuksissa valtavaa (Aro ym. 2012). Ensinnäkin on vaikea 

tunnistaa todelliset syyt ongelmien taustalla, jos samat ongelmat voivat johtua useammastakin 

lapsella olevasta oppimisvaikeudesta. Laajempien kehityksellisten ongelmien poissulkemiseksi ja 

päällekkäisten ongelmien tunnistamiseksi on usein perusteltua hyödyntää moniammatillista 

yhteistyötä, jotta arviot ongelmasta saadaan opettajien lisäksi myös muilta ammattilaisilta sekä 

lapselta itseltään ja hänen vanhemmiltaan (Aro ym. 2012). Toiseksi on vaikea erottaa, milloin 

lapsen kehitys on jäänyt niin paljon jälkeen, että erityisiä tukitoimia tarvitaan (Aro ym. 2012). 

Lasten kehitys on niin yksilöllistä, että oppimisvaikeuden suuruutta on vaikea arvioida pelkkien 

havaintojen, huomioiden ja kokemusten perusteella. Siksi arvioinnissa kannattaa käyttää 

monipuolisesti erilaisia haastatteluja, systemaattista havaintojen tekemistä, historian 

kartoittamista, testejä ja kokemusten kuulemista. (Aro 2014.) 

4 Oppimisvaikeuksien vaikutus oppimiseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen 

Varhainen, tehokas ja tarvittaessa monipuolinen tuki on tärkeää heti oppimisvaikeuksien ilmetessä 

(Aro ym. 2012). Siksi tukitoimet eivät edellytä diagnoosia eikä sitä tule jäädä odottamaan (Närhi & 

Klenberg 2010). On kuitenkin tärkeää ymmärtää, millaisista ongelmista perimmältään on kyse, sillä 

erilaisiin oppimisvaikeuksiin ja eri yksilöille tehoavat erilaiset yksilölliset tukitoimet. 

Kielen kehityksen vaikeuksissa oppimista voidaan tukea sopivien vuorovaikutusmuotojen, 

oppimisympäristön ja toimintatapojen avulla (Siiskonen 2014). Vuorovaikuksessa on tärkeää 

katsekontakti, lyhyet ja selkeät ilmaisut, viittomien ja kuvien käyttö sekä tilannevihjeet. 

Oppimisympäristön osalta on olennaista sopiva ryhmäkoko ja taustamelun vähentäminen. 

Toimintatapojen tuttuus, selkeys ja järjestelmällisyys sekä tapahtumien, toimintojen ja asioiden 

jäsentäminen, mallittaminen, havainnollistaminen, kertaus ja toisto ovat tärkeitä. Lisäksi tulisi 

tukea lapsen omatoimisuutta ja itsenäistymistä sekä opittujen asioiden yleistämistä muihin 

tilanteisiin. (Siiskonen 2014.) 

Lukivaikeuksissa tehokkaimmat tukitoimet kohdistuvat kielellisten taitojen ja itse lukutaidon eri 

osa-alueiden harjoitteluun (Aro ym. 2011). Lukemisen sujuvuutta voidaan parantaa lisäämällä 

yleistä lukuharjoittelua sekä toistavalla harjoittelulla. Lisäksi kannattaa tukea sellaisten keinojen 
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oppimista, joiden avulla heikkoa tai hidasta luku- ja kirjoitustaitoa voi kompensoida, sekä 

strategioita, joiden avulla lukemista ja kirjoittamista vaativista tehtävistä voi selviytyä ilman 

ylenmääräistä kuormitusta. (Aro ym. 2011.) Laskutaidon vaikeuksia voidaan taas tukea tarkan ja 

täsmällisen ohjauksen avulla (Geary 2011), vahvistamalla heikosti opittuja perustaitoja, 

konkretisoimalla ja havainnollistamalla matematiikan sisältöjä (Räsänen 2012) sekä opettamalla 

strategioita, joilla laskutaidon oppiminen voidaan pohjata ymmärtämiseen ja päättelemiseen, ei 

ulkoa muistettaviin laskentarutiineihin (Aro ym. 2012; Koponen 2014). 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön sekä tunne- ja käytöshäiriöihin liittyvät tukitoimet voivat 

olla pitkälti samankaltaisia. Tukitoimissa on keskeistä puheen merkitys oppilaan toiminnan 

ohjaamisessa, selkeä ohjaus ja johdonmukainen positiivinen palaute oppilaan käyttäytymisestä 

sekä motivoituminen itsesäätelyn lisäämiseen (Aro ym. 2012; Närhi 2014). Huomiota tulee 

kiinnittää myös tilojen ja tilanteiden jäsentämiseen, jotta lapsella on myös toiminnallinen malli 

siitä, miten ja missä työskentelyn tulisi edetä (Närhi & Klenberg 2010; Aro ym. 2012; Närhi 2014). 

Tehtävämateriaalia voidaan myös jäsentää ja pilkkoa osiin tai poistaa häiritsevää tietoa ja 

ärsykkeitä, jotta lapsi kykene paremmin löytämään olennaiset asiat (Aro ym. 2012). 

Käytöshäiriöiden kohdalla on tärkeää myös yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, tarvittaessa 

intensiivisempi yksilöllinen ohjaus sekä sosioemotionaalisten taitojen oppiminen (Kuorelahti & 

Savolainen 2014; Sointu 2014, 11). 

Aistivammaisuudessa on tärkeää ympäristön tuki sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja oppimisessa 

sekä korvaavien erityistaitojen ja tekniikoiden oppiminen tiedonhankinnan ja toimintakyvyn tueksi 

(Toikkanen 2014). Tärkeässä roolissa ovat myös jäljellä olevan aistikyvyn vahvistaminen, muiden 

aistikanavien hyödyntämisen oppiminen sekä työskentelyä ja liikkumista helpottavien välineiden 

hankinta (Toikkanen 2014). Koska aistivammat vaikuttavat myös lapsen muuhun (esim. kielen) 

kehitykseen, tarvitsevat myös nämä eri osa-alueet tukea (Toikkanen 2014). 

Kehitysvammaisten tarvitseman tuen laajuudessa ja intensiteetissä on erittäin paljon yksilöllistä 

vaihtelua. Puhetta ja kommunikointia tukevia menetelmiä voidaan käyttää vuorovaikutuksen 

ohella myös apukeinona henkilön oman toiminnan ohjaamisessa ja ympäristössä liikkumisessa 

(Äikäs 2012; 17). Keskeistä on kuitenkin antaa aikaa ja tukea jokaista kehitysvaihetta varten, sillä 

kehitys voi olla hyvinkin hidasta. (Aikäs 2012, 13.) Tukitoimiksi tarvitaan resursseja ja yksilöllisiä 
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strategoita, jotka edistävät yksilön kehitystä, koulutusta, mielenkiintoa ja henkilökohtaista 

hyvinvointia sekä edistävät itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista integroitumista (Äikäs 2012, 15-16). 

Autistinen lapsi tarvitsee oireista riippuen tukea kielen ja kommunikaation oppimiseen, 

sosiaalisten, kognitiivisten ja motoristen taitojen oppimiseen sekä päivittäisen toiminnan taitojen 

oppimiseen (Kujala 2016). Kommunikoinnin pulmat voivat olla hyvin erilaisia – osa autisteista on 

hyvin verbaalisia, kun taas joillain ei ole puhekieltä lähes lainkaan (Kujala 2016). Työjärjestyksen ja 

konkreetin opetusmateriaalin visuaalisuus, eleet ja viittomat ovat sen vuoksi tärkeitä (Kujala 2016; 

Aikäs 2012, 18). Opeteltavien asioiden runsas toistaminen ja odotusten mukaisen käyttäytymisen 

vahvistaminen palkitsemalla on myös keskeistä. Autistiset oppilaat hyötyvät selkeästä 

oppimisympäristöstä, jossa tila, aika, henkilöt sekä toiminta ja välineet on strukturoitu, ja 

mahdolliset aistitoimintojen poikkeavuudet on otettu huomioon. Muutosten ennakoimiseen ja 

jäsentämiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. (Kujala 2016.)  

Näistä esimerkeistä näkyy, kuinka suurta vaihtelua vaikeuksien laaja-alaisuudessa ja tuen tarpeen 

intensiteetissä esiintyy eri oppimisvaikeuksissa. Silti nämäkin esimerkit ovat vain karkeita 

yleistyksiä siitä, minkä tyyppistä tukea kyseisen oppimisvaikeuden omaava henkilö saattaa tarvita. 

Todellisten vaikeuksien ja tuen tarpeen kirjo on siten huomattavan laajaa ja moninaista ja 

yksilöllinen vaihtelu suurta. Tämän vuoksi huolellinen yksilöllinen arviointi ja tukitoimien 

suunnittelu sekä tukitoimien vaikuttavuuden tiivis seuraaminen on välttämätöntä tehokkaan tuen 

tarjoamiseksi.  
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