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Lukivaikeus työelämässä

• Tutkimusta lukivaikeudesta työelämässä vielä vähän, etenkin Suomessa

• Lukivaikeuksia kokevat aikuiset moninainen joukko

• Osalle lukivaikeuksia kokevista aikuisista työelämäkokemukset näyttäisivät olevan 
koulutuskokemuksia myönteisempiä
– Oman osaamisen osoittaminen ja tuen saaminen voi helpompaa, aikapaine vähäisempää

• Lukivaikeudella voi kuitenkin olla monenlaisia vaikutuksia aikuisen elämään
– Ongelmat kouluttautumisessa tai työllistymisessä, mielenterveysoireilu, itsetunto

(Esim. Korkeamäki 2019, Korkeamäki ym. 2017, de Beer ym. 2014, Nalavany ym. 2018)



Monenlaisia työuria

• Suurin osa lukemisvaikeuksia kokevista suuntaa ammatilliseen koulutukseen (Hakkarainen 
ym. 2015)

• Koulutus- ja työllistymispolut eivät välttämättä suoraviivaisia
– Itselle soveltuvan työn löytyminen aikuisempana ja usein työkokemuksen myötä 

(Korkeamäki 2010, Korkeamäki ym. 2017)
• Lukivaikeudet näyttäisivät vaikuttavan tietyille aloille ohjautumiseen, kuten ihmisten 

parissa tehtävä työ, rakennusala, taidealat ja yrittäjyys (Taylor & Walter 2003, Wolff & 
Lundberg 2002, Logan 2009)
– Tutkimusta monenlaisista aloista: opettajista, poliiseista, lääkäreistä (esim. Burns ym. 

2013, MacDonald & Cosgrove 2019, Locke ym. 2017)
• Lukivaikeudesta kertominen työpaikalla monella tapaa merkityksellinen asia

– Kertominen tärkeää tukitoimien kannalta
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Eriarvoisuus työelämässä

• Kaikkien kokemukset työelämästä eivät yhtä myönteisiä

– Teknologiasta osalle suuri hyöty, osan kohdalla sen käyttöön saaminen haastavampaa 
(Macdonald & Deacon 2019)

– Brittiläisessä tutkimuksessa suuriin lukutaitovaikeuksiin liittyi kielteisiä työelämäkokemuksia sekä 
nuorilla että aikuisilla (Cieslik & Simpson 2015) 

• Työelämän erilaiset murroskohdat voivat olla merkityksellisiä (Korkeamäki ym. 2017)

– Tarve muokata työtä tai kouluttautua uudelleen

• Vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan oppimisvaikeudet ovat työpaikoilla vielä verrattain vieras 
ilmiö eikä keinoja niiden tunnistamiseen ja niiden vuoksi tarvittavaan tukeen juuri tunneta 
(Puumalainen ym. 2014)
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Miten tukea työssä?

• Aikuisten tukemisessa vaikeuksien kompensointi, vahvuuksien 
tunnistaminen, uudet strategiat ja selviytymiskeinot, opiskelu- ja 
työjärjestelyt, tietotekniset apuvälineet sekä sosiaalinen tuki ensisijaisia 
(esim. Korkeamäki 2019)

–Myös vertaistuesta hyviä kokemuksia

• Työjärjestelyt ovat usein myös yhdenvertaisuuslain tarkoittamia 
kohtuullisia mukautuksia

• Lisäksi tarpeen kehittää erilaisia saavutettavia ratkaisuja, jotka 
helpottavat kaikkien työntekijöiden suoriutumista



Työjärjestelyt

• Työelämässä on tärkeää mahdollisuus itsenäiseen työntekoon ja mahdollisuus 
vaikuttaa työtahtiin esimerkiksi hyödyntäen lisäaikaa, joustavaa työaikaa tai 
työskentelyä kotoa käsin (de Beer ym. 2014)

• Alustavaa näyttöä valmennuksellisen tuen (coaching) hyödyistä työjärjestelyjen 
tekemisessä (Nalavany ym. 2018)
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Esimerkkejä työjärjestelyistä

• Rauhallinen työtila, kuulokkeet, mahdollisuus etätöihin

• Työtoverin apu helposti saatavilla

• Työtehtävien uudelleen jakaminen

• Tuki työelämän muutostilanteissa

• Kannustus, rohkaisu ja sosiaalinen tuki

• Tietotekniset ratkaisut
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Yhteenveto

• Lukivaikeuden merkitys työelämässä voi olla moninainen 

– Myönteiset työelämäkokemukset ja itselle sopivan työn löytäminen tärkeitä

– Tuki työelämän murroskohdissa

• Työjärjestelyt, teknologia ja sosiaalinen tuki voivat auttaa aikuisia

– Valmennuksellinen tuki tarpeen 

– Työolosuhteiden järjestelytuen päivittäminen?

• Lisää tutkimusta tarvitaan lukivaikeudesta työelämässä

– Moninäkökulmaisen tutkimuksen tarve

– Teknologian kehityksen huomioiminen

– Koronaepidemian vaikutukset?
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