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Mitä oppimisvaikeudet ovat? 

Kun koulussa tai opiskelussa on hankaluuksia, kyse voi olla oppimisvaikeudesta. 
OPPIMISVAIKEUS tarkoittaa sitä, että uusien taitojen oppiminen on 
poikkeuksellisen hidasta. Esimerkiksi lukemaan ja laskemaan oppiminen ei suju 
kuten muilla.  

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä ja tavallisia. 
Vaikeudet ovat usein synnynnäisiä.  

 Oppimisvaikeutta ei voi itse aiheuttaa.

 Vaikeus ei johdu laiskuudesta tai tyhmyydestä.

 Oppimisvaikeudesta ei ole kyse silloin, jos opiskelija ei ole saanut
opetusta
tai hän ei osaa opetuskieltä riittävästi.

On tärkeää, että oppimisvaikeudet todetaan. Silloin oppimista voidaan 
edistää ja tukea monin tavoin.  

Kenen kanssa voi keskustella oppimisvaikeuksista? 

Alle kouluikäiset: neuvola, päiväkoti 
Kouluikäiset: opettaja, erityisopettaja, koulupsykologi, terveydenhoitaja, 

koululääkäri  
Aikuiset: oppilaitoksen erityisopettaja, oma lääkäri, 

oppimisvaikeusjärjestöt ja -yhdistykset 
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ESIMERKKEJÄ OPPIMISVAIKEUKSISTA 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, 
lukivaikeudet 

 lukeminen hidasta ja/tai virheellistä

 kirjoittamisessa virheitä

 luetun ymmärtäminen vaikeaa

 usein vieraiden kielten oppiminen
vaikeaa

Matematiikan oppimisvaikeudet 
Vaikeaa esimerkiksi 

 oppia yhteenlaskuja ja kertolaskuja
päässä laskien

 lukea ja ymmärtää suuria lukuja ja
niiden merkityksiä

 muuttaa senttimetrejä metreiksi

OPPIMISVAIKEUKSIIN VOI LIITTYÄ SEURAAVIA VAIKEUKSIA 

Kielelliset vaikeudet 
Vaikeaa esimerkiksi 

 seurata toisen puhetta

 ymmärtää monimutkaisia tai pitkiä
lauseita

 löytää oikeita sanoja

 kuulla ja sanoa sanoja oikein

Nähdyn hahmottamisen vaikeudet 
Vaikeaa esimerkiksi 

 katsoa ja ymmärtää kuvia, taulukoita
tai kelloa

 löytää perille vieraissa ympäristöissä

 seurata opetusta taululta

Motoriset vaikeudet 
Karkeamotoriikka: koko kehon liikkeiden 
hallinta kömpelöä  
Esimerkiksi  

 kompastelu, horjahtelu liikkuessa

 tasapainon hallinta vaikeaa

Motoriset vaikeudet 
Hienomotoriikka: käden käytön vaikeutta 
Vaikeaa esimerkiksi 

 piirtää tai värittää tarkasti

 tarttua esineisiin sopivalla voimalla

 käsitellä pieniä esineitä sujuvasti
(esim. kynänkäyttö, kengännauhan
solmiminen)

Tarkkaavaisuusvaikeudet 
Vaikeaa 

 keskittyä

 suunnitella tekemistään

 istua paikallaan

 toimia ryhmässä

 tehdä asioita loppuun

Muistin vaikeudet 
Vaikeuksia esimerkiksi 

 oppia ja palauttaa mieleen uusia
sanoja

 muistaa pitkiä ohjeita tai kuultuja
tarinoita

 oppia nähtyjä asioita, esimerkiksi
karttoja tai kuvioita

 oppia uusia liikesarjoja tai
toimintatapoja

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet 
Koulussa on vaikeuksia monissa oppiaineissa. Lisäksi voi olla hankaluutta kaverisuhteissa, 
arjen askareissa tai työssä pärjäämisessä. 


