
2 Kielikukko 3/2020 Tuija Aro, Anna-Kaija Eloranta, Pauliina Parhiala ja Minna Torppa

Tuija Aro, 
dosentti, PsT

Oppimisvaikeudet ja psyykkinen 
hyvinvointi
Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan lapsen saamaan opetukseen nähden suuria vaikeuksia oppia 
peruskoulutaitoja eli lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa. Oppimisvaikeus voi olla ka-
pea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta, mutta se voi esiintyä usealla alue-
ella samanaikaisesti. Vaikeudet voivat myös ilmetä eri tavoin eri ikävaiheissa. Oppimisvaikeudet 
ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka usein jatkuvat ainakin jossain muodossa myös aikuisuuteen. 
Suomalaisissa tutkimuksissa on tutkittu lähinnä lukivaikeuden jatkuvuutta ja havaittu lapsuu-
den lukivaikeuden olevan varsin pysyvää nuoruuteen (Perälä, Eklund, & Torppa 2018; Eklund, 
van Bergen, & Lyytinen 2015) ja aikuisuuteen (Eloranta, Närhi, Eklund, Ahonen & Aro 2019a). 
Suomalaisista aikuisista, joilla oli lapsena ollut lukivaikeus, 40 prosentilla lukunopeus jäi aikui-
senakin lukivaikeuden rajaksi asetettua suoriutumista heikommaksi (Eloranta ym. 2019a). Li-
säksi on huomattava, että heistä monella lukeminen sujuvuudessa oli aikuisenakin lievempiä 
lukemisen ongelmia, vaikka lukivaikeutta ei voitu tunnistaa.

Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä aikuisiän 
heikompaan koulutus- ja tulotasoon sekä psyyk-
kisiin häiriöihin (Aro ym. 2019; Eloranta, Närhi, 
Ahonen, & Aro 2019b; McLaughlin, Speirs, & 
Shenassa 2014; Undheim 2009). Oppimisvai-
keuksien on todettu olevan yhteydessä erityi-
sesti kielteiseen käsitykseen itsestä ja omista 
taidoista (McArthur, Francis, Caruana, Boyes & 
Badcock 2016) sekä ahdistukseen ja masen-
nukseen (Klassen, Tze, & Hannok 2013; Maag & 
Reid 2006; Nelson & Harwood 2011a; Nelson & 
Harwood 2011b). 

Oppimisvaikeuksien ilmeneminen koulussa 
voi herättää oppilaassa ikäviä tunteita itseä ja 
oppimista kohtaan, väsymystä ja oppimistilan-
teiden välttelyä. Vaikeuksia opintiellään kokeva 
lapsi saattaa verrata omia taitojaan tavanomai-
sesti oppiviin lapsiin, mikä voi johtaa oppijami-
näkuvan heikkenemiseen tai tunne-elämän oirei-
luun (mm. Carroll, Maughan, Goodman & Meltzer 
2004), varsinkin ellei lapsella ole tietoa omista 

vaikeuksistaan. Niinpä lasta tai nuorta lähellä 
olevien aikuisten on syytä kuulla herkällä kor-
valla lapsen kokemuksia kouluun liittyvistä vai-
keuksista ja olla tarvittaessa hänen tukenaan. 
Toisaalta myös hyvinvoinnilla on vaikutusta op-
pimiseen. Ahdistuneisuuden, surullisuuden tai 
yleisen masentuneisuuden kokeminen vaikuttaa 
esimerkiksi läksyihin keskittymiseen (Deighton 
ym. 2018). Onkin hyvä kysyä, johtuvatko oppi-
misvaikeuksien ja hyvinvoinnin väliset yhteydet 
oppimisvaikeuden vuoksi kohdatuista ongelmis-
ta koulussa, kuten usein oletamme, vai onko 
mahdollista, että hyvinvoinnin ja oppimisen on-
gelmien yhteys selittyy jollain muulla tavalla. 

Lukivaikeus ja hyvinvointi 
koulusiirtymässä
Toistaiseksi ei ole olemassa juurikaan tutkimustie-
toa siitä, aiheuttavatko koulussa kohdatut vaikeat 
oppimistilanteet mahdollisesti hyvinvoinnin ongel-
mia, vai ovatko oppimisen ongelmat ja hyvinvointi 
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yhteydessä jo ennen kouluikää. Eräässä suoma-
laistutkimuksessa kuitenkin seurattiin lapsia, 
joilla oli ja ei ollut lukivaikeutta nelivuotiaasta yh-
deksänvuotiaaksi (Parhiala ym. 2015). Tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää ennen kouluikää (kuusi-
vuotiaana) tai kouluiässä (yhdeksänvuotiaana) 
tehtyjen vanhempien arviointien perusteella eroja 
hyvinvoinnissa (tarkkaavuudessa, sosiaalisissa 
taidoissa, ulos- ja sisäänpäin suuntautuvassa on-
gelmakäyttäytymisessä) kahden ryhmän välillä: 
lapsilla, joille kehittyi lukivaikeus, ja lapsilla, joil-
le ei kehittynyt lukivaikeutta. Mikäli hyvinvoinnin 
ongelmat ilmaantuisivat tai selvästi lisääntyisivät 
valikoidusti vain lapsilla, joilla todettiin lukivai-
keus kouluiässä, yhdeksänvuotiaana arvioidut 
hyvinvoinnin ongelmat voisivat olla seurausta lu-
kivaikeuteen liittyvistä kielteisistä kokemuksista. 
Tutkimuksessa todettiin, että lapsilla, joilla ilmeni 
kouluiässä lukivaikeutta, havaittiin jo alle koului-
käisinä heikommat sosiaaliset taidot ja enemmän 
tarkkaavaisuuden ongelmia tyypillisesti lukeviin 
lapsiin verrattuna. Siirryttyään kouluun lukemisen 
vaikeuksia potevien lasten sosiaaliset taidot olivat 
kuitenkin samalla tasolla kuin muillakin lapsilla. 
Tarkkaavaisuuden ongelmat pysyivät sen sijaan 
lukivaikeusryhmässä koko seuranta-ajan korkeal-
la tasolla, koulusiirtymä ei niitä lisännyt. Eroja 
ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden tai käy-
tösongelmien välillä ei havaittu tyypillisesti oppi-
vien ja oppimisvaikeuksia kokevien lasten välillä. 

Ensimmäiset kouluvuodet eivät siis näyttä-
neet lisäävän hyvinvoinnin ongelmia tässä ai-
neistossa vaan ennemminkin suojaavan lasten 
hyvinvointia lukivaikeudesta huolimatta. 

Tilanne voi kuitenkin olla erilainen kehityk-
sen edetessä, ja yhteys saattaa ilmetä myös myö-
hemmässä vaiheessa. Koulutaipaleen edetessä 
oppimateriaali käy haastavammaksi ja oppimis-
vaikeus saattaa tulla näin myös aikaisempaa 
näkyvämmäksi ja tilanteesta riippuen vaikuttaa 
myös hyvinvointiin. Lisäksi ikävät kokemukset 

saattavat kasautua ja vaikuttaa vasta vuosien 
päästä hyvinvointiin. 

Oppimisvaikeudet ja 
hyvinvointi nuoruudessa
Nuorten hyvinvoinnista on saatu tietoa suoma-
laisista tutkimuksista ja tunnistettu hyvinvoinnin 
alaryhmiä (mm. Korhonen, Linnanmäki & Aunio 
2014; Tuominen-Soini & Salmela-Aro 2014). 
Parhiala ja muut (2017) selvittivät yli tuhannen 
yhdeksännen luokan oppilaan aineiston avulla 
hyvinvoinniltaan erilaisia alaryhmiä ja niiden yh-
teyttä oppimisvaikeuksiin. 

Tuloksena saatiin viisi erilaista hyvinvoinnin 
alaryhmää, joiden yhteys oppimisvaikeuksiin 
vaihteli. Ensimmäisen ryhmän nuoret (11% nuo-
rista) olivat motivoituneita kouluun, viihtyivät 
koulussa, voivat emotionaalisesti hyvin ja heillä 
ei ollut juurikaan oppimisen vaikeuksia. Toinen, 
suurin ryhmä koostui nuorista (68% nuorista), 
jotka voivat varsin hyvin ja olivat motivoituneita 
koulunkäyntiin, vaikka osalla oli myös oppimis-
vaikeuksia tai heikot akateemiset taidot. Kol-
manneksi löytyi huolestuttava ryhmä, joka koos-
tui vajaasta 10 prosentista nuoria. He eivät olleet 
motivoituneita kouluun, olivat koulu-uupuneita ja 
voivat emotionaalisesti huonosti. Lisäksi heillä 
oli heikot akateemiset taidot sekä oppimisvai-
keuksia. Ryhmässä oli hieman enemmän tyttöjä 
kuin poikia, ja he ovat suuressa riskissä pudo-
ta koulupolulta. Lisäksi löytyi ryhmä pääasiassa 
poikia, jotka eivät olleet motivoituneita kouluun 
eivätkä oikein viihtyneet koulussa (9% nuoris-
ta). Heillä oli heikot akateemiset taidot, etenkin 
lukusujuvuus oli heikkoa, ja heillä oli myös ma-
tematiikan oppimisvaikeuksia. Toisaalta heidän 
emotionaalinen hyvinvointinsa näyttäytyi tästä 
huolimatta kohtalaisena. Viides ryhmä (5 % nuo-
rista), koostui pääasiassa tytöistä, jotka olivat 
koulu-uupuneita, heillä oli tunne-elämän oireilua 
ja heikko itsetunto, mutta he olivat motivoitunei-
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ta eri oppiaineisiin ja koulunkäymiseen. Lisäksi 
heillä oli hyvät akateemiset taidot, etenkin luku-
sujuvuudessa. 

Tulokset osoittavat, että suoraan koulusuo-
riutumisesta ei voida arvioida nuoren hyvinvoin-
nin tasoa, suurin osa nuorista näyttää voivan 
kohtalaisen hyvin riippumatta oppimisvaikeuk-
sista. Koulumotivaation ja akateemisten taitojen 
yhteys näyttäytyi vahvana, kun taas emotionaa-
linen hyvinvointi oli yhteydessä akateemisiin tai-
toihin vain osalla niistä nuorista, joilla oli myös 
heikko koulumotivaatio. 

Oppimisvaikeudet ja 
hyvinvointi aikuisuudessa
Oppimisvaikeuksien moninainen yhteys myös ai-
kuisiän hyvinvointiin on niin ikään todettu suoma-
laisissakin tutkimuksissa. Tarkasteltaessa lapse-
na todettujen oppimisvaikeuksien melko vakavia 
seuraamuksia aikuisuuteen Väestörekisterikes-
kuksen ja Kelan rekisteritietojen valossa vertaa-
malla diagnoosin saaneita laajaan verrokkiryh-
mään, ilmeni, että myös Suomessa lapsuudessa 
todetut oppimisvaikeudet lisäävät riskiä psyykki-
seen oireiluun aikuisuudessa (Aro ym. 2019). Ai-
neistojen tarkastelu osoitti, että esimerkiksi ma-
tematiikan oppimisvaikeusdiagnoosin saaneista 
29 % sai aikuisena Kelalta korvausta masen-
nuslääkkeistä ja 14 % ahdistuslääkkeistä, kun 
vastaavat osuudet verrokeilla olivat 15 % ja 7 %. 
Masennuslääkkeitä oli korvattu erityisesti oppi-
misvaikeustaustaisille naisille (32 %) suhteessa 
enemmän kuin verrokkiryhmän naisille (18 %), 
mutta miehet (16 %) eivät eronneet verrokki-
ryhmän miehistä (14 %). Naisilla erityisesti juuri 
lukivaikeuden ja matematiikan vaikeuden yhdis-
telmä oli yhteydessä masennuslääkekorvauksiin 
(41 %), kun taas miehillä lukemisen oppimisvai-
keusryhmä oli saanut eniten korvauksia (18 %). 
Vastaavasti jatkokoulutuksen puute peruskoulun 
jälkeen oli yleisintä naisilla, joilla oli ollut sekä ma-

tematiikan että lukemisen oppimisvaikeus (32 %) 
tai matematiikan vaikeus (36 %), ja miehillä, joilla 
oli ollut lukivaikeus (32 %). Oppimisvaikeusdiag-
noosin saaneista Kelan peruspäivärahaa pitkiä 
aikoja oli saanut 28 %, kun verrokeilla osuus oli 
18 %. Eniten pitkäaikaista työttömyyttä oli niillä, 
joilla oli todettu lapsena sekä matematiikan että 
lukemisen vaikeus (33 %). Nämä rekisteriaineis-
ton analyysit herättivät erityisen huolen henkilöis-
tä, joilla oli lapsena todettu matematiikan oppi-
misvaikeus, ja lisää tutkimusta tarvitaankin, jotta 
ymmärrettäisiin, miksi näin on.

Rekisteriaineiston tarkempi tarkastelu 
osoitti, että oppimisvaikeudet eivät suoraan 
ennustaneet aikuisiän masennus- tai ahdistus-
diagnoosia (Eloranta ym., arvioitavana) vaan 
oppimisvaikeuden ja aikuisiän masennuksen ja 
ahdistuksen yhteys kulki sen kautta, oliko henki-
löllä ollut nuoruudessa mielenterveysongelmia. 
Oppimisvaikeus lapsena lisäsi riskiä nuoruuden 
mielenterveysongelmille, jotka ennustivat aikui-
siän masennusta ja ahdistusta. Lisäksi havait-
tiin, että henkilöt, joilla oli matematiikan vaikeus, 
olivat lukivaikeustaustaisia henkilöitä alttiimpia 
ahdistukselle, jos heillä oli ollut psykososiaali-
sia ongelmia lapsena ja mielenterveysongelmia 
nuorena. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että 
nuoruusikä on erityisen merkityksellinen oppi-
misvaikeustaustaisten ihmisten elämänkulussa.

Tutkittaessa tarkemmin edellä kuvatun ai-
neiston alaryhmää, joka muodostui niistä aikui-
sista, joilla oli todettu lapsena lukivaikeus, ha-
vaittiin, että lapsuuden lukivaikeuden vaikeusta-
son ja lapsuudessa näkyneen nimeämisvaikeu-
den lisäksi oma kokemus siitä, kuinka paljon on 
saanut tukea ympäristöltään nuoruusiässä, en-
nusti lukusujuvuuden tasoa aikuisena (Eloranta 
ym. 2019a). Yhdessä nämä tekijät selittivät 18 % 
aikuisiän lukusujuvuuden vaihtelusta. Lisäksi ha-
vaittiin, että lukivaikeusryhmän koulutustaso oli 
verrokkiryhmää alempi riippumatta siitä, oliko 
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lapsena todettu lukivaikeus näkyvissä enää ai-
kuisiällä (Eloranta ym. 2019b). Lukivaikeusryh-
mässä ammatillinen toisen asteen koulutus oli 
merkitsevästi yleisempää ja korkeakouluopinnot 
harvinaisempia kuin verrokkiryhmässä. Hyvin-
voinnin näkökulmasta huomattavaa oli, että luki-
vaikeuden jatkumisella oli yhteys sekä työllistymi-
seen että aikuisten itse kokemaan psyykkiseen 
hyvinvointiin. Ne lukivaikeustaustaiset aikuiset, 
joilla oli edelleen selviä lukusujuvuuden ongel-
mia, olivat muita useammin työttöminä (Eloran-
ta ym. 2019a). Lisäksi lukivaikeustaustaiset ai-
kuiset arvioivat itsetuntonsa sitä vahvemmaksi, 
sosiaalisen toimintakykynsä sitä paremmaksi ja 
masennukseen viittaavat oireet sitä vähäisem-
miksi, mitä sujuvampi heidän lukutaitonsa oli ai-
kuisiässä. Vastaavaa yhteyttä lukusujuvuuden ja 
itse koetun psyykkisen hyvinvoinnin välillä ei tul-
lut esiin verrokkiryhmässä (Eloranta ym. 2019b). 
Myöskään lapsuuden lukivaikeudella sinänsä ei 
ollut yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin aikuisiäs-
sä.

Aikuisuuteen ulottuvien seurantatutkimuk-
sen tulosten perusteella voidaan ajatella, että 
lapsuudessa todettu lukivaikeus ei suoraan 
ennusta hyvinvoinnin ongelmia aikuisena. Sen 
sijaan se, miten sitkeästi lukivaikeus jatkuu eli 
miten selvästi vaikeus lukutaidossa näkyy vielä 
aikuisena, on yhteydessä työllistymiseen ja itse 
koettuun psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimustu-
losten mukaan nuoruusikä näyttäytyy merkityk-
sellisenä: oma kokemus lähiympäristöltä nuore-
na saadusta tuesta heijastuu lukutaidon tasoon 
aikuisena ja mahdollisesti sitä kautta siis myös 
hyvinvointiin, ja nuoruuden psyykkiset ongelmat 
näyttäisivät välittävän oppisvaikeuksien ja aikui-
siän psyykkisen oireilun välistä yhteyttä. 

Suosituksia opetukseen
Edellä kuvattuja tutkimustuloksia lukiessa on 
hyvä muistaa, että suurin osa oppimisvaikeus-

diagnoosin saaneista selviää elämässään ilman 
vakavia seuraamuksia oppimiseen, kouluttau-
tumiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin. Tulokset 
antavat kuitenkin aihetta korostaa, että lapset 
ja nuoret, joilla on oppimisvaikeus, tarvitsevat 
monipuolista erityisopetuksellista ja psyykkistä 
tukea, joka jatkuu peruskouluajan jälkeenkin. 
Vaikeuden lieventymisellä voi olla pitkäaikaisia 
myönteisiä vaikutuksia aikuisikään asti, myös 
koulunkäyntiä ja opiskelua laajemmassa mitta-
kaavassa. Tuloksiin peilaten monipuolisen tuen 
jatkuminen nuoruusiässä ja aikuisiän kynnyksel-
lä olisi olennaista, jotta opintojen sujuminen ja 
loppuunsaattaminen olisi mahdollista oppimis-
vaikeudesta huolimatta ja jotta psyykkisen hy-
vinvoinnin ongelmia voitaisiin ennalta ehkäistä. 
Erityisopetuksellista ja oppilashuollon tukea juu-
ri toisella asteella ja toiselta asteelta eteenpäin 
siirryttäessä on hyvä kehittää vastaamaan entis-
tä paremmin oppimisvaikeustaustaisten opiske-
lijoiden yksilöllisiä tarpeita.

On myös tärkeää tiedostaa, että yksilön oma 
kokemus saamastaan tuesta voi olla yllättävän 
merkityksellinen ja pitkään kannatteleva tekijä 
eikä kokemuksen välttämättä tarvitse liittyä juuri 
taidon harjoittamiseen tai erityisopetukselliseen 
tukeen. Kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tu-
leminen voi olla tärkeä osa kokemusta saadus-
ta tuesta. Niinpä lasta ja nuorta lähellä olevien 
aikuisten tulee auttaa oppilaita taidon paranta-
misessa sekä vaikeuden hyväksymisessä. Oppi-
las selviää sitä todennäköisemmin elämässään 
hyvin, mitä paremmin hän oppii hyväksymään 
vaikeutensa ja elämään sen kanssa itseään ar-
vostaen. Vaikeuden hyväksymisen, ympäristön 
antaman tuen, oman paikan löytymisen yhtei-
sössä sekä kyvyn asettaa tavoitteita ja olla sin-
nikäs on todettu olevan yhteydessä aikuisuuden 
hyvinvointiin (Raskind, Goldberg, Higgins & Her-
man 1999). Lapsen ja nuoren on helpompi yllä-
pitää myönteistä minäkuvaa, jos hän tunnistaa 
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vahvuutensa ja vaikeutensa, joten tieto vaikeu-
den luonteesta ja usko mahdollisuuteen saada 
apua ovat tärkeitä. Työskentely ja oppiminen on-
nistuvat paremmin, jos oppijalla on ymmärrystä 
vaikeissa oppimistilanteissa heräävistä ajatuk-
sistaan ja tunteistaan ja niiden vaikutuksesta 
työskentelyynsä. 

Aikuisten onkin ponnisteltava, jotta lapsi voi-
si oppia näitä taitoja ja omaksua häntä kannat-
televia ajattelu- ja toimintamalleja. Jotta aikuinen 
osaisi olla lapsen tai nuoren tukena, hänen on 
osattava kuunnella tämän kokemuksia vaikeuk-
sistaan ja niiden merkityksestä juuri hänelle. 
Kaikki oppilaat eivät hyödy samanlaisesta tuesta 
koulussa, vaikka heillä näyttäisi olevan saman-
laisia haasteita oppimisessa. Toisaalta hiljaiseen 
puurtamiseen ei välttämättä puututa, mikäli 
oppiminen näyttää sujuvan hyvin. Hiljaisen suo-
rittamisen alle saattaa kätkeytyä huomaamatta 
jääviä oppimisen ongelmia tai vakavaakin psyyk-
kistä oireilua. Olisi huomioitava nuoren tilanne 
kokonaisvaltaisemmin, jolloin voidaan myös tu-
kea sekä motivaatiota, emotionaalista hyvinvoin-
tia että oppimista. Tällaista tukea tarvitaan pe-
ruskoulun jälkeisissäkin opinnoissa sekä nuorille 
aikuisille suunnatuissa opinto- ja työllistymispal-
veluissa. 
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