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Mitä lukemis ja kirjoittamisvaikeudella 
tarkoitetaan? 

Erillinen, merkittävä lukutaidon kehittymisen puute, joka 
ei selity yksinomaan älykkyysiästä, näön 

epätarkkuudesta tai riittämättömästä kouluopetuksesta 
(ICD10) 

Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jo on alkuperältään Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jo on alkuperältään 
neurobiologinen. Sille ovat tunnusomaisia 
/tai sujuvassa sanatunnistuksessa 
ja dekoodaustaito. Nämä vaikeudet johtuvat tyypillisesti kielen 

fonologisen komponentin heikkoudessa, joka on usein 
odottamaton muihin kognitiivisiin kykyihin ja kouluopetuksen 
tehokkuuteen nähden. Sekundaarisina seurauksina voi olla 

luetun ymmärtämisen vaikeuksia 
joka voi haitata sanavaraston ja taustatietomäärän kasvua 

(International Dyslexia Association) 
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ei selity yksinomaan älykkyysiästä, näön 

epätarkkuudesta tai riittämättömästä kouluopetuksesta. 
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Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jo on alkuperältään Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jo on alkuperältään 
neurobiologinen. Sille ovat tunnusomaisia vaikeudet tarkassa ja 
/tai sujuvassa sanatunnistuksessa sekä heikko oikeinkirjoitus 
ja dekoodaustaito. Nämä vaikeudet johtuvat tyypillisesti kielen 

fonologisen komponentin heikkoudessa, joka on usein 
muihin kognitiivisiin kykyihin ja kouluopetuksen 

tehokkuuteen nähden. Sekundaarisina seurauksina voi olla 
luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemisen jääminen vähiin, 

joka voi haitata sanavaraston ja taustatietomäärän kasvua 
(International Dyslexia Association)



Lukivaikeudet ja luetun 
ymmärtäminen 

•  Ransby ja Swansonin (2003) tutkimuksessa 
aikuisia (1723 v), joilla oli lapsuudessa ollut 
lukivaikeus(CDryhmä) (N=20) ja vertaisivat 
kontrolliryhmään (N=20); taidot, joita arvioitiin, 
olivat: älykkyys, sanantunnistus, luetun olivat: älykkyys, sanantunnistus, luetun 
ymmärtäminen, tekstin lukeminen, kuullun 
ymmärtäminen, fonologinen koodaus 
(epäsanat), nopea nimeäminen, kieliopillinen 
päätöksenteko, yleistieto, työmuisti. 

•  Tutkittiin sitä, mitkä tekijät ennustavat luetun 
ymmärtämistä 

Lukivaikeudet ja luetun 
ymmärtäminen 

Ransby ja Swansonin (2003) tutkimuksessa 
23 v), joilla oli lapsuudessa ollut 

ryhmä) (N=20) ja vertaisivat 
kontrolliryhmään (N=20); taidot, joita arvioitiin, 
olivat: älykkyys, sanantunnistus, luetun olivat: älykkyys, sanantunnistus, luetun 
ymmärtäminen, tekstin lukeminen, kuullun 
ymmärtäminen, fonologinen koodaus 
(epäsanat), nopea nimeäminen, kieliopillinen 
päätöksenteko, yleistieto, työmuisti. 
Tutkittiin sitä, mitkä tekijät ennustavat luetun



Tutkimuksen tulokset 
•  Fonologisen prosessoinnin taidot 
(=sanantunnistamistaidot) ennustivat luetun 
ymmärtämistä, mutta myös kuullun 
ymmärtäminen, leksikaalinen päätöksenteko, 
sanavarasto ja yleistieto ennustivat merkittävästi 
suoriutumista luetun ymmärtämisen testistä. suoriutumista luetun ymmärtämisen testistä. 

•  Tutkijoiden johtopäätös tulostensa pohjalta oli: 
mikään yksittäinen kognitiivinen prosessi ei 
ennusta luetun ymmärtämistä, vaan 
pikemminkin näiden eri kognitiivisten prosessien 
koordinointi on merkittävä tekijä luetun 
ymmärtämisen ennustamisessa 
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koordinointi on merkittävä tekijä luetun 
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Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen; ”Toni”; lukion 1.lk” 

•  sanelukirjoituksen normiarvo 
sosialibegagokiissa/sosiaalipedagogiikassa, 
temberamenttisillaan 
/temperamenttisimmillaan,vanginvartian 
/vanginvartijan, /vanginvartijan, 
diskfalikfioitiin/diskvalifioitiin 
•  Luetun ymmärtäminen 13/24; 
Elämän virtateksti; toistava luetun ymmärtäminen 6/8; 
päättelevä  5/8; soveltava luetun ymmärtäminen 2/8 

Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen; ”Toni”; lukion 1.lk” 
sanelukirjoituksen normiarvo 4/10; esim. 

sosialibegagokiissa/sosiaalipedagogiikassa, 

/temperamenttisimmillaan,vanginvartian 

diskfalikfioitiin/diskvalifioitiin 
Luetun ymmärtäminen 13/24; 

teksti; toistava luetun ymmärtäminen 6/8; 
päättelevä  5/8; soveltava luetun ymmärtäminen 2/8



Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen; ”Kaisa”; lukion 1.lk 
•  Sanelukirjoitus normiarvo 4/10; 
diskfalifioitiin/diskvalifioitiin, franckeeraus 
leimaa/frankeerausleimaa, 
struktulalistisen/strukturalistisen; paljon struktulalistisen/strukturalistisen; paljon 
yhdyssanavirheitä 

•  Luetun ymmärtäminen 18/24; toistava 8/8; 
päättelevä 5/8; soveltava 5/8 
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struktulalistisen/strukturalistisen; paljon struktulalistisen/strukturalistisen; paljon 

Luetun ymmärtäminen 18/24; toistava 8/8; 
päättelevä 5/8; soveltava 5/8



Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen ”Kalle; lukion 1.lk” 

•  Sanelukirjoitus 7/10; 
diskvalitioitiin/diskvalifioitiin, 
frankkeerausleimaa/frankeerausleimaa, 
kansallisdibliografia/kansallisbibliografia kansallisdibliografia/kansallisbibliografia 

•  Luetun ymmärtäminen 13/24; toistava 8/8, 
päättelevä 5/8, soveltava 0/8; opettaja oli 
kirjoittanut ”aika loppui kesken” 
hitaus?? 

Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen ”Kalle; lukion 1.lk” 
Sanelukirjoitus 7/10; 
diskvalitioitiin/diskvalifioitiin, 
frankkeerausleimaa/frankeerausleimaa, 
kansallisdibliografia/kansallisbibliografia kansallisdibliografia/kansallisbibliografia 
Luetun ymmärtäminen 13/24; toistava 8/8, 
päättelevä 5/8, soveltava 0/8; opettaja oli 
kirjoittanut ”aika loppui kesken” lukemisen



Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen ”Pentti”, lukion 1 lk 
•  Sanelukirjoitus 5/10; 
diskvalifoitiin/diskvalifioitiin, 
apteekkitarkastainlaboratoriossa/apteekki 
tavaraintarkastuslaboratoriossa, tavaraintarkastuslaboratoriossa, 
utrabasteroinissa/ultrapastöroinnissa 

•  Luetun ymmärtäminen 21/24 toistava 8/8, 
päättelevä 7/8, soveltava 6/8 

Lukivaikeus ja luetun 
ymmärtäminen ”Pentti”, lukion 1 lk 
Sanelukirjoitus 5/10; 
diskvalifoitiin/diskvalifioitiin, 
apteekkitarkastainlaboratoriossa/apteekki 
tavaraintarkastuslaboratoriossa, tavaraintarkastuslaboratoriossa, 
utrabasteroinissa/ultrapastöroinnissa 
Luetun ymmärtäminen 21/24 toistava 8/8, 
päättelevä 7/8, soveltava 6/8



Vieraan kielen oppimisvaikeudet 
•  Monisyinen ongelmakenttä, johon kietoutuvat 
motivaatio, oppimiskokemukset, kognitiivinen 
kapasiteetti, asenteet ja tunteet; Sparks (2006) 
oli 1990luvulla sitä mieltä, että on erillinen 
oppimisvaikeus, mutta nyt myöhemmin on sitä oppimisvaikeus, mutta nyt myöhemmin on sitä 
mieltä, että erillistä ”diagnoosia” ei tarvita. 

•  Selkeimmin kuitenkin liittyy lukivaikeuteen, jonka 
perusongelmat: fonologisen koodauksen 
ongelmat ja nopean nimeämisen ongelmat 
säilyvät aikuisuuteen saakka (Vukovic, Wilson & 
Nash 2004) 
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säilyvät aikuisuuteen saakka (Vukovic, Wilson &



Vieraan kielen oppimisvaikeuksien taustalla 
olevia tekijöitä 

(Service 2008, Moilanen 2008): 

1.  Fonologisen koodauksen ongelmat; 
epätarkka äänteiden erottelukyky 

2.  Fonologisen työmuistin ongelmat; 
äännemuistin ongelma äännemuistin ongelma 

3.  Ongelmat visuaalisessa 
hahmottamisessa 

4.  Vaikeudet hahmottaa kielioppia 
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Vaikeudet hahmottaa kielioppia



Yliopistoopiskelijoiden 
kommentteja: 

•  Kielet ovat olleet aina vaikeita ja varsinkin 
englanninkielisten kirjojen lukeminen 
askarruttaa..” 

•  Lapsena koettua”Lukemisen opettelu •  Lapsena koettua”Lukemisen opettelu 
tuotti vaikeuksia …pitkät ja vaikeat 
sanat pitää lukea kirjain 
kirjaimelta..vierasperäiset sanat ovat 
vaikeita.. 

•  ..sainko mä jotain tukiopetusta?... 

opiskelijoiden 
kommentteja: 
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•  ..kun katon kalvolta ja rupean 
kirjoittamaan.. sitten en tiedäkään mikä se 
sana on…” 

•   •   
•  Päästyäni koko tenttialueen loppuun on 
ensimmäisen kirjan lukemisesta jo niin 
pitkä aika, että osa asioista on unohtunut. 

..kun katon kalvolta ja rupean 
kirjoittamaan.. sitten en tiedäkään mikä se 

Päästyäni koko tenttialueen loppuun on 
ensimmäisen kirjan lukemisesta jo niin 
pitkä aika, että osa asioista on unohtunut.



Miten esteitä purettiin? 
•  erityispedagogisella opetuksella ja ohjauksella (20 
tuntia) 

•  yliopistoopiskelijan sisäisellä dialogilla: 
•  ei yliopistoopiskelijalla voi olla mitään..eikä niistä 
ainakaan voi puhua.. ainakaan voi puhua.. 

•  ” olin sitä mieltä, että tässä elämänvaiheessa asialle 
ei enää voi tehdä mitään, mutta se käsitys on 
muuttunut.”  
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opiskelijan sisäisellä dialogilla: 
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.. ja poistettiin.. 

•  .löytää oleellinen samoin kuin 
suomenkielisestä tekstistä.. 

•  ...nyt oon päättäny ottaa kurssin, jossa on 
vain englanninkielinen vain englanninkielinen 
materiaali...kokeillaan miten käy 

.. ja poistettiin.. 

.löytää oleellinen samoin kuin 
suomenkielisestä tekstistä.. 
...nyt oon päättäny ottaa kurssin, jossa on 
vain englanninkielinen vain englanninkielinen 
materiaali...kokeillaan miten käy
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