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käynyt koulua muualla 

koulunkäyntitaustaa paljon – vähän –
ei lainkaan 

maahantulon syyt

perhe Suomessa –
yksin 

asunut Suomessa muutaman vuoden asunut Suomessa pitkään, 
syntynyt Suomessa

lapsi   nuori 
tullut Suomeen alaluokilla 

juuri tullut Suomeen



LUKIOKOULUTUS

Lukioon valmistava 
koulutus (LUVA)

AMMATILLINEN 
KOULUTUS

Ammatilliseen 
peruskoulutukseen 

valmentava koulutus 
(VALMA)

ESI- ja PERUSOPETUS
• Valmistava opetus

Lisäopetus 
(kymppiluokka)

AIKUISTEN 
PERUSOPETUS
• Alkuvaihe (sis. 
lukutaitovaiheen)

• Päättövaihe

AIKUISTEN 
MAAHAN-

MUUTTAJIEN
KOTOUTUMIS-

KOULUTUS

Vapaan sivistystyön
koulutukset 

* uutena 
lukutaitokoulutus

Projektit, hankkeet, 
nuorten 

maahanmuuttajien 
koulutukset

Maahanmuuttajien koulutus

KORKEAKOULUT

TYÖELÄMÄ

Varhaiskasvatus



asunut Suomessa muutaman vuoden syntynyt Suomessa

tullut Suomeen 
alakouluikäisenä



Kun on aikaisempaa koulutaustaa (yläluokkien 
valmistava)

312 : 13 = 24

jakolasku, jakaja, jaettava, 
osamäärä 

Jaa luku 312 kolmellatoista. 

Oppilaat myivät torilla 
leivonnaisia. He ansaitsivat 
yhteensä 312 €. Tuotto jaettiin 
13 oppilaalle. Kuinka monta 
euroa jokainen oppilas sai?  



3 + 2 = 5 

kolme, kaksi, viisi, plus, 
on (yhtä suuri kuin); yhteenlasku 

Kun ei ole aikaisempaa kokemusta 
opiskeltavista taidoista 







Jos oppilaan eteneminen tai suoriutuminen 
huolestuttaa, varmista ainakin nämä: 

• Oppimishistoria ennen Suomeen tuloa

• Oletko käynyt kotimaassa/lähtömaassa koulua? 

• Kuinka kauan? (todellinen koulunkäyntiaika)

• Oliko koulunkäynti säännöllistä? 

• Kävitkö joka päivä? Oliko koulu välillä kiinni?

• Oliko koulu virallinen peruskoulu? 

• Mitä kaikkea koulussa opiskeltiin?

• Miten hyvin osaat lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielelläsi / 
aikaisemmalla koulukielellä? 

• Oppimishistoria Suomessa

• Varhaiskasvatus: päiväkoti, eskari

• Koulunkäynti Suomessa: valmistava opetus, vuosiluokat



Arvioinnista oppimisvaikeuksien tunnistamiseen

• Lähtökohtana taitotason ja osaamisprofiilin löytäminen.

• Mahdolliset oppimisvaikeudet todetaan opetuksen kuluessa, harvoin 
heti koulunkäynnin alussa – eri asia, jos oppimisvaikeuksia on tullut 
esiin jo kotimaassa.

• Dynaaminen arviointi: arvioi, opeta, arvioi

• Oppilaan edistymistä ja suoriutumista peilataan ensisijaisesti hänen 
omaan oppimishistoriaansa, ei muiden oppilaiden/luokkatason 
suoriutumiseen.

• Vieraskielisten oppilaiden matemaattinen suoriutuminen on 
tutkimusten mukaan keskimääräistä heikompaa.  varhainen tuki 
(esi- ja alkuopetusvaihe), intensiivinen tehostettu tuki, kielen ja 
matematiikan opetuksen yhdistäminen (mm. MoniMat)

• Jos perustaidot automatisoituvat heikosti opetuksesta, 
harjoittelusta ja kohdennetusta tuesta huolimatta, kyse voi olla 
oppimisvaikeuksista – myös vieraskielisellä oppilaalla.



Oppimisvaikeuden määritelmä:
taidot kehittyvät erityisen hitaasti tai oppiminen ei 
edisty opetuksesta ja kohdennetusta tuesta huolimatta

• Oppimisvaikeus voi näkyä esim.
• lukemisessa ja kirjoittamisessa
• laskutaidoissa
• muissa kielellisissä taidoissa
• visuaaliseen hahmottamiseen, muistiin tai 

motoriikkaan liittyvissä taidoissa
• tarkkaavuudessa ja toiminnanohjailussa 

Erikseen: laaja-alaiset oppimisvaikeudet 

Mitä oppimisvaikeudet ovat



Materiaalia oppimisvaikeuksista eri kielillä

http://traumajaoppiminen.fi/entä-jos-oppiminen-ei-suju.html

Sivun alalaidassa:
Materiaalia oppimisvaikeuksista eri kielillä: suomi, englanti, ruotsi, 
venäjä, somali, arabia, ranska. 

http://www.traumajaoppiminen.fi/


• Oppimisvaikeudet: 
• yleisiä ja tavallisia
• usein synnynnäisiä
• kehityksellisiä
• ilmenevät usein kapealla alueella

• Oppimisvaikeutta ei voi itse aiheuttaa.
• Oppimisvaikeus voi haitata ja hidastaa asioiden 

oppimista, mutta ei estä oppimista sinänsä.  

Mitä oppimisvaikeudet ovat



Vieraskielisen oppilaan oppimisen haasteet

Lähde: Arvonen, Katva, Nurminen 2009. 



Oppimisvaikeuden arviointi - esimerkkinä
lukivaikeuden tunnistaminen

20 min
10 min esimerkkinä kielelliset vaikeudet



Millaisia taitoja oppimisvaikeuden arvioinnissa 
tutkitaan

• Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus (lukivaikeus): teknisen 
lukemisen taidot, fonologiset taidot (fonologinen prosessointi, 
nimeäminen, työmuisti)

• Matematiikan oppimisvaikeudet: peruslaskutaidot

• Kielelliset erityisvaikeudet: kielelliset kognitiiviset taidot – vaikeudet 
(esim. ääntämisen ongelmat, niukka ja viiveinen puhe) näkyvät kaikilla 
oppijan käyttämillä kielillä

• Muistin vaikeudet: tiedon käsittelyn, muistiin painamisen ja muistista 
haun vaikeudet

• Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet: oppijan työskentely ja 
suoriutuminen erilaisissa oppimistilanteissa, tehtävissä sekä omassa 
arkipäivässä – dg kriteerinä, että oireet ovat esiintyneet jo lapsuusiässä ja 
näkyvät koulunkäynnin lisäksi muissa tilanteissa



Miten hyvin tehtävät sopivat arviointiin eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisilla asiakkaille?

Viitekehys oppimisvaikeuksien arviointiin: Arvonen, Katva & Nurminen 2010



Lukemisen taitojen arviointia

• Luetun ymmärtämisessä oppilas on pitkään toisen kielen oppija.

• Teknisen lukemisen taitojen pitäisi automatisoitua, 
jos oppilas saa lukuopetusta. 
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Oppilaan menestyminen suomenkielisille normeeratuissa testeissä



Mitä on tyypillinen toisen kielen 
oppiminen 

• Toisen kielen kehitys opiskelukieleksi on pitkä prosessi
• arkinen jutustelu ½ vuotta
• opiskelussa tarvittava kielitaito 3 – 4 vuotta
• akateeminen opiskelussa tarvittava kielitaito 5 – 10 

vuotta (J. Cummins)

• Ops perusteet: Kielitaidon omaksuminen jatkuu koko 
perusopetusajan. Hyvään oppimiseen vaadittavan 
kielitaidon saavuttaminen vie usein 5 – 7 vuotta.



Pietikäinen

Pietikäinen, Dufva & Mäntylä 2010, Nurminen 2017
Em. lähteistä muokattu 2017 PH ja MM



Kuinka paljon on tekemisissä kielten kanssa



Toisen kielen oppiminen: kielitaidon osa-alueet

kuullun 
ymmärtäminen puhuminen

tekstin 
ymmärtäminen

kirjoittaminen

sanasto
rakenteet



Kirjallinen tuottaminen samoin

tehtävänanto, aihe: 
mitä haluan sanoa

tuottavan 
kirjoittamisen 

strategiat

käsitteiden 
(sanasto) 

muistaminen ja
mieleen 

palauttaminen (s2)

lauserakenteiden 
hallinta (s2)

sanan kokoaminen 
äänteistä ja 
kirjaimista

hienomotorinen 
suoritus



Piirteet (miten näkyy, ilmenee)

Lukemisen
hitaus

Kirjoittamisen 
ongelmat

Lukemisen
epätarkkuus 

Äänteellisen 
prosessoinnin

vaikeus
Sanatason lukemisen eli 

sanan tunnistamisen 
ongelmat

Syy

Tausta

Voi seurata ongelmia

Luetun 
ymmärtäminen

Vähäinen 
lukeminen, 

koulumenestys, 
motivaatio

Vieraiden kielten tai 
toisen kielen 
oppiminen

Lukemisvaikeus, lukivaikeus, 
dysleksia & s2-oppilas

1. kokoavan lukutaidon 
oppiminen

2. lukunopeuden/-sujuvuuden 
kehittyminen

• omalla äidinkielellä
• koulukielellä
• toisella kielellä (suomi)



Sanoja ja epäsanoja suomeksi ja somaliksi 
(Bat)

• ril
• buuc
• dhar
• biyo
• cheel
• shaar
• qibush
• maroodi
• dhibaato

• tuttu
• puku
• kerho
• vukka
• miina
• suuko
• pana
• kirkko
• sertta



Mitä voi kysyä lukutaidon oppimisesta

Oliko lukemaan oppiminen hitaampaa kuin muilla?
Onko saanut apua tai lisätukea lukemaan oppimi-
seen?

Miten arvioi omaa lukemistaan omalla äidinkielellä: 

• hidasta / nopeaa 

• tuleeko virheitä?

Kuinka paljon lukee omalla äidinkielellä?



• Kokoavan lukutaidon vahvistaminen
• Opeta suomen kielen lukutapa: äänne-kirjainvastaavuus

• Anna paljon lukuharjoituksia

• Kannusta opiskelijaa harjoittelemaan itse

• Tarkista välillä lukemista

• Lukusujuvuus (= nopeus) kasvaa vain harjoittelemalla! 

• Äännetason harjoitukset tukevat lukemisen ja 

kirjoittamisen taitoja 

Lukemisen perustaitojen tukeminen



Lukivaikeuksien huomioiminen

• Opetellaan kompensoimaan puutteita (oikolukuohjelma)
• Käytetään apuvälineitä (lukutikku, kynätuki, oma lukuvalo, 

äänikirja)
• Etsitään omia tapoja oppia (tekstin lukemisen tekniikat, 

alleviivaus, sanan oikean kirjoitusasun kopioiminen)
• Annetaan opiskelijalle omat tehtävät
• Ei arvioida kaikkia opiskelijan suorituksia samalla tavalla 

(arvioidaan tuotoksen laajuutta, muttei virheitä; annetaan 
tehdä tehtävä suullisesti)

• Erityisjärjestelyt, esim. luettava materiaali etukäteen,         
lisäaika tehtäviin

• Korostetaan sitä, mikä sujuu, ei sitä, mikä ei suju



Mikä oppimishistoriassa voi viitata oppimisvaikeuteen

Mitä voi kysyä ja selvittää lähtömaan koulunkäynnistä: 
• Onko koulunkäynti ollut sinulle vaikeaa?
• Opitko (lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan) samaan 

aikaan kuin muut?
• Oletko tarvinnut apua koulunkäyntiin/opiskeluun? Millaista? 

Kuka auttoi?
• Kävitkö koulun loppuun? Miksi keskeytit?
• Oletko kerrannut luokkia? 
• Onko oppimisvaikeuksia joskus tutkittu? Oletko tehnyt 

testejä tai käynyt lääkärissä opiskelun takia? 

• Kerro itse, mitä osaat tehdä hyvin! Mikä on sinulle vaikeaa? 
• Miten pystyt opiskelemaan parhaiten?



Lukivaikeutta laajemmat kielelliset 
oppimisvaikeudet



Millaisia taitoja oppimisvaikeuden arvioinnissa 
tutkitaan

• Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus (lukivaikeus): teknisen 
lukemisen taidot, fonologiset taidot (fonologinen prosessointi, 
nimeäminen, työmuisti)

• Matematiikan oppimisvaikeudet: peruslaskutaidot

• Kielelliset erityisvaikeudet: kielelliset kognitiiviset taidot – vaikeudet 
(esim. ääntämisen ongelmat, niukka ja viiveinen puhe, kuullun 
hahmottamisen vaikeudet) näkyvät kaikilla oppijan käyttämillä kielillä

• Muistin vaikeudet: tiedon käsittelyn, muistiin painamisen ja muistista 
haun vaikeudet

• Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet: oppijan työskentely ja 
suoriutuminen erilaisissa oppimistilanteissa, tehtävissä sekä omassa 
arkipäivässä – dg kriteerinä, että oireet ovat esiintyneet jo lapsuusiässä ja 
näkyvät koulunkäynnin lisäksi muissa tilanteissa



Vieraskielisyys/kaksikielisyys ja kehityksellinen 
kielihäiriö

• Lapsena äidinkieli ei ole kehittynyt yhtä nopeasti 
kuin samanikäisillä, vaikka muut taidot 
kehittyivät

• Kielen kehittyminen on hitaampaa millä tahansa 
kielellä
• "Opin puhumaan vasta kouluiässä."'
• " Ei kukaan ymmärrä puhettani äidinkielellä"

• Hidastaa toisen kielen oppimista – ei estä sitä



Esimerkki puheen tuottamisen 
vaikeudesta
Oppija tuottaa huomattavan niukasti puhetta ja hakee sanoja suomen 
kielellä – tekeekö samaa äidinkielellä?

• Ei  Suomen kielen käsitteistö ei ole vakiintunut, ja oppija joutuu 
siksi hakemaan sanoja ja käsitteitä muistista pitempään.

• Kyllä  Voi olla esimerkiksi sananlöytämisen ongelmaa. Ongelman 
tarkentaminen vaatii omankielistä arviota. 

Arvonen, Katva, Nurminen 2010



Miten asiat sujuvat omalla 
äidinkielellä



Esimerkki ymmärtämisen 
vaikeudesta
Ohjeiden ymmärtäminen on vaikeaa – onko myös  
äidinkielellä?

• Ei  Suomen kielen käsitteistö ei ole vakiintunut, ja oppija joutuu 
siksi hakemaan sanoja ja käsitteitä muistista pitempään. Aikaa 
menee enemmän, koska oppija kääntää ohjeet omalle äidinkielelle. 

• Kyllä  Voi olla vaikea pitää mielessä pidempiä kielellisiä ohjeita.  
Ongelman tarkentaminen vaatii omankielistä arviota. 



Lauseiden toistaminen (somali, Bat)

• Ayaadaa haysa.
• Asaguu u labisayaa.
• Was eyga waxa bisada qaniinaaya.
• Dawacadu ma ayasn daba sovin diiqa.



Oppimisen haasteet vieraskielisellä oppijalla

Lähde: Arvonen, Katva, Nurminen 2009. 



Mitä on tyypillinen toisen kielen 
oppiminen 

• Toisen kielen kehitys opiskelukieleksi on pitkä prosessi
• arkinen jutustelu ½ vuotta
• opiskelussa tarvittava kielitaito 3 – 4 vuotta
• akateeminen opiskelussa tarvittava kielitaito 5 – 10 

vuotta (J. Cummins)

• Ops perusteet: Kielitaidon omaksuminen jatkuu koko 
perusopetusajan. Hyvään oppimiseen vaadittavan 
kielitaidon saavuttaminen vie usein 5 – 7 vuotta.



Opitaan toista kieltä Opitaan toisella kielellä
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Kirjallisessa tuottamisessa samoin

tehtävänanto, aihe: 
mitä haluan sanoa

tuottavan 
kirjoittamisen 

strategiat

käsitteiden 
(sanasto) 

muistaminen ja
mieleen 

palauttaminen (s2)

lauserakenteiden 
hallinta (s2)

sanan kokoaminen 
äänteistä ja 
kirjaimista

hienomotorinen 
suoritus



Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeudet

• Oppimisvaikeudesta ei ole kyse silloin, jos oppilas ei ole 
saanut opetusta tai hän ei osaa opetuskieltä riittävästi.
• Esim. oppimäärien yksilöllistäminen ei perusteltua pelkästään

kielitaidon puutteiden tai kouluhistorian vähäisyyden perusteella.

• opetuksessa: eriyttäminen, joustavat opetusratkaisut, 
oppimissuunnitelma

• Maahanmuuttajaoppilaalla oppimisvaikeuden toteaminen 
vaatii yleensä taitojen kehittymisen seuraamista 
(dynaaminen arviointi).

• Ikä- tai luokkatasolle tarkoitetut arviointivälineet 
alkavat vähitellen soveltua käyttöön.



• Arvonen, A., Katva, L., Nurminen, A. 2010. 
Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien 
tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.                                                           

• Arvonen, A. 2011. Maahanmuuttajanuorten 
oppimisvaikeuksien tunnistaminen. NMI 
Bulletin 1/2011.

• Arvonen, A., Katva, L., Nurminen, A. 2009. 
Maahanmuuttajanuori ja oppimisen 
haasteet – näkökulmia oppimisvaikeuden 
tunnistamiseen. Teoksessa Nissilä & Sarlin
(toim.) Maahanmuuttajien 
oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.

• www.traumajaoppiminen.fi

Julkaisut

http://www.traumajaoppiminen.fi/


Anne Nurminen

anne.nurminen@oppimistaito.fi

Puh. 040 534 7424

www.oppimistaito.fi
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