
Opiskelun ja oppimisen tuen 
tukikortisto opiskelijalle

 



 

Erityisopetuksen perusteet

01 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet
02 Kielelliset vaikeudet
03 Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt
04 Lievä kehityksen viivästyminen
05 Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma
06 Psyykkiset pitkäaikaissairaudet
07 Fyysiset pitkäaikaissairaudet
08 Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet
09 Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus
10 Kuulovamma
11 Näkövamma
12 Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta

Erityisopetuksen peruste määräytyy erityisopetuksen saannin ensisijaisen syyn mukaan.



 

• ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, 
ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. 

• ADHD:n ilmeneminen: 

• keskittyminen, ohjeiden seuraaminen tai asian loppuun tekeminen vaikeaa
• puutteellinen ajantaju ja siitä johtuva myöhästely
• tavaroiden kadottaminen ja tehtävien unohtaminen
• vaihteleva suorituskyky
• huolimattomuus ja ulkopuolisista ärsykkeistä häiriintyminen
• matala turhautumiskynnys ja siitä johtuvat kiukunpuuskat
• paikoillaan pysyminen vaikeaa
• esineiden hypistely
• puhuminen tai toiminta ennen ajattelua
• toisten keskeyttäminen, häiritseminen, päälle puhuminen
• sosiaalisten viestien tulkitseminen vaikeaa

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö



 

• Tee itsellesi lista tehtävistä. Aloita yksi tehtävä kerrallaan. Tee se loppuun.
• Tee yksi vaihe kerrallaan.
• Pyydä opettajaa toistamaan ohje, jos et ymmärtänyt.
• Pyydä opettajaa näyttämään mallia.
• Käytä huomiokynää.
• Keskustele ja tee kysymyksiä opeteltavasta asiasta.
• Pyydä luentomateriaali etukäteen ja tutustu siihen.
• Mikäli mieleesi nousee kysymyksiä opetuksen aikana, kirjaa asiat ylös ja kysy myöhemmin.
• Mikäli tarvitset tukea keskittymiseen, esim. pienen esineen hypistely tai piirtely, kannattaa 

keskustella  opettajan kanssa.
• Jaa koealue pieniin osiin.
• Käytä korvatulppia kokeessa.
• Rauhallinen ympäristö ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimistasi.
• Luo päiviisi selkeyttä ja säännöllisyyttä.
Opettele kalenterin käyttöä ja tee kalenteriin merkintöjä. Seuraa kalenteriasi. Käytä muistutta-
jaa ja muistilappuja.

Lisätietoa:
ADHD –liitto:  www.adhd-liitto.fi

Keinoja selvitä opiskelussa



 

Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jolla on neurobiologinen tausta.
Lukivaikeuden ilmenemismuodot ovat hyvin yksilöllisiä:
• lukeminen hidasta ja väsyttävää
• virheitä luettaessa
• luetun ymmärtäminen vaikeaa
• olennaisen asian löytäminen ja yksityiskohtien muistaminen vaikeaa
• kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa
• kirjaimia, tavuja tai sanan loppuja voi jäädä luettaessa pois
• mekaaninen kirjoittaminen vaikeaa; huono käsiala, ylisuuret kirjaimet yms.
• kirjaimia ja tavuja jää pois kirjoitetusta tekstistä
• kirjaimia tai numeroita puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa
• tekstin tuottaminen vaikeaa
• sanellusta tekstistä sanojen muistaminen vaikeaa
• johdonmukaisen lauseen rakentaminen vaikeaa
• kieliopin mukainen kirjoittaminen vaikeaa
• Lukivaikeuteen voi liittyä myös
• tilan ja ajan hahmottamisen vaikeus
• motorinen kömpelyys
• vaikeus käden ja silmän yhteistyössä
• toiminnan ohjauksen haasteita

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus (lukivaikeus)



 

• Kerro vaikeudestasi opettajalle.
• Varaa aikaa lukemiseen ja oppimiseen.
• Jos kirjaimet hyppivät, kokeile tekstin lukemista värillisen kalvon läpi tai seuraa rivejä viivaimel-

la.
• Aloita uuden asian muistiinpanot vihkossa uudelta sivulta.
• Tee vihkoon sisällysluettelo.
• Lue tehtävä ääneen.
• Pyydä toista henkilöä kyselemään sinulta koealuetta.
• Kuuntele äänikirjoja tai nauhoita itse lukemasi materiaali. 
• Käytä värikyniä erottelemaan asioita.
• Käytä numerointia, miellekarttaa ja värillisiä tarralappuja.
• Pyydä lupaa käyttää kännykän kameraa tai tablettia tuntimuistiinpanojen tallentamiseen.
• Uskaltaudu kysymään opettajalta selvennys vieraisiin termeihin ja sanoihin.
• Käytä tietokonetta ja tekstinkäsittelyssä oikolukuohjelmaa.
• Pyydä luentomateriaali etukäteen.
• Pyydä lisäaikaa kokeeseen ja kysy mahdollisuutta korvata kirjallinen tehtävä suullisesti.

Lisää tietoa:
Kuntoutusportti Celia:  Oppimisvaikeus.fi
Apuvälineitä ja vinkkejä opiskeluun: lukihairio.fi
Celia-kirjasto www.celia.fiErilaisten oppijoiden liitto www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
Ylioppilastutkinto. Määräykset ja ohjeet: Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen ylioppilastutkin-
nossa: www.ylioppilastutkinto.fi

Keinoja selvitä opiskelusta



 

• Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ovat vaikeasti määriteltävissä olevia oppimisvaikeuksia ja 
toimintakyvyn puutteita.

• Nämä vaikeudet haittaavat suoriutumista lähes kaikissa oppimiseen liittyvissä asioissa.
• Laaja-alaiset oppimisvaikeudet voivat tulla esiin seuraavalla tavalla:

• keskittyminen ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen on vaikeaa
• oppiminen on hidasta
• uusissa tilanteissa selviytyminen haastavaa
• käsitteiden muodostaminen vaikeaa
• tehtävien suunnittelu ja suorittaminen työlästä
• impulsiivisuus, yliaktiivisuus tai passiivisuus.

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet



 

• Käytä vahvuuksiasi ja kehitä heikkouksiasi.
• Opiskele aktiivisesti. Hyödynnä eri aisteja. Opiskele suunnitelmallisesti.
• Kysy opettajalta, mikä opiskeltavasta asiasta on olennaista.
• Pyydä opettajaa toistamaan ohje tai näyttämään mallia, jos et ymmärtänyt.
• Jaa pitkä ohje osiin ja tee yksi tehtävä kerrallaan.
• Kertaa tehtävää riittävästi, jotta opit asian.
• Varaa riittävästi aikaa oppimiseen.
• Opettele kalenterin käyttöä ja tee kalenteriin merkintöjä. Seuraa kalenteriasi. 

Käytä muistuttajaa ja muistilappuja.
• Rauhallinen ympäristö ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimistasi.
• Luo päiviisi selkeyttä ja säännöllisyyttä.
• Muista levätä ja rentoutua! 

Lisää tietoa:
Esteetön amis: www.esteetonamis.fi

Keinoja selvitä opiskelussa



 

• Tunnista oma erityislaatusi ja omat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi.
• Arvosta itseäsi.
• Voit valita itsellesi erilaisia tapoja toimia ja vaikuttaa omaan toimintaympä-

ristöösi. Keskustele siitä opettajasi ja ohjaajasi kanssa.
• Voit oppia monia asioita omassa oppimisen tahdissasi, kun saat yksilöllistä 

tukea oppimiseen, ymmärtämiseen, kommunikointiin ja arkielämään.
• Yksilöllinen, tarpeenmukainen tuki auttaa sinua elämään hyvää, itsenäistä 

elämää.

Kehitysvammaisuus
Keinoja selvitä opiskelussa  ja arjessa



 

Käytä:
• sosiaalista mediaa rohkeasti apunasi oppimisessa ja vuorovaikutustilanteissa
• kalenteria ja tee merkintöjä, seuraa kalenteriasi 
• kännykän muistuttajaa ja ajanhallintaa 
• kännykkäkameraa opiskelun apuvälineenä
• muistilappuja.

• Uusia asioita opiskellessasi toista ja kertaa toimintaa riittävän useasti.

• Hyödynnä omia kommunikoinnin apukeinojasi vuorovaikutustilanteissa.

• Rauhallinen ympäristö ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimistasi.  Poista häiritse-
vät äänet.

• Luo päiviisi selkeyttä ja säännöllisyyttä.  Tee itsellesi päiväohjelma (opiskelu, 
ruokailu, vapaa-aika, lepo).

• Muista levätä ja rentoutua.

Lisää tietoa:
Kehitysvammaisten tukiliitto: www.kvtl.fi
Kehitysvammaliitto: www.kvl.fi



 

Aspergerin oireyhtymä (AS)

• AS on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaikeuksia erityi-
sesti sosiaalisissa taidoissa, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa.

• Oireyhtymässä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkea-
vaa.

• AS näkyy opiskelussa ja arjessa:
• sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikointi vaikeaa
• toisen ihmisen asemaan asettuminen vaikeaa
• asioiden kirjaimellinen ymmärtäminen ja yksityiskohtiin takertuminen tavallista
• toiminnanohjaus vaikeaa, esim. vaikea suunnitella järkevää työjärjestystä
• muutoksiin sopeutuminen vaikeaa
• riippuvuus rutiineista tai rituaaleista
• poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin
• erityisiin mielenkiinnon kohteisiin paneutuminen
• tehtävien aloittaminen ja lopettaminen vaikeaa.



 

Keinoja selvitä opiskelussa

• Sinulla on yksilöllisiä vahvuuksia ja tuen tarpeita. Kerro opettajallesi tai ohjaajallesi, 
jos sinulla on erityislahjakkuus.

• Kerro opettajallesi tai ohjaajallesi mikäli tarvitset: 
• riittävän fyysisen etäisyyden
• rauhallisen istumapaikan
• selkeät ja yksinkertaiset ohjeet
• helposti ymmärrettävää kieltä ilman kielikuvia
• konkreettiset toimintaohjeet
• apua tehtävien alkuun, ohjaamista eteenpäin ja takarajan palautukselle
• aikaa vastaamiseen tai asiaan lisäselvitystä
• selkeän päivä- ja viikko-ohjelman sekä ennakkotiedon tulevista tapahtumista ja muutoksis-

ta.
• Käytä:

• kuvia ja piirroksia 
• kalenteria ja tee merkintöjä, seuraa kalenteriasi. 
• kännykän muistuttajaa

• Kiinnitä huomiota ympäristöön:
• poista ylimääräiset ärsykkeet ja häiritsevät äänet
• himmennä kirkkaat valot, tuuleta huone.

Lisätietoa:
Autismi- ja aspergerliitto:  www.autismiliitto.fi



 

CP-vamma

• Haitta-aste vaihtelee vähäisistä toiminnan häiriöistä monivammaisuuteen.
• Ihmiset ovat hyvin erilaisia keskenään huolimatta samasta diagnoosista. CP-vamman 

lievä esiintyminen ei edellytä ympäristöltä mitään toimenpiteitä.
• Liikunnallinen vamma, eikä yksinään vaikuta muuhun aivotoimintaan.
• CP-vammaan voi liittyä liitännäisvammoja

• puhevamma
• tuntoaistimusten huono kehittyminen
• kuuloon tai näköön liittyvät hahmotushäiriöt
• eri aistien yhteistoiminnan ongelmat
• epilepsia
• kehitysvamma.

• Jokaisella on oikeus koulutukseen ja yhtäläinen oikeus tehdä työtä (YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskeva yleissopimus)



 

Keinoja selvitä opiskelussa

• Kerro opettajallesi tai ohjaajalle tarpeistasi erityisjärjestelyihin, esimerkiksi 
• aikaa vuorovaikutustilanteeseen 

• liikkumisen esteettömyys
• korvaavat kommunikaatiomenetelmät
• yhteistyö tukiverkoston ja/tai henkilökohtaisen avustajan kanssa
• työpisteen säädettävyys ja hyvä ergonomia
• tarvitsemasi lepotauot.

• Ilmaise halusi toimia fyysisesti ja sosiaalisesti yhdessä muun ryhmän kanssa.
• Kaikissa ominaisuuksissa ja asioissa olet yksilöllinen ja ainutlaatuinen ihminen.

Lisätietoa:
Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille: http://www.cp-portaali.fi/ 
CP-liitto www.cp-liitto.fi
Ylioppilastutkinto. Määräykset ja ohjeet: Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon 
ottaminen ylioppilastutkinnossa:  www.ylioppilastutkinto.fi



 

Kuulovamma

• Henkilö, jolla on jonkinasteinen tai –laatuinen kuulonalenema:
• huonokuuloisella kuulovamma on osittainen: kuulee puhetta ja pystyy kommunikoimaan 

kuulokojeen avulla käyttämällä tukena huuliolukua
• syntymästään saakka kuuro tai varhaislapsuudessaan kuulonsa menettänyt henkilö kom-

munikoi pääasiallisesti viittomakielellä
• kuuroutunut henkilö on menettänyt kokonaan kuulonsa puheen oppimisen jälkeen ja kom-

munikoi useimmiten puheella ja  tukimenetelmillä esim. tekstitulkkaus tai viittomat
• Huonokuuloisille vaikeuksia tuottavat:
• keskustelutilanteet suuremmissa ryhmissä
• meluisa ja kaikuva ympäristö
• laitteiden äänten erottelu.
• Jos opiskelija ei selviä opiskelusta pelkkien kuunteluapuvälineiden avulla, hänellä on 

mahdollisuus saada opiskelutulkkausta viittomakielellä ja/tai kirjoitustulkkauksena.



 

Keinoja selvitä opiskelussa

• Opasta opettajaasi ja/tai ohjaajaasi käyttämään ja tuntemaan apuvälineittesi toiminta
• Selvitä opettajallesi ja/tai ohjaajallesi, että

• selkeä puhe kohdistetaan suoraan sinulle
• hyödyt saadessasi opettajalta materiaalin etukäteen, esim. tiivistelmät
• huomion kiinnittämiseksi voit heilauttaa kättäsi tai taputtaa kevyesti olkapäälle
• kanssasi voi keskustella myös  kirjoittamalla selkeää kieltä
• yhteydenpito kanssasi käy helpoimmin tekstiviesteillä tai sähköpostilla.

• Valitse istumapaikkasi
• luokassa eturiviin ja ikkunan puoleiselta sivulta, niin että valo tulee takaasi puhujan kasvoille
• paremmin kuuleva korva on luokkaan ja opettajaan päin
• tuoliksi kääntyvä työtuoli, joka helpottaa opiskelijatovereiden vastausten näkemistä.

• Olet tasavertainen opiskelija muiden joukossa kuulovammasta huolimatta.

Lisää tietoa: Kuuloliitto www.kuuloliitto.fi
Kuurojen liitto ry. www.kl-deaf.fi
Ylioppilastutkinto. Määräykset ja ohjeet: Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen 
ylioppilastutkinnossa:  www.ylioppilastutkinto.fi



 

Näkövamma

• Näkövammainen on henkilö, jolle näkökyvyn heikkenemisestä aiheutuu huomattavaa haittaa 
jokapäiväisessä elämässä.

• Näkemisen aste vaihtelee yksilöllisesti. Näkövammainen voi olla heikkonäköinen tai sokea.
• Haitan asteeseen vaikuttavat esimerkiksi vamman laatu, vammautumisikä, kyky sopeutua 

psyykkisesti, kyky oppia uutta, tehtävien näkökyvylle asettamat vaatimukset ja henkilön toimin-
takyky.

• Voi aiheuttaa ongelmia liikkumisessa, asioimisessa ja ympäristön hahmottamisessa.
• Saattaa asettaa haasteita sosiaaliselle kanssakäymiselle: esim. ihmisten tunnistaminen ja 

ilmeiden ja eleiden havaitseminen vaikeaa.
• Heikkonäköisyyteen liittyy usein hämäräsokeutta ja häikäistymisherkkyyttä.



 

Keinoja selvitä opiskelussa

Kerro opettajallesi ja/tai ohjaajallesi, että hän
• koskettaa kevyesti olkapäähäsi tai sanoo sinulle jotain, kun haluaa kiinnittää huomiosi
• käyttää puheessa täsmällisiä ilmauksia
• kuvailee sinulle uutta ympäristöä ja läsnäolijoita
• kertoo, ennen kuin poistuu tilasta.

Kerro millaisia apuvälineitä tarvitset liikkumiseen, työn tekemiseen ja kommunikointiin

Tiedota ryhmällesi, että toimintaasi helpottaa, kun
• tavarat ja esineet ovat tietyillä paikoilla
• kulkuväylät pidetään vapaina
• voit koskea ja tunnustella tilaa ja esineistöä.

Lisää tietoa:
Näkövammaisten keskusliitto, Palvelut näkövammaisille:  www.nkl.fi
Ylioppilastutkinto. Määräykset ja ohjeet: Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen 
ylioppilastutkinnossa:  www.ylioppilastutkinto.fi



 

Kortisto on muokattu Savon ammatti- ja aikuisopiston käyttöön 
Kunnolla ammattiin! –hankkeessa.

Kortiston 2. painoksen muokkaamisesta ja painatuksesta vastaa 
TATU – tartu tutkintoon! –hanke.

Kortiston taustalla ovat TOKKA 2 -projektissa tuotetut ohjauskortit.



 

Tämä opas kertoo erilaisista oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavista teki-
jöistä, joihin opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada ohjausta, tukea 

ja erityisopetusta. Opiskelijan oppimisen tukena oppilaitoksessa toimii 
koko opetus-, ohjaus ja opiskelijahuoltohenkilöstö.

Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan HOJKS, eli henkilökoh-
taisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 

Korteissa on lyhyesti kerrottu erityisopetuksen perusteena olevista syis-
tä. Korttien kääntöpuolella kuvataan keinoja opiskelusta selviämiseen ja 

oppimisen tukemiseen.
 


