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• Valtakunnallinen järjestö

• Erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille

• Tukea, neuvontaa, ohjausta, vertaistukea, tiedotusta, koulutusta, 
tapahtumia, vaikuttamista, edunvalvontaa, kehittämishankkeita

• 14 jäsenyhdistystä eri puolella maata

www.eoliitto.fi

http://www.eoliitto.fi/


MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?

• dysleksia eli lukivaikeus on monimuotoinen, kehityksellinen vaikeus

• syntyyn vaikuttavat perinnölliset & ympäristötekijät

• noin 10 % väestöstä

• usein päällekkäisiä oppimisvaikeuksia esim.
ümatematiikan oppimisessa

üvieraiden kielten oppimisessa

ühahmottamisessa

üajanhallinnassa

üoman toiminnan ohjauksessa



Lähde: Yle 2018, 

Testaa, miten pärjäisit lukihäiriön kanssa

https://yle.fi/uutiset/3-10276747
https://yle.fi/uutiset/3-10276747


MITEN LUKIVAIKEUS ILMENEE?

L Ä H D E :  E R I L A I S T E N  O P P I J O I D E N  L I I T T O  R Y

• Lukeminen hidasta

• Lukiessa rivit ”hyppivät silmissä” ja rivillä on 
vaikea pysyä

• Luetusta tekstistä ”ei jää mitään päähän”

• Jotkut sanat ääntyvät väärin, sillä korva ei erota 
äännettä: Luxemburg/Luxenburg

• Riimien ja sanaväännösten hahmottaminen 
vaikeaa

• Nopea väsyminen: päänsärkyä tai silmien särkyä 
lukiessa



Brice Personsin kolme ajatusta arjen 
sujuvuutta parantavista apukeinoista
• iPhonen äänitystoiminto. Sanelen 

WhatsApp-viestin, joka muuntaa saneluni 
tekstariksi. Toimii eri kielillä. Erittäin 
kätevä silloin, kun tuskailen 
oikeinkirjoituksen kanssa.

• Teen muistiinpanoja eri väreillä. 
Laukussa useita erivärisiä tusseja ja iso 
muistivihko, johon kirjoitan muistettavia 
tai opeteltavia asioita eriväreillä. 
Hahmotan tekstin paremmin ja pystyn 
erottelemaan tärkeimmät kohdat 
vähemmän tärkeistä.

• Isoin ”apuvälineeni” ovat kuitenkin 
muut ihmiset, etenkin perheeni ja 
ystäväni. Heiltä voin aina pyytää apua 
esimerkiksi tekstin oikolukemiseen, 
mutta heiltä saan myös valtavasti henkistä 
tukea. Lähde: Kielipolku

https://www.aivoliitto.fi/kielipolku/artikkelit/brice-persons-en-ole-antanut-lukivaikeuksien-lannistaa/?fbclid=IwAR3txJ5i1D3y20clic0RrW1t0_5Da44K7Lecxtb1J4EtkvCxTT7jq1ZNysU


Tutkija Päivä Ráino:

”Olen ihmetellyt sitä, miksi materiaalia 
tuotetaan vain kirjoitettuna, kun harva lukee 
niitä ja haasteita on usein myös puheen 
tuottamisen ja ymmärtämisen alueella” 

Kriminaalihuollon tukisäätiön vuonna 2011 
julkaisema Oppiva-hankeraportti kokoaa 
aiempaa tutkimusta, jonka perusteella noin 
puolella suomalaisvangeista esiintyy 
lukivaikeuksia. Oppiva-hankkeen 181 
rikostaustaisesta nuoresta 70 prosentilla 
havaittiin vaikeuksia lukemisessa, 
kirjoittamisessa tai molemmissa.

Lähde: Helsingin sanomat 24.9.2019 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006249081.html?fbclid=IwAR1s1HWl25_RQlmm8H-YsjYUJGPnuAF79gCnjwFliS9M-7Qzfiw8PMQ-iCI


• Kirjoitusvirheet yleisiä
• Tekstin tuottaminen työlästä ja/tai hidasta

• Kirjaimet sekoittuvat, niitä puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa, 
esim. b ja d, p ja b, nk ja ng

• Kaksoiskonsonantit ovat vaikeita: k vai kk, p vai pp

• Pitkän ja lyhyen vokaalin erottaminen vaikeaa: a vai aa
• Käsiala vaikeasti luettavaa

• Käsin kirjoittaminen voi olla hankalaa



MITÄ OPPIMISEN VAIKEUKSISTA TIEDETÄÄN?

• Vaikeudet usein sitkeitä ja jatkuvia.

• Koulumuistot usein traumaattisia.

• Yli puolella tehtävien aloittaminen hankalaa.

• Yli 70 % jännittää uusia tilanteita.

• Itsetunto usein madaltunut, masennusta enemmän kuin muilla.

• Kolmasosa lopettaa opiskelun peruskouluun, lähes 

• 10 % keskeyttää ammatilliset opinnot.

• Suojaavia tekijöitä: perhe, opettajat ja ohjaajat, ystävät, riittävän varhain aloitettu 
erityisopetus/pienryhmät, persoona (mm sinnikkyys).

• Tuen tarve korostuu uudelleen työelämään siirtyessä.
(Kuntoutussäätiön ja Niilo Mäki Instituutin tutkimuksia 2017)



LUKIVAIKEUS EI TARKOITA

• Laiskuutta

• Tyhmyyttä

• Älyllistä hitautta, vaikka onkin 
tarve lisäaikaan, oppimisen 
apuvälineisiin tai rauhalliseen 
oppimisympäristöön 
kirjoittamisessa, lukemisessa tai 
muussa asiassa

• Kyvyttömyyttä oppia



OPPILAIDEN TUEN TARVE ON KASVANUT, MUTTA 
TUKEA ON VAIKEAMPI SAADA

Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat vuosina 1995-2016

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien määrä on muutamassa vuodessa kasvanut yli 28 000, 
erityisopettajien määrä on lisääntynyt vain 100-200. 

Noin 100 erityisluokkaa on lakkautettu viime vuosina. 

Lähde: OAJ

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista 
peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2015/2016, %



TUEN TOIMIVUUS OAJ KYSELYN PERUSTEELLA 
PIDÄN OPPILAITOKSENI OPPILAAN TUEN RESURSSEJA:

16 %

18 %

41 %

22 %

3 %

1 = puutteellisina

2 = melko puutteellisina

3 = kohtalaisina

4 = lähes riittävinä

5 = riittävinä



PERINTEISET APUVÄLINEET



LUKEMISEN APUVÄLINEET

• Lukiviivaimia, rivien pomppimiseen 2€/kpl
lukikalvoja, lukurasitukseen 4€/kpl

• Tilaukset pirjo.corell(at)eoliitto.fi

mailto:pirjo.corell@erilaistenoppijoidenliitto.fi


ÄÄNIKIRJAT
WWW.CELIA.FI



CELIA.FI

• Kenelle? Kun tekstin lukeminen on vaikeaa esimerkiksi lukivaikeuden tai 
näön heikentymisen vuoksi.

- Saat Celian äänikirjapalvelun käyttöösi kirjastosta.
-Vuoden 2018 alusta alkaen erityisopettajat voivat rekisteröidä  
peruskoulun oppilaita Celian äänikirjapalveluun.

• Kirjoja voi kuunnella helposti tabletilla tai kännykällä Celian tarjoamalla 
maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella. Kirjoja voi kuunnella myös 
esim. tietokoneella tai mp3-soittimella.

• Rekisteröidy ensin Celiaan ja varaa Celinetista kirjat.



• Tekstin sanelu voi olla 
nopeampaa ja helpompaa kuin 
kirjoittaminen. 

• Asetus ymmärtää myös 
pisteet ja pilkut, kunhan vain 
muistat sanoa ne! 

• Asetukset –Yleiset –
Näppäimistö – Ota sanelu 
käyttöön

IOS SANELU

Lisätietoa:  Apple iPhonen käyttöopas

https://support.apple.com/fi-fi/guide/iphone/iph2c0651d2/ios


GOOGLE KEEP

• Muistiinpanosovellus, johon voit tehdä 
muistiinpanoja, listauksia, lisätä kuvia, piirtää ja 
tehdä äänitallennuksia. 

• Muistilappuja voi luoda eri väreillä. 
Muistilappuun voi lisätä muistutuksen, joko 
aikaan tai paikkaan liittyen. Muistuttaa tiettyyn 
kellonaikaan tai kun saapuu johonkin paikkaan. 
Muistiinpanon voi myös jakaa muille.

• Tunnistaa kuvassa olevan tekstin tai 
käsinkirjoitetun tekstin.

• Saatavilla iOs- ja Android-laitteille ja 
tietokoneelle, maksuton. 

• Tietosuoja on huomioitava!
Google Keep ohjeet

https://support.google.com/keep/?hl=fi


• Moni oppilas hyötyy myös auditiivisesta tuesta.

• Käyttöavun Puhe valikon puhu valinnat tai puhu näyttö ase-
tusten avulla oppilaat voivat kuunnella valitun tekstin tai koko 
näytön tekstit. 

• Voit myös korostaa sisältöä puhuttaessa ja määritellä mitä laite 
puhuu kirjoittaessa puhu asetuksella. 

• Voit myös säätää puhenopeutta. Se on tärkeää esim. 
näkövammaisille. 

• Lue lisää täältä

TEKSTI PUHEEKSI

https://support.apple.com/fi-fi/HT202362


TEKSTI PUHEEKSI



• Nettisivujen lukeminen saattaa olla kuormittavaa. 

• Lukija riisuu sivun mainoksista, painikkeista ja 
selauspalkeista. 

• Lukija toimii myös Puhu valinnat –toiminnon ja 
VoiceOverin kanssa vahvistaen  auditiivista tukea. 

• Osoiterivin vasemmassa reunassa on neljä allekkaista 
viivaa. Tätä symbolia painamalla saat Safari –lukijan päälle.

SAFARI LUKIJA (IOS)



SAFARI LUKIJA PÄÄLLE



LUKEMISEN HARJOITTELUUN

Tavu
iOS 

Maksuton

Ekapeli
iOS, Android, Win, Mac
Maksuton

Outloud Minimiparit
iOS
Maksullinen 2,29€

Luppakorva
iOS 

Digitaalinen lukukoira 
Maksuton

http://www.selkosanat.fi/tavu-sovellus/
http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli
https://itunes.apple.com/fi/app/outloud-minimiparit/id932805722?mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/luppakorva/id1364412624?mt=8


KIRJOITTAMISEN HARJOITTELUUN

Narrator AR
iOS, Android
Maksullinen 2,99€

LetterSchool ABC 
iOS, Android
Maksuton kokeiluversio
Maksullinen 6,99€

Ready to Print
iOS, Android
Maksullinen 9,99€

Molla ABC
iOS, Android, Win, Selain
Maksuton

Leiki sanoilla, Mikko Mallikas
iOS, Android
Maksuton kokeiluversio
Maksullinen 7,99€

https://www.narratorar.com.au/app-1
https://itunes.apple.com/us/app/letterschool-opi-kirjaimet/id1186751903
https://itunes.apple.com/us/app/ready-to-print/id513780564?mt=8
http://nordicedu.com/molla/
https://itunes.apple.com/fi/app/leiki-sanoilla-mikko-mallikas/id1378866718?l=fi


KIRJOITTAMISEN HARJOITTELUN TUEKSI

Clips
iOS
Maksuton

SnapType
iOS, Android
Maksuton
Maksullinen Pro 4,99€

Muistiinpanot
Sanelu
iOS
Maksuton

Texting Chat Story Maker
iOS, Android
Maksuton

https://itunes.apple.com/us/app/clips/id1212699939
http://www.snaptypeapp.com/
http://textingstory.com/


KIRJOITTAMISEN HARJOITTELUN TUEKSI

Sanajahti
iOS, Android
Maksuton

Sanapala
iOS, Android
Maksuton
Tarjoaa lisäostoja

Yle Hirsipuu
iOS
Maksuton

Sanataituri
iOS
Maksullinen 5,49€

https://itunes.apple.com/fi/app/sanajahti/id505151256?mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/sanapala/id1257539184?l=fi&mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/yle-hirsipuu/id469244534?l=fi&mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/finnish-word-wizard/id524980407?mt=8


MONILUKUTAITO JA OPPIMINEN

• Perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. 

• Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi 
kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa 
tai digitaalisessa muodossa.

• Taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja 
arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja 
tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.



VAIHTOEHTOINEN TAPA NÄYTTÄÄ OSAAMISTA 
OPINNOISSA JA TYÖSSÄ OPPIMISEN JAKSOILLA

BOOK CREATOR

- oman osaamisen näyttämiseen, toiminnanohjauksen tukeen, 
tarinankerrontaan, portfoliotyöskentelyyn

- iPad kokeiluversio ilmainen, ilman rajoituksia 4,99e
- Chrome-selaimella 40 kirjaa ilmaiseksi, sisältää rajoituksia

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


ALOITUSNÄKYMÄ JA OMA KIRJASTO



ERILAISIA E-KIRJAPOHJIA

KUVA: TELMA OPISKELIJA 
TIINA PUOHAKAN 
LUVALLA

Saippuanteko ohje Mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla

https://read.bookcreator.com/4wePbOjAJjc4GHBdOLbAJCFBgZf1/ZHSIJtT3TMmEmw1DwHQL5w?fbclid=IwAR1dUAEfOaIIwZ_31OQ3i_JJ82fT3tqAcUscoCHwsN1jFNgYNwwGdJkHg4E
https://read.bookcreator.com/4wePbOjAJjc4GHBdOLbAJCFBgZf1/yfXN1ISoSXWmRw4H_g-5-A?fbclid=IwAR0MSY40sxbM2AfuRpfn8X410RPzLYs90lxeqbacPP-Oj7WqYHyJW2r18SU


SEURAAVA ESIMERKKI ON CHROME-
SELAIMEN ILMAISVERSIOLLA TEHTY

SQUARE KIRJAPOHJA



PLUSSAN TAKAA MEDIATOIMINNOT: 
KUVAN TUONTI TIEDOSTOISTA/NETISTÄ, 

KARTAN JA NETTILINKIN LISÄÄMINEN
KUVAN OTTAMINEN JA VIDEON TEKEMINEN, 

KYNÄ, NÄPPÄIMISTÖ JA ÄÄNITYS



NÄPPÄIMISTÖLLÄ (TEXT) KIRJOITETUN TEKSTIN MUOKKAUS



LINKITYSTEN TEKO KIRJAAN
LISÄÄ KUVA

KLIKKAA KUVA AKTIIVISEKSI
I-PAINIKKEEN ALTA IMAGE

LISÄÄ KUVAAN LINKKI TAI SIVU

Esimerkkivideo:
Asiointikansio

Esimerkit:
Asiointikansio

https://www.youtube.com/watch?v=YLE7Mv5G_1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fxRy299pFBJefb9a2n-P6SYtuGVLPl8ypj9BdSS5vCBveUHSgOe9H29U
https://read.bookcreator.com/4wePbOjAJjc4GHBdOLbAJCFBgZf1/-mT5wOKyQ2SWbnhgI3kZ3w?fbclid=IwAR31Hd3pU_e_IVq41HbJcNY3Hz8ZoaMZ8z9kqKUSenxB6btPIVWe_tntQ0U


SHAPES: ERILAISIA MUOTOJA ESIM. VUOKAAVION, 
KÄSITEKARTAN TAI MIELLEKARTAN TEKEMISEEN



PERUSNÄKYMÄN I-KIRJAIMEN ALTA LÖYTYY 
VAIHTOEHTOJA TAUSTALLE (VÄREJÄ/RIVITYS)



KOLMION TAKAA TEKSTIN JA NAUHOITUSTEN 
KUUNTELU SEKÄ JAKAMINEN



RATAS-KUVAKKEEN ALTA:

- 1 tai 2 sivua näytöllä 
- Kielivalinta
- Sanojen korostaminen
- Multimedia
- Sivujen vaihto automaattisesti 
- Puhenopeus



JULKAISU, TALLENNUS JA TULOSTAMINEN 
ILMAISVERSIOLLA



JULKAISTESSASI KIRJAN SAAT YKSITYISLINKIN, 
JONKA VOIT JAKAA EDELLEEN



PAPURI
PAPUNET

Selainpohjainen palvelu

• Maksuton

• Valmiita verkkokirjoja

• Lisää tekstiä, kuvaa, videota ja 
äänitiedostoja

• Valmiita sivupohjia

• Tee itse verkkokirja

• Omat tarinat

• Oppimispäiväkirja

• Esitelmä

• Tietokirja

• Toimintaohje

• Kasvio

• Valokuva-albumi?

• Vaatii kirjautumisen, jos haluaa 
tallentaa ja jakaa

• Papuri

https://papuri.papunet.net/


MS OFFICE 365 SYVENTÄVÄLLÄ LUKUOHJELMALLA VOIT 
KIRJOITTAA MONILLA ERI KIELILLÄ 

JA SIIRTÄÄ TEKSTIN ESIMERKIKSI BOOK CREATORIIN

Kirjaudu ja valitse Word-online dokumenttipohja



KIRJOITA TEKSTI OMALLA ÄIDINKIELELLÄSI



KLIKKAA NÄYTÄ JA SAAT SYVENTÄVÄN 
LUKUOHJELMAN VALIKKOON



SYVENTÄVÄ LUKUOHJELMA NÄKYMÄ



AA:N TAKAA LÖYDÄT FONTTIASETUKSET JA TAUSTAVÄRIT



KESKIMMÄISESTÄ KUVAKKEESTA KIELIOPPIASETUKSET



KIRJA-KUVAKKEESTA LUKEMISASETUKSET



TEKSTIN MUUTTAMINEN TOISELLE KIELELLE



KLIKKAA ASIAKIRJA AKTIIVISEKSI  JA KIELI  MUUTTUU VALINTASI MUKAAN



SIVUN ALALAIDASSA KESKELLÄ ON KUUNTELE TEKSTI-
NÄPPÄIN JA SEN OIKEALLA PUOLELLA ÄÄNIVALINNAT



MICROSOFT OFFICE LENS

Skannausovellus, joka tunnistaa 
kuvista myös tekstin

Maksuttomat IOS ja Android 
sovellukset:

• iOS (iPad ja iPhone) 
sovelluksista löytyy myös 
syventävä lukuohjelma, jonka 
avulla sovellus lukee tekstin 
kuvasta ääneen. 

• Android sovelluksella täytyy 
tiedosto jakaa esim. 
OneNoteen, mistä löytyy 
syventävä lukuohjelma.

• Esimerkkivideo

https://www.youtube.com/watch?v=Zq70x925xok


SNAPTYPE

Sovellus, jonka avulla voi 
täydentää tehtäviä digitaalisesti

• Kuvaa tehtävä

• Täydennä kirjoittamalla tai 
piirtämällä

• Tehtäville voi tehdä kansiot

• IOS ja Android sovellukset

• Maksuton kokeilusovellus

• Maksullinen täysversio

• iOS 5,49€

• Android 5,99€

• Esimerkkivideo

https://www.youtube.com/watch?v=Zq70x925xok


CLASSROOMSCREEN
Selainpohjainen palvelu

• Maksuton

• Täysin anonyymi

• Ei tallenna mitään!

• Voit:

• Tuoda omia kuvia

• Arpoa nimen tai heittää noppaa

• Mitata luokan äänentasoa

• Jakaa linkkejä

• Piirtää

• Kirjoittaa tekstiä

• Antaa ohjeita työskentelyyn

• Ajanotto ja tiimalasi

• Liikennevalot

• Kello ja kalenteri

• www.classroomscreen.com

• Matleena Laakson ohje

https://classroomscreen.com/
https://www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html


K A M E R A K Y N Ä N
P E D A G O G I I K K A



Lähde: Kamerakynän pedagogiikka - elokuva oppimisen välineenä, Ismo Kiesiläinen



www.kaikkikuvaa.fi

KAIKKI KUVAA EDU

http://kaikkikuvaa.fi/edu/


www.kamerakynä.fi/kamerakyna.html

ISMO KIESILÄINEN

http://www.xn--kamerakyn-32a.fi/kamerakyna.html


VINKKEJÄ LUKIVAIKEUKSIEN HUOMIOIMISEEN OPETUSTILANTEESSA

• Selitä ensin lyhyesti asia kokonaisuutena (hahmottaminen)
• Visuaalinen kuvatuki mukana ohjeistuksessa ja työskentelyn tukena
• Anna kirjallinen materiaali ajoissa ja huomioi, että teksti on selkeää, lyhyessä muodossa ja 

tietoteknisillä välineillä suurennettavissa, kuunneltavissa ym. (luettavuus)
• Varmista, miten asia muistettiin (ymmärtäminen, oppimisen prosessi)
• Miettikää tapahtuma- ja tärkeysjärjestystä (työmuisti)
• Miettikää vaihtoehtoisia tapoja tilanteisiin, jossa oppija joutuu kirjoittamaan muistiinpanoja 

ja kuuntelemaan samanaikaisesti
• Ohjaa pohtimaan opittavaa asiaa ja omia merkityssuhteita
• Anna riittävästi aikaa

Onnistumisen kokemukset, pienetkin, lisäävät yleensä motivaatiota ja kiinnostusta opittavaa 
asiaa kohtaan. 



KATSO MYÖS

• www.oppimisvaikeus.fi

• www.hahku.fi

Perinteisten oppimisen apuvälineiden jälleenmyyjiä: 
earlylearning.fi, tevella.fi, sirkulta.fi ja lekolar.fi            

http://www.oppimisvaikeus.fi/
http://www.hahku.fi/


www.eoliitto.fi

OTA YHTEYTTÄ

Oppimisen apuvälinekeskus

Kehittämispäälikkö Susanna Maijanen
susanna.maijanen@eoliitto.fi

Erityisasiantuntija Riikka Marttinen
riikka.marttinen@eoliitto.fi

Erityisasiantuntija Jenny Eräsaari
jenny.erasaari@eoliitto.fi

http://www.eoliitto.fi/
mailto:susanna.maijanen@eoliitto.fi
mailto:riikka.marttinen@eoliitto.fi
mailto:jenny.erasaari@eoliitto.fi

