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Taustaa
• Taustalla on Suomen erilaisten oppijoiden liiton tekemä kysely 

keväällä 2019 lukivaikeuksien arviointien tekemisestä alueella. 

• Paljastui tarve selkeyttää ja luoda yhtenäistä käytäntöä 
lukivaikeuksien arviointiin.

Click to add text



Keitä oli mukana
• Foniatri Anu Jyrkkä

• Johtava psykologi Päivi Häggblom

• Puheterapeutti Kaisa Saariaho

• Psykologi Mari Hyyppä

• Laaja-alainen erityisopettaja Tiina 
Vitka

• Koulupsykologi Milla Sulonen

• Lisäksi kommentteja työhön on 
saatu perhekeskuslääkäri Teemu 
Parpalalta ja erityisopettajilta työn 
kuluessa



Lukiarviointiprosessin tärkeydestä
• Väestötasolla peruskouluikäisten kanssa työskentelyllä on suurin 

vaikuttavuus oppimisvaikeuksien ja niiden seurannaisvaikutusten 
ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin lisäämisessä. 

• Tunnistamalla lukivaikeudet peruskouluiässä saadaan 
vähennettyä niiden aikuisten määrää, joiden lukivaikeus on 
jäänyt huomioimatta ja joille puutteellinen lukutaito on 
muodostanut merkittävän haitan myöhemmällä opiskelu- ja 
työuralla ja aiheuttanut psyykkistä kuormitusta.

• Tunnistamisprosessin toimiessa kapea-alaisempien lukivaikeuksien 
kohdalla seuloutuvat esiin myös laaja-alaisemmat kehitykselliset 
oppimisvaikeudet varhaisessa vaiheessa. 



Lukiarviointiprosessista

• Usein koulun tukitoimet, kuten kohdennettu/kuntouttava 
lukiopetus sekä muiden kompensaatio- ja apukeinojen 
hyödyntäminen ovat riittäviä tukitoimenpiteitä lukivaikeuden 
kanssa pärjäämiseen.

• Laaja-alaisempien kehityksellisten häiriöiden ja oppimisen 
vaikeuksien kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa tarvitaan 
myös terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita.



Prosessikaavio

• Prosessikaaviossa on kuvattu oppilaan polkua 
varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskoulun loppuun 
sekä oppimisvaikeuksien tunnistamista, toteamista ja 
tukitoimenpiteitä esiopetuksessa ja peruskoulussa. 

• Lisäksi kuvataan prosessin etenemistä vastaavien ikäluokkien 
kohdalla Soiten perusterveydenhuollon palveluissa ja 
erityispalveluissa.



Prosessikaavio

• Erityispalveluiden rooli arvioinnissa ja tukipalveluiden ja kuntoutuksen 
suunnittelussa korostuu vaikeampien ja laaja-alaisempien häiriöiden 
kohdalla. 

• Lisäksi kaavion jälkeen on esitetty kirjallinen esimerkkimalli 
lukiarviointiprosessista peruskoulussa sekä vielä listaus peruskouluun sopivista 
arviointimenetelmistä ja lähteitä lukivaikeudesta lukitukeen.



Lisäksi on sovittu
• On tärkeää, että lukivaikeus ja siihen annettu tuki tulee selkeästi 

dokumentoitua ja tarvittaessa siitä löytyy esim. erityisopettajan 
kirjallinen lausunto. 

• Tärkeää on tietojen siirtyminen nivelvaiheelta toiselle, 
esiopetuksesta peruskouluun, alaluokilta yläluokille, yläluokilta 
toisen asteen opetukseen.

• Prosessien sujuvuuden sekä ennen kaikkea lapsen ja nuoren 
edun kannalta on huomiota kiinnitettävä myös tietojen kulkuun 
opetuksen ja terveydenhuollon palveluiden toimijoiden välillä. 



• Lapsen tullessa tutkimuksiin terveydenhuoltoon on tärkeää, että 
hänen mukanaan tulee myös tieto koulussa tehdyistä 
lukitutkimuksista ja saadusta tuesta. 

• Vastaavasti on tärkeää, että terveydenhuollon puolella tehtyjen 
tutkimusten tiedot ja suositukset ovat käytettävissä opettajilla. 

• Tämä edellyttää yhteistyötä vanhempien kanssa ja erilaisten 
tilanteiden vaatimien lupakäytänteiden ja tietosuojan 
huomioimista.



Miten toimimme?
• Suositusta on esitelty 16.1.2020 pidetyssä seminaarissa.

• Seminaarin kirjallinen materiaali toimitettiin osallistujille.

• Materiaaleissa on kuvattu mm. kouluissa tehtäviä seulonta- ja 
yksilötutkimuksia sekä lukivaikeuden tuki- ja apukeinoja.

• Seminaarityöskentelyn jälkeen suosituksesta on laadittu 
prosessikaavio, johon on kuvattu kouluissa tapahtuvan 
arviointiprosessin rinnalle yhtymäpintoja Soitessa tapahtuvaan 
oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen.



Jatko

• Ajatuksena on jatkoseminaari.

• Kokkolassa on hankittu nyt yhtenevät 
arviointivälineet kouluihin

• Lisäksi lukiarvioinnin seurannan 
mahdollistaminen

• Yhteistyön ylläpitäminen 
erityisopettajien, koulupsykologien ja 
soiten oppimisvaikeuksien joustavan 
selvittelyn toteutumiseksi

• Lisäksi on suunnitelmissa lisätä ja 
kehittää kouluterveydenhuollon 
saraketta ja mm koululääkärien 
yhteistyötä koulujen kanssa(ohr, yhr)



Arviointimalli ja 
LUKITUKI luokassa
Erilaisten oppijoiden liitto 6.9.2021. ELA 
Tiina Vitka



Arviointimalli 
laaja-alaisen 
erityisopetta-

jan työssä

Tuen tarpeen tunnistus

Tarvittavat yksilötestit ja haastattelu

Tiedotus ja yhteistyö

Tukitoimenpiteiden suunnittelu ja 
lausunto(Luokka – ja kuntouttava taso)

Oppimisen seuranta ja mahdollinen 
jatko



1. Tuen tarpeen tunnistus
• 1. Seulat

• 2. Havainnointi luokissa
– häiriköinti, levottomuus, alisuoriutuminen, alhainen koulumotivaatio

• 3. Opettajien konsultointitilanteissa tuodut ja kuullut asiat

• 4. Vanhemmat
– Läksyjen raskaus, kokeisiin luku vrt arvosana, suvussa luki-vaikeutta

• 5. Haastattelu
– Luki-haastattelu

• 6. Niveltiedot
– Eskarista saadut tiedot, 6.-7.-luokan niveltiedot



Yhteistyö

• Yhteistyö vanhempien kanssa äärimmäisen tärkeää joka 
käänteessä



Lukemisen ja kirjoittamisen 
yksilöarvioinnit sekä haastattelu

• Haastattelu

• Huomioitava ja arvioitava fonologinen prosessointi, tekninen lukutaito, 
nimeäminen



Mitä testien jälkeen?

• Tiedotus kaikille osallisille: huoltajat, opettavat opettajat

• Lukivaikeuden läpikäyntiä ja keskustelua oppilaan kanssa esim
NMI:n OMIS-oppaiden avulla

• Tukitoimien suunnittelu ja toimeenpano



Erityisopettajan lausunto lukemisen ja 
kirjoittamisen vaikeudesta wilmassa
Lausunnon alaotsikot:

1. Suoritetut testit

2.Yhteenveto lukemisen ja 
kirjoittamisen vaikeudesta

3. Tukimuodot

4. Muuta huomioitavaa



Tukitoimenpiteiden suunnittelua

• Keskustelu opettajan ja vanhempien kanssa oppilaan 
vahvuuksista

• Omat testi – ja haastattelutiedot oppilaasta

• Tukitoimet voi suunnitella jo isomman oppilaan kanssa 
kahdestaan edellä mainittujen tietojen lisäksi.

• Lukitukilista apuna helpottaa (Vitka, 2021)



LUKITUKI tunneilla vaatii

• opettajan ymmärrys 

• kannustava ja positiivinen palaute 

• kiireetön ilmapiiri 

• tuki on luokassa  

• lisäksi yksilöllinen,  erityisopettajan kanssa suunniteltu tuki 



Tarvitaan myös toiminnanohjauksen 
tukea luokkaan
• Toiminnan ohjauksen taitojen tukemisella luokissa voi saada ai-

kaan suuriakin positiivisia muutoksia. 

• Niiden puute voi näkyä kaikessa oppimisessa. 

• Esim toiminnan aloitus ja loppuun saattaminen, keskittyminen, -
tekeminen on pulmallista ja oma-aloitteisuus heikkoa. 

• Ei riitä, että tuetaan vain lukivaikeutta, mikäli pulmia on myös

toiminnan ohjauksessa.  

• Työrauhakeinot käyttöön
tarvittaessa, joka helpottaa lukivaikeuksisenkin oppimista. 



Miten lukituen luominen luokkaan 
aloitetaan?

• Mieti onko pohja tunneillasi lukivaikeuksisen oppimiselle kunnossa 
eli struktuurit ja hyvä työrauha. Voisinko muuttaa jotain?  

• Tarvitsetko toiminnanohjauksen mallin jollekin luokalle 

• Pyydä apua/vinkkejä koulusi laaja-alaiselta erityisopettajalta. 
Yhdessä tekeminen ja suunnittelu on mukavaa ja antoisaa  



Lukituen tukena struktuurit
• strukturoinnilla selkiytetään oppitunteja siten, että jokainen 

oppilas tietää mitä pitää tehdä.  

• sillä ohjataan oppilaiden toimintaa.  

• jokainen oppilas saa mahdollisuuden oppia, kun kaadetaan 
”turhat” esteet ja epäselvät käytänteet pois.

• Myös eriyttämiskeinot käyttöön



Muutamia käytännön esimerkkejä 
(Vitka, 2021)
Struktuurilista apuna: 

• rutiinit: oppitunnin rakenne aina samassa paikassa, oppitunnin selkeä 
aloitus ja lopetus jne.   

• fyysinen tila: istumapaikka, katsekontakti jne.  

• aika ja sen jäsentäminen: lyhyet opetusjaksot, oppitunnin kulku sekä 
suullisesti että kirjallisesti jne.   

• työskentelytavat ja visuaalisuus: varmista, että kaikki ovat päässeet 
alkuun, vältä antamasta tekemisen aikana lisäohjeita, älä poukkoile 
asiasta toiseen konkreetti, selkä kieli: ”tee, kirjoita…”-jne.   

• materiaalit: vältä monivaiheisia, pitkiä tehtävänantoja jne.



LUKITUKI oppitunneilla esimerkkejä

• Istumapaikan miettiminen on tärkeää. Istumapaikka on hyvä 
valita siten, että oppilas näkee opettajan kasvot. 

• Oppitunnin rakenne sekä laajemmat ohjeet on hyvä laittaa esille 
lyhyesti ja selkeästi. Se helpottaa tehtävien aloittamista sekä 
keskittymistä ja muistamista. 

• Tehtävämäärän ja ajan oikea suhteuttaminen.



LUKITUKI ja erityisjärjestelyt 
koetilanteissa esimerkkejä
• Koekysymysten lukeminen ääneen, tehtävien avaaminen ja 

selkeyttäminen alleviivauksin ja numeroin. 

• Lisäaika. 

• Mahdollisuus täydentää koetta suullisesti. 

• Erillinen tila tehdä koe. 

• Pilkotut, vaiheittain tehtävät kokeet. 

• Sanakokeet suppeammalta alueelta, keskitytään keskeisimpiin 
sanoihin. 

• Tietokoneen käyttö.  



LUKITUKI ja lukeminen esimerkkejä
• Hyödynnetään äänikirjoja (Celia-, Arttu-, Otso-sovellukset).   

• Lukuhetken pitäisi olla hiljainen, koska lukivaikeuksisen on vaikea 
lukea hälyn keskellä. Huom! Koetilanteet.

• Valitaan vaikeusasteeltaan sopivat, oppilasta motivoivat kirjat ja 
määritellään oppilaalle sopiva kirjamäärä erilaisissa 
lukuprojekteissa. 

• Alleviivaaminen helpottaa tekstien omaksumista. Oppilas saa 
alleviivata oppikirjoihin. 



LUKITUKI ja kirjoittaminen

• oppilas ei pysty keskittymään samanaikaisesti kirjoittamiseen ja 
opetuksen kuunteluun. Siksi kirjoitushetkellä ei kannata opettaa 
tai puhua ääneen.   

• muistiinpanoja voi kuvata kännykällä.   

• hidas kirjoittaja tarvitsee aikaa muistiinpanojen kirjoittamiseen. 
Opettajan on hyvä seurata, että oppilas on ehtinyt saada 
muistiinpanonsa valmiiksi



Oikeinkirjoitus esimerkkejä

• oppilaalle saattaa tulla tyypillisiä lukiperäisiä kirjoitusvirheitä. 
Näistä virheistä ei sakoteta. Esim strategia ->srtategia   

• tietokoneen käyttö on tarpeen pitkien tekstien tuottamisessa  

• oppilas oppii itse harjoittelun kautta huomioimaan hiljalleen 
virheensä, kunhan työskentelyilmapiiri on turvallinen ja välittävä.



Esimerkkejä apuvälineistä

• Äänikirjat

• Kuntouttavat ohjelmat: Ekapeli   

• Tietokone tekstin tuottamisen tukena   

• Oikolukuohjelman käyttö   

• Tallentimet, mp3-soittimet ja puhelin muistiinpanojen tukena  

• www.smaly.fi



ELA:n kuntouttava/kohdennettu opetus -
tärkeä osa lukivaikeuksisen arjen hallintaa 
koulussa 
• ELA:n tekemät arvioinnit ovat apuväline oikeaan tukeen oppilaille. 

• Tukitoimien suunnittelu oppilaan tueksi yksilöllisesti oppitunneille ja koeti-
lanteisiin unohtamatta läksyjä. Ei liikaa! 

• ELA:n työ on myös kuntouttavaa/kohdennettua tukea, jonka tarkoituk-
sena on tukea

oppilasta kokonaisvaltaisesti kaikessa oppimisessa ovat mm: 

 Luetun ymmärtäminen 

Tuottava kirjoittaminen = tekstin tuottaminen

Oikeinkirjoitus

Lukusujuvuuden kohentaminen 



ELA:N kuntouttava tuki
• Muut oppimistrategiat 

• Aikataulutukset ja lukusuunnitelmat 

• Motivointikeskustelut 

• Tärkeää myös yleiset keskustelut oppimisesta ELA:n ja oppilaan v
älillä 

• Koejännitys 

• Muististrategiat 

• Samanaikaisopetuksena on hyvä tukea oppilaita haastavissa kiel
ioppiasioissa.



Lukiriskioppilas
• Muista tukea jo alkuopetuksessa lukiriskioppilasta säilyttämään 

mielenkiintonsa lukemiseen ja kieleen.

• Muista jatkuva kannustus ja positiivinen palaute!

• Lukeminen kehittyy lukemalla, muta siihen tarvitaan paljon 
erilaisia monipuolisia keinoja. 



Lukituen seuranta

Myöskään tuen seurantaa ei tule unohtaa
– Toimiiko tuki?

– Mitä pitäisi muuttaa, lisätä tai vähentää?



KIITOS!
VIP-hinta:

https://www.ps-kustannus.fi/6911

tiina.vitka@edu.kokkola.fi 

 https://laaja-
alainenerityisopettaja.blogspot.com/ 

 Twitter: @TiinaVitka1

Facebook: Laaja-alainen erityisopetus ja 
kehittäminen


