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Erilaisten oppijoiden liitto oppijoiden 
tukena ja edunvalvojana
Valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat matalan kynnyk-
sen ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea sekä koulutusta erilaisille oppijoille. Koulutusta tarjo-
taan myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja muille erilaisia oppijoita työssään kohtaaville am-
mattilaisille. Järjestön toinen tärkeä tehtävä on vaikuttaa päättäjiin ja virkamiehiin, jotta oppi-
misvaikeudet otettaisiin yhteiskunnan eri osa-alueilla paremmin huomioon.

Erilaisten oppijoiden liittoon kuuluu 14 jäsenyh-
distystä, joista 13 on alueellisia ja yksi valtakun-
nallinen, Monikieliset erilaiset oppijat. Kahdella 
jäsenyhdistyksellä, HERO:lla (Helsingin seudun 
erilaiset oppijat ry) ja JOSE:lla (Joensuun seu-
dun erilaiset oppijat ry) on palkattua henkilös-
töä, muut jäsenyhdistykset toimivat pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin. Vaikka vapaaehtoisvoimin 
toimivien jäsenyhdistysten toiminta on melko 
pienimuotoista, se on toiminnan piirissä mukana 
oleville merkityksellistä. On hienoa, että etenkin 
aikuiset erilaiset oppijat, jotka eivät välttämättä 
ole saaneet koskaan aiemmin elämässään tukea 
oppimisvaikeuteensa, saavat sitä omalla paik-
kakunnallaan toimivasta erilaisten oppijoiden 
yhdistyksestä. Erilaisten oppijoiden liiton tavoit-
teena onkin tulevien vuosien aikana lisätä ja vah-
vistaa paikallista toimintaa sekä jäsenyhdistysten 
että yhteistyökumppaneiden kautta.

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnassa keskeistä 
on, että siinä yhdistyy ammatillinen asiantunte-
mus ja kokemusasiantuntemus. Sekä kattojärjes-
tö että alueelliset jäsenyhdistykset on perustettu 
tukemaan ihmisiä, joilla on jokin oppimisvai-
keus, ja edistämään erilaisten oppijoiden yhden-
vertaisia oppimisen mahdollisuuksia. Parhaiten 

tilanteen ”kentällä” – koulussa, muissa oppilai-
toksissa, työelämässä, arjen toiminnoissa – tun-
tevat erilaiset oppijat itse sekä heidän läheisen-
sä. Ammattilaisten ja tutkijoiden näkökulma on 
välttämätön erilaisen oppijuuden ymmärtämi-
seksi, mutta he eivät samalla tavalla tavoita sen 
kokemuksellista todellisuutta (elleivät ole itse 
myös erilaisia oppijoita). Ammattilaisille pide-
tyissä koulutuksissa olemme huomanneet, että 
yleensä nuorten kokemusasiantuntijoiden, ”lu-
kilähettiläiden”, puheenvuorot avaavat kuulijoille 
erilaisen oppijan kokemusmaailmaa parhaiten ja 
herättävät myös eniten keskustelua.

Kattojärjestön ja jäsenyhdistysten luottamus-
henkilöiden joukossa monella on omakohtais-
ta kokemusta oppimisvaikeudesta. Osalla taas 
järjestötyö on tuntunut tärkeältä oman lapsen 
oppimisvaikeuden takia. Taustalla on yleensä 
kokemus siitä, että oppimisvaikeuteen ei ole am-
mattilaisten toimesta kiinnitetty riittävästi huo-
miota tai tuen saaminen on ollut vaikeaa. Sama 
kokemus on suurella osalla niistä, jotka soittavat 
Erilaisten oppijoiden liiton lukipuhelimeen tai 
ottavat yhteyttä nettineuvojaan. Aikuisista yhtey-
denottajista moni on kokenut, että oppimisvai-
keus on aiheuttanut suuria ongelmia opiskelussa, 
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työllistymisessä ja/tai henkisessä hyvinvoinnis-
sa (ks. myös Aro ym. 2019). Yksi keskeinen syy 
osallistua Erilaisten oppijoiden liiton toimintaan 
vapaaehtoisena onkin halu vaikuttaa asioihin 
niin, että omilla lapsilla ja tulevilla sukupolvilla 
oppimisen polku olisi vähän helpompi.

Oppimisvaikeudet ovat 
yllättävän yleisiä

Kun vuonna 2016 aloitin työt Erilaisten oppijoi-
den liitossa, en tiennyt, miten yleisiä oppimisvai-
keudet ovat. Kertoessani työpaikastani ystäville 
ja tuttaville yllätyin kerta toisensa jälkeen siitä, 
miten usein kuulijan lähipiiristä – itseltä, per-
heenjäseneltä tai ystävältä – löytyi oppimisvai-
keus. Jos kuulijoita on viisi, ainakin yhdellä ellei 
kahdella on tuntuma oppimisvaikeuteen joko 
omakohtaisesti tai perheenjäsenen kautta! Tämä 
oma havainto käy hyvin yksiin oppimisvaikeuk-
sia käsittelevien tutkimusten kanssa. Lukivaikeu-
den määrittelystä riippuen sen esiintyvyys vaih-
telee tutkimuksissa 5:stä jopa 17 prosenttiin (Vir-
tala 2016), ja melko luotettavasti voi todeta sitä 
esiintyvän 5–10 prosentilla väestöstä (Peterson & 
Pennington 2012).

Kun puhutaan laajemmin oppimisvaikeuksista, 
tutkittuun tietoon perustuvaa prosenttilukua on 
vaikeampi löytää. Erilaisten oppijoiden liitossa 
puhumme 10–20 prosentista, jossa on laskettu 
yhteen eri oppimisvaikeuksien (lukivaikeus, ma-
tematiikan erityisvaikeus, kehitykselliset puheen 
ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet sekä 
erilaiset hahmottamisen vaikeudet) esiintyvyyk-
sien arviot.

Koska oppimisvaikeus on melko pysyvä ominai-
suus, se aiheuttaa monelle haittaa läpi elämän. 
Siksi Erilaisten oppijoiden liiton kohderyhmää 
ovat kaikenikäiset, päiväkoti-ikäisistä seniorei-
hin. Vaikeuksiin ei törmätä vain opinnoissa ja 
työelämässä, vaan oppimisvaikeus voi hankaloit-
taa selviytymistä myös arjessa. Joillekin erityisiä 
vaikeuksia aiheuttaa yhteiskunnan tietoteknisty-
minen. Esimerkiksi suuri osa yhteiskunnan kai-
kille kuuluvista palveluista, kuten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, Kelan, Verohallinnon ja pankkien 
palveluista, on muuttunut digitaalisiksi, tekstien 
lukemiseen ja tuottamiseen perustuviksi. Palve-
luja tarjotaan yhä vähemmän kasvokkain keskus-
tellen. Tämä on monelle, jolla on oppimisvaikeus, 
merkittävä ongelma. Kun digitaalisen palvelun 
käyttö koetaan hankalaksi, sitä ei käytetä tai käy-
tetään vain osittain, ja seurauksena voi olla ka-
saantuvia ongelmia arjen asioiden hoitamisessa.

Hyväksyntä ja kannustus 
ovat erilaiselle oppijalle 
erityisen tärkeitä

Erilaisten oppijoiden liitossa kuulemme usein 
kokemuksia siitä, ettei yrittäminen ja parhaansa 
tekeminen riitä, vaan palaute on aina negatiivista. 
Moni lukiolainen suorittaa opintonsa uupumuk-
sen partaalla, eikä koulussa opiskelijan lukemi-
seen käyttämien tuntien määrää osata edes arva-
ta. Toisaalta monella on kokemuksia juuri itselle 
oikeanlaisen tuen saamisesta. On aika paljon sat-
tuman varassa, miten ja millaista tukea lapsi tai 
nuori oppimisvaikeuksissaan tänä päivänä saa 
– toimintakäytännöissä ja resursseissa on suuria 
alueellisia, koulu- ja opettajakohtaisia eroja.
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Ei voi liikaa korostaa, että lapsille ja nuorille, 
joilla on oppimisvaikeus (tai mikä tahansa hait-
taa aiheuttava ominaisuus), perheen, varhais-
kasvattajien, opettajien, harrastusten ohjaajien 
ja muun lähiverkoston hyväksyntä, kannustus ja 
tuki ovat erityisen tärkeitä. Mielestäni voi sanoa, 
että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
kohdalla opettajien tärkein tehtävä on auttaa hei-
tä löytämään vahvuutensa ja itseluottamuksen-
sa oppijoina. Jokaisen lapsen ja nuoren, jolla on 
haasteita oppimisessaan, pitäisi saada poikkeuk-
sellisen paljon onnistumisen kokemuksia!

Oppimisvaikeus voi olla 
myös voimavara

Aikuisilla tuttavillani omasta oppimisvaikeudes-
ta kertominen on tuntunut melko mutkattomalta 
– sen on voinut todeta samalla tavalla kuin minkä 
tahansa synnyinlahjana saadun ominaisuuden. 
Todennäköisesti he ovat kokeneet selviytyneen-
sä elämässään hyvin, eikä oppimisvaikeus ei ole 
estänyt opiskelua eikä onnistumista työelämässä. 
Voi olla niinkin, että selviytyminen yhtä hyvin 
kuin muut oppimisvaikeudesta huolimatta on 
vaikuttanut henkilön minäkuvaan ja pystyvyy-
den tunteeseen positiivisesti.

Erilaisten oppijoiden liitossa kuulemme kuiten-
kin usein myös siitä, että oppimisvaikeuden ole-
massaoloa on ollut vaikeaa myöntää edes itselle 
saati muille. Tai jos oppimisvaikeusdiagnoosin 
saaminen onkin ollut itselle helpotus ja selitys 
kohtuuttomilta tuntuville vaikeuksille, siitä ei 
kuitenkaan mielellään kerrota opiskelu- tai työ-
paikassa. Oppimisvaikeus voi edelleen aiheuttaa 

häpeän ja huonommuuden tunteita, eikä ym-
päristön suhtautuminen ole aina kannustavaa. 
Luottamusta siihen, että henkilökunta oppilai-
toksessa tai työnantaja tai työtoverit ymmärtäi-
sivät oppimisvaikeuksia, ei välttämättä ole. Työ-
haastattelussa moni katsoo viisaimmaksi pitää 
oppimisvaikeuden omana tietonaan, koska se 
voidaan työnantajan näkökulmasta nähdä riski-
nä ja haittana työstä suoriutumiselle.

Toisaalta moni on kokenut oppimisvaikeuden 
vahvistaneen muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten 
luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja sinnikkyyt-
tä! Koemme Erilaisten oppijoiden liitossa tärkeäk-
si perustella tuen ja palvelujen tarvetta oppimis-
vaikeuden aiheuttamilla haitoilla, mutta yhtä lailla 
haluamme lisätä tietoa ja ymmärrystä sen myön-
teisistä seurauksista. Kuten yleensäkin asiat, jotka 
pakottavat katsomaan maailmaa vähän toisenlai-
sesta näkövinkkelistä, myös oppimisvaikeus on 
tärkeää ymmärtää potentiaalisena voimavarana ja 
sen aiheuttama erilaisuus yhteisöjen rikkautena.

Tukikeinot on löydettävä 
yhdessä oppijan kanssa

Oppimisvaikeuden huomaaminen on usein hel-
pompaa kuin oikeanlaisten tukikeinojen löytä-
minen (Holopainen 2018). Oppimisvaikeudet il-
menevät hyvin eri tavoin, ja niiden kanssa selviy-
tymiseen vaikuttavat yksilön muut ominaisuudet 
ja myös perheen tuki. Erilaisten oppijoiden lii-
tossa kuulemme nuorilta usein, että he ovat kyl-
lä saaneet koulussa tukea, mutta tuesta ei ole pi-
demmän päälle ollut juuri hyötyä. Tällöin tuki on 
tavallisesti ollut perinteistä tukiopetusta tietyssä 
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aineessa tai aihealuees-
sa eikä ohjausta itselle 
sopivien oppimisen kei-
nojen ja apuvälineiden 
etsimisessä (ks. myös 
Mölsä 2019). Opiske-
lijoilta saatetaan myös 
kysyä suoraan, millaista 
tukea he tarvitsisivat. 
Tähän nuoret eivät useinkaan osaa vastata, koska 
heillä ei ole tietoa eikä kokemusta mahdollisista 
tukikeinoista eivätkä he ole löytäneet vielä itselle 
luontaisia ja toimivia oppimisen tapoja.

Lukiapuvälineet ja muut oppimisen apuvälineet 
ovat yksi keskeinen apu suurelle osalle niistä, joilla 
on lukemisen ja kirjoittamisen kanssa vaikeuksia. 
Perinteisistä apuvälineistä lukiviivaimet ja lukikal-
vot ovat eniten käytettyjä silloin, kun rivit pomppi-
vat tai tekstien mustavalkokontrasti aiheuttaa luku-
väsymistä. Äänikirjoista sekä e-kirjojen ja muiden 
tekstien kuunteluohjelmista on kokemuksemme 
mukaan useimmille hyötyä. Tietoteknisistä laitteis-
ta löytyvät lukemisen ja kirjoittamisen helppokäyt-
töominaisuudet, lukemista ja oikeinkirjoittamista 
monipuolisin ominaisuuksin tukevat ohjelmat 
sekä puhesynteesin mahdollisuudet.1 Monelle on 
tärkeää saada apuvälineiden käyttöön kädestä pi-
täen ohjausta ja päästä itse kokeilemaan, mitkä oh-
jelmat ja sovellukset itselle sopivat.

Vaikka lukiapuvälineet ovat suureksi osaksi val-
miina digitaalisissa laitteissa, eivätkä maksul-

1 Lisätietoa oppimisen apuvälineistä: www.eoliitto.fi/Oppimisen-apuvalinekeskus
2 Perusopetuslaissa (628/1998) on säädetty oppilaan oikeudesta yksilöllisen tarpeen mukaiseen erityiseen tukeen, ja ope-

tussuunnitelman perusteissa (2014) on ohjeet opetukseen osallistumisen edellyttämistä palveluista ja apuvälineistä. Apu-
välineinä mainitaan esimerkkeinä erilaiset tietotekniset sovellukset ja äänikirjat.

liset sovelluksetkaan 
ole välttämättä kovin 
hintavia, niiden käyt-
tömahdollisuudet tun-
netaan melko huonosti. 
Perusopetuksessa lukia-
puvälineiden käyttö on 
vähäistä, vaikka ohjaus 
niiden käyttöön kuului-

si perusopetuksen tehtäviin (ks. Perusopetuslaki 
628/1998 ja Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2014)2. Aikuisten kohdalla tilanne 
on vielä huonompi. Mikään julkinen taho ei tällä 
hetkellä tarjoa ohjausta ja neuvontaa oppimisen 
apuvälineiden käytössä, ja pienten järjestötoimi-
joiden palveluiden piiriin löydetään satunnaises-
ti. Olemassa olevilla resursseilla järjestöt kyke-
nevät palvelemaan valtakunnallisesti vain pientä 
osaa niistä, jotka voisivat oppimisen apuvälineis-
tä hyötyä. Erilaisten oppijoiden liitossa resurssit 
onkin viime vuosina kohdennettu opetus- ja oh-
jaushenkilöstön kouluttamiseen, jotta sitä kautta 
tieto siirtyisi erilaisille oppijoille.

Viime vuosina Erilaisten oppijoiden liitossa on 
kehitetty yksilöllisen tuen ja ohjauksen mallia ai-
kuisille, joilla on perustaidoissa opiskelua tai työs-
sä suoriutumista haittaavia puutteita (ESR-hanke 
’Taitotuunaajat’ 2016–19). Mallin ydinajatuksena 
on luoda oppimiselle otollinen tila, ’Oppimisen 
olohuone’, jossa aikuiset asiakkaat voivat kokea 
tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja saavansa 
juuri itselle tarpeen mukaista apua. Useimmil-

Välineitä oppimisen tueksi.
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la asiakkaista on jokin 
oppimisvaikeus, mutta 
läheskään kaikki eivät 
ole saaneet sen kanssa 
selviytymiseen aiem-
min tukea.

Keskeinen havainto 
toiminnan aikana on 
ollut, että perustaito-
jen puutteet johtuvat 
useimmiten puutteista 
oppimisen valmiuksissa 
ja opiskelun taidoissa eikä ongelmia ratkaista pel-
källä perustaitojen harjoittelulla. Ensimmäiseksi 
onkin tunnistettava kunkin asiakkaan kohdalla 
vaikeuksien juurisyyt ja etsittävä keinoja niiden 
korjaamiseen. Usein oppimisvaikeuksien oheen 
on kasautunut myös muita vaikeuksia, kuten on-
gelmia opiskelun suunnittelussa, ajanhallinnassa 
ja omien voimavarojen arvioimisessa. Asiakkai-
den itsetunto oppijoina voi olla hyvin heikko, ja 
aiemmat kokemukset koulusta ja opiskelusta voi-
vat olla pääasiassa huonot. Tällöin yksilöllinen 
tuki ja ohjaus lähtee asiakkaan elämäntilanteen 
kokonaisvaltaisesta tarkastelemisesta niin, että 
myös muut kuin opintoihin tai työhön liittyvät 
elämänalueet otetaan huomioon. Kokemus kuul-
luksi tulemisesta on yksi tärkeimpiä oppimista 
edistävistä tekijöistä. Asiakkaan täytyy kokea, 
että hänen vaikeutensa ymmärretään ja hänet 
hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on.

Oppimisen haasteisiin paneuduttaessa lähtökoh-
tana on kunkin asiakkaan vahvuuksien ja hänelle 
luontaisten oppimisen tapojen löytäminen. Asiak-
kaan kanssa käydään läpi erilaisia oppimisteknii-

koita ja oppimisen apu-
välineitä pyrkien löytä-
mään ne, joista olisi juu-
ri hänelle apua. Opiske-
lemaan pyrkivän kanssa 
voidaan suunnitella 
opiskelun aikataulua ja 
jaksottamista ja käsitellä 
erilaisia lukutekniikoita 
ja tekstin jäsentämisen 
ja muistiinpanemisen 
tapoja. Opiskelijalle, jol-

la on matematiikan vaikeuksia, voidaan tarjota 
matematiikan apuvälineitä ja harjoitella niiden 
avulla esimerkiksi lääkelaskuja. Työelämässä uu-
puneen työntekijän kanssa voidaan miettiä, millä 
keinoin hän voi jäsentää työpäiväänsä ja suoriutua 
helpommin erilaisista lukemista ja kirjoittamista 
vaativista työtehtävistä. Monen asiakkaan kanssa 
on tärkeää pysähtyä miettimään, mikä on riittä-
västi: oppimisen ja työstä suoriutumisen haasteet 
eivät saa määrittää koko elämää. Usein yksi oh-
jauskäynti ei riitä, vaan toimivat keinot ja välineet 
löydetään vähitellen. Ohjauksessa on onnistuttu, 
jos asiakas huomaa vähitellen oppivansa ja alkaa 
luottaa omiin kykyihinsä.

Oppimisen olohuone -toiminnassa yksi lisäarvoa 
tuottava seikka on ollut se, että ohjaavilla opet-
tajilla on pedagogisen asiantuntemuksen lisäksi 
omakohtaista kokemusta oppimisvaikeuksista. 
Sitä kautta heidän on ollut helpompi ymmärtää 
asiakkaiden kokemuksia ja myös löytää yksilöl-
lisesti toimivia oppimisen keinoja. Asiakkaat 
puolestaan ovat kokeneet helpommaksi kertoa 
kokemuksistaan henkilölle, joka ymmärtää myös 

Hierontapallot.
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kokemuksellisesti eikä 
vain ammattinsa puo-
lesta, mistä on kysymys. 
Omakohtaista koke-
musta oppimisvaikeu-
desta ei voi pitää edelly-
tyksenä hyvälle ohjauk-
selle, mutta epäilemättä 
siitä voi olla asiakassuh-
teessa suurta hyötyä.

Oppimisvaikeuksiin tulisi 
julkishallinnossa kiinnittää 
enemmän huomiota

Kun ajatellaan, miten yleisiä ominaisuuksia oppi-
misvaikeudet ovat, niihin kiinnitetään yllättävän 
vähän huomiota erityisesti toisen asteen opinto-
jen jälkeen. Aikuiset, joilla on oppimisvaikeus, 
eivät välttämättä ole saaneet tukea ja ohjausta 
lapsina ja nuorina, eivätkä he saa sitä helposti 
nytkään. Yhteiskuntamme mieltää luki- ja muut 
oppimisvaikeudet edelleen ennen kaikkea lasten 
ja nuorten ongelmaksi, ja mahdolliset satsaukset 
tehdään perus- ja toisen asteen opetukseen. Myös 
vuosina 2017–18 työskennellyt Lukutaitofooru-
mi valitsi toimenpiteiden kohderyhmäksi lapset 
ja nuoret, ja heidänkin kohdallaan painopiste oli 
enemmän lukuinnon ja -harrastuksen lisäämi-
sessä yleisesti kuin niiden ryhmien tukemisessa, 
joilla on lukemisen kanssa erityisiä haasteita.

Yksi Erilaisten oppijoiden liiton keskeisistä teh-
tävistä on vaikuttaa siihen, että oppimisvaikeudet 
otettaisiin yhteiskunnan eri alueilla paremmin 
huomioon. Ne koskettavat välittömästi ja välil-

lisesti (perheenjäsenten 
kautta) yli miljoonan 
suomalaisen elämää, ja 
niiden merkitys on suu-
ri paitsi oppimisen ja 
opiskelun myös työllis-
tymismahdollisuuksien 
sekä terveyden ja hyvin-
voinnin näkökulmista. 

Siksi myös julkishallinnossa oppimisvaikeudet 
tulisi ymmärtää laajasti, ja niiden huomioimi-
sesta tulisi kantaa yhteisesti vastuu. Olemmekin 
esittäneet uudelle hallitukselle toiveen, että se 
laatisi oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tu-
kemiseen yhtenäisen, hallinnonalojen rajat ylit-
tävän ja ihmisen koko elämänkaaren kattavan 
toimintaohjelman. Sen avulla varmistettaisiin 
riittävät henkilö-, osaamis- ja aikaresurssit oppi-
misvaikeuksien tunnistamiseen ja niissä tukemi-
seen varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toisen 
ja kolmannen asteen opintoihin ja edelleen työ-
elämään sekä TE- ja sote-palveluihin.
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