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Oppimisvaikeuksien elämänkaari



Mistä puhumme, kun puhumme oppimisvaikeuksista?

▪Oppimisen vaikeudet ovat suuria lapsen ja nuoren 
vahvuuksiin ja tiedolliseen toimintakykyyn 
suhteutettuna

▪Vaikeuksiin on perinnöllistä alttiutta, mutta  ne 
voivat ilmetä perheessä tai suvussa monella 
tavoin



Kehittyvät aivot



25 vrk – 9 kk



Aivojen muovautuvuus l. plastisuus sikiökaudelta alkaen

-solujen erilaistuminen 0-4 vkoa
-solujen lisääntyminen 4-28 vkoa
-solujen vaeltaminen 4 vkoa – useita 
kuukausia
-solukuolema 4 vkoa – useita kuukausia
-tuoja- ja viejähaarakkeiden kasvu 4 vkoa-
2 v
-hermoratojen kypsyminen   -> 10-25 vuotta
-yhteyksien syntyminen   -> läpi elämän



Hermoston kehitys ja varhaiset vauriot

▪ kromosomipoikkeavuudet (DNA-molekyylien rakenteen ja lukumäärien muutokset)
▪ TS (45,X)
▪ Klinefelter (47.XXY)

▪ ennenaikainen syntymä ja tähän liittyvä pienipainoisuus

▪ aivojen verenkierron ja happitasapainon häiriintyminen

▪ sikiöaikainen altistuminen päihteille



Sikiöaikainen alkoholialtistus





Lapsen kehitys on aikuisen varassa (Sajaniemi, 2015)

▪ Minän kehitys

▪ Biologia: keho – aivot – hermosto

▪ Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet



Oppimisvaikeudet

▪ Erityisiä oppimisvaikeuksia 

▪ kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, 
lapset ja nuoret)

▪ lukivaikeus
▪ matematiikan vaikeus 
▪ hahmotusvaikeus
▪ aktivaatio- tarkkaavuushäiriöt
▪ autismin kirjon häiriöihin liittyvät neurokognitiiviset oirekuvat



OPPIMISVAIKEUDET

▪ Taustalla myös muita kuin kehityksellisiä syitä

▪ neurologinen eli hermostoon liittyvä sairaus tai oirekuva

▪ aivovamma, CP-vamma, AVH

▪ kromosomipoikkeamat (joskus dg vasta kouluiässä)

▪ psyykkiseen terveyteen liittyvät syyt

▪ masennus,  koulu-uupumus, psykoositason sairaudet



Esikoulusta kouluun

▪ esiopetusvuoden aikana tuetaan ja seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja 
emotionaalista kehitystä sekä ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia (Opintopolku)

▪ Varhaiskasvatus, esikoulu ja koulu:
▪ yleinen – tehostettu – erityinen tuki
▪ tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineet

▪ vaihtelevat arviointikäytännöt kunnissa kouluvalmiuden määrittämisessä
▪ arvio ryhmässä
▪ yksilölliset kouluvalmiustutkimukset
▪ sopivan opetusryhmän valinta ja tuen suunnittelu

▪ MILLAISTA TIEDON SIIRTÄMISTÄ TARVITAAN?



Peruskoulu ja varhaiset oppimisvaikeudet

▪ TÄRKEÄT TAVOITTEET ALKULUOKILLA:

▪ motorinen kehitys

▪ hieno- ja karkeamotoriikka, tasapaino

▪ tarkkaavuus ja toiminnan suunnittelu

▪ lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen opettelu



Aivojen etuosien kypsyminen

▪ ulkoinen puhe – sisäinen puhe – oman toiminnan suunnittelu

▪ metakognitiiviset taidot

▪ tietoisuus omasta toiminnasta

▪ muistin kehitys ja omat muistamistavat

▪ aktiivinen suhtautuminen oppimiseen ja uusiin 

taitoihin



Aivojen etuosien kypsyminen

▪ havainnointi ja päättely:

esim. konservaatio-tehtävät



Aivojen etuosien kypsyminen

▪ kyky tiedon luokitteluun (postimerkit, jääkiekkoilijat, pelipaikat, maat jne.)

▪ taitojen kehittyessä luokittelun monitasoisuus lisääntyy

▪ eläimet – villieläimet –kotieläimet – kissat ja koirat



Sosiaaliset taidot

▪ itsenäisyys

▪ kaverisuhteet

▪ vastuu

▪ omatoimisuus

▪ itsereflektio



▪ Ekaluokkalaisen kokemus: "Minun aivot on ihan tunnottomat tästä tiedon 
määrästä.”

▪ KOEVASTAUS YLT: ”Polkupyörää on ohjattava niin että on kumpikin jalka polkimilla 
ja
ainakin toinen käsi.”

▪ OMA AINE:  "Pasi on niin mielikuvituksen alainen, että tekee leekoista kaikkea."

OPPIMINEN JA 
PÄÄTTELYTOIMINNOT



Alkuluokilla motoristen taitojen kehitys korostuu

▪ kirjoittaminen käsin ja tietokoneella

▪ kengännauhojen sitominen

▪ pallopelit ja leikit: kiinni ottaminen ja heittäminen

▪ liiketiedon ja aistitiedon yhdistäminen
▪ silmän ja käden yhteistyö
▪ tuntoaistimuksen ja motorisen aistimuksen yhdistäminen

▪ MOTORINEN VAIKEUS VOI OLLA ERITYISVAIKEUS TAI OSA LAAJEMPAA KEHITYKSELLISTÄ
ONGELMAA



Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja 
nuoret)

▪ Käypä hoito 24.1.2019 

▪ kielen kehityksen häiriö, joka vaikuttaa laaja-alaisesti toimintakykyyn, 
osallistumiseen ja vuorovaikutukseen

▪ puheen ymmärtämisen vaikeutta voi olla vaikea tunnistaa arjessa

▪ kun lapsella tai nuorella on vuorovaikutusongelmia, tunne-elämän häiriöitä tai 
käytöshäiriöitä, tulee huomioida mahdollinen kielellisen toimintakyvyn häiriö



Kehityksellinen kielihäiriö

▪ Tärkeimmät ennustetta parantavat tekijät ovat 

▪ riittävä ja varhain aloitettu toimintakyvyn tukeminen arjessa

▪ riittävä, oikein ajoitettu ja kohdennettu kuntoutus

▪ kielellisen oppimisen ja toimintakyvyn puutteiden huomioon ottaminen koulussa



Diagnostisia piirteitä / kehityksen haasteita

▪ lausetasoinen kuullun ymmärtäminen

▪ vertailu- ja aikamuotojen hallinta

▪ sanojen toistaminen

▪ sanaston, käsitteistön ja lauserakenteiden hallinta

▪ epäsanojen ja lauseiden toistaminen, kielellinen muistaminen

▪ puhemotoriikan hallinta

▪ luetun ymmärtämien

▪ LIITÄNNÄISOIREINA ESIM. KESKITTYMISEN VAIKEUKSIA JA MOTORISTA KÖMPELYYTTÄ



Kehityksellinen kielihäiriö: ennuste

▪ Oirekuva muuttuu lapsen kasvaessa, jolloin CD-10:n diagnostiset kriteerit eivät 
usein enää täyty kouluiässä, vaikka ne olisivat täyttyneet aiemmin

▪ Oirekuvan muuttuminen ei tarkoita, ettei lapsella ole enää kielihäiriötä 
▪ virheettömän ja sujuvan teknisen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen voi olla hidasta
▪ käsitteiden hallinta ja omaksuminen on vaikeaa
▪ uusien sanojen ja käsitteiden oppimisen työläys on yhteydessä vieraiden kielten 

oppimisen vaikeuteen
▪ matematiikassa haasteina ovat usein

▪ sanalliset tehtävät
▪ lukujonotaidot
▪ lukujen kirjoittaminen ja ymmärtäminen
▪ peruslaskutoimitusten sujuvuus



Kehityksellinen kielihäiriö

▪ lapsilla ja nuorilla, joilla on kielellisiä ongelmia, ilmenee usein 
tarkkaamattomuutta tai ylivilkkautta

▪ kielihäiriöiset lapset, joilla on myös tarkkaavuusvaikeutta, näyttävät ohjautuvan 
herkemmin tutkimuksiin kuin kielihäiriöiset lapset, joilla ei ole 
tarkkaavuusvaikeutta

▪ puheen ymmärtämisen häiriö voi ilmentyä ADHD-tyyppisenä käyttäytymisenä

▪ kehityksellinen kielihäiriö saattaa haitata sosiaalisten taitojen sekä tunteiden 
ilmaisun ja käsittelyn kehittymistä.

▪ puutteelliseen kielelliseen toimintakykyyn liittyy käytös- ja ihmissuhdeongelmien 
ja tunne-elämän häiriöiden suurentunut riski lapsuus- ja nuoruusiässä



Valikoiva puhumattomuus

▪ lapsella ei ole suuria vaikeuksia puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä

▪ puhumattomuus on johdonmukaista tietyissä sosiaalisissa tilanteissa, joissa lapsen odotetaan 
puhuvan (esim. koulussa), huolimatta kyvystä puhua muissa tilanteissa

▪ puhumattomuus on kestänyt yli neljä viikkoa, eikä kyseessä ole ensimmäiset viikot 
päiväkodissa tai uudessa koulussa/ryhmässä

▪ lapsella ei ole laaja-alaista kehityshäiriötä

▪ puhumattomuus ei selity lapsen riittämättömällä kielen osaamisella tilanteissa, joissa lapsi on 
puhumaton

▪ oirekuvasta kärsivät lapset ovat usein myös sosiaalisesti herkkiä, ahdistuvia ja vetäytyviä
▪ vastustava ja uhmakas käytös voi liittyä valikoivaan puhumattomuuteen   

▪ https://valikoivapuhumattomuus.info/

https://valikoivapuhumattomuus.info/


Kehityksellinen lukivaikeus

▪ sisältää usein sekä lukemisen että kirjoittamisen vaikeuksia

▪ vaikeuttaa myös matematiikan taitoja (sanalliset tehtävät)

-ongelma-alueita:

*äänteiden ja tavujen yhdistäminen ja erottelu

*nopea sanojen tunnistaminen

*oikeinkirjoitus

*luetun ymmärtäminen

*työmuistin kapea-alaisuus



Kehityksellinen lukivaikeus

▪ aiheuttaa haittaa läpi elämän

▪ voi johtaa merkittäviin epäonnistumisen kokemuksiin ja itsetunto-ongelmiin

▪ vaikeudesta kärsivä kokee usein  olevansa ”tyhmä”



Kehityksellinen lukivaikeus kuntoutushaasteena

▪ ei suoraa harjoittelua vaan osataitojen harjaannuttamista ja strategian oppimista 
(esim. tavutus, äänteiden erottelu ja synteesi, tekninen lukutaito, lukusujuvuus)

▪ kiinnostavan aihepiirin valinta

▪ aiemman tiedon hyödyntäminen

▪ tekstin tiivistäminen ja jäsennys, olennaisen oppiminen

▪ muistiinpanotekniikka (esim. tukisanat, kuvat, kaaviot)

▪ työmuistin vahvistaminen (vieraat kielet)



Kehityksellinen lukivaikeus
▪ haasteet opinnoissa ->motivaatio

▪ haasteet työelämässä -> vaatimusten lisääntyminen, työn muutos



Matematiikan oppimisvaikeudet

▪ opetuksesta ja harjoittelusta huolimatta lapselle on poikkeuksellisen työlästä 
oppia matematiikan perustaitoja

▪ esiintyvyys n. 3-7%:lla väestöstä

▪ heterogeeninen ryhmä vaikeuksia, jotka voivat näyttäytyä hyvin eri tasoisina 
yksilöiden kesken

▪ tarkkarajaista määritelmää ei yleensä pystytä tekemään

▪ vaikeudet näkyvät matematiikan perustaidoissa so. niissä taidoissa, jotka lapsi 
normaalisti oppii Suomessa ensimmäisen neljän kouluvuoden aikana



Banuca: 1.-3. lk



Keskeisiä matematiikan oppimisvaikeuksia kuvaavia piirteitä

▪ aritmeettisten yhdistelmien hallinnan vaikeus

▪ 4+3 /  5x3  ei automatisoitumista vaan luettelemalla laskemista

▪ vaikeus oppia laskuvaiheita ja -järjestystä koskevaa tietoutta

▪ allekkainlasku- vaikeudet

▪ suuruus-pienuus- erottelu ja paikka-arvot

▪ 1-9, 10-100, 1000-10 000 (kymmenten –satojen – tuhansien ylitykset ja paikan 
hahmottaminen)



Matemaattiset oppimisvaikeudet ovat oma itsenäinen 
häiriönsä

▪ Neuroanatomisten ja kognitiivisten tutkimusten perusteella voidaan erottaa kaksi 
erillistä alalajia dysleksian (lukemiskyvynhäiriö) ja matematiikan 
oppimisvaikeuksien välillä
▪ kuitenkin käytännössä havaitaan usein, että lapsella on vaikeuksia sekä laskutaitojen 

että lukemisen oppimisessa!

▪ ICD-10:  “Laskemiskyvyn häiriö” (F81.2: Specific disorder of arithmetical skills) 
▪ DSM-IV:  “Matematiikkahäiriö” (315.1: Mathematics disorder, aiemmassa DSM-III-R 

versiossa Developmental Arithmetic Disorder)

▪ ICD- ja DSM-luokituksissa on olennaista, että vaikeudet ilmenevät jo 
peruslaskutaitojen (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) alueella, eikä ainoastaan 
monimutkaisemmissa matemaattisissa sisällöissä (algebra, trigonometria)



Näkemyksiä matematiikan oppimisvaikeuksiin

strategiset taidot: Miten 
lasketaan? Miten virheet 
Syntyvät?

kognitiiviset häiriöt, kiinnos-
tus, käsitys omasta taito-
tasosta

aivojen toiminnan ja rakenteen  
ja poikkeavuuksien 
ymmärtäminen

ympäristön keskeinen
rooli: koti ja koulu



Oppimisen tuki (NMI)



Esimerkkinä erityinen tuki, jota edeltää pedagoginen arvio   
(NMI)

▪ (matematiikan) oppimisen ja koulunkäynnin tilanne

▪ lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista

▪ oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

▪ arvio tarvittavista tukijärjestelyistä (mm. opetus- ja opiskelumenetelmät, 
työtavat, materiaalit ja välineet)

▪ arvio siitä, tarvitseeko lapsi oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän



MATEMATIIKAN oppimisvaikeuksien ennuste

▪ vähän tutkittua tietoa aikuisiältä

▪ liitännäisoireiden merkitys:

▪ KIELELLISET VAIKEUDET

▪ HAHMOTTAMISEN VAIKEUDET

▪ MUISTIN VAIKEUDET





Tarkkaavuuden säätelyn ongelmat

▪ ovat lukivaikeuden ohella toinen yleinen

oppimisvaikeuksien aiheuttaja (5% väestöstä)

▪ perinnöllisyys selkein taustatekijä

▪ aivojen aktivaatiotaso on tarkkaavaisuutta, motivaatiota ja tunteiden 
hallitsemista säätelevillä alueilla matala



Tarkkaavuuden säätelyn ongelmat

▪ matala aktivaatiotaso em. aivoalueilla vaikeuttaa ennakointia, muistamista, 
keskittymistä ja oppimista

▪ vaikeus säädellä omaa toimintaa ja käyttäytymistä tehtävän, ympäristön tai 
omien tavoitteidensa mukaisesti tekee opiskelusta ja elämänhallinnasta 
haasteellista

▪ ”ulos- ja sisäänpäin kääntyvä tarkkaamattomuus”



Tarkkaavuuden säätelyn ongelmat

▪ käyttäytyminen: vaikeus toimia ohjeiden,

sääntöjen, tavoitteiden tai tilanteiden

vaatimusten mukaisesti

▪ uuden oppiminen ja muistista haku: vaikeus

▪ kohdistaa ja ylläpitää tarkkaavaisuutta tehtävän kannalta mielekkäästi

▪ tunteet ja mieliala: hillintä ja ilmaisu

▪ ITSESÄÄTELYN ONGELMAT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ LIITY TARKKAAVUUSHÄIRIÖÖN: 
TEMPERAMENTTIEROT, PERUSSAIRAUDET



Itsesäätelyn ja toiminnan ohjaamisen ongelmat

▪ ovat keskeisiä oppimisvaikeuksia selittäviä tekijöitä

▪ kun ongelmat havaitaan riittävän varhain, taitojen kehitystä voidaan tukea jo 
ennen kouluikää

▪ Itsesäätelyn kehitys:

▪ yhteys kielellisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, kykyyn ottaa vastaan ympäristön 
tukea ja ohjausta



Neuroanatomiaa:

▪ aivojen otsa- ja ohimolohkot ovat toiminnan johtajia, kapellimestari joka ohjaa 
aivojen muissa osissa sijaitsevia kielellisiä toimintoja ja muistin toimintaa

▪ nämä aivojen etuosan verkostot käsittelevät sitä tietoa mistä tulemme, mihin 
haluamme mennä ja miten ohjaamme itseämme kohti haluamaamme tavoitetta

▪ etuaivojen alueelta on laajat yhteydet sekä aivokuorelle, subkortikaalisille alueille 
että aivorungon alueelle (esim. valppauden ja vireystilan säätely)



Tarkkaavuuden säätelyn ongelmat

▪ toiminnanohjauksen puutteellisuutta

pidetään tarkkaavaisuusongelmien

keskeisenä piirteenä

▪ myös kyky hyödyntää työmuistin kapasiteettia tukee tarkkaavuuden säätelyä sekä 
oman toiminnan ennakointia ja toteuttamista



Itsesäätelyn ja toiminnan ohjaamisen ongelmat

▪ ovat keskeisiä oppimisvaikeuksia selittäviä tekijöitä

▪ LIITÄNNÄISOIREINA MYÖS TUNNE-ELÄMÄN JA KÄYTTÄYTYMISEN SÄÄTELYN 
VAIKEUKSIA!

▪ kun ongelmat havaitaan riittävän varhain, taitojen kehitystä voidaan tukea jo 
ennen kouluikää

▪ Itsesäätelyn kehitys:

▪ yhteys kielellisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, kykyyn ottaa vastaan ympäristön 
tukea ja ohjausta



Puutteellinen kyky itsesäätelyyn:

▪ itsenäisen työskentelyn ongelmat

▪ aloittamisen, tehtäväohjeiden ymmärtämisen, tehtävän loppuunsaattamisen 
vaikeudet

▪ matematiikan oppimisvaikeudet

▪ luetun ymmärtämisen ongelmat

▪ opittujen taitojen soveltamisen vaikeudet



Itsesäätely ja oppimisen vaikeudet

▪ kestostressi pitää kortisolitason korkeana

▪ krooninen haitta oppimiselle

▪ hippocampuksessa solutuhoa 

▪ pitkäaikainen ylikuormittuminen on yhteydessä etuotsalohkon toimintahäiriöihin 

▪ työmuisti, tarkkaavaisuus 

▪ hippocampuksen toiminta on vaimeaa myös silloin kun stressitaso ei kohoa 
yhtään 



Äärimäinen stressikuormitus



www.tulva.fi



opiskelu- ja toimintakyvyn haasteet

▪ aloitteellisuuden ongelmat

▪ impulsiivisuus

▪ runsaat huolimattomuusvirheet

▪ keskittymisen vaikeudet

▪ työmuistin kapeus

▪ unohtelu

▪ järjestelmällisyyden ja pitkäjänteisyyden puute

▪ impulsiivisuus



opiskelu- ja toimintakyvyn haasteet

▪ toiminnan hallinnan tunteen puuttuminen

▪ mielialojen ailahtelu

▪ toistuva ärsykkeiden etsimisen tarve kärsimättömyys

▪ vaikeus toimia yleisesti odotettujen mallien mukaan

▪ alisuoriutuminen

▪ idearikkaus, luovuus, hyvä mielikuvitus



Autismin kirjon häiriöt

▪ laaja-alaiset kehityshäiriöt

▪ AS?

▪ high-functioning autism (HFA)?

▪ > opiskelu- ja toimintakyvyn arvioinnin haasteet: valtava tietomäärä – valtavat arjen 
hallinnan ongelmat



Lahjakkaat ja erilaiset lapset ja nuoret

▪ HFA  - AS

▪ arki erittäin tuettua

▪ vähän itsenäisiä työtaitoja

▪ juuttuvuutta, aloitekyvyn vaikeutta, ajan hahmotuksen ongelmia

▪ jatkuvaa vaikeutta lukea sosiaalisia tilanteita

▪ yksikanavaisuus

▪ riski ylikuormittua, masentua, kokea OCD-tyyppisiä oireita, realiteettitestauksen 
vaikeuksia





Neuropsykologin työkenttä oppimisvaikeuksien 
tunnistamisessa ja kuntoutuksessa

▪ erotusdiagnostiikan tarkentaminen

▪ todetun oirekuvan seuranta (esim. etenevät sairaudet)

▪ yksilöllisen ja tavoitteellisen kuntoutusprosessin suunnittelu ja toteutus



Neuropsykologin keskeiset tutkimusmenetelmät

▪ lähetetietoihin perehtyminen
▪ haastattelu (myös omaisten tarvittaessa)
▪ havainnointi
▪ toiminnan laadullinen arviointi 
▪ psykometriset menetelmät: kielelliset ja näönvaraiset perustoiminnot, 

päättelytaidot, ongelmanratkaisu, muistitoiminnot ja oppiminen, tarkkaavuuden 
säätely ja oman toiminnan ohjaaminen



Tutkiminen on osa hoitoa ja kuntoutusta

▪ neuropsykoterapeuttinen lähestymistapa (Grawe, 2007, Judd, 1999):
▪ neurotieteellinen tieto aivojen ja mielen keskeisistä kehitystehtävistä yhdistyy 

psykoterapeuttisiin elementteihin

▪ neuropsykologin tutkimus toimii parhaimmillaan yhtenä interventiona hoito- ja 
kuntoutustoimiin motivoitumisessa

▪ nuorten kanssa työskentelyn keskeinen voimavara



Oirekuvan tarkentamisen merkitys

▪ tuki opintojen vaikeutuessa (esim. yläkouluun siirtyminen)

▪ jatkosuunnitelmat sekä vahvuuksien ja rajoitusten tunnistaminen

▪ motivaation säilyminen

▪ vaihtoehtoisten oppimistapojen ja toimintaympäristöjen kartoitus

▪ toiminnan, tunne-elämän säätelyn vaikeuksien sekä käytösoireiden 
tunnistaminen ja huomiointi



Mitä voimme oppia toisiltamme?

Kiitos.


