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1. ALKUSANAT

Jokainen ihminen tarvitsee elämänsä aikana jossain vaiheessa mui-
den tukea. Kukin meistä on ”vain toistaiseksi kykenevä yksilö” (TAB 
= temporarily ablebodied). Tässä oppaassa tulemme tarkastelemaan 
opiskeluympäristön kehittämistä kaikille parempien toimintamuotojen 
suuntaan turkulaisissa lukioissa. Tavoitteemme on, että jokainen opis-
kelija saa tarvitsemansa tuen riippumatta siitä, missä turkulaisessa 
lukiossa hän opiskelee. 

Ennen kuin voimme onnistuneesti edetä lukion kehittämisessä kai-
kille opiskelijoille saavutettavaksi, on oleellista tiedostaa, näemmekö 
erilaisuuden enemmän yksilön- kuin yhteisön näkökulmasta. Aiem-
min erityinen tuki huomioitiin hyvin vahvasti vain lääketieteelliseltä 
kannalta ja lähtökohtana oli korostuneesti yksilön sopeuttaminen 
ympäristöönsä. Kansainvälisesti, mm. WHO:n uudessa vammaisuuden 
luokitusjärjestelmässä, yksilö nähdään kiinteämmin osana ympäris-
töä. Erilaisuus ei ole enää vain yksilön ongelma ja siksi ympäristön 
merkitys saavutettavuuden onnistumisessa on tärkeää. 

Tässä oppaassa ymmärretään käsitepari saavutettavuus – esteettö-
myys siten, että hyvä saavutettavuus pitää sisällään myös esteettö-
myyden. Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa lähestyttävyyttä 
kaikille ihmisille, ja esteettömyys nähdään yhtenä saavutettavuuden 
osa-alueena. Erityisen tuen piiriin kuuluviksi nähdään tässä oppaas-
sa opiskelijat, joilla on erityisiä oppimiseen liittyviä vaatimuksia tai 
ominaisuuksia.

Tämän oppaan tarkoitus on lisätä opettajien ja rehtoreiden erityis-
pedagogista tietämystä ja samalla auttaa opettajia huomioimaan 
opiskelijoiden erityistarpeet opetuksessaan. Oppaan toimintatapoja 
noudattamalla turkulainen lukio on saavutettava ja hyvä opiskelupaik-
ka erilaisille oppijoille. Toivomme oppaan myös virittävän keskustelua 
ja tuovan voimavaroja saavutettavuuden edistämiseksi.

Kriisitilanteissa noudatetaan oppilaitoksen omaa kriisisuunnitelmaa.

Turussa 5.10.2011
Tekijät

Turun päivälukioiden opiskelijahuollon ohjausryhmä 
lv. 2010-12:
Hanna Autio, opettaja
Esko Heikkonen, lukio-opetuksen tulosaluejohtaja
Heidi Lehto, lukiopsykologi (1.9.11 lähtien)
Ulla Lehto, terveydenhoitaja
Johanna Levola-Lyytinen, rehtori, ohjausryhmän pj.
Sirkku Mikkola, hyvinvointityön projektikoordinaattori
Eija Pakola, opinto-ohjaaja
Ullamaija Vuontela, lukion erityisopettaja
Hanna Väisänen, lukiopsykologi
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2. ESTEETÖN OPISKELU

2.1 Esteettömyys

Esteettömyys ja opiskelijan tasavertainen kohtelu ovat koulutuksel-
lisen tasa-arvon keskeinen osa. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu 
määritellään jo Suomen perustuslaissa (1999) ja vielä erikseen Yh-
denvertaisuuslaissa (2004). Myös opetusalan oma lainsäädäntö vel-
voittaa opiskelijahuoltoon ja tarvittaessa erityisiin opetusjärjestelyihin 
(Lukiolaki 1998).

Esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiske-
luympäristön toteuttamista niin, että jokainen opiskelija voi ominai-
suuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti ja mahdollisim-
man luontevasti muiden kanssa. Opiskelua vaikeuttavia esteitä ovat 
esimerkiksi näkö-, kuulo- ja liikuntavammat, mutta esteettömässä 
oppimisympäristössä huomioidaan myös oppimis- tai muihin vaike-
uksiin liittyvät yksilölliset tuen tarpeet. 

Oppilaitosten fyysisen ympäristön on tarjottava hyvät ja yhdenver-
taiset toimimismahdollisuudet esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle, 
huonokuuloiselle ja heikkonäköiselle opiskelijalle. Opiskelun esteet-
tömyys tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin kuin helppoa liikkumista 
oppilaitoksen tiloissa. Jotta opiskelija voi osallistua täysipainoisesti 
kaikkeen opiskeluun, oppilaitosten on huomioitava vaihtoehtoiset 
opetusmenetelmät ja -materiaalit, joustavat opetusjärjestelyt sekä 
opiskelijoiden yksilölliset tarpeet kuten apuvälineiden, avustajan tai 
muiden tukipalveluiden käyttö. Opiskelija voidaan tietyin edellytyksin 
myös vapauttaa kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta.

Ennen lukio-opintojen alkamista on tärkeä tehdä yhteistyötä perus-
koulun tai muun aiemman oppilaitoksen kanssa opiskelijan erityisiä 
tarpeita koskevan tiedon saamiseksi ja sujuvan lukio-opiskelun var-
mistamiseksi. Esteitä kohtaavan opiskelijan ja hänen vanhempansa 
kanssa on myös hyvä käydä ennen opiskelujen aloittamista tai vii-
meistään opiskelun alkuvaiheessa keskustelu, jossa yhdessä kartoi-
tetaan opiskelua rajoittavat tekijät ja tarvittavat tukitoimet opiskelun 
sujuvuuden mahdollistamiseksi. Myös muiden opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan yhteisvastuuta avustamisessa on korostettava.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat osa kouluyhteisön laatua ja 
hyvää hallintotapaa sekä oppilaitoksen hyvinvointia. Esteetön ympä-
ristö, selkeät opasteet, sujuva viestintä jne. edesauttavat kaikkien 
opiskeluyhteisön jäsenten työtä.
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Esteetön opiskeluympäristö

•	 on osa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhteiskunnallista yhdenver-
taisuutta

•	 kuuluu hyvään hallintotapaan
•	 on laatutekijä ja laadun mittari
•	 hyödyttää kaikkia opiskeluyhteisön jäseniä
•	 on lain velvoittama

2.2 Laki- ja normiperusta 

Esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä on paljon. Tässä oppaassa 
esille nostetaan erityisesti Suomen perustuslaki, Yhdenvertaisuuslaki 
sekä opetusalan oma lainsäädäntö.

Suomen perustuslaki (1999):
6. pykälä: yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vam-
maisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuslaki (2004):
6. pykälä

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalai-
suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.

Laissa todetaan erityisesti sen koskevan koulutusta (yleissivistävää, 
ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta sekä ammattikorkeakouluis-
sa ja yliopistoissa annettavaa koulutusta) ja toisaalta korostetaan 
viranomaisten velvollisuutta kaikessa toiminnassaan edistää yhden-
vertaisuutta.

Lisäksi kansainvälinen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koske-
va yleissopimus, jonka Suomikin on allekirjoittanut, velvoittaa takaa-
maan kaikille vammaisille henkilöille ihmisoikeudet ja perusvapaudet 
sekä täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yh-
denvertaisesti muiden kanssa.
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Lukiolaki (1998):

13. pykälä: Erityiset opetusjärjestelyt

Opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa 
ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

1. opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan lukion op-
pimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2. lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja 
aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; 
tai

3. se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä

21. pykälä: Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä 
suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudat-
tamista ja toteutumista.

29 a § Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 29 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulle opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään 
olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet oh-
jataan hakeutumaan näihin palveluihin.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) todetaan 
mm. seuraavaa:

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että 
hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. 
Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti 
jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat 
heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. 
Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat 
psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen 
tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai 
elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lu-
kemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet 
sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee 
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Ei tuntunut hyvältä, kun opettaja oli 

analysoinut koevastauksiani avustajal-

le opehuoneessa. Minulle hänen olisi 

pitänyt puhua! Tuulikki

ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus 
erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset 
vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssi-
arvosanaa.

2.3 Hyvinvoiva oppimisympäristö

Opettajan rooli erilaisia esteitä kokevan opiskelijan tukemisessa ja 
syrjäytymisen ehkäisemisessä on erittäin tärkeä. Opettaja voi tehdä 
paljon – tekemättä varsinaisesti mitään erityistä. Opiskelijan kuunte-
leminen ja hänen kanssaan keskusteleminen selvittää tilannetta - ja 
helpottaa myös opettajan toimimista ko. opiskelijan kanssa. Monista 
käytänteistä hyötyvät erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lisäksi 
muutkin. 

Ryhmänohjaajan rooli on tärkeä erityistä tukea tarvitsevan opiske-
lijan tukemisessa. Koulun yhteisissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa 
ryhmänohjaajan tulee muistaa huomioida opiskelijan erityistarpeet. 
Esimerkiksi jos koulussa on poistumisharjoitus, ryhmänohjaaja sel-
vittää, kuka kulkee erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa. 
Opettajakunnassa tapahtuvien vaihdosten vuoksi tulisi opiskelijoiden 
erityistarpeiden huomioiminen ottaa puheeksi työyhteisössä säännöl-
lisesti. Näin varmistetaan se, että uudetkin opettajat osaavat toimia 
tilanteen vaatimalla tavalla. Aineenopettajan on tärkeää mainita eri-
tyistä tukea tarvitsevasta opiskelijasta sijaiselleen.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tarpeet tulee selvittää etu-
käteen, jotta opiskelun käytänteet ovat selvillä kurssin alkaessa. 
Opiskelija on oman tilanteensa asiantuntija: paras tapa on kysyä 
järjestelyistä häneltä itseltään. Nuori haluaa tulla kohdelluksi kuten 
muutkin. Joukosta erottuminen ei tunnu mukavalta, joten opettajan 
tulisi pyrkiä hienotunteisuuteen, esimerkiksi keskustella opiskelijan 
erityistarpeista hänen kanssaan kahden kesken. Kurssin kuluessa 
opettaja voi kysyä opiskelijalta, onko kaikki mennyt hänen mielestään 
hyvin vai tulisiko käytänteitä muuttaa.
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Avustajat (esimerkiksi viittomakielen tulkit) antavat vinkkejä ja ker-
tovat työnsä sisällöstä mielellään, mutta he eivät toimi välittäjinä 
opiskelijan asioissa. Avustajaa ei saa pyytää hoitamaan tehtäviä, 
jotka eivät kuulu hänen toimenkuvaansa.

Hyvinvointia tukevassa oppimisyhteisössä on seuraavia 
piirteitä:

•	 tukea tarjoavat ihmissuhteet: empatia, aitous, kunnioitus

•	 opettajien ja opiskelijoiden osallistuminen yhteisön luomiseen ja 
päätöksentekoon

•	 toiminnan selkeys ja läpinäkyvyys

•	 opiskelijan itsemääräämisoikeuden ja vastuun kunnioittaminen

•	 avoin tiedotus opiskelijahuollon mahdollisuuksista

2.4 Fyysinen esteettömyys

Konkreettisimmin esteettömyyttä tarkastellaan yleensä fyysisten 
esteiden näkökulmasta. Saavutettava, esteetön lukioympäristö on 
kaikkien käyttäjien kannalta toimiva ja turvallinen. Kapeat ovet, 
ahtaat tilat ja kulkuväylät, hissien puuttuminen tai niiden liian pieni 
koko aiheuttavat hankaluuksia joissakin tilanteissa kenelle tahansa - 
ja monille henkilöille aina.

Eräs keino edistää esteettömyyttä on käyttää suunnittelussa Design 
for All – lähestymistapaa. Se tarkoittaa sellaisia suunnitteluun liitty-
viä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden 
ja palveluiden esteettömyyttä, käytettävyyttä ja saavutettavuutta 
kaikille käyttäjille.

 lisätietoa	osoitteesta	http://dfasuomi.stakes.fi/FI/index.htm

Vanhojen koulurakennusten osalta esteettömyys ei välttämättä toteu-
du. Lukioiden tuleekin omassa tiedotuksessaan (kotisivut, esittelyillat 
jne.) kertoa, sopiiko opiskeluympäristö esimerkiksi liikuntarajoittei-
selle opiskelijalle.

Seuraavassa on esitelty joitakin yleisiä liikkumisrajoitteisen, 
erityisesti pyörätuolilla liikkuvan opiskelijan kannalta tärkei-
tä asioita

•	 koulualueella tulee olla pysäköintipaikkoja, jotka soveltuvat pyö-
rätuolilla liikkuvalle ja sijaitsevat lähellä pääsisäänkäyntiä

•	 kulkuväylä koulurakennukseen on esteetön ja sisäänkäynti tai 
luiska kynnyksetön
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•	 ovet ovat helposti aukeavia

•	 käytävien tulee olla riittävän leveitä ja kaikkiin tiloihin tulee päästä 
esteettömästi

•	 irralliset johdot luokkahuoneessa on teipattu näkyvästi

•	 luokkahuoneen lattioilla ei säilytetä ylimääräisiä tavaroita, kuten 
pahvilaatikoita

•	 hissi on riittävän suuri ja painikkeet sijoitettu siten, että niihin 
ylettyy pyörätuolista

•	 hissin ovien aukioloaika on tarpeeksi pitkä, jotta pyörätuolilla ehtii 
sisälle ennen ovien sulkeutumista

•	WC on esteetön ja mitoitettu sekä itsenäisesti toimiville että avus-
tettaville 

•	 valaistus on riittävä ja värien kontrasti huomioitu

•	 lasiseinissä on merkkiraidat

•	 opasteet ovat selkeät

•	 hätäuloskäynnit ovat esteettömiä

Esteettömien ratkaisujen käytännön toimivuus on tärkeää testata 
yhdessä opiskelijan kanssa heti opintojen alussa ja esimerkiksi hä-
täuloskäynnit sekä toimiminen pelastusharjoituksissa pitää selvittää 
liikkumisrajoitteisen opiskelijan kanssa erikseen.

Ilmoitustaulujen eteen ei tulisi sijoittaa penkkejä 

tai muita esteitä, koska näkövammainen opiskelija 

joutuu katsomaan ilmoitukset hyvin läheltä. Myös 

hyvä valaistus on tärkeää. Lotta

Hissin ovet menee niin nopeasti kiinni, että jään pyörätuolin kanssa ovien väliin. Seuraa mustelmia sekä mulle että avustajalle. Sade
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3. OPISKELUN ESTEET JA
HYVÄT PEDAGOGISET KÄYTÄNNÖT

Oppimiseen liittyviä esteitä on monenlaisia. Niitä voivat aiheuttaa 
mm. opiskelijan aistitoimintoihin, tarkkaavaisuuteen, motoriikkaan ja 
kielellisiin taitoihin liittyvät tekijät. Toisaalta myös vaikeudet psyyk-
kisessä voinnissa voivat aiheuttaa esteitä opiskelussa. Ongelmat 
nuoren psyykkisessä hyvinvoinnissa voivat ilmetä koulussa eri tavoin. 
Opiskelijalla saattaa olla keskittymisvaikeuksia tai hän saattaa olla 
jännittynyt tietyissä tilanteissa. Kaikki oirehdinta ei näy ulospäin.

Usein lukioikään ehtineet nuoret ovat jo kouluhistoriansa aikana oppi-
neet erilaisia kompensaatiokeinoja ja selviytymisstrategioita edetäk-
seen opinnoissaan vertaisryhmänsä mukana. Lukion ja peruskoulun 
opiskelutavat ja -ympäristöt poikkeavat toisistaan huomattavasti. 
Selkein ja erilaisen oppijan kannalta merkittävin ero lienee lukio-
opinnoissa korostuva kirjallisen oppimateriaalin huikea määrä ja oma 
vastuunotto opinnoista. Lähtökohtaisena olettamuksena seuraavassa 
esille otettujen erilaisten oppijoiden kohdalla on, että heillä on mo-
tivaatiota ja tahtoa toimia ja halu kehittää kognitiivisia rakenteitaan 
sekä selviytymismahdollisuuksiaan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kaikkien on miellyttävämpi työskennellä, jos ilmapiiri lukiossa on 
kannustava ja tukeva. Myös opiskelijat, joilla on oppimiseen tai psyyk-
kiseen vointiin liittyviä pulmia, hyötyvät tästä. 

Opettajan rooli opiskelijan tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä on tärkeä. Seuraavassa on koottuna muutamia kohtia, joiden 
avulla opettaja tai muu lukion työntekijä voi auttaa opiskelijaa, jolla 
on oppimiseen tai psyykkiseen vointiin liittyviä esteitä.

Miten voin auttaa?

•	 Pysy perustehtävässäsi. Opettajan yksi tärkeimmistä tehtävis-
tä opettamisen lisäksi on opiskelijoiden tukeminen yksilöllisessä 
kehityksessä – aikuiseksi kasvamisessa. On kuitenkin tärkeää 
muistaa, että opettaja ei ole terapeutti tai hoitaja, vaan hänen 
ohjaamiskeinonsa nousevat pedagogiikasta. Mitä suurempi kaaos 
opiskelijan mielessä on, sitä tärkeämpää on, että opettaja pysyy 
omassa perustehtävässään.

•	 Pyri ymmärtävään ja aitoon vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa. 
Vaikka opettaja ei olekaan terapeutti, on hyvä muistaa, että kaikki 
ihmisen ymmärtämiseen ja aitoon kohtaamiseen pyrkivä vuorovai-
kutus on jo itsessään terapeuttista ja eheyttävää.
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•	 Tarkastele opiskelijoita yksilöllisinä oppijoina, joilla jokaisella on 
omat vahvuutensa ja rakenna opetus näiden vahvuuksien varaan. 
Häiriötä ja sairautta ei voi tukea eikä ohjata - vain toimivaa ja 
tervettä voi. 

•	Käytä mahdollisimman paljon etunimiä. Tämä auttaa tutustumi-
sessa, helpottaa hahmottamaan ryhmän rakennetta ja lisää sitou-
tumista – jokainen haluaa kuulla oman nimensä usein!

•	 Pysähdy ajoittain tarkastelemaan omia opetusmetodejasi ja sitä, 
voisitko muuttaa jotain vastaamaan paremmin erilaisen oppijan 
tarpeita. Joitakin opiskelijoita voi esimerkiksi auttaa oppimisympä-
ristön rauhoittaminen ja oman opetustahdin hidastaminen. Toinen 
taas voi hyötyä selkeistä rakenteista ja ohjauksesta.

•	Kohtaa nuori opiskelutilanteessa yksilöllisesti. Älä odota psyykki-
sesti huonosti voivalta opiskelijalta täydellisiä tai edes hyviä opis-
kelusuorituksia. Voit kuitenkin edellyttää myös ahdistuneelta ja pe-
lokkaalta opiskelijalta opiskelemista. Opiskeluun ja sen tavoitteisiin 
liittyvistä asioista on hyvä keskustella opiskelijan itsensä kanssa.

•	Anna runsaasti realistista positiivista palautetta ja kannusta opis-
kelijoita. Siitä hyötyy jokainen!

•	 Psyykkisesti huonosti voivan opiskelijan kohtaaminen saattaa he-
rättää myös opettajassa uupumusta, avuttomuutta tai muita vai-
keita tunteita. Opettajan on tärkeää hankkia myös itselleen tukea, 
työnohjausta tai konsultointiapua.

•	Älä odota itseltäsi mahdottomia, kuten psyykkisesti sairaan opis-
kelijan tilan muuttamista, saati parantamista.

•	Keskity perustehtävään eli opettamiseen. Ohjaa opiskelija tuki-
palveluiden piiriin.

Kunnioita! Kuuntele! Kiinnostu! 

Kannusta! Kiitä! Kirsti Lonka



!
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Toimintamalli opiskelijan psyykkisen hyvinvoinnin 
tukemiseksi:

1. Opettaja ilmaisee huolensa opiskelijalle ja keskustelee hänen 
kanssaan kahden kesken. Opiskelija voi kertoa, mitkä asiat tuki-
sivat hänen opiskeluaan koulussa. Opettaja voi ohjata opiskelijan 
ottamaan yhteyttä esimerkiksi terveydenhoitajaan tai lukiopsyko-
logiin. Tarvittaessa opettaja auttaa opiskelijaa saamaan yhteyttä 
em. tahoihin.

2. Opettaja voi seuraavaksi tiedustella, jakavatko muut opettajat 
huolen. Huolta voidaan tämän jälkeen käsitellä opiskelijahuolto-
ryhmässä.

3. Opiskelija voidaan pyytää keskustelemaan asiasta, vanhemmat 
voivat tulla mukaan. Sovitaan miten asiassa edetään.

4. Auttamiskeinot ja -väylät etsitään aina opiskelijakohtaisesti tarpei-
den mukaan. Turussa lukiolaisilla on myös mahdollisuus osallistua 
haastattelun kautta Mielialataidot-kurssille, Stressinkäsittelytai-
dot-kurssille tai Jännittäjien ryhmään. Kurssien opetussuunnitel-
mat liitteenä oppaan lopussa.

 Lähde: www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/mielenterveys.htm

3.1 Psyykkiset esteet

Esiintymisjännitys

Esiintymisjännityksellä tarkoitetaan sellaista jännittämistä, joka häi-
ritsee, vaikeuttaa tai estää esiintymistä tai etukäteen aiheuttaa ahdis-
tusta. Esiintymisjännityksestä kärsivä nuori voi kokea unettomuutta 
ja ahdistusta jo kauan ennen esiintymistä. Esiintyessään hän saattaa 
pelätä mitä muut hänestä ajattelevat ja keskittymiskyky saattaa 
herpaantua aiheesta. Pulssi voi kiihtyä ja hengitys voi olla tiheää. 
Nuori saattaa hikoilla, punastella tai vapista. Jännittäessään nuori 
voi myös takellella ja seota sanoissaan. Lievimmissä esiintymisjänni-
tyksen muodoissa ei ole kyse psyykkisestä häiriöstä, vakavammissa 
muodoissa on kyse sairaudesta. Esiintymisjännitys on hyvin yleistä, 
esiintymisjännityksestä on kärsinyt jossakin elämänvaiheessaan noin 
70 % suomalaisista.

Lukiossa esiintymisjännityksestä kärsivä opiskelija voi jännittää esi-
merkiksi esitelmien pitoa, tunnilla ääneen vastaamista tai taululle kir-
joittamista. Ruokailutilanteetkin voivat jännittää. Jännittäessä nuoren 
keskittyminen siirtyy pois opetuksesta ja nuoren koulumenestys voi 
olla edellytyksiä heikompaa. Tuntiaktiivisuus saattaa jäädä heikoksi 
nuoren vältellessä viittaamista. Nuori saattaa olla ahdistuneempi 
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niillä kursseilla, joilla hän tietää joutuvansa olemaan esillä tai hän 
tietää joutuvansa pitämään esitelmän luokan edessä. Nuorta voi 
jännittää, osaako hän opiskeltavan asian ja minkälaisen kuvan muut 
luokkakaverit saavat hänestä. Luokan edessä oleminen voi tuoda 
tunteen arvostelun kohteena olemisesta. Pelko toisten huomion kes-
kipisteeksi joutumisesta ja nolostumisesta voi olla niin suuri, että 
opiskelija välttää suullisia esityksiä. Esiintymisjännityksestä kärsivä 
nuori ei mielellään valitse mielenkiintoistakaan kurssia, jos hän tietää 
joutuvansa esiintymään kurssilla. Opettaja voi omalla toiminnallaan 
lieventää opiskelijan esiintymisjännitystä.

Hyvät pedagogiset käytännöt:

•	 Jännittäjiä on aina joukossa; kerro opiskelijoille, että on lupa jän-
nittää ja että siitä voi halutessaan tulla kertomaan.

•	Kerro että jännittäminen on yleistä; lievä jännittäminen virittää 
tilanteeseen ja on hyvästä.

•	 Luo turvallista ja sallivaa ilmapiiriä, puutu välittömästi mahdolli-
seen toisten opiskelijoiden asiattomaan käytökseen.

•	 Esiintymistilanne on vuorovaikutusta, opettaja toimii esimerkkinä 
kiinnostuneesta ja hyväksyvästä kuulijasta.

•	 Esiintymisen kynnys madaltuu, jos nuori saa esiintyä pienemmälle 
ryhmälle tai vain opettajalle tai hän saa esiintyä yhdessä muiden 
kanssa.

•	Kerro kaikille opiskelijoille, että esitelmän voi aloittaa alusta uudel-
leen, keskeyttää hetkeksi tai tarvittaessa lopettaa, jos esitelmän 
pito jännittää liikaa.

•	 Esiintymisen jälkeen kehu sisällön ja esiintymisen hyviä puolia, 
anna rakentavasti myös kehitysehdotuksia.

•	Rohkaise opiskelijaa.

Opettaja voi käydä läpi esiintymisjännitystä lieventäviä keinoja yhdes-
sä jännityksestä kärsivän opiskelijan tai koko luokan kanssa. Ennen 
esiintymistä opiskelija voi lieventää jännitystään mm. huolellisella 
suunnittelulla, esiintymällä esim. omille vanhemmilleen, tutustumalla 
käytettäviin laitteisiin, luomalla myönteisiä mielikuvia esiintymisestä 
sekä rentoutumalla. Esitelmää pidettäessä opiskelijaa voi auttaa esim. 
rauhallinen hengittäminen, liikkuminen esityksen aikana, kuulijoiden 
huomion kohdistaminen esitysmateriaaleihin tai kysymysten esittämi-
nen kuulijoille. Esiintymisen jälkeen opiskelijaa voi ohjata purkamaan 
jännitystilaansa liikkumalla, muistelemaan esiintymisen myönteisiä 
hetkiä, antamaan itselle hyvää palautetta siitä että ylipäätään esiintyi, 
miettimään voisiko tehdä jotain eri tavalla ensi kerralla ja olemaan 
armollinen itselleen.

!
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Kannusta opiskelijoita ilmaisemaan 

huoli myös opiskelukavereistaan!

 Esiintymisjännityksestä kärsivälle opiskelijalle hyvä linkki:
http://www.yths.fi/filebank/370-Jannittaminen_osana.pdf

Lähteet:

Martin M., Heiska H., Syvälahti A., Hoikkala M.  Jännittäminen 
osana elämää -opiskelijaopas. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 
2010.

http://esok.jyu.fi/

http://esok.jyu.fi/kaytannot/miel/jannitt.pdf/

Masennustilat

Nuoruusiän normaaliinkin kehitykseen kuuluu mielialan vaihteluja. 
Normaalit alakulon tunteet ovat kuitenkin ohimeneviä eivätkä pit-
käkestoisesti vaikeuta nuoren toimintakykyä. Masennustilat alkavat 
yleistyä voimakkaasti murrosiän alkaessa n. 12 - 13-vuotiailla. Uusien 
masennusjaksojen ilmaantumisen huippukohta on 15 - 18-vuoden 
iässä, ikäryhmässä johon lukiolaisetkin kuuluvat. Diagnosoitavassa 
masennustilassa eli depressiossa nuorella on vähintään kaksi viikkoa 
ollut masentunut mieliala, mielihyvän kokemisen menetystä sekä vä-
hentyneet voimavarat. Depression oireita ovat myös keskittymisvaike-
udet, syyllisyydentunteet, univaikeudet, ruokahalun muutokset sekä 
itsetuhoiset ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen. Masennustilat 
voidaan diagnosoida lieviin, keskivaikeisiin tai vaikeisiin. 

Masentunut nuori voi olla itkuinen tai ärtyinen ja vihainen. Osa ve-
täytyy kaverisuhteista. Aiemmin kiinnostaneet asiat kuten koulu tai 
harrastukset eivät välttämättä tunnu enää kiinnostavilta. Toiminta-
kyvyn lasku vaikuttaa monesti opiskelusuoriutumiseen. Oppimiskyky 
ja asioiden muistaminen heikkenevät. Tehtävien aloittaminen voi olla 
vaikeaa ja nuori voi kokea riittämättömyyttä, kun ei etene opinnois-
saan toivomallaan tavalla. Masentuneen nuoren oirehdinta saattaa 
olla myös viiltelyä, liiallista alkoholin käyttöä tai riskikäyttäytymistä 
liikenteessä. Tavallisesti tytöt puhuvat poikia helpommin masennuk-
sestaan, poikien masennus taas näkyy enemmän käyttäytymisessä. 
Nuori ei välttämättä itse tunnista masennustaan, mutta kaverit voivat 
huomata muutoksia nuoren toiminnassa.
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Lähteet:

Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Laukkanen E., Marttu-
nen M., Miettinen S. ja Pietikäinen M. (toim.) Hämeenlinna: Duode-
cim, 2006. 

Nuori ja mieli: Koulu mielenterveyden tukena. Hietala T. , Kaltiainen 
T., Metsärinne U., Vanhala E. Tammi, 2010.

Opiskeluterveys. Kunttu K., Komulainen A., Makkonen K., Pynnönen 
P. Porvoo: Duodecim, 2011.

Ahdistuneisuus

Kun ahdistuneisuus rajoittaa nuoren toimintakykyä, kuten koulussa 
käyntiä tai toverisuhteiden muodostamista, on kyse ahdistuneisuus-
häiriöstä. Nuoruusiässä ikätoveriryhmän merkitys kasvaa. Samaan 
aikaan nuori osaa enemmän ennakoida tilanteita ja tietoisuus toisten 
ihmisten ajatteluprosesseista lisääntyy. Nämä tekijät lisäävät sosiaa-
lista ahdistuneisuutta. Nuoruusikään ajoittuvat fyysinen kypsyminen 
sekä vähittäinen irrottautuminen vanhemmista tuovat myös osalle 
nuorista ahdistuneisuutta.

Ahdistuneisuushäiriöitä ovat pelko-oireiset häiriöt (määräkohteinen 
pelko, sosiaalisten tilanteiden pelko ja julkisten paikkojen pelko), 
paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, 
eroahdistushäiriö sekä traumaperäiset häiriöt (traumaperäinen eli 
posttraumaattinen stressireaktio ja äkillinen stressireaktio). Ahdistu-
neisuus voi siis olla jatkuvaa, kaiken kattavaa huolta ja murehtimista, 
kuten yleisessä ahdistuneisuudessa, tai ahdistuneisuus voi olla voi-
makas kohtauksellinen kokemus, kuten paniikkihäiriössä. On yleistä, 
että ahdistunut nuori kärsii samanaikaisesti kahdesta tai useammasta 
ahdistuneisuushäiriöstä.

Nuoren ahdistuneisuus voi ilmetä koulussa eri tavoin. Koulussa nuori 
voi ahdistua samoista syistä kuin muissakin tiloissa, joissa on paljon 
ihmisiä. Ahdistuneisuus voi liittyä myös kouluun, jolloin kouluun tu-
leminen tai tunneilla istuminen voi olla ahdistavaa. Poissaolojen syy 
on hyvä selvittää jo varhaisessa vaiheessa, jottei kouluun tuleminen 
vaikeudu entisestään. Välttämiskäyttäytymisen jatkuminen vahvistaa 
nuoren uskomusta, jonka mukaan ainoa tapa säästyä katastrofaali-
selta ahdistukselta on välttää sitä laukaisevia tilanteita. Turvakäyttäy-
tymisestä taas on kyse, kun nuori toimii tietyllä tavalla ahdistavassa 
tilanteessa ja ajattelee että toisin toimiessa oma ahdistuneisuus tulisi 
toisille ilmi. Ahdistavassa tilanteessa nuori voi puhua hiljaa tai vältel-
lä katsekontaktia.  Ahdistuneisuushäiriö voi vaikuttaa myös nuoren 
koulutehtävien tekemiseen esim. siten, että tehtävien tekemiseen 
menee paljon aikaa tarkistamisen, toistamisen tai muiden pakko-
oireiden vuoksi. Tässä oppaassa käsitellään ahdistuneisuushäiriöistä 
tarkemmin paniikkihäiriötä.
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Lähteet:

Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Laukkanen E., Marttu-
nen M., Miettinen S. , Pietikäinen M. (toim.) Hämeenlinna: Duode-
cim, 2006. 

Opiskeluterveys. Kunttu K., Komulainen A., Makkonen K., Pynnönen 
P. Porvoo: Duodecim, 2011.

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöstä kärsivällä nuorella ilmenee ahdistuneisuuskohtauk-
sia, paniikkikohtauksia, joiden aikana nuorella on erilaisia ruumiillisia 
oireita sekä kognitiivisia oireita. Paniikkikohtaukset saattavat ilmaan-
tua äkillisestikin eikä nuori aina osaa yhdistää kohtausta mihinkään 
syyhyn. Oireet vaihtelevat yksilöllisesti, mutta yleisiä ruumiillisia oirei-
ta ovat sydämen tykytys, käsien tai jalkojen tärinä, hengen ahdistus, 
huimaus ja pahoinvointi.

Paniikkikohtaukseen liittyviä kognitiivisia oireita ovat esimerkiksi 
nuoren pelot kontrollin menettämisestä, oksentamisesta tai kuo-
lemisesta. Nuori voi ajatella että "minulle tapahtuu kohta jotakin 
kauheaa", "minua pelottaa", "menetän itseni hallinnan" tai "minulla 
on varmastikin jokin ruumiillinen sairaus”. Nämä ajatukset lisäävät 
paniikkikohtauksen mahdollisuutta tai paniikkikohtauksen aikana pa-
hentavat tilannetta. Nuorta voi helpottaa tieto, että kohtaus menee 
kyllä ohi ja että paniikkikohtaukseen ei voi kuolla. Koulussa nuori voi 
pohtia, mitä muut hänestä ajattelevat, jos näkevät hänen saavan 
kohtauksen.

Paniikkikohtaus voi edetä noidankehänä. Tietty tilanne voi herättää 
nuoressa	pelkoa	ja	ahdistavia	ajatuksia,	"katastrofiajatuksia"	(esim.	
jos vastaan tunnilla, sanon kuitenkin väärin). Nuori ahdistuu ajatuk-
sistaan lisää ja luonnollinen tahdosta riippumaton hermosto aktivoituu 
aiheuttaen ruumiilliset oireet (hikoilu, sydän sykkii tiheästi, kädet 
tärisevät). Paniikkihäiriöstä kärsivä nuori voi tulkita nämä ruumiilliset 
oireet niin, että hänen fyysisessä voinnissaan on jotakin hälyttävää 
(saan sydänkohtauksen, kuolen) ja noidankehä on valmis.

Lähteet:

Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Laukkanen E., Mart-
tunen M., Miettinen S., Pietikäinen M. (toim.) Hämeenlinna: Duode-
cim, 2006.

Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. 
Bourne	E.J.,	Rikurex	kustannus.	Hakapaino	oy.	Helsinki	2000.
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Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat psykiatrisia sairauksia, jotka jaetaan laihuushäi-
riöön, ahmimishäiriöön, näiden epätyypillisiin muotoihin ja muihin 
syömishäiriömuotoihin. Epätyypillisistä syömishäiriöistä puhutaan, 
kun kaikki laihuus- tai ahmimishäiriön kriteerit eivät täyty tai, kun 
kaikki avainoireet esiintyvät mutta ovat lieviä.

Laihuushäiriö (anoreksia) on parhaiten tunnettu, taustaltaan ja 
olemukseltaan moniulotteinen syömishäiriö. Sen alkamisikä on 12 
- 18 vuotta. Laihuushäiriötä ilmenee ensisijassa nuorilla tytöillä ja 
nuorilla naisilla mutta myös pojat sairastuvat siihen. Sairaus voi alkaa 
vähäisestä laihdutusyrityksestä, mutta riistäytyy hallitsemattomaksi 
syömättömyyskierteeksi. Usein siihen voi liittyä myös pakonomainen 
liikunta. Kyseessä on vakava ruumiinkuvan häiriö, jossa sairastunut 
pelkää paniikinomaisesti rasvakudoksen kertymistä ja lihavuutta. 
Tuloksena on pakonomainen ja salaileva laihduttaminen sairaalloisen 
laihaksi.

Ahmimishäiriölle on ominaista tavallista suuremman runsasenergi-
sen ruokamäärän syöminen lyhyessä ajassa ja samanaikainen tunne 
syömisen hallinnan menettämisestä. Mikäli ahmimiseen liittyy itse 
aiheutettu oksentaminen ahminnan jälkeen, on kyseessä sairauden 
buliminen muoto. Sairauden alkamisikä on 15 - 24 vuotta. Eri tut-
kimusten mukaan 15 - 25 – vuotiaista naisopiskelijoista 20–40 % 
kärsii ajoittaisista bulimiaoireista, mikä kertoo oireiden yleisyydestä. 
Kompensaatiokäyttäytymisen puuttuessa puhutaan lihavan ahmin-
tahäiriöstä (binge eating disorder, BED), jossa toistuva ahmiminen 
johtaa usein ylipainoon. Pojilla ja nuorilla miehillä ahmimishäiriö on 
selvästi harvinaisempaa.

Muihin syömishäiriöihin luetaan kuuluvaksi terveellisen syömisen 
pakkomielle (ortoreksia). Sairaus lähtee yleensä liikkeelle viatto-
masta halusta tulla terveemmäksi ravinnon avulla, mutta muuttuu 
pakkomielteeksi vähitellen. Ruuan ajatteleminen alkaa viedä päiväs-
tä yhä enemmän aikaa ja alkaa saada jopa uskonnollisia rituaaleja 
muistuttavia piirteitä. Ennen pitkää sairastuneen kaikki aika menee 
aterioiden suunnitteluun, ruoka-aineiden hankintaan, ruuan valmis-
tukseen ja syömiseen. Terveellisen ruuan pakkomielle keskittyy ravin-
non laatuun, kun taas laihuus- ja ahmimishäiriössä ratkaisevat ruuan 
määrä ja kehon muoto. Edellä kuvattu ”sairaan terveellinen elämä” 
edeltää usein laihuus- ja ahmimishäiriöön sairastumista.

Syömishäiriöt ovat miehillä kymmenen kertaa harvinaisempia kuin 
naisilla. Naisten syömishäiriöitä vastaava taudinkuva näyttää ilmene-
vän valtaosalla sairastumiselle alttiista miehistä tyytymättömyytenä 
omaan lihaksikkuuteen. Miesten tyytymättömyys lihaksistoonsa voi-
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daan nähdä jatkumona, jonka lievemmät muodot ovat varsin ylei-
siä. Niistä kärsivät eivät yleensä ole muihin verrattuna poikkeavan 
lihaksikkaita. Jatkumon vakavin ääripää on muihin syömishäiriöihin 
kuuluva	lihasdysmorfia,	joka	tarkoittaa	kehon	harjoittamista	pakon-
omaisesti, tarkkaa aikataulua ja suunnitelmaa noudattaen. Keho on 
tällöin tekemisen kohde ja sitä tarkastellaan ikään kuin ulkopuolelta. 
Kehon arvojen mittaaminen on keskeistä ja sykettä, suorituskykyä tai 
painoa seurataankin jatkuvasti. Lihasmassaa lisäävien valmisteiden ja 
lisäravinteiden	käyttö	on	yleistä	lihasdysmorfiasta	kärsivien	miesten	
keskuudessa.

Syömishäiriön alkamisen tunnistaminen on usein vaikeaa, koska 
syömishäiriöön sairastuminen on pitkä prosessi. Kukaan ei sairastu 
yhdessä yössä. Sairastunut pyrkii myös salaamaan oireensa. Tun-
nistaminen tapahtuukin usein vasta sitten, kun oireet alkavat hai-
tata normaalia arkea. Sairastuneen elämässä syöminen ei ole enää 
luonnollinen osa päivärutiineja, vaan siihen sisältyy pakkoa, hal-
linnantunteen menettämistä, pelkoa, kieltäytymistä, itseinhoa ja 
ahdistusta. Oli kyseessä sitten laihuus- tai ahmimishäiriö tai jokin 
epätyypillisen syömishäiriön muoto, sairastuneen elämässä ruoka ja 
syöminen sisältävät arvoja ja määreitä, joilla mitataan onnistumista 
ja epäonnistumista - viime kädessä ihmisarvoa. Miesten syömis- ja 
ruumiinkuvahäiriöt tunnistetaan toistaiseksi varsin huonosti.

Keinoja syömishäiriöihin puuttumiseen:

•	 Puhuminen ja huolen ilmaiseminen arvostelematta tai syyttele-
mättä:
”Miten sinulla oikeasti menee? Kysyn, koska olen huolestunut…”,
”Olen kuullut syömishäiriön oireista ja tunnistan niitä sinussa…”,
”Olen havainnut, että vaikutat alakuloiselta/surulliselta/ahdistu-
neelta tai ettet ole ollut oma itsesi…? Se on saanut minut pohti-
maan, onko kaikki kunnossa?”

•	Ole avoin ja rehellinen.
•	Ole läsnä kuuntelijana.
•	Ota vakavasti, älä vähättele.
•	 Tue rajojen asettamisessa.
•	Kysy neuvoja ja jaa tilanne.
•	 Pyydä apua, jos sairastunut ei itse osaa.

Lähteet:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tun-
nus/hoi33030 (luettu 10.5.2011)

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/etusivu	(luettu	9.3.2011)

Keski-Rahkonen, A; Charpentier, P; Viljanen, R (toim.). 2008. Olen 
juuri syönyt - Läheiselläni on syömishäiriö. Duodecim
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3.2 Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksilla viitataan yleisesti luki-
vaikeuksiin, joista käytetään suomenkielessä myös termejä dysleksia, 
lukihäiriö tai sanasokeus. Kyseessä on vanha ongelma, mutta lukio-
opetuksessa ja ylioppilaskirjoituksissa se on huomioitu systemaatti-
semmin vasta 1990-luvulta lähtien. Erityisiä lukemisen ja kirjoittami-
sen vaikeuksia arvioidaan olevan noin 3 - 10 prosentilla ikäluokasta, 
määritelmistä riippuen.

Kansainvälinen ICD-10 -luokitus määrittelee lukivaikeuden lukutaidon 
puutteelliseksi kehitykseksi, jonka syynä ei voida pitää älykkyyttä, 
näön epätarkkuutta tai riittämätöntä kouluopetusta. Vaikeudet voi-
vat ilmetä useissa taidoissa kuten luetun ymmärtämisessä, luettujen 
sanojen tunnistamisessa, suullisessa lukutaidossa sekä lukemista 
edellyttävien tehtävien suorittamisessa.

Lukivaikeuksiin liittyy huomattavaa yksilöllistä vaihtelua. Henkilöllä 
voi olla joko vain lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia, mutta hyvin 
usein molemmat hankaluudet esiintyvät yhdessä. Lukivaikeus voi il-
metä myös ongelmina matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. 
Yleinen näkemys on, että lukivaikeus jatkuu aikuisuuteen saakka, 
mutta tehokas kuntoutus mahdollistaa edistymisen lukemis- ja kir-
joittamistaidoissa vielä myöhemmälläkin iällä, koska oppiminen on 
taitolaji, jota voi opiskella.

Lukivaikeuksien syiden nykytutkimukset viittaavat selitysmalleihin, 
jotka ovat luonteeltaan kognitiivisia tai neurobiologisia. Ne eivät ole 
toisiaan poissulkevia vaan voivat täydentää toisiaan. Lukivaikeutta 
ei nähdä vauriotyyppisenä poikkeavuutena, vaan mahdollisesti ge-
neettislähtöisenä viive- tai puutetyyppisenä erilaisuutena. Puhutaan 
neuroanatomisesta teoriasta, jossa lukivaikeuksia lähestytään tietyn 
aivoalueen puutteellisen kehittymisen tai epäsymmetrian näkökul-
masta. Neurofunktionaaliset teoriat puolestaan esittävät lukivaike-
uksien taustalla olevan erilaisia hermosolujen välisen prosessoinnin 
vaikeuksia ja toimintojen automatisoitumisen vaikeutta.

Ympäristö- ja perimävaikutusten teoriat huomioivat ympäristön se-
kä passiivisen että aktiivisen merkityksen lukivaikeuksien synnyssä. 
Lukivaikeuksien periytyvyyttä on tutkittu paljon, ja tällä hetkellä on 
selvää näyttöä ainakin kromosomien 15, 6 ja 2 keskeisestä osuudesta 
lukivaikeuksissa, joskin geenipaikkojen tarkassa määrittelyssä on 
vielä epäselvyyttä. Tutkimusten perusteella on todettu, että dysleksia 
kulkee usein perheittäin ja suvuittain.
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Miten lukivaikeudet tulee huomioida?

Tunnistaminen
Tiedostaminen
Tukeminen > oppimisympäristön muuttaminen, vaihtoehtoiset suo-
ritustavat, arviointi ja kiireettömyys

Tunnistaminen

Lukiossa opiskelijan lukivaikeus aiheuttanee pulmia selkeimmin vie-
raitten kielten opiskelussa. Sanastojen oppiminen saattaa olla hidasta 
ja vaikeaa, ja opiskelijalla voi ilmetä tekstin tuottamisen vaikeutta. 
Kirjoitelmissa esiintyy usein tavallista enemmän kongruenssivirheitä, 
verbien käyttö voi olla horjuvaa, teksteissä ilmenee runsaasti oikein-
kirjoitusvirheitä ja lauserakenne saattaa olla monotoninen; pelkkiä 
päälauseita, epäloogisuuksia, toistoa ja runsaasti pronomineja. Hidas 
lukeminen voi olla syy siihen, että opiskelijalle ei muodostu kokonais-
kuvaa luettavasta alueesta, jolloin luetun tulkinta ja ymmärtäminen 
jää heikoksi. 

Lukivaikeuksisilla opiskelijoilla on usein puutteita oppimistavoissa 
ja opiskelutekniikoissa. Hidas ja virheellinen lukeminen vaikeuttaa 
läksyjen lukemista ja saattaa aiheuttaa sen, että opiskelijan koulu-
menestys ei vastaa hänen todellista taitotasoaan. Töiden lopputulok-
set voivat kuitenkin hämäävästi olla myös hyvin laadukkaita, mutta 
niiden taustalla olevan työn määrä ja puurtaminen (jota opettaja ei 
todennäköisesti näe) saattaa olla erittäin uuvuttavaa.

Lukion ensimmäisen vuositason opiskelijoille tehdään Turussa kie-
lellisten taitojen alkukartoitus eli lukiseula, joka antaa viitteellisen 
tuloksen mahdollisesta lukivaikeudesta. Jos opiskelija ”jää haaviin” 
seulassa, hänelle voidaan ehdottaa tarkempaa lukitestausta, jonka voi 
suorittaa lukion erityisopettaja tai opiskelija voi myös kääntyä yksityi-
sen palveluntarjoajan puoleen (esimerkiksi Turussa Luki-tukikeskus/
Kristillinen opisto).

Opettajat kohtaavat päivittäin opiskelijoita, jotka tekevät selvästi 
muita enemmän kirjoitusvirheitä. Usein virheet tulkitaan kiireestä tai 
huolimattomuudesta johtuviksi. Siitä huolimatta, että lukivaikeuksia 
on vaikeaa tunnistaa, on lukivaikeuksisten opiskelijoiden vaikeuksilla 
yhteisiä piirteitä, joita opettajat havaitsevat kirjoittamisessa. Suoritta-
matta sen tarkempaa virheanalyysiä opettaja voi seurailla opiskelijan 
tuottamassa tekstissä mahdollisesti toistuvasti esiintyviä klassisiin 
lukihäiriökategorioihin luokiteltavia seuraavia virheitä:

•	 puuttuvat, väärät tai liiat kirjaimet (mentelmää po. menetelmää; 
kodihoito po. kodinhoito; työskentylee po. työskentelee; erinlainen 
po. erilainen)
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•	 soinnillisten vs. soinnittomien äänteiden sekoittuminen, äng-äänne 
(stradegy po. strategy; aportti po. abortti; reakoivat po. reagoivat; 
henkestä po. hengestä)

•	 konsonantin ja vokaalin kesto (teolistuminen po. teollistuminen; 
mielummin po. mieluummin; siivojastaan po. siivoojastaan; ala-
astella po. ala-asteella)

•	 äännejärjestyksen vaihtumat; reversaalit (Jhon po. John; prostu-
tioidun po. prostituoidun; opsikellaan po. opiskellaan)

•	 rotaatiot (bossidle po. possible)

•	 puuttuvat tavut tai sanan osat (krosomi po. kromosomi)

•	 väärä tavuttaminen (tatuoi-nnin; mei-stä)

Tiedostaminen

Kun lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvä erityisvaikeus tiedoste-
taan, siihen puuttuminen mahdollistuu. Opiskelija on saattanut sel-
vitä lukio-opintoihin asti tiedostamatta itsellään lukivaikeutta. Se on 
voinut pysyä piilevänä yksilön kompensaatiomekanismien ansiosta, 
mutta kiire ja stressi saattavat laukaista ongelmat esille lukiovaihees-
sa, jolloin luettavan ja kirjoitettavan oppiaineksen määrä kasvaa, 
opiskelutahti on nopea ja asiakokonaisuudet ovat laajoja. Opiskelija 
saattaa pyrkiä salaamaan vaikeutensa, ja onkin tärkeää, että asiasta 
keskustellaan hienotunteisesti hänen kanssaan.

Tukeminen

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) todetaan, että jos 
opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoi-
mien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.

Tuen saamisen edellytys on lukitestaus. Vähintään keskivaikeak-
si diagnosoidun lukivaikeuden perusteella opiskelija voi hakea eri-
tyisjärjestelyjä lukioaikaisiin opintoihinsa ja ylioppilaskokeisiin. YTL 
edellyttää tuen saamisen perustaksi lukivaikeuslausuntoa kahdelta 
lausunnonantajalta, joista toinen on erikoislääkäri ja toinen erityis-
opettaja, puheterapeutti tai psykologi.

Tutkimusten mukaan merkittävimmät selviytymiskeinot lukivaike-
uksisilla nuorilla ovat olleet koulunkäynnin eteen tehty kova työ ja 
vanhempien tuki. Opettajan tuella on todettu olevan huomattava 
merkitys lukivaikeuksisten opiskelijoiden opiskelumotivaatiolle. Lukio-
opetuksessa tuki painottuu erityisjärjestelyihin oppimistilanteissa ja 
kokeissa. Opiskelijoiden lukivaikeuksia voidaan helpottaa oppituntien 
rakenteella (johdonmukainen eteneminen ja hyvä jäsentely) sekä 
materiaalivalinnoilla (huomioidaan havainnollisuus, selkeys ja mo-
nipuolisuus). Jos opettaja tietää opiskelijan lukivaikeudesta ja siitä 
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miten se ilmenee, hän voi opiskelijan suorituksia arvioidessaan jättää 
huomiotta selvästi toistuvat virheet, jotka johtuvat lukivaikeudesta. 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) todetaan:

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lu-
kemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet 
sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee 
ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus 
erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset 
vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssi-
arvosanaa.

Erityisopettajan tukikurssilla (Taitava oppija, ops liitteessä) pyritään 
lisäämään oppijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa - lu-
kivaikeuksisilla henkilöillä on usein todettu alentunut akateeminen 
minäkäsitys - sekä auttamaan opiskelijaa löytämään omiin oppimis-
vaikeuksiinsa parhaiten sopivia opiskelutyylejä. Oppimisvaikeuksia 
kartoitetaan tukikurssin osana haastattelun ja lukitestauksen avulla. 
Tarvittaessa opiskelija saa lukilausunnon, jonka jälkeen hänelle voi-
daan laatia ns. erityisen tuen suunnitelma lukio-opintojen ajaksi, ja 
kyseisessä suunnitelmassa ennakoidaan myös tulevat mahdolliset 
erityisjärjestelyt ylioppilaskokeissa.

Hyvät pedagogiset käytännöt

Oppimisympäristö:

•	Käytä monipuolisia opetusmenetelmiä – esittele asiat monen ais-
tikanavan kautta!

•	 Jos haluat keskustella jonkin tekstin sisällöstä tunnilla, jaa se etu-
käteen opiskelijoille. Lukivaikeuksinen opiskelija ei ehdi lukemaan 
tekstiä yhtä nopeasti kuin muut.

•	Vältä tilannetta, jossa opiskelija joutuu yhtä aikaa kuuntelemaan, 
lukemaan ja kirjoittamaan. Apuna voisivat toimia ennen oppituntia 
annettavat valmiit muistiinpanot, kuten powerpoint-tiivistelmät. 

•	Kiinnitä oppimateriaalin laatuun huomiota - selkeät kuvat ja tekstit 
(Verdana/12pt -fontti), johdonmukainen otsikointi sekä lyhyet rivit 
ja kapeat palstat. Vältä käsinkirjoitettuja monisteita!

•	Ota sähköinen oppimisympäristö avuksi: toimita oheiskirjallisuus ja 
muistiinpanot elektronisessa muodossa opiskelijoille (mahdolliset 
multimedia-aineistot ja yhteiset sähköiset oppimisalustat, kuten 
Moodle).
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Vaihtoehtoiset suoritustavat, arviointi ja kiireettömyys:

•	Salli teknisten apuvälineiden käyttömahdollisuus (esim. Celian 
äänikirjat, tietokone oikolukuohjelmineen, digitaalikamera tai sa-
nelin > lukivaikeuksisille opiskelijoille voi olla suurta hyötyä saada 
nauhoittaa oppitunti tai kuvata moniselkoinen piirroskaavio).

•	Anna lisäaikaa tehtävien suorittamiseen. 

•	 Tarjoa mahdollisuutta täydentää tai korvata kirjallinen tehtävä/koe 
suullisesti. Huomioi, että opiskelijalle on varattava miettimis- ja 
suunnitteluaikaa suullisessa kokeessa.

•	Suosi vaihtoehtoisia tapoja näyttää osaaminen ja taidot: pari- tai 
ryhmäkoe, koekysymykset etukäteen, lähdeaineiston käyttömah-
dollisuus. Näistä lisää kappaleessa 5.

•	 Pohdi, milloin tarvitaan virheetöntä tekstiä, milloin taas oikeinkir-
joitusvirheet eivät haittaa!

•	Vältä pyytämästä opiskelijoita lukemaan tekstiä ääneen.

•	Auta stressin lievittämisessä - järjestä rauhallinen tila ja riittävästi 
aikaa!

Toimintamalli lukivaikeuksisen opiskelijan tukemiseksi

1. Informaatio opiskelijoille ja huoltajille (lukio kutsuu erityisopetta-
jan tiedotustilaisuuksiinsa, esim. vanhempainiltaansa )

2. Lukiseulat 1.vuositason opiskelijoille
3. Opinto-/ryhmänohjaaja ohjaa seuloutuneet opiskelijat erityisopet-

tajan testeihin ja Taitava oppija -kurssille
4. Erityisopettaja kutsuu opiskelijan ja huoltajat kuulemaan lausun-

non sisällöstä ja merkityksestä 
5. Erityisopettaja ilmoittaa lausunnosta opiskelijan opinto-ohjaajalle, 

jonka toimesta tälle laaditaan erityisen tuen suunnitelma lukio-
aikaisiin opintoihin sekä ylioppilaskirjoituksiin, ja huomioidaan 
seuraava asetus ylioppilastutkinnosta: Jos kokelaalla on luku- tai 
kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. 
Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä koke-
laan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella.

Lukivaikeuteen liittyvien asiapaperien säilyttämisestä an-
nettuja ohjeita:

•	 Lukiseuloja ei tarvitse arkistoida, vaan ne voidaan hävittää lukion 
oman harkinnan mukaan niistä poimitun informaation jälkeen.

•	 Erityisjärjestelyjä saaneen opiskelijan erityisen tuen suunnitelmat 
säilytetään lukiossa niin kauan, kuin opiskelija on ko. lukiossa 
(arkistointiaika on siis opiskeluaika ko. lukiossa)

!
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•	 Erityisopettaja vastaa lukitestien arkistoinnista (aika 5 vuotta), 
mutta lukio vastaa YTL:aan lähetettyjen asiakirjojen kopioiden 
arkistoinnista.

Lähteet:
http://esok.jyu.fi/
http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/maaraykset/erityis/lukukok.html
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta 915/2005, 
17.11.2005, 6 §
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
http://sty.stakes.fi/FI/koodistopalvelu/koodisto.htm
http://www.oulu.fi/verkostovatti/materia/oppimine/index.html
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
Hakoköngäs, A., Leimurautio, K.,Näätänen, S.,Sormunen, L. & 
Sääskilahti, E. (2002). Lukivaikeuden neuropsykologista taustaa
Härkönen, P. (2001). Lukio-opiskelu, oppimisvaikeudet ja motivaa-
tio. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja B 18.
Lukemalla ja tekemällä: Opettajan opas lukivaikeudesta amma-
tillisille oppilaitoksille (2008). Kairaluoma, T. Ahonen, M. Aro, I. 
Kakkuri, K. Laakso, M. Peltonen & K. Wennström (toim.) Niilo Mäki 
Instituutti

Lukion	opetussuunnitelman	perusteet	2003.	http://www.oph.fi/saa-
dokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/
lukiokoulutus 

Lukivaikeudesta Luki-taitoon (2008).Takala,M.& Kontu,E.(toim.) 
Yliopistopaino.

Oppimisvaikeudet, tutkimuksesta käytäntöön (2001). P. Fadjukoff., 
T. Ahonen & H. Lyytinen (toim.) Jyväskylän yliopisto

Taskinen, E. (2008). Korkeakouluopiskelijoiden lukivaikeudet ja 
hyvät käytännöt opiskelun tukemiseksi. Selvitys. Turun yliopiston 
opiskelijapalvelut.

3.3 Aistivammat

Oppilaitoksen palvelut on suunniteltava ja toteutettava mahdolli-
simman hyvin myös kuulo- tai näkövammaisen opiskelijan saavu-
tettaviksi, sillä esteettömän oppimateriaalin tuottaminen saattaa 
olla hidasta, joten tieto sen tarpeesta on syytä olla opettajilla jo heti 
opintojen alkaessa. 

Aistivammaisella nuorella on lukioon tullessaan jo tietoa erityisen 
tuen tarpeistaan ja kokemuksia hyvistä opetusjärjestelyistä. Niistä 
kannattaa kysyä opiskelijalta ja hänen huoltajiltaan.
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Kuulovammaiset opiskelijat

Yleiskäsite kuulovammainen tarkoittaa Kuuloliiton käyttämän määri-
telmän mukaan henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuu-
lonalennus, lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen.

Huonokuuloisena pidetään henkilöä, joka kuulee puhetta ja pystyy 
kommunikoimaan kuulokojeen avulla käyttämällä tukena huuli-
olukua. Suurin osa yleisopetuksen kuulovammaisista opiskelijoista 
kuuluu tähän ryhmään.

Kuuro on syntymästään kuuro tai varhaislapsuudessaan kuulonsa 
menettänyt, joka ei saa puheesta selvää kuulokojeenkaan avulla. Hän 
kommunikoi pääasiassa viittomakielellä, ja hänellä on opiskelussa 
apunaan tulkki.

Kuulon tutkimuksessa käytetään asteikkoa, jossa 0 desibeliä (dB) 
merkitsee äänenvoimakkuutta, jonka normaalikuuloinen juuri ja juuri 
kuulee.

Esimerkkeinä puheen kuuluvuuden äänitasoista 1 metrin 
etäisyydeltä ovat

kuiskaus noin 40 dB,

  
tavallinen puheääni n. 60 dB

ja huuto   n. 85 dB.

Ylioppilastutkintolautakunnan käyttämä luokittelu kuulo-
vammasta:
lievä (26 – 40 dB)
keskivaikea (41 – 60 dB)
vaikea (61 – 80 dB)
kuuro (> 80 dB)
syntymäkuuro
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Hyvät pedagogiset käytännöt

Koulun kuunteluolosuhteet

Luokkatilanteessa puheen erottamiskykyyn vaikuttavat ympäristön 
taustaäänet, hälytaso ja tilan kaikuisuus. Kuulokojeella kuuntele-
minen kaikuvassa luokassa ja taustamelussa on hankalaa, koska 
kuulokoje vahvistaa kaikkia ympäristön ääniä. Vaikeinta kuunte-
lu on suurissa ryhmissä. Suotavaa olisi, että suureen luentotilaan 
asennettaisiin induktiosilmukka. Induktiosilmukka on kuulokojeen 
käyttäjälle suunniteltu kuuntelun apuväline. Sen avulla siirretään 
ääni langattomasti vahvistettuna suoraan kuulokojeelle, jolloin kuulo-
kojeen käyttäjä voi kuunnella ääntä ilman taustahälyä ja juuri itselle 
sopivalla voimakkuudella ilman, että normaalikuuloiset häiriintyvät 
äänen voimakkuudesta.

Kaikuvia tiloja voidaan parantaa akustoinnilla. Yleistä huomioitavaa 
koulutilojen akustoimisesta:

•	 kaikuvat tilat (vähennetään kaikua akustiikkalevyin tai esim. teks-
tiilein)

•	 kolisevat ovet (esim. ikkunatiiviste karmin huullokseen)

•	 ilmastointilaitteet (esim. venttiililautasen pintaan askarteluhuopaa)

•	 pulpettien ja tuolien jalat (jalkoihin liimataan neulahuopamatosta 
”tossut”)

•	 pulpettien kannet (kannen ja laatikon väliin neulahuopamattoa)

•	 särisevät loistevalaisimet (vialliset putket on uusittava välittömästi)

Opiskelijan istuinpaikka

•	 etäällä avoimesta portaikosta, liikuntasalista, musiikkiluokasta tai 
teknisestä luokasta

•	 eturivissä

•	 pyörivä tuoli (näkee helposti myös taakse > puhujan suun liikkei-
den näkeminen mahdollistuu)

•	 jos opiskelijalla on viittomakielen tulkki, hän kyllä tietää parhaan 
istumapaikan

•	 valaistus mahdollisimman hyvä (valo tulee kuuntelijan takaa pu-
hujan kasvoille)

•	 parempi korva luokan puolelle

!
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Tulkkauksessa huomioitavaa

•	 Tulkki on tulkkaustilanteessa puolueeton ja vaitiolovelvollinen.

•	 Tulkki tulkkaa kaiken sanomasi/viittomasi, hän ei saa jättää pois 
eikä lisätä mitään.

•	Muista, että tulkin tehtävä on ainoastaan tulkata. Tulkin tehtä-
viin ei kuulu avustaminen, opiskelijan parina toimiminen, viestien 
välittäminen tulkkaustilanteen ulkopuolella tai opetustilanteen 
valvominen. 

•	Viittomakielen tulkki sijoittuu lähelle opettajaa. Näin kuuro opiske-
lija voi viittomisen lisäksi seurata sekä opettajan käyttämiä eleitä 
ja ilmeitä että mahdollisesti tämän käyttämiä tekstejä tai kuvia.

•	 Jos käytät kalvoja tms. puheesi lomassa, pidä hetken tauko, jotta 
tilanteessa oleva kuuro ehtii katsoa, mitä näytät. On erittäin vai-
keaa katsoa tulkkia ja esim. kalvotekstejä samaan aikaan.

•	 Puhu/viito suoraan kuurolle opiskelijalle, keskustele hänen kans-
saan, älä tulkin kanssa.

•	 Tulkki kysyy, mikäli ei kuule opetettua käsitettä, muuten häntä 
ei tule erityisesti huomioida oppituntitilanteessa.

Opettajan tulee huomioida myös seuraavat seikat:

•	Opiskelijan olisi helpompi keskittyä opetustilanteeseen, jos hän on 
saanut tarvittavat monisteet/materiaalit jo etukäteen tutustutta-
vaksi. Ennen oppituntia on suotavaa antaa kuurolle opiskelijalle 
esim. powerpoint -tiivistelmät. Muistiinpanojen tekeminen ja tulk-
kauksen seuraaminen yhtä aikaa on mahdotonta!

•	Myös viittomakielen tulkit antavat vinkkejä ja kertovat työnsä 
sisällöstä mielellään.

•	 Jos opettaja haluaa sanoa kuurolle opiskelijalle jotakin silloin, kun 
tulkki ei ole paikalla, hän voi kirjoittaa asiansa paperille tai puhe-
limen tekstiviestikenttään.

•	Opettajan on erityisesti kiinnitettävä huomiota selkeään ääntöön, 
sillä heikkokuuloisella opiskelijalla sekoittuvat usein samantapaiset 
äänteet (konsonanteista k-p-t, m-n, s-t ja vokaaleista y-i ja e-ö).

En tahdo säälipisteitä, enkä tahdo, 

että kohdallani hypätään yli ja kysytään mie-

luummin toisilta, jotka taitavat puhumisen. 

Aino
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•	Kuulovammainen opiskelija tarvitsee mahdollisimman pienen ope-
tusryhmän.

•	Kuuloliitto ja TYKS:n kuulokeskus järjestävät perehdytystä opet-
tajille.

Toimintamalli kuulovammaisen opiskelijan tukemiseksi

1. Lukio kutsuu opiskelijan, huoltajat ja tarvittaessa muita henkilöitä 
yhteiseen kokoukseen kartoittamaan opiskelijan erityisen tuen tar-
peita. Osallistujat kutsutaan yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien 
kanssa. 

2. Yhdessä kartoitetaan tarvittava apu ja mahdolliset tarvittavat lau-
sunnot, nimetään vastuuhenkilöt sekä päätetään tiedottamisesta 
ja jatkotoimista.

3. Jatkossa opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisen tuen suunni-
telma lukioaikaisiin opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin, huomioi-
daan YTL:n oppaasta teksti: ”Hakemus kuulovammaisen kokelaan 
vapauttamisesta ylioppilastutkinnon kuullunymmärtämiskokeista 
on syytä tehdä jo opiskelijan aloittaessa lukio-opintonsa…”

4. Seurantakokous järjestetään lukuvuosittain.

Ylioppilaskirjoitukset

Katso luku 6 Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa. Muistuta opis-
kelijaa tarvittavista lääkärintodistuksista sekä äänes- ja puheaudio- 
grammista!

 Yhteistyötahoja ja aihelinkkejä:
TYKS, kuulokeskus, kuntoutusohjaaja (nuoret kuurot)
Kuuloliitto, kuntoutusohjaaja (nuoret huonokuuloiset)
http://info.stakes.fi/apuvalineet/fi/apudata	>	välineitä	opiskelun	
ja vapaa-ajan tukemiseen

Lähteet:

http://www.kuuloliitto.fi/

http://info.stakes.fi/apuvalineet/fi/apudata		->	välineitä	opiskelun	
ja vapaa-ajan tukemiseen

http://www.kl-deaf.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi

Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten ope-
tus. M. Takala & R. Lehtomäki (toim.) Saarijärven Offset

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen 
tilaajalle ja toteuttajalle (2009). Invalidiliitto

!
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Näkövammaiset opiskelijat

Näkövammaisten Keskusliiton esittämän määritelmän mukaan näkö-
vammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. Näkövammai-
seksi ei luokitella henkilöä, jonka näkökyky pystytään korjaamaan 
laseilla normaaliksi tai henkilöä, jonka toisessa silmässä on normaali 
näkö. Heikkonäköiset ihmiset voivat nähdä eri tavoin: ihminen ei 
esimerkiksi näe lukea, mutta pystyy liikkumaan ympäristössä ilman 
apua tai ihminen kykenee lukemaan, mutta ei näe ympäristöään. 
Täydellinen sokeus on harvinaista, sillä usein sokeatkin henkilöt voivat 
nähdä valon ja jopa hahmoja.

Näkövamman aiheuttamia ongelmia liikkumisessa ja ihmiskontak-
teissa ovat:

ympäristön havainnoimisen vaikeus:
•	 orientoitumisongelma tilan ja paikan suhteen
•	 etäisyyksien arviointi
•	 tasoerojen havaitseminen
•	 puutteellinen värinäkö
•	 hämäräsokeus
•	 kompastuminen, putoaminen tai törmääminen

sosiaalisen kanssakäymisen haasteet:
•	 kyvyttömyys tunnistaa ihmisiä ulkonäön perusteella
•	 vaikeus havaita ilmeitä ja eleitä
•	 katsekontaktin huomaaminen ja siihen vastaaminen usein mah-

dotonta

Sokealla opiskelijalla on koulussa henkilökohtainen avustaja, mutta 
myös heikkonäköinen opiskelija saattaa tarvita avustajaa, ainakin 
osapäiväisenä apuna koulussa. Henkilökohtainen avustaja voi olla 
mukana koulumatkoilla, kuljettaa apuvälineitä sekä suurentaa kokeet 
ja oppimateriaalit. Henkilökohtainen avustaja saattaa olla mukana 
joillakin oppitunneilla esimerkiksi lukemassa taululle kirjoitettua teks-
tiä tai ohjaamassa silmän ja käden yhteistyötä vaativissa tehtävissä. 
Avustajan rooli korostuu matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 
ja liikunnassa.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvää ohjausta lukio-
laiset voivat saada kunnan sosiaalitoimesta ja Kynnys ry:n julkaise-
masta Pomo-oppaasta. Opiskelijan perhe anoo avustajan saamista 
vammaispalvelulain perusteella kotipaikkakunnan sosiaalitoimistosta.

Miten heikkonäköisyys näkyy koulussa:

•	muodoiltaan samankaltaisten kirjainten sekoittaminen
•	 huono keskittyminen visuaalisissa tehtävissä
•	 reversaalit (kääntymät; Suomi - Soumi)
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•	 heikko silmä – käsi –koordinaatio
•	 kömpelyys, vaikeudet tasapainossa
•	 hyväkin opiskelija saattaa ”pudota”  ilman apuvälineitä

Hyvät pedagogiset käytännöt

•	Kohokuvien ja pienoismallien käytön avulla matemaattis-luonnon-
tieteellisten aineiden opiskelu ja niihin liittyvä kuvallinen informaa-
tio on kokonaisvaltaisemmin myös näkövammaisen lukiolaisen 
saavutettavissa (ks. lähteet: Kosketeltavaa kulttuuria). 

•	Monisteiden selkeä, iso fontti (esim. Verdana 14pt). Materiaalit voi 
myös monistaa kokoon A3, mutta tämä voi olla opiskelijan kannalta 
epämukavampi vaihtoehto.

•	Vältä käsinkirjoitettuja monisteita

•	Helpointa on mahdollisuuksien mukaan lähettää materiaali säh-
köisesti opiskelijalle, jolloin hän itse muokkaa sitä tarpeitaan vas-
taavaksi 

•	Visuaalisen materiaalin rinnalle sitä tukevaa ja täydentävää audi-
tiivista ja haptista (kosketukseen/tuntoaistiin perustuvaa) mate-
riaalia

•	Näkövammaisten kirjaston, Celian, palvelut (oppikirjat, tieto- ja 
kaunokirjallisuus äänikirjoina)

•	Heikkonäköinen ei usein hahmota suuresta kuvamateriaalista esi-
tettyä kokonaisuutta; rajoittunut näkökenttä > katsele itse esim. 
Suomen karttaa putken läpi > näet vaikka vain keski- Suomen 
alueen, et koko Suomea kerralla!

Työskentelyolosuhteiden kartoittaminen

Näkövammaisen opiskelijan kanssa sovitaan etukäteen, missä on 
hänen kannaltaan paras paikka istua. Useimmiten näkövammainen 
opiskelija sijoittuu luokan etuosaan. Hän kertoo itse, mitkä ratkaisut 
helpottavat näkemistä. Seuraavassa muutamia huomioita:

•	Kohopulpetti on usein tarpeen, samoin kääntyvä tuoli

•	Voiko valaistusta parantaa (pöytälamppu?), tuleeko tauluvalon 

Viime kerralla koetta ei ollut suurennettu. 

Toivottavasti niin ei käy enää, koska se 

oli hankalaa. Kumu

!
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olla päällä, ja myös mahdolliset heijastukset/häikäistyminen on 
huomioitava (sälekaihtimet?)

•	Kulkureittien turvallisuus; kulkuväylät on pidettävä vapaina, por-
taissa on oltava kaide, portaat on merkittävä kontrastiraidalla ja 
huomiolaatta tulee olla portaiden alkamismerkkinä!

•	Selkeät tila- ja opastemerkinnät

•	Värit ja kontrastit avuksi, esim. oranssi-musta

Apuvälinekartoitus

Apuvälineiden tarve on hyvin yksilöllistä. Opiskelijalla on lukioon 
tullessaan itsellään jo paljon tietoa erilaisista opiskelua helpottavista 
apulaitteista, mutta mahdollisuudet on syytä kartoittaa yhdessä. Alla 
muutamia esimerkkejä mahdollisista apuvälineistä:

•	 tietokoneen suurennusohjelma ja pistenäyttö
•	 optiset apuvälineet, kuten varrelliset ja valolliset suurennuslasit, 

lukutv > lukulaite ja häikäisylasit
•	 sanelin

Kokeissa ja oppitunneilla huomioitavaa

•	Sokea hahmottaa kuulemalla, liikkumalla ja tunnustelemalla, työs-
kentely vie enemmän aikaa; lisäaikaa kokeissa!

•	Koulunkäyntiavustajan tehtävistä tulee sopia erikseen (oppimate-
riaalin muokkaaminen, apuvälineiden siirtely luokasta toiseen, …)

•	Kohdatessasi sokean puhuttele häntä nimeltä tai kosketa kevyesti 
olkavarteen, jotta hän tietää, että puhut juuri hänelle. Kerro myös, 
kuka olet. Kun poistut keskustelusta, mainitse lähteväsi, ettei hän 
luule sinun olevan edelleen läsnä.

Joskus opettaja on pelkästä katseesta 

huomannut, etten näe ja lukenut taululla 

olevan asian uudelleen. Lotta 
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Toimintamalli näkövammaisen opiskelijan tukemiseksi

1. Lukio kutsuu opiskelijan, huoltajat ja tarvittaessa muita henkilöitä 
yhteiseen kokoukseen kartoittamaan opiskelijan erityisen tuen tar-
peita. Osallistujat kutsutaan yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien 
kanssa. 

2. Yhdessä kartoitetaan tarvittava apu ja mahdolliset tarvittavat lau-
sunnot, nimetään vastuuhenkilöt sekä päätetään tiedottamisesta 
ja jatkotoimista.

3. Jatkossa opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisen tuen suunnitel-
ma lukioaikaisiin opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin, huomioidaan 
YTL:n oppaasta teksti: Lautakunnan määräyksestä, joka koskee 
sairauden tai vamman huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa, 
on syytä tiedottaa kokelaille jo lukion alussa, jotta voidaan ryhtyä 
ajoissa hankkimaan tarvittavia lausuntoja.

4. Seurantakokous järjestetään lukuvuosittain.

 Tietoa ja konsultaatioapua saatavilla
seuraavista osoitteista:

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO
Koulutussihteeri
Päivi Toikkanen
paivi.toikkanen@jynok.fi
Koulutuspoliittinen suunnittelija
Sari Kokko
sari.kokko@nkl.fi

NÄKÖPOLIKLINIKKA (TYKS)

http://www.nkl.fi/fi/etusivu

Valtion erityiskirjalainaamo CELIA, osoitteissa http://www.celia.
fi	ja	http://www.oppari.fi

http://www.kulttuuripalvelu.fi/?id=1		(kulttuuripalvelusivusto	
näkövammaisille, mm. Kajastus-lehti)

http://info.stakes.fi/apuvalineet/fi/apudata

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituk-
sen tilaajalle ja toteuttajalle (2009). Invalidiliitto

http://www04.edu.fi/elamatarinaksi/

http://www.ylioppilastutkinto.fi

!
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3.4 CP–vamma

Huolimatta siitä, että CP-vamma diagnosoidaan vain 2-3 lapsella 
1000 elävänä syntynyttä lasta kohden, sitä pidetään yleisimpänä 
lapsuudenajan vaikean fyysisen vamman syynä.

Kirjainyhdistelmä CP on lyhenne englannin kielen sanoista Cerebral 
Palsy, joka tarkoittaa alkuaan aivohalvausta. Nykyään diagnoosilla 
kuvataan joukkoa pysyviä ja toimintaa rajoittavia häiriöitä liittyen 
CP-vammaisen yksilön liikkeiden ja asennon kehittymiseen. Syynä 
näille häiriöille on kehittyville aivoille sikiökaudella tai pikkulapsena 
tapahtunut ei-etenevä vaurio.

CP ei ole yhtenäinen vamma, vaan oireyhtymä, jonka haitta-aste 
vaihtelee vähäisistä toiminnan häiriöistä monivammaisuuteen. 
CP-vammaiset ihmiset ovat hyvin erilaisia keskenään huolimatta sa-
masta diagnoosista, ja esimerkiksi CP-vamman lievä esiintyminen ei 
edellytä ympäristöltä mitään toimenpiteitä.

Tutkimusten mukaan ihmisillä on usein negatiivisia ennakkoasenteita 
CP-vammaisia henkilöitä kohtaan. Taustalla ovat olleet väärinkäsityk-
set, rajoittuneet tiedot tai täydellinen tietämättömyys asiasta.

CP-vamman eri muodot

Oireiden perusteella CP-oireyhtymä luokitellaan seuraavasti:

Spastiset (jäykät, kankeat) muodot, joissa lihasjännitys on kohonnut
diplegiassa alaraajat ovat vaikeammin spastiset kuin yläraajat
hemiplegiassa spastinen halvaus on toisen puolen raajoissa
tetraplegiassa kaikki raajat ovat spastiset

Dyskineettiset muodot, joissa tonus (=lihasjännitys) vaihtelee
dystonisessa tetraplegiassa lihakset ovat ajoittain veltot, ajoit-
tain ylijännittyneet
atetoosissa eli pakkoliikkeisyydessä on nopeita, tahattomia liik-
keitä päässä, raajoissa ja vartalossa

Ataktiset muodot, joissa henkilöllä on tasapainovaikeutta ja huono 
liikehallinta.

Liitännäisvammat

Noin 80 prosentilla CP-vammaisista on jokin liitännäisvamma. Yleisin 
liitännäisvammoista on puhevamma. Muita häiriöitä saattavat olla 
vaikeudet näkemisessä, kuulovamma, epilepsia, suun liikehäiriöt ja 
kognitiiviset häiriöt, joihin liittyvät ongelmat hahmotuksessa, huo-
miokyvyssä ja oppimisessa.

!
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Hyvät pedagogiset käytännöt

Pääsääntöisesti opettajan tulee muistaa, ettei cp-vammaisesta opis-
kelijasta	ole	olemassa	vain	yhdenlaista	oppimisprofiilia,	vaan	yksilöl-
liset erot eri opiskelijoiden välillä ovat suuret.

•	CP-vammaisen opiskelijan vamman vaikeusasteesta riippuen hä-
nen viestintäkykynsä saattaa olla heikentynyt ja vaara eristäyty-
miseen yhteisöstä voi kasvaa, etenkin jos hän opiskelutilanteissa 
joutuu toimimaan fyysisesti tai sosiaalisesti erillään ryhmästä. 
Edellytykset vuorovaikutukseen rakentuvat yhdessä toimimisen 
kautta. Yhteisössä vallitseva henki voi vaikuttaa tukahduttavasti 
tai aktivoivasti - tähän asiaan voi jokainen opettaja vaikuttaa, jo-
kaisella on vastuu oppimisilmapiirin viihtyvyydestä!

•	Opiskelijan toiminnallisessa näössä saattaa olla ongelmia, kuten 
vieraassa ympäristössä liikkumisessa ja suunnistautumisessa.

•	Visuokonstruktiivisia toimintavaikeuksia ilmenee: puutteellista suo-
riutumista kaksi- tai kolmiulotteisissa kokoamistehtävissä.

•	Kipu saattaa olla yhteydessä psyykkiseen passiivisuuteen ja fyy-
sisen toimintakyvyn heikkenemiseen ja saattaa häiritä työntekoa.

•	CP-vammaisilla esiintyy valtaväestöä enemmän väsymystä ja uu-
pumusta, jolloin opiskelijan keskittyminen opetukseen saattaa 
herpaantua.

•	Kurssimuotoisessa lukiossa opiskelija voi suunnitella opinto-ohjaa-
jan tuella esimerkiksi mahdollisista kuntoutusjaksoista aiheutuvat 
tauot niin, että poissaolot vaikuttaisivat mahdollisimman vähän 
hänen opinnoissa etenemiseensä.

•	Opinto-ohjaajan tulisi jo hyvissä ajoin ennen lukio-opintojen ja 
koulun tarjoaman tuen päättymistä selvittää nuoren tukiverkoston 
mahdollisuudet ja halukkuus tukea häntä jatko-opinto- ja muissa 
suunnitelmissa.

Apuvälineitä

•	 Työtuoleja on lukuisia eri malleja ja kokoja ja niiden säätömahdol-
lisuuksia ja lisävarusteita on paljon.

•	Kallistuvat pöytätasot helpottavat lukemista ja kirjoittamista.

•	Sopivan työskentelykorkeuden löytäminen onnistuu parhaiten sää-
dettävällä työpöydällä, johon on saatavissa kirjatelineitä, erilaisia 
kiinnittimiä ja käsivarsitukia.

•	Vaikean puhevamman vuoksi CP-vammainen henkilö saattaa käyt-
tää erilaisia puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Kom-
munikoinnin keinot saavat olla esim. viittomat tai puhelaitteet.

!
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•	 Liikkumiseen CP-vammainen opiskelija saattaa tarvita kyynär-
sauvoja tai pyörätuolia ja vammaispalvelulain mukaista kuljetus-
palvelua joko taksilla tai invataksilla.

Toimintamalli cp-vammaisen opiskelijan tukemiseksi

1. Lukio kutsuu opiskelijan, huoltajat ja tarvittaessa muita henkilöitä 
yhteiseen kokoukseen kartoittamaan opiskelijan erityisen tuen tar-
peita. Osallistujat kutsutaan yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien 
kanssa. 

2. Yhdessä kartoitetaan tarvittava apu ja mahdolliset tarvittavat lau-
sunnot, nimetään vastuuhenkilöt sekä päätetään tiedottamisesta 
ja jatkotoimista.

3. Jatkossa opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisen tuen suunnitel-
ma lukioaikaisiin opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin, huomioidaan 
YTL:n oppaasta teksti: ”Opiskelijalle on tarvittaessa syytä antaa 
mahdollisuus erityisjärjestelyihin jo lukioaikana. Tämän kokemuk-
sen pohjalta ohjataan opiskelija hakemaan erityisjärjestelyjä ja 
täytetään erityisjärjestelyhakemus” (Tietokoneen apuvälineohjel-
mat, suurennuslaite,…?)  

Lähteet:

CP-vammaisten nuorten ammatillinen ohjaus ja tuki peruskoulun ja 
jatkokoulutuksen välisessä siirtymävaiheessa. Kehittämisehdotuksia 
nykyisiin käytänteisiin. Invalidiliiton julkaisuja R.25., 2010

http://www.cp-liitto.fi/

http://www.cp-portaali.fi/mita_cp-vamma_on/

http://www.perusopetus.fi/?page_id=257

http://www.ylioppilastutkinto.fi.

http://info.stakes.fi/apuvalineet/FI/oppimateriaali/perustietoa/in-
dex.htm

http://www.vane.to/lukiolausunto.html

3.5 Muita vaikeuksia

Opiskeluun voivat vaikuttaa monet muutkin kuin edellä mainitut asi-
at. Tässä oppaassa nostetaan esiin ADHD ja Aspergerin oireyhtymä.

ADHD

ADHD	(attention	deficit	hyperactivity	disorder)	on	neuropsykiatrinen	
oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluvat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus 

!
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ja impulsiivisuus. Nuorella voi olla kaikkia näitä oireita tai merkittä-
vin haitta voi tulla vain yhdestä osa-alueesta. ADHD johtuu aivojen 
välittäjäaineiden, erityisesti dopamiinin, noradrenaliinin ja seroto-
niinin toimintahäiriöstä. Oirekuvan kehittymiseen voivat vaikuttaa 
perinnölliset tekijät, raskauteen ja synnytykseen liittyvät tekijät, 
synnynnäiset rakenteelliset ominaisuudet ja erilaiset psykososiaaliset 
tekijät. Nuorista noin viidellä prosentilla on arvioitu esiintyvän ADHD. 

ADHD voidaan jakaa oireiden perusteella alatyyppeihin:
•	 sekä tarkkaavaisuushäiriö että ylivilkkautta ja impulsiivisuutta
•	 pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriö
•	 pääasiallisesti ylivilkkautta ja impulsiivisuutta

ADHD-nuoren vaikeudet voivat ilmetä koulussa seuraavasti:

•	 keskittymisvaikeudet ja tarkkaamattomuus
•	 toiminnanohjauksen vaikeudet
•	 tehtävien suunnittelu, aloittaminen ja loppuun saattaminen voi 

olla vaikeaa
•	 kiinnostaviin asioihin uppoutuminen niin että muut asiat jäävät 

huomiotta
•	myöhästely tunneilta puutteellisen ajantajun vuoksi
•	 huolimattomuus
•	 asioiden unohtaminen
•	 toimiminen ennen kuin ehtii ajatella
•	 vaikeus noudattaa ohjeita
•	 opettajan puheen keskeyttäminen
•	muita häiritsevä käytös
•	 sosiaalisia viestejä voi olla vaikea tunnistaa
•	 osalla oppimisvaikeuksia

Aina ei kuitenkaan ole kyse oireyhtymästä vaan nuoren käyttäytymi-
nen voi olla vastaavanlaista myös muista syistä kuten stressitilasta, 
liiallisesta valvomisesta, päihteiden käytöstä tai mielenterveyden 
häiriöstä.

Moni tarvitsee tukea opiskelussa, osa selviää itsenäisesti. Muun mu-
assa toiminnanohjauksen vaikeudet vaikeuttavat opiskelua. ADHD-oi-
reinen opiskelija voi olla sanavalmis ja puhelias luokassa. Jos jatkuva 
puhuminen tai opettajan keskeyttäminen kysymyksillä tuottaa häi-
riötä luokkatilanteessa, voi opiskelijaa ohjeistaa esim. kirjoittamaan 
muistiin mieleen tulevat kysymykset ja esittämään ne myöhemmin. 
Opiskelijan tukitoimia suunnitellessa on hyvä muistaa aktiivisuuden 
ja tarkkaavaisuuden häiriöihin liittyvät myönteiset puolet. Esimerkiksi 
ADHD-oireinen nuori voi olla energinen ja idearikas opiskelija. Opet-
tajan positiivinen kannustus onnistumisissa sekä opiskelijan taitoihin 
ja voimavaroihin luottava asenne luovat opiskelijalle uskoa omaan 
pärjäämiseensä.
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Hyvät pedagogiset käytännöt

•	 käy läpi kurssin rakenne, vaatimukset ja tärkeät päivämäärät jo 
kurssin alussa yhdessä opiskelijan kanssa

•	 ajankäytön hahmottamisessa auttaa esim. kalenteri, lukujärjes-
tykset ja puhelimen ajanhallintatoiminnot

•	miettikää yhdessä sopiva, rauhallinen istumapaikka luokassa, toi-
silla se on edessä tai toisilla takana tai sivussa

•	 toimintaympäristön selkeys ja häiriötekijöiden minimointi
•	 ennakoiminen
•	 rutiinit
•	 selkeät ohjeet
•	 vaihtelevat tehtävät, pitkäjaksoiset kuuntelu- ja lukemistehtävät 

laskevat vireystilaa, välillä toiminnallisia tehtäviä
•	 käytä monipuolista opetusmateriaalia ja havainnollista esim. ku-

villa, videoilla
•	 ryhmätyöskentely ja keskusteleminen aiheesta voivat auttaa asian 

omaksumisessa
•	 yksi tehtävä tai alue kerrallaan, jaa laajemmat tehtävät osiin
•	 toimita kirjallinen materiaali etukäteen
•	 esim. stressipallo tunneilla, opettajan kanssa sopiminen, mitkä 

sallittuja
•	 jos opiskelija juuttuu yhteen asiaan, auta häntä siirtymään seu-

raavaan asiaan
•	 tekstien tärkeät kohdat voi esim. alleviivata huomiokynällä
•	 opiskelijan on hyvä valmistautua kokeeseen tekemällä lukusuun-

nitelma ja jakamalla koealue osiin
•	 korvatulpat esim. koetilanteessa
•	mahdollisesti tietokoneen tekstinkäsittelyohjelman käytön sallimi-

nen koetilanteessa
•	 onnistumisten huomioiminen
•	 kannusta, rohkaise ja motivoi

Toimintamalli ADHD-oireisen opiskelijan kanssa:

1. Lukio kutsuu opiskelijan, huoltajat ja tarvittaessa muita henkilöitä 
yhteiseen kokoukseen kartoittamaan opiskelijan erityisen tuen tar-
peita. Osallistujat kutsutaan yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien 
kanssa. 

2. Yhdessä kartoitetaan tarvittava apu ja mahdolliset tarvittavat lau-
sunnot, nimetään vastuuhenkilöt sekä päätetään tiedottamisesta 
ja jatkotoimista.

3. Jatkossa opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisen tuen suunni-
telma lukioaikaisiin opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin

4. Seurantakokous järjestetään lukuvuosittain.

!

!
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Lähteet:

AD/HD-liitto ry –esite. Helsinki: ADHD-liitto, 2005.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen kor-
keakouluopiskelussa.	www.esok.fi	

Arki toimimaan -vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. ADHD-
liitto. Porvoo, 2011.

Mikä ADHD? ADHD-tietoa nuorelle. 

Nuoren AD/HD –esite. Helsinki: ADHD-liitto, 2006.

Nuori ja mieli: koulu mielenterveyden tukena. Hietala T. , Kaltiainen 
T., Metsärinne U., Vanhala E. Tammi, 2010.

Opiskeluterveys. Kunttu K., Komulainen A., Makkonen K., Pynnönen 
P. Porvoo: Duodecim, 2011.

www.adhd-liitto.fi

Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen 
kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaikeuksia erityisesti sosiaalisissa tai-
doissa, kommunikoinnissa ja toiminnanohjauksessa. Kielellisessä tai 
kognitiivisessa kehityksessä ei esiinny merkittävää yleistä viivästy-
neisyyttä (kuten autismissa).

Miten näkyy koulussa:

•	 ajattelun konkreettisuus
•	 ongelmia ei-sanallisessa kommunikaatiossa
•	 puutteelliset tiedot erilaisissa tilanteissa toimimisesta
•	 voi olla vaikeuksia eläytyä toisen asemaan
•	 ryhmässä työskentely voi olla haasteellista
•	 katsekontaktin välttäminen
•	 yksityiskohtiin takertuminen, kokonaisuuksien hahmottaminen voi 

olla vaikeaa
•	 erityiskiinnostuksen kohteet
•	 voi ilmetä karkeamotorisena (esim. liikuntatunnit) tai hienomoto-

risena (esim. kirjoittaminen) kömpelyytenä
•	 aistiyliherkkyydet, esim. äänet, valo, kosketus, hajut, maut tms.
•	 kavereiden puute; moni viihtyy yksinään, mutta nuori voi olla myös 

mielissään samanhenkisen kaverin saamisesta
•	 koulun juhlien ja yhteisten tilaisuuksien jännittäminen 

Kartta koulusta oli hyvä 

juttu lukion alussa!
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Hyvät pedagogiset käytännöt

•	 rutiinit tärkeitä, tapahtumien ennakoitavuus; kerro kurssin kulku 
ja vaatimukset jo kurssin alussa, mahdollisesti myös oppitunnin 
tulevista vaiheista kertominen

•	 ilmoita myös luokan ulkopuolella tapahtuvista opetustilanteista ja 
tapahtumista hyvissä ajoin ja kerro tarkasti mitä tulee tapahtu-
maan (siirtymätilanteiden hankaluus)

•	 ennen opintojen alkua mahdollisesti tutustuminen koulurakennuk-
seen ja osaan henkilökunnasta

•	 opiskelijalle tieto kenen puoleen voi kääntyä kun tulee kysyttävää

•	 rauhallinen istumapaikka luokassa

•	 puhu selkeästi ja suosi konkreettisia kysymyksiä

•	 kurssimateriaalin selkeys ja yksiselitteisyys

•	 konkretisoi abstrakteja asioita, tulkinta voi olla kirjaimellista; huu-
morin ja kielikuvien ymmärtäminen vaikeaa 

•	 tehtävien palautuksissa selkeät takarajat (vrt. loppukeväästä tms.)

•	 tuki on tarpeen myös tehtävän aikataulutuksessa (välietapit), jä-
sentämisessä ja varsinkin rajaamisessa

•	 tarpeen vaatiessa hienomotorisiin tehtäviin tarpeeksi aikaa, mah-
dollisuus tietokoneen käyttöön

•	 liikuntatunneilla ota huomioon mahdolliset motoriset vaikeudet

•	 erityiskiinnostuksen kohteet, oppiaineet - voisiko opettaja joskus 
keskustella oppiaineestaan enemmänkin?

•	 tarvittaessa opasta miten tietyssä sosiaalisessa tilanteessa kuuluu 
toimia (retket, lakkiaiset yms.)

•	 jos opiskelija toimii väärällä tavalla, kerro opiskelijalle miten hänen 
kuuluisi toimia kieltämisen sijasta

•	 omaperäinen ajattelu voi tuoda uudenlaisia ratkaisuja

•	motivoituneena täydellinen kyky keskittyä mielenkiinnon kohtee-
seen

Lähteet:

Nuori ja mieli: koulu mielenterveyden tukena. Hietala T. , Kaltiainen 
T., Metsärinne U., Vanhala E. Tammi, 2010.

Opiskeluterveys. Kunttu K., Komulainen A., Makkonen K., Pynnönen 
P. Porvoo: Duodecim, 2011.

www.autismiliitto.fi

www.student.oulu.fi/~kielinen/Aspergerkoulu.html	(Asperger-lap-
sen erilaisuuden huomioiminen koulussa. Kielinen Marko.)

!
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4. LUKIOAIKAINEN ERITYINEN TUKI

Jos opiskelijalla on erityisvaikeus, hänelle laaditaan erityisen tuen 
suunnitelma, jossa todetaan miten hänen yksilölliset tukitoimensa 
lukioaikana järjestetään. Suunnitelmaa toteuttavat kaikki opiskelijan 
opettajat. ETU-kokous voi olla muodoltaan opiskelijaa ohjaava. Katso 
tarkemmin Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirja.

 

5. VAIHTOEHTOISET KOEMUODOT

Vaihtoehtoisia koemuotoja voidaan käyttää koko opetusryhmällä, ei 
ainoastaan esimerkiksi erilaisten oppijoiden kohdalla. Vaihtoehtoisten 
koemuotojen kokeileminen voi olla myös opettajan työtä uudista-
vaa. Tärkeää on, että opiskelijoita valmistetaan hyvissä ajoin siihen, 
kuinka heidän osaamistaan tullaan arvioimaan. Opiskelijan voi olla 
vaikeaa tuoda osaamistaan esiin, mikäli hän jännittää koetilannetta. 
Koejännitystä tai suoranaista koepelkoa voidaan vähentää koemuo-
doilla, jotka eivät perustu ainoastaan ulkoa muistamiseen.

ETU-kokous
(ETU = ERITYINEN TUKI LUKIOSSA)

ALOITE

Olemassa oleva 
opiskelijaa kos-
keva lausunto/
tiedossa oleva 
erityisen tuen 
tarve

KOKOUS

LÄSNÄ:
•	 rehtori ja/tai 

opinto-ohjaaja
•	 aloitteentekijä
•	 opiskelija + 

huoltaja
•	 ryhmänoh-

jaaja
----

•	 opettaja
•	 terveyden- 

hoitaja

TIEDOTTA-
MINEN

•	 ryhmänohjaa-
ja ja opiske-
lija vastaavat 
tiedottami-
sesta

•	 asiapaperit 
säilytetään 
lukitussa 
tilassa

SEURANTA

•	 ryhmänohjaa-
ja tai

•	 opinto-ohjaaja

KOOLLE- 
KUTSUJA

•	 rehtori,
•	 opinto-ohjaa-

ja tai
•	 ryhmänoh-

jaaja
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Lunttaa luvalla – opi oikeasti. Länsi-Suomen läänin aikuis-
lukioiden raportti koekäytänteiden kehittämisestä lukiossa 
esittelee laajasti erilaisia vaihtoehtoisia koemuotoja. Nykyisenmalliset 
kokeet eivät anna tarpeeksi mahdollisuuksia hyödyntää apuvälineitä 
koetilanteissa. Ne eivät mahdollista suullista koetta, joka voi olla 
tarpeen esimerkiksi vammaiselle tai maahanmuuttajalle. Ne eivät 
suosi pari- tai ryhmäkokeita, tiedon hakua tai ongelmaratkaisukyvyn 
harjoittamista koetilanteessa, jossa hyvässä tapauksessa vielä voi 
oppia ja tehdä oivalluksia. Ne eivät siis harjoita niitä taitoja, joita 
useissa jatko-opiskelupaikoissa ja työelämässä nähdään tarpeellisiksi, 
raportin laatinut työryhmä toteaa.

Opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2003) kannustetaan monipuo-
liseen arviointiin ja työtapoihin. Myös lukiolaissa 17 § (Opiskelijan 
arviointi) todetaan näin: Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan 
ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä 
itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida 
monipuolisesti. Opetuskulttuurissa tulisikin rohkaistua suosimaan 
suoritustapoja, joissa dialogi ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Vaih-
toehtoisia koemuotoja voi käyttää kaikissa oppiaineissa.

Vaihtoehtoisia koemuotoja
•	 erilaiset suulliset kuulustelut: opiskelijan tietämyksen tasoa 

kartoittavia keskustelutilanteita, jotka ovat luonteeltaan opetus-
keskustelua, eivät niinkään perinteistä kuulustelua 

•	 ryhmätentti: koevastaus muotoillaan 2-3 opiskelijan ryhmässä, 
jolloin tietokokonaisuus rakennetaan dialogia ja vuorovaikuttei-
suutta hyödyntäen

•	ongelmakeskeinen tentti: 3-4 opiskelijan ryhmä työstää heille 
annettua ongelmaa, joka heidän tulee ratkaista eri vaihtoehtoja 
punniten ja neuvotellen

•	 työkansio eli portfolio: opiskelija kerää työnäytteitä opintojen-
sa edistymisestä, valitsee sopivimmat opettajalle palautettaviksi 
ja liittää työkansioonsa perustelut siitä, miksi valitsi juuri nämä 
työnäytteet

•	päiväkirjatentti: opiskelija pitää kurssista oppimispäiväkirjaa, 
joka ei perustu oppituntien referointiin, vaan keskeisten tietokoko-
naisuuksien tiivistämiseen, kriittiseen ajatteluun ja oppitunneista 
annettuun palautteeseen; päiväkirja arvioidaan

•	 apumateriaalin käytön salliminen kokeen aikana
•	 lunttilappukoe: opiskelijat saavat oppikirjaa hyödyntäen tehdä 

rajatun kokoisen lunttilapun, joka kerätään ja arvioidaan
•	 kotitentti: opiskelijat saavat vastata perinteisiä koetehtäviä laa-

jempiin tehtäviin kotona; tämä koemuoto voi vaikuttaa helpolta, 
mutta on melko vaativa
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Lähde

Lunttaa luvalla – opi oikeasti –raportti toim. Erja Vihervaara 2008 

http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=75590&node
id=4753

6. ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASTUTKINNOSSA

Tavallisimpia sairauksia ja vammoja ja tilanteita, joiden perusteella 
ylioppilastutkinnon kokeisiin haetaan erityisjärjestelyjä, ovat YTL:n 
mukaan erilaiset onnettomuudet, tapaturmat ja äkilliset sairastumi-
set, kuulovamma, lukihäiriö, vieraskielisyys, näkövamma, CP-vamma, 
nivel- ja reumasairaudet, mielenterveyshäiriöt ja keskushermoston 
kehityksen häiriöt.

Jos opiskelijalla on perusteet hakea erityisjärjestelyjä ylioppilastutkin-
non kokeisiin, on syytä antaa hänelle mahdollisuus erityisjärjestelyi-
hin myös jo lukioaikana. Harjoittelu on tärkeää kokeessa toimimisen 
näkökulmasta: esimerkiksi lisäaika ei hyödytä, jos sitä ei käytä oikein 
tai ollenkaan. Usein kuitenkin jo tietoisuus siitä, että vastaamisaikaa 
on riittävästi, saattaa rauhoittaa mieltä ja parantaa keskittymiskykyä. 
Opiskelijalle laaditaan jo mahdollisimman varhaisessa lukio-opintojen 
vaiheessa erityisen tuen suunnitelma, josta käy ilmi myös tuleva 
mahdollinen erityisjärjestelysuunnitelma ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Miten erityisjärjestelyjä haetaan?

Erityisiä järjestelyjä hakevan lukiolaisen tulee hyvissä ajoin ennen 
ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista huolehtia siitä, että hänellä on 
kaikki tarvittavat lausunnot ja asiakirjat haettavien erityisjärjestelyi-
den perusteeksi. Tässä korostuu asian tiedottamisen tärkeys lukion 
taholta! Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä viimeistään silloin, kun 
lukiolainen ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilastutkintoon. 
Erityisjärjestelyjä voi hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kes-
ken, mikäli niiden välttämättömyys havaitaan hajautetun tutkinnon 
aloittamisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen kannalta 
on oleellista, että kokelaalla on erittäin hyvä perustelu hakemuk-
seensa vasta näin myöhäisessä vaiheessa, lähinnä siis on kyse myös 
opettajien huomioiden tärkeydestä!

Erityisjärjestelyhakemuksen kirjoittaa rehtori yhdessä opiskelijan 
kanssa lautakunnan laatimalle lomakkeelle, johon opiskelijan tulee 
hakea myös sairauden tai vamman todentava erikoislääkärin lausun-
to. Kuulovammaisen opiskelijan tulee liittää hakemukseensa äänes- ja 
puheaudiogrammi (myös syntymäkuuron).
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Lukihäiriön ollessa kyseessä mukaan tulee liittää häiriön todentavat 
lukilausunnot kahdelta lausunnon antajalta. Pääsääntöisesti lääkä-
rinlausunnon tulee olla lukioaikana hankittu, ja siitä tulee käydä ilmi 
diagnoosi ja lääkärin erikoisala. Kaikki yllä mainitut tiedot löytyvät 
tarkemmin	osoitteesta	www.ylioppilastutkinto.fi.

Haettaessa ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjä lukivaikeuden 
perusteella tarvitaan opettajien kuvaus siitä, miten opiskelijan vai-
keudet ilmenevät koulun arjessa, millaista tukea hän on saanut 
opintojensa aikana sekä miten tukitoimet ovat vaikuttaneet hänen 
opiskeluunsa. Kyseessä on siis liite 1 2(2): Opettajien huomioita 
opiskelijan työskentelystä eri oppiaineissa. YTL:n lukivaliokunta 
on korostanut erityisesti juuri kyseisen lausuntolomakkeen tärkeyttä 
päätöksiä tehtäessä. Opettajat ovat toisinaan kyselleet ohjeita luki-
lausuntoon pyydettävien huomioiden sisällöstä tai tyylistä. FM Kaija 
Luotonen Helsingin aikuislukion puolelta on selvittänyt asiaa YTL:n 
asiantuntijoilta, jotka ovat neuvoneet mm. seuraavasti: Opettajat 
tekevät opettaessaan usein arvokkaita havaintoja opiskelijasta; he 
huomaavat esimerkiksi vaikeuksia opiskelijan kuullun ymmärtämi-
sessä, havaitsevat opiskelijan työskentelyssä hitautta, huomaavat 
toisinaan ajan loppuvan kokeissa kesken, käsialan olevan vaikeasti 
luettavaa tai tuotosten olevan sisällöllisesti niukkoja. On opiskelijan 
edun mukaista kirjata hänestä tehdyt arkipäivän havainnot.

Opettaja on esimerkiksi huomannut (alla olevat ovat siis vain esi-
merkkejä, eivät ohjeita siitä, mitä pitää kirjoittaa):

•	 oikeinkirjoitus heittelehtii harjoittelusta huolimatta ja/tai lausera-
kenteissa on epäloogisuutta,

•	 opiskelija ei pääse työskentelyssään liikkeelle 

•	 tekstin tuottaminen on vaivalloista 

•	 opiskelija ei selviydy tehtävistään samassa ajassa kuin muut ja 
tarvitsee kokeissa lisäaikaa 

•	 opiskelijan lukeminen ja/tai kirjoittaminen on ylipäänsä hyvin 
hidasta tai opiskelijan työskentelyssä on hitautta/lievää hitautta/
jonkinasteista kankeutta

•	 toisen kotimaisen kielen/vieraan kielen kuullunymmärtämisko-
keissa vaihtoehtojen lukeminen on hidasta ja/tai avokysymyksiin 
vastaaminen on hidasta

On hyvä kirjata ongelmien ohella myös havaitsemiaan positiivisia asi-
oita, esim. (äidinkielen/kielten) aineet ovat sisällöltään hyviä, vaikka 
ovatkin kieliasultaan virheellisiä; opiskelija ilmaisee itseään suullisesti 
poikkeuksellisen paljon paremmin kuin kirjallisesti tms. Opettajat voi-
vat kirjoittaa lausuntoon havaintonsa lausuntoa heiltä pyydettäessä, 
ja täydentää halutessaan oman kohtansa myöhemmin ja päivätä sen.
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Millaisia erityisjärjestelyjä voi saada?

Seuraavassa on lueteltu yksilöllisten tarpeiden mukaan haettavissa 
olevia järjestelyjä niistä joitakin erikseen kommentoiden:

Apuvälineiden käyttö

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuva saa tarvittaessa anoa käyttöönsä 
esimerkiksi seuraavia apuvälineitä; tietokone, lukutelevisio, pistekir-
joituskone, puhuva laskin ja erilaiset optiset apuvälineet (kartoitetaan 
mahdollinen apuvälinetarve jo lukio-opintojen aikana!)

Turun kaupungin tietohuolto toimittaa pyynnöstä lukioon yo-kokeita 
varten YTL:n vaatimusten mukaisen tietokoneen ja tulostimen.

Suurennuslasin, lisävalon tai värillisen kalvon käyttöön ei tarvita 
lautakunnan lupaa.

Avustaja

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvan vammaisen opiskelijan henkilö-
kohtainen avustaja saa antaa teknistä avustusta. Henkilökohtainen 
avustaja ei saa toimia ylioppilaskirjoitusten valvojana.

Erillinen tila (ja istuinpaikka)

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija voi anoa erillistä tilaa tar-
vittaessa. Valvonta on järjestettävä tähän erilliseen tilaan.

Koetilan istumajärjestystä laadittaessa sijoittelussa on otettava huo-
mioon kokelaan mahdollinen sairaus tai vamma. Siihen ei tarvitse 
hakea lupaa lautakunnalta.

Koetehtävien esitysmuoto ja korvaavat tehtävät

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuva saa tarvitessaan koetehtävät esim. 
pistekirjoituksena tai isofonttisena tekstinä.

Tehtävät tulee palauttaa tulostettuna. Ne voi palauttaa myös piste-
kirjoituksella, jolloin ylioppilastutkintolautakunta huolehtii vastausten 
kääntämisestä mustatekstille.

Visuaalisuuteen perustuvista tehtävistä opiskelijan tulee muistaa 
hakea itselleen ns. korvaavat tehtävät.

Lisäaika

Kirjallisissa kokeissa kuuden (6) tunnin kirjoitusajan saa ylittää yh-
dellä (1) tai kahdella (2) tunnilla.
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Pitkätaukoiset kielten kuunteluäänitteet

Kielten kuullunymmärtämiskokeita varten opiskelija voi anoa kuun-
teluäänitteet, joissa on kestoltaan kaksinkertaiset tauot ja lisäaika 
kuullunymmärtämiskokeen lopussa.

Vapautus optisen lomakkeen käytöstä

Kielten kuullun- ja tekstinymmärtämiskokeissa näkövammainen saa 
merkitä vastauksensa erilliseen vihkoon tai listaan. Lukion rehtori ja 
opettaja siirtävät vastaukset optiselle lomakkeelle. Sekä vihko tai 
lista että optinen lomake toimitetaan ylioppilastutkintolautakuntaan.

Vapautus puhtaaksikirjoittamisesta

Opiskelija voi saada lisää aikaa esseekirjoitukseensa anomalla vapau-
tusta koesuorituksensa puhtaaksikirjoittamisesta.

Lukivaikeuksiselle opiskelijalle saattaa tulla enemmän virheitä puh-
taaksikirjoitusvaiheessa, varsinkin, jos hänellä on vaikeuksia tekni-
sessä kirjoitussuorituksessa.

Erityisesti näkövammaiselle opiskelijalle tämän kohdan anominen on 
tärkeää.

Muut ratkaisut

Oheisten lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus anoa myös muita yksi-
löllisiä ratkaisuja. Haettavien yksilöllisten ratkaisujen tulee perustua 
vamman asettamiin rajoituksiin.

Näkövammaisten keskusliiton koulutuspoliittinen suunnittelija Sari 
Kokko korostaa, että erityisjärjestelyjen myöntämisessä ollaan var-
sin tiukkoja, esimerkiksi näkövammaiselta lukiolaiselta edellytetään 
hyvää opiskelutekniikoiden hallintaa.

Erityisen vaikeaa elämäntilannetta koskevat puoltolauseet 

Kokelaan erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa 
huomioon. Tällöin ylioppilastutkintolautakunnalle tulee lähettää lukion 
rehtorin tai asiantuntijan (esimerkiksi psykologi, lääkäri tai erityis-
opettaja) laatima asiaa selvittävä puoltolause.

Arvosanan nostamista harkittaessa lautakunnan lääkärivaliokunta 
ottaa huomioon kokelaan sairauden tai vamman vaikeusasteen sekä 
hänen saamansa pistemäärän ja seuraavan arvosanan alarajan väli-
sen piste-eron. Arvosanamuutos on mahdollinen yhdessä kokeessa, 
mutta vain silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää 
arvosanaa. Kokelas voi halutessaan esittää lautakunnalle toivomuksen 
korotuksen kohdistamisesta tiettyyn kokeeseen. 
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Puoltolauseet lähetetään lautakunnalle samaan aikaan kuin korjaus- 
ja täydennyslomakkeet. Jos kokelas, jonka puoltolause on lähetetty 
lautakuntaan, osallistuu myöhemmin uudelleen tutkintoon hylätyn 
kokeen uusijana, hyväksytyn kokeen uusijana tai tutkinnon täyden-
täjänä, on todistus tai puoltolause lähetettävä lautakunnalle joka 
tutkintoa varten erikseen, mikäli se halutaan otettavan arvostelussa 
huomioon.

Lähde:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/maaraykset/erityis/sairaat.html
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MUUT

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO

NÄKÖPOLIKLINIKKA (TYKS)

8. LIITE. Turun päivälukioiden hyvinvointikurssien
opetussuunnitelmat

TAITAVA OPPIJA (OP 5)

Kurssin tavoitteet

Tehostaa opiskelijan työskentelytaitoja erityisesti esseevastauksien 
laadinnassa, muistiinpanojen tekemisessä, lukemisessa ja kirjoitta-
misessa sekä vieraiden kielten oppimisessa. Tavoitteena on myös 
pohtia opiskelijan työskentelyn taustalla olevan opiskeluasenteen, 
motivaation sekä oppimistyylin merkitystä oppimisessa. Koejänni-
tystä pyritään helpottamaan tukemalla opiskelijan itseluottamusta 
oppijana ja avaamalla hänelle uusia ajattelutapoja stressitilanteen 
kohtaamiseen.

Kurssin sisällöt

Kielellinen tietoisuus, lukustrategiat, luetun ymmärtäminen, kirjalli-
sen ilmaisun kehittäminen, vieraiden kielten sanojen opetteleminen, 
muisti, motivaatio ja oppimistyylit sekä keinoja jännityksen lieven-
tämiseen haasteellisessa tilanteessa.

Materiaalina opetuksessa voidaan käyttää eri oppiaineiden keskeisiä 
sisältöjä. Kursseilla voidaan tarvittaessa arvioida opiskelijan lukivai-
keutta ylioppilastutkintoa varten suoritettavalla testillä, ja tarpeen 
vaatiessa erityisopettaja voi laatia opiskelijalle YTL:ää varten tarvit-
tavan lukilausunnon.

Menetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa kontaktiopetuksena, mutta osin myös 
itsenäisenä opiskeluna. Kurssilla käydään läpi tavoitteiden mukaisia 
sisältöalueita mahdollisimman monipuolisesti ja havainnollisesti.



49

Arviointi

Hyväksytty suoritusmerkintä edellyttää kontaktiopetukseen osallis-
tumista sekä oppimispäiväkirjan laatimista. Opintojakso arvioidaan 
asteikolla suoritettu, ei suoritettu/täydennettävä.

Suositeltava ryhmäkoko on korkeintaan 12 opiskelijaa.

Mielialataidot (PS10)

Kurssin tavoitteet

Mielialataidot-kurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta omista mie-
lialoista ja harjoitella taitoja niihin vaikuttamiseksi. Kurssilla ava-
taan mielialan ja masennuksen käsitettä, kartoitetaan omia mielialan 
vaihteluun liittyviä ajatusmalleja ja hallintakeinoja sekä tutustutaan 
erilaisiin itsehoitokeinoihin masennuksen ennaltaehkäisyssä ja lie-
vittämisessä. Kurssi auttaa jokaista osallistujaa rakentamaan oman 
työkalupakkinsa masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. 
Ryhmätapaamisissa keskustellaan, tehdään harjoitteita, tutustutaan 
kirjalliseen materiaaliin ja tapaamisten välillä tehdään kotitehtäviä.

Kurssin sisällöt

•	Masennus ja sen vaikutukset
•	 Toimintojen ja ajatusten yhteys masennukseen
•	Ajatukset, tunteet ja toiminta ja niiden kanssa työskentely
•	Ongelmanratkaisu
•	Arvot ja aikataulusuunnittelu
•	Sosiaalinen verkosto
•	 Tavoitteet

Menetelmät

Kurssilla käytetään kokemuksellista ja osallistuvaa työskentelyä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Merkinnän edellytyksenä on 
aktiivinen osallistuminen kurssille.

Ryhmään valitaan haastattelun perusteella 6-9 opiskelijaa.
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Stressinkäsittelytaidot (PS11)

Kurssin tavoitteet:

Stressinkäsittelytaidot-kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan 
omia voimavaroja ja harjoitella erilaisia stressinhallintakeinoja. Kurssi 
sopii opiskelijalle, jolla on häiritsevää jännittämistä, opiskelustressiä 
ja siihen liittyvää uupumusta. Kurssilla avataan stressin käsitettä, 
kartoitetaan omia stressiin liittyviä ajatusmalleja ja tutustutaan eri-
laisiin itsehoitokeinoihin stressin ennaltaehkäisyssä ja lievittämisessä. 
Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, josta keskustellaan, 
ja aiheen pohjalta tulee kotitehtäviä, jotka käydään läpi seuraavalla 
kerralla yhteisesti. Lisäksi jokaisella tapaamiskerralla tehdään erilaisia 
rentoutusharjoituksia. Kurssi auttaa jokaista osallistujaa rakentamaan 
oman työkalupakkinsa stressin ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.       

Kurssin sisältö:

•	Stressi ja stressin seuraukset
•	Ajatukset, tunteet ja toiminta
•	Ajatusten kanssa työskentely
•	Ongelmanratkaisumenetelmä
•	Aikataulusuunnittelu
•	 Tavoitteet ja arvot

Menetelmät

Kurssilla käytetään kokemuksellista ja osallistuvaa työskentelyä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Merkinnän saaminen edellyttää 
aktiivista osallistumista kurssille.

Ryhmään valitaan haastattelun perusteella 6-9 opiskelijaa.

Jännittäjien ryhmä

Joillakin opiskelijoilla esiintymiseen ja muihin sosiaalisiin tilanteisiin 
liittyvä jännitys on niin suurta, että se vaikeuttaa opintojen sujumista 
ja jokapäiväistä elämää. 

Kurssin tavoite

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jännittämisestä, jotta sitä voi op-
pia hallitsemaan. Ryhmän tavoitteena on löytää myös muita keinoja 
jännittämisen hallintaan. 
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Kurssin sisältö

Itsetuntemus-, rentoutus- ja muiden harjoitusten avulla pyritään 
löytämään erilaisia selviytymiskeinoja jännittäviin tilanteisiin. Jännit-
tämisen hallinnassa tärkeää on myös vertaistuki, joka toteutuu hyvin 
jännittäjien ryhmässä. Opiskelijat ovat helpottuneita, kun huomaavat 
että eivät ole yksin ongelmansa kanssa. Lisäksi he oppivat toinen 
toisiltansa. Monilla ryhmäläisillä jännittäminen on vähentynyt selvästi 
ryhmäkokemuksen myötä.

Menetelmät

Ryhmässä käytetään apuna Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön jul-
kaisemaa opasta Jännittäminen osana elämää - opiskelijan opas. 
Opas	on	luettavissa	verkossa	osoitteessa	www.yths.fi/filebank/370-
Jannittaminen_osana.pdf.

Arviointi

Kurssilla aktiivisesti käynyt opiskelija saa kurssista yhden lukiokurssin 
suoritusmerkinnällä.

Ryhmään valitaan haastattelun kautta 6 - 8 osallistujaa.



KASVATUS- JA OPETUSTOIMI


