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Erilaisten oppijoiden liitto
Erilaisten oppijoiden liitto (EOL)

• Kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa erilaisille 

oppijoille, läheisille, ammattilaisille.

• Toimii valtakunnallisesti matalan kynnyksen 

periaatteella.

• Järjestää koulutuksia, tapahtumia ja vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti erilaisten oppijoiden 

mahdollisuuksiin pärjätä opinnoissa, arjessa ja 

työelämässä.

Oppimisen apuvälinekeskus

Keskittyy yllä olevien asioiden lisäksi oppimista ja työtä 

sujuvoittaviin apuvälineisiin.

Pyrkii lisäämään tietoisuutta ja käyttöastetta tarjoamalla 

ohjausta, koulutusta, neuvontaa ja materiaaleja.  



• Kuormittava elämäntilanne

• Jännittäminen

• Häpeä

• Heikot (digitaaliset) perustaidot

• Heikko käsitys omista oppimistaidoista

• Muutokset oppimisympäristössä tai -tehtävissä

• Puutteellinen ja yksipuolinen ohjaus- ja 

perehdytysmateriaali

• Oppimisvaikeudet

Digitaalisten taitojen harjoitteluun 

vaikuttaa moni asia



Lukivaikeus n. 5-10%

Hahmottamisen vaikeus n. 4-5% 
Matematiikan erityisvaikeus n. 5-8%

Tarkkaavuuden vaikeus n. 2-4%

Kielellinen erityisvaikeus n. 7%
Motorinen erityisvaikeus n. 5%

• Synnynnäisiä, keskushermoston toiminnan 
poikkeavuudesta johtuvia

• Ilmenevät tietyn taidon alueella kuten luku-, 
kirjoitus tai matematiikan taidoissa

• Usein perinnöllisiä ja pysyviä

• Ilmenevät riippumatta henkilön muusta 
lahjakkuudesta ja eri tavoin eri elämäntilanteissa

• Syynä ei ole peruskoulutuksen tai harjoittelun puute 

• Eivät liity henkilön älykkyyteen 

• Opiskelija ei välttämättä ole itse tietoinen 
oppimisvaikeudestaan

Kehitykselliset oppimisvaikeudet



• Näköön liittyvät rajoitteet

• Kuuloon liittyvät rajoitteet

• Fyysiset ja motoriset rajoitteet

• Kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet

Toimintarajoitteet tai vammat



• Asenne

• Aiemmat ikävät kokemukset 

• Väsymys 

• Sairaus 

• Lääkitys 

• Elämänhallinnan vaikeudet

Miksi voi olla vaikeaa 

omaksua uutta?



• Motivaation puutteena

• Kyseenalaistamisena

• Vaikeutena ymmärtää ohjeita

• Eri tilanteissa erilaisena osaamisena

• Aikaansaamattomuutena

• Ali- tai ylisuorittamisena

• Poissaoloina

• Kipuina

• Häpeänä ja riittämättömyyden tunteina

• Stressaantumisena

• Uupumisena

• Ärtymisenä

Erilainen oppijuus

näyttäytyy…



• Epäonnistumisen kokemukset

• Koulukiusaamiskokemukset

• Häpeä

• Huono itsetunto ja itsetuntemus

• Heikko minäpystyvyys

• Tiedolliset aukot perusasioissa

• Ulkokehällä oleminen

• Avun pyytämisen vaikeus

Taustalla voi

vaikuttaa…



• Mielenterveyden haasteita

• Riittämättömyyden tunnetta

• Toimintakyvyn haasteita

• Jatkuvaa äärirajoilla ponnistelua

• Stressiä ja kuormittumista

• Turhautumista

• Luovuttamista

• Välttelykäyttäytymistä

Joista voi seurata…



Hävettää -
en kehtaa 

kysyä 
enää.

Parempi vaan 
yrittää yksin. 

Kukaan ei osaa 
auttaa 

kuitenkaan.

Huomaakohan 
opettaja, 

etten 
ymmärtänyt…

Miksi tämä on 
aina niin 
vaikeaa?

Ei tästä 
mitään tule, 
miksi edes 

yritän…

Erilaisen oppijan ajatuksia… 



• Funkify – simulaattori  
• Google Chrome -nettiselaimen lisäosa 
• Linkki esittelyvideoon

• Silktide – simulaattori
• Google Chrome -nettiselaimen lisäosa 

• Yle: Testaa, miten pärjäisit lukihäiriön 
kanssa – lukivaikeudet eivät liity älyyn, silti 
ne johtavat usein pilkkaan ja vähättelyyn

Millaista on käyttää digitaalisia 
palveluja erilaisena oppijana? 

https://chrome.google.com/webstore/detail/funkify-%E2%80%93-disability-simu/ojcijjdchelkddboickefhnbdpeajdjg?hl=en
https://youtu.be/1c7bbSzou5g
https://yle.fi/uutiset/3-10276747


Erilaisen oppijan vahvuuksia… 

Sinnikkyys

Luovuus

Periksi-
antamattomuus

Kokonaisuuksien 
näkeminen Hyvät 

ongelmanratkaisukyvyt

Sosiaaliset 
taidot

Tehokkuus

Erilaisten 
näkökulmien-

ottokyky

Idea-
rikkaus!



Ku inka  t ukea  

e r i l a i s i a  

opp i j o i t a  

d i g i t a a l i s t e n  

t a i t o j e n  

ha r j o i t t e l u s sa ?  



• Millaisia palveluita käytetään? 

• Kuinka saavutettavia ne ovat?

• Tunnetaanko ja hallitaanko niiden helppokäyttötoiminnot?

• Koulutetaanko opettajia?

• Opettajien täydennyskoulutus

• Opettajien heikot perustaidot ja oppimisvaikeudet

• Onko opettajilla yhteneväiset toimintatavat?

• Kuinka paljon erilaisia ympäristöjä ja palveluita käytössä?

• Kuinka monta tunnistautumista ja kirjautumista pitää hallita? 

• Tutustutaanko ympäristöihin yhdessä?

• Ohjeistetaanko miten niissä toimitaan?

• Löytyykö selkeästi tieto mistä, miten ja keneltä pyydetään apua

Digitaaliset oppimisympäristöt



• Millä perusteella laitehankinnat tehdään?

• Tietääkö hankinnoista päättävä käyttäjien tarpeet ja 

mitä eri laitteet mahdollistavat?

• Millaisia laitteita käytetään?

• Millaisia helppokäyttötoimintoja niissä on?

• Onko kaikilla samat laitteet käytössä?

• Huomioidaanko opiskelijoiden yksilölliset tarpeet?

• Onko oppilailla lupa käyttää omia laitteita?

• Päivitetäänkö laitteet, käyttöjärjestelmät ja ohjelmat 

säännöllisesti?

Laitteet ja ohjelmat



• Nämähän sinä jo osaat….

• Lue ohjeet vielä kerran, kyllä sitten 

ymmärrät…

• Sitä pitää vaan harjoitella enemmän…

• Kyllä sinä pystyt,  kun vaan yrität vielä…

• Tee suunnitelma ja noudata sitä…

Millaisia sanavalintoja käytämme?



• Mitä minä voin tehdä auttaakseni sinua?

• Onko jotain, mitä minun tulee ymmärtää, että voin 

paremmin auttaa sinua?

• Millaisilla keinoilla voisin tukea sinua?

• Kuinka paljon tarvitset aikaa?

• Miten olet aikaisemmin selviytynyt?

• Katsotaan yhdessä, minä autan.

Vai näin?



• Joukossa on aina erilaisia oppijoita!

• Ei yhtä tapaa, joka sopisi kaikille

• Ei oleteta, että oppilaat osaavat toimia digitaalisissa 

ympäristöissä

• Luontevuus, voimavara- ja vahvuuslähtöinen  → toiveikkuus

• Positiivinen palaute ja rohkaisu

• Tunnistetaanko osaaminen ja vahvuudet?

Erilainen oppija opetuksessa 1/2



• Turvallisen & luottamuksellisen ilmapiirin luominen

• Käytä selkeää kieltä

• Käytä monikanavaisia materiaaleja (kuva, ääni, video)

• Huomioi erilaiset oppimistavat

• Etene rauhallisesti ja anna riittävästi aikaa harjoittelulle

• Oppimateriaaleja, joihin voi palata 

Erilainen oppija opetuksessa 2/2 



EARLI: Ohjeita erityistä tukea tarvitsevien 
oppijoiden inklusiiviseen verkko-opetukseen

• Selkeä ja yksinkertainen yleisnäkymä -> löytyy helposti tehtävät.
• Ohjeistus miten oppimisympäristössä toimitaan ja miten siellä liikutaan. 
• Perehdytetään millaisia toimintoja oppimisympäristössä sisältää.
• Käytetään selkeää ja yksinkertaista kieltä.
• Seurataan oppilaiden edistymistä ja mukautetaan sisältöjä käyttäjien tarpeiden 

mukaisesti.
• Käytetään monilukutaitoa tukevia materiaaleja (esim. kuva, animaatio, äänite ja 

video sekä niiden kirjoitettuja vastineita).
• Ohjataan hyödyntämään lisämateriaaleja ja pyytämään apua opettajalta erilaisissa 

pulmatilanteissa.
• Kerrotaan, miten oppilas saa palautetta oppimisestaan niin oppilaalle itselleen kuin 

huoltajallekin.

Lähde: The European Association for Learning and Instruction, EARLI, Special 
Educational Needs (SIG15). Suomennos Kati Sormunen

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326641/EARLI_SIG15_Ohjeita_erityisoppilaiden_verkkoopetukseen.pdf?sequence=4


Mi l l a i nen  on  

t u rva l l i nen  j a  

s aavu t e t t a va  

d i g i t a a l i nen  

opp im i s -

ympä r i s t ö ?



Sosiaalinen 

• Kokemus, että voi olla 
vaivattomasti 
vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa ilman pelkoa toisten 
reaktioista.

Pedagoginen

• Opetuksen ja ohjeiden 

selkeys, ennakoitavuus, 

kannustava palaute ja 

oppijan taitotason mukaiset 

tehtävät sekä työrauhan 

ylläpitäminen.

Psyykkinen

• Kokemus ja tunne siitä, että 
tulee kuulluksi, uskaltaa 
sanoa mielipiteensä ja on 
hyväksytty omana itsenään.

Fyysinen

• Esim. rakennukset, opetustilat, 

oppimateriaalit, irtaimisto, 

valaistus, siisteys ja ilmanvaihto.

• SAMK Tilojen 

esteettömyyskartoitus  aistit 

huomioiden

• Tarkistuslista 

• Digitaalinen tarkistuslista

Turvallinen oppimisympäristö

https://www.samk.fi/wp-content/uploads/2016/06/Esteettomyys_Tilojen_esteettomyyden_tarkistuslista_julkaisu-1.pdf
https://aistiesteettomyys.web.app/?utm_source=www.rakentaja.fi&utm_medium=content&utm_campaign=partnership


• Omien ennakkoluulojen ja 

asenteiden tunnistaminen

• Kohtaamisen merkityksen 

ymmärtäminen

• Perustietämys 

oppimisvaikeuksista

• Keinojen ja välineiden 

tarjoaminen oppimisen tueksi

Erilaisen oppijan 

kohtaamisen kulmakiviä



Opettajana digiviidakossa 



Opettajana 

digiviidakossa

• OPH:n rahoittamaa 

opetushenkilöstön koulutusta 

• Kuuden kerran koulutussarja

• 2,5 h/kerta

• 20 osallistujaa

• Etätoteutus

• Ensimmäinen koulutussarja 

syksyllä 2021

• Nyt menneillään 3.koulutus

• Alkuvuonna 2023 alkaa 

4.koulutus



Koulutuksen lähtökohtia 

• On opettajia, jotka kuormittuvat digitaalisten laitteiden 

ja ympäristöjen käyttämisestä. 

• He uupuvat, turhautuvat tai välttelevät digiä. 

• Puuttuu tietoa ja osaamista, miten hyödyntää avustavaa 

teknologiaa (helppokäyttö/saavutettavuustyökaluja) 

oppimisvaikeuksien huomioimisessa.

• Taustalla on erilaisia haasteita

• Oppimisvaikeus (mm. lukivaikeus, tarkkaavuuden ja 

keskittymisen haasteet)

• Digipelokkuutta

• Harjoituksen puute

• Motivaation puute

• Opettajien erilaisia oppimisen haasteita ei 

huomioida riittävästi! 

”Perusdigitaidot ovat välttämättömiä 
kaikille opettajille”

Häpeää

Ulkopuolisuutta
Välttelyä



Kuvan lähde: Koulutukseen osallistuneiden ajatuksia 2022



Huomioi nämä

• Joukossa on aina erilaisia oppijoita! 

• Luo oppimiselle turvallinen ilmapiiri

• Älä oleta tai pidä itsestään selvinä 
itsestään selviäkin asioita

• Käytä kansantajuista kieltä

• Huomioi erilaiset oppimistavat 

• Etene rauhallisesti ja anna riittävästi 
aikaa harjoittelulle



Millä keinoilla 

onnistuimme?

• Vertaistuen mahdollistaminen 

• Kysymysten salliminen

• Joustavuus -> reagoi 
osallistujien tarpeisiin



Nämä 

digikeinot 

koettiin 

hyödyllisiksi 

Microsoft 365: Syventävä lukuohjelma ja 

sanelu

• Tekstin kuuntelu

• Näkymän muokkaus (viivain, taustavärin vaihtaminen)

• Kääntäjä

• Sanaluokat

Teams

• Taustatehosteet ja yhdessä-tila

• Kokousasetukset

Powerpoint 

• 3D-kuvat, kuvitukset

• Tekstitys

Padlet

• Yhteistyöskentely

• Ohjeistus ja koonti

Office Lens

Google Lens



Opasvihko

• Opettajille suunnattu opasvihkonen 

hyödyllisistä oppimisen tuen digityövälineistä.

• Kannustaa ja rohkaisee opettajia ottamaan 

käyttöön erilaisia digitaalisia oppimisen tuen 

välineitä sekä ylläpitämään ja kartuttamaan 

osaamistaan niiden käyttämisessä.

• Mm. tietoa ja käytännön vinkkejä siitä, 

kuinka tekstimateriaalin saa kuunneltavaan 

muotoon ja kuinka tekstiä voi tuottaa puheen 

avulla.

• Julkaistaan loppuvuonna 2022 avointen 

oppimismateriaalien kirjastossa (aoe.fi)



Osallistujien kokemuksia

Kiitos, oli 

sellainen 
koulutus 

jossa pysyi 

mukana.

Monet ohjeet auttavat 

arjen työssä oppilaan 
kanssa. Jos vaan osaisi itse 

niitä hyvin käyttää...

• Pystyimme vaikuttamaan opetuksen 
kulkuun.

• Annettiin aikaa kokeilla ja kysyä.

• Tietoisuus lisääntynyt tuhatkertaisesti, kuten 
myös rohkeus kokeilla uutta.

• Vertaistuki! Oli tärkeää huomata, että 
muitakin kaltaisiani digiviidakkolaisia on. 

Kaikkea voi ja saa kokeilla.

• Ei kannata opetella ulkoa, vaan yrittää 
ymmärtää järjestelmän logiikkaa.

• Mikään ei räjähdä nappia painamalla... 
ainakaan kotikoneen.

• Huomasimme, että temppuilee ne 
laitteet kouluttajillakin.

• Osaavat, kannustavat ja ymmärtävät 
kouluttajat.

Kynnys 

madaltui 
kokeilla!

Tallenteet, 

joihin voi 
palata ovat 

hyvät.

Rauhallinen 

Tahti! ”Kokeile 

kolmea 
pistettä!"



Kysymyksiä? Kommentteja?



Kaipaatko lisätietoa arkea helpottavista tai oppimista 
ja työntekoa tukevista välineistä ja 
oppimismenetelmistä?

Ohjaus voi tapahtua puhelimessa keskustellen, 
sähköpostilla, tekstiviestillä tai etäyhteydellä.

Lähetä yhteydenottopyyntö sähköpostilla, 
tekstiviestillä tai WhatsAppilla
• riikka.marttinen@eoliitto.fi, 050-443 0901 
• sallamari.siitonen@eoliitto.fi, 050-366 4449

Ohjaus- ja neuvontapalvelut



Ke 16.11. klo 15-16
• Keskittymistä tukevat keinot ja 

välineet
• Maksuton
• Ilmoittautuminen

Aiempien apuvälineinfojen tallenteet 

Erilaisten oppijoiden liiton YouTube-
kanavalla

Oppimisen apuvälinekeskuksen Apuvälineinfot

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1QzLkTVqA0efewFdUjoKUhHvu4kGqLtDiVptrgBrzghUM0ZDQUgxSTdSSlVDR1lBWTVKSUxYRDdFUi4u
https://www.youtube.com/channel/UC2sHf4ajtGqH5aAHfyU_-rA


Riikka Marttinen

Erityisasiantuntija

Oppimisen apuvälinekeskus

Riikka.marttinen@eoliitto.fi

Kiitos! 

Ota yhteyttä!

mailto:Riikka.marttinen@eoliitto.fi

