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Oppimisvaikeudet ja psyykkinen hyvinvointi –
mihin tuki tulisi kohdentaa? 

- Mitä ovat oppimisvaikeudet?
- Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja yhteys psyykkiseen hyvinvointiin
- Tuloksia interventiotutkimuksista
- Johtopäätöksiä



Mitä ovat oppimisvaikeudet?
▪Heikkoudet kognitiivisissa toiminnoissa estävät ikäryhmälle asetettujen 
oppimistavoitteiden saavuttamisen riittävästä opetuksesta huolimatta. Riittävää 
opetus tarkoittaa hitaamman oppijan kohdalla aina myös erityisopetusta.

▪Ilmenevät vaikeutena oppia lukemista, kirjoittamista ja matematiikka.

▪Usein päällekkäistyviä.

▪Kehityksellisiä, neurobiologisia, suvuittain esiintyviä.

▪Eivät johdu lapsen kehitysvammaisuudesta, neurologisesta vammasta tai sairaudesta. 

▪Noin 10-15 % oppilaista.



Oppimisvaikeudet ja psyykkinen 
hyvinvointi – lapset ja nuoret
▪Yhteys ahdistusoireisiin (mm. Carroll et al., 2005; Nelson & Harwood, 
2011b)

▪Yhteys masennusoireisiin (mm. Maag & Reid, 2006; Nelson & Harwood, 
2011a)

▪Komorbidi-ryhmässä enemmän oireita kuin yksittäisen vaikeuden 
ryhmissä (Willcutt et al., 2013; Martínez & Semrud-Clikeman, 2004)

▪Sukupuolierot?



Oppimisvaikeuden pysyvyys

Lukivaikeus
-jatkuu n. 20-80 %:lla
-14-30 % saavuttaa ikätasoisen tai 
toimivan lukutaidon

(Bruck, 1993; Eloranta, et al., in rev; Maughan et 
al., 2009; Undheim, 2009)

Matematiikan vaikeudesta tiedetään
vähemmän
-jatkuu noin puolella (Shalev et al., 2000)

Noin 40 %:lla on kummatkin vaikeudet (Wilson et al., 2015)

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkN2hnYrSAhVBfywKHYawD2oQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/girl-reading/&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNGsdk_aF_NEpWPhOsiaSjXtVPsQog&ust=1486977569261533


Oppimisvaikeudet ja psyykkinen 
hyvinvointi – aikuiset
▪Yhteys koulutus- ja tulotasoon (mm. Hakkarainen et al., 2015; 
McLaughlin et al., 2014)

▪Yhteys psyykkiseen hyvinvointiin (mm. Raskind et al., 1999; Wilson et 
al., 2009)

▪Mm. eniten tutkittu lukivaikeus liitetty aikuisilla mm. ahdistukseen, 
masennukseen ja sosiaaliseen vetäytymiseen, käytöshäiriöihin, 
suisidaalisuuteen, heikkoon itsetuntoon…. 

▪Lukivaikeuksistakin tutkimus aikuisista vähäistä hyvinvoinnin osalta, 
ja matematiikasta vielä vähäisempää, komobiditeetistä ei lainkaan.



Oppimisvaikeudet ja psyykkinen 
hyvinvointi – aikuiset
Aikuisuuteen jatkuneita pitkittäistutkimuksia vähän
erityisesti siten, että eri OV-alaryhmät huomioitu

Oireita vai kliinisen rajan ylittäviä sairauksia?

Kaikilla ongelmat eivät jatku tai kasaudu – miksi?



Aikuisikäisten otos

n = 509, ikä 20-39 vuotta
• lukivaikeus (n=133)
• matematiikan vaikeus (n=113)
• luki+ma (n=184)

Verrokkiaineisto

n = 5 x 509, ikä 20-39 vuotta
• poimintakriteerinä sama ikä, 

sukupuoli ja koulun 
aloittamisen paikkakunta

Klinikka-aineisto (NMI)
noin 900 lapsen tiedot 

oppimisvaikeustutkimuksista

Rekisteritiedot aikuisiältä (Väestörekisterikeskus, Kela)
• sairauspäiväraha, sairauseläke ja lääkekorvaukset, kuntoutuskorvaukset
• kouluttautuminen peruskoulun jälkeen
• työttömyyskorvaukset

Lastentutkimusklinikan seuranta-aineisto



Lastentutkimusklinikan seuranta-aineisto

Aikuisikäisten otos

n = 509, ikä 20-39 vuotta
• lukivaikeus (n =133)
• matematiikan vaikeus (n=113)
• luki+ma (n=184)

Verrokkiaineisto

n = 5 x 509, ikä 20-39 vuotta
• poimintakriteerinä sama ikä, 

sukupuoli ja koulun 
aloittamisen paikkakunta

Klinikka-aineisto (NMI)
noin 900 lapsen tiedot 

oppimisvaikeustutkimuksista

Rekisteritiedot aikuisiältä (Väestörekisterikeskus, Kela)
• sairauspäiväraha, sairauseläke ja lääkekorvaukset, kuntoutuspsykoterapia
• kouluttautuminen peruskoulun jälkeen
• työttömyyskorvaukset
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Kouluttautuminen peruskoulun jälkeen & 
työttömyys (yli 258 vuorokautta)
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Johtopäätöksiä
▪Oppimisvaikeudet ovat riski psyykkiselle hyvinvoinnille sekä ongelmille 
kouluttautumisessa ja työllistymisessä myös Suomessa.



Tutkimustuloksia koulussa toteutetuista 
interventioista
1. Minäpystyvyyden ja lukusujuvuuden tukeminen vs vain 

lukusujuvuuden tukeminen

2. Matematiikan sujuvuuden tukeminen (SELKIS-ohjelma)

3. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen 
(MALTTI-ohjelma)

4. Check in Check out (CiCo)



Minäpystyvyys & lukusujuvuus

Aro T., Viholainen, H., Koponen, T., Peura, P., Räikkönen, E., Salmi, P., Sorvo, R., &. Aro, M. (2018). Can reading fluency and self-efficacy of 

reading fluency be enhanced with an intervention targeting the sources of self-efficacy? Learning and Individual Differences, 67, 53-66. 

SELDI-tutkimus
SKILL n=40
SE n=42
12 vko
1 x 45 min/vko ryhmässä 
+ yksilöllinen taitoharjoittelu 3x 
10-15 min/vko



Minäpystyvyys & lukusujuvuus

Aro T., Viholainen, H., Koponen, T., Peura, P., Räikkönen, E., Salmi, P., Sorvo, R., &. Aro, M. (2018). Can reading fluency and self-efficacy of 

reading fluency be enhanced with an intervention targeting the sources of self-efficacy? Learning and Individual Differences, 67, 53-66. 

Johtopäätös:
Minäpystyvyyttä voidaan tukea 
kohdennetulla tuella 
- Edistyminen ja onnistuminen konkreettisesti 

näkyväksi
- Opettajien ja vertaisten verbaalinen palaute
- Oppimiseen, harjoitteluun ja vaikeuksiin 

liittyvistä tunteista puhuminen



Matematiikan 
sujuvuus

Koponen, T., Sorvo, R., Dowker, A., Räikkönen, E., Viholainen, H., Aro, M., & Aro, T. (2018). Does multi-component strategy 

training improve calculation fluency among poor performing elementary school children? Frontiers in Psychology, 9, 1187. 

Math intervention (N = 69) 
Read intervention controls (N = 85) 
Performance level matched ontrols (N = 69) 

SELKIS-ohjelma (Koponen ym., 2011)
▪ 12 vko
▪ 2 x 45 min / vko

Tavoite: strategiapohjaisen yhteen- ja 
vähennyslaskutaidon tukeminen 
toiminnallisten tehtävien ja pelien avulla.



Matematiikan 
sujuvuus

Koponen, T., Sorvo, R., Dowker, A., Räikkönen, E., Viholainen, H., Aro, M., & Aro, T. (2018). Does multi-component strategy 

training improve calculation fluency among poor performing elementary school children? Frontiers in Psychology, 9, 1187. 

Math intervention (N = 69) 
Read intervention controls (N = 85) 
Performance level matched ontrols (N = 69) 

SELKIS-ohjelma (Koponen ym., 2011)
▪ 12 vko
▪ 2 x 45 min / vko

Johtopäätös:
Matematiikan perustaitoja voidaan 
kehittää kohdennetulla tuella 



Tarkkaavuus & 
toiminnanohjaus

MALTTI-ohjelma (Paananen ym., 2011)
▪ 20 tapaamista, 1/ vko
▪ 60-75 min / vko

Intervention group (n = 46)
Waitlist control group (n = 26)

Paananen, M., Aro, T., Närhi, V., & Aro, M. (2018). Group-based intervention on attention and executive functions in the school context. An 

International Journal of Experimental Educational Psychology, 38, 859-876

Tavoite: kehittää tehtävätilanteissa toimimista 

Kolme vaihetta:
1. tarkkaavuuden perustaitoja ja kielellistämisen
harjoittaminen
2. oman toiminnan säätelyn harjoittaminen tehtävätilanteissa 
3. suunnitelmallisen työskentelyn ja oman toiminnan 
ohjaamiseen liittyvien strategioiden sekä sosiaalisten taitojen 
harjoittaminen. 



Tarkkaavuus & 
toiminnanohjaus

MALTTI-ohjelma (Paananen ym., 2011)
▪ 20 tapaamista, 1/ vko
▪ 60-75 min / vko

Paananen, M., Aro, T., Närhi, V., & Aro, M. (2018). Group-based intervention on attention and executive functions in the school context. An 

International Journal of Experimental Educational Psychology, 38, 859-876

Johtopäätös:
ADHD-oireisten oppilaiden 
tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta 
voidaan parantaa johdonmukaisella 
ryhmämuotoisella tuella 

Intervention group (n = 46)
Waitlist control group (n = 26)



Check in Check out 
-intervention (suomeksi Karhu ym., 2017)

Karhu, A., Närhi, V. & Savolainen, H. (2018). Check in–check out intervention for supporting pupils’ behaviour: effectiveness and feasibility in 

Finnish schools. European Journal of Special Needs Education. doi.org/10.1080/08856257.2018.1452144.

CiCo: käyttäytymisen 
tehostettua tukea osana 
tavanomaista koulutyötä



Check in Check out plus
-intervention (Karhu & Paananen, 2017)

Paananen, M. & Karhu, A. (2017). Check in Check Out Plus (CICOplus) : erityisen tuen toimintamalli käyttäytymisen tuen

moniammatilliseen järjestämiseen. ProVarkaus 2. Retrieved from http://varkaus-fibin.aldone.fi/@Bin/ff94a0bd5073702bfcce9be0030a232f/...



Tutkimukset kertovat, että

Oppimisvaikeus 
ja aikuisuus

Vaikeudet usein 
sitkeitä, jatkuvia

Suojaavia 
tekijöitä 

(resilience
factors)

Vaikutusta 
koulutukseen 

ja työhön

Vaikutusta 
hyvinvointiin

Vaikeuden 

hyväksyminen

Perhe, 

ystävät, 

opettajat

”Niche”: oman 

paikan 

löytäminen

Sinnikkyys, 

tavoitteellisuus

Koulumuistot 

traumaattisia

Heikko 

itsetunto

Psyykkisiä ja tunne-

elämän ongelmia

Kouluttautuminen ja 

työllistyminen vaikeaa



Johtopäätöksiä ja implikaatioita
▪Oppimisvaikeudet ovat riski psyykkiselle hyvinvoinnille sekä ongelmille 
kouluttautumisessa ja työllistymisessä myös Suomessa.

▪Taitojen kehitykseen ja kielteisiin minäkäsityksiin voidaan vaikuttaa
Oppimisvaikeuksien ja psyykkisten ongelmien tunnistaminen tärkeää kouluiässä, koska 

kouluttautuminen jää monelta kesken. 

◦ Kenelle se kuuluu? Opettaja? Kouluterveydenhoitaja? Koulupsykologi? Monialainen 
yhteistyö=aikaa?

Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluiässä yhtä tärkeää kuin akateemisten taitojen 
harjoittaminen

◦ Kenelle se kuuluu? Opettaja? Kouluterveydenhoitaja? Koulupsykologi? Monialainen 
yhteistyö=aikaa?

Opintojen, ammatinvalinnan, työllistymisen tukeminen tärkeää peruskoulun jälkeenkin.

Myös nuoriso- ja aikuispsykiatriassa huomioitava OV:n mahdollisuus – eroon dualismista!



KIITOS 

TARKKAAVAISUUDESTANNE!


