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Kielelliset erityisvaikeudet 
• Kielellinen erityisvaikeus tai erityinen kielihäiriö

• Lapsen kielellinen kehitys on selvästi hitaampaa 
kuin muu kehitys

• Aisti- tai kehitysvammat, neurologiset sairaudet, 
autismi tai ympäristötekijöiden poikkeavuus eivät 
sitä selitä

• voivat ilmetä monella erilaisella tavalla sekä 
ilmaisussa että ymmärtämisessä

• usein sosiaalisia ja emotionaalisia pulmia, 
motorista kömpelyyttä sekä keskittymisvaikeuksia

• Kouluiässä vaikeudet tulevat esille erityisesti 
lukemisessa ja kirjoittamisessa ja joskus myös 
matematiikassa

(Kunnari & Leinonen, 2011)



SLI

• Kielellinen erityisvaikeus, SLI (spesific language
impairment)

• usein koulunkäyntiä haittaava pulma, koska oppiminen 
kognitiivisena toimintana edellyttää ajattelua ja ajattelu 
puolestaan pohjautuu kieleen

• SLI-lapsen opettaminen on haaste

• Kouluympäristössä ja sen ulkopuolella pääsääntöisesti 
käytetty auditiivinen kanava ei yksistään tue lapsen 
ajattelua ja asioiden ymmärtämistä

• Muistitoimintojen pulmat ovat olennainen osa 
kielellisessä erityisvaikeudessa, ja ne tulee ottaa 
huomioon osuvaa opetusta suunniteltaessa. 

(Ahonen, Siiskonen & Aro 2008)



Keinoja

• Strukturoinnilla jäsentäen

• Visualisoiden näkyväksi

• Oppimateriaalin selkeyttäminen

• Ennakoiden helpommaksi

• Havainnollistaminen

• Moniaistisuus



Strukturointi

• Järjestys

• Aika, tila, toiminta

• Tavoitteena tukea oppimista ja 

orientoitumista

• Kielellisissä vaikeuksissa auttaa mm. 

opittavaan asiaan ja olennaiseen 

keskittymisessä

• Opetus- ja kuntoutushenkilöstön työkalu 



• Koulupäivän kulku

• Oppitunnin kulku

• Tekemisen vaiheet pilkottuna

• Visuaalinen kalenteri

• Lukujärjestys

• Näkyvä struktuuri selkiyttää



Mistä kuvia?

• Kuvahaku esim. Google

• Kuvaohjelmat esim. sym-write, Boardmaker

• Kuvapankit esim. Papunet, AmmE

• Itse piirtämällä

• Valokuvaamalla

• Oppikirjoista 



Toiminnanohjauksen 

strukturointi 

• Kirjoitetuilla sanoilla/informatiivisilla 

kuvilla

• Ilmaistaan lyhyesti haluttu toiminta

• Katso, kuuntele, jatka, tee, kirjoita

• Annetaan välitöntä palautetta 



Nopean piirtämisen tekniikan 

harjoitus

• Kirjoita ja kuvita ohjeet 2-3 henkilön 

ryhmissä johonkin oppituntisi tilanteeseen 

TAI

• Miten kuvaisit kirjoittaen ja kuvittaen, 

kuinka oppiainettasi parhaiten opiskellaan, 

läksyjä tehdään ja kokeisiin kerrataan?



Keinojen kohdistaminen 

erityisesti kielellisiin vaikeuksiin

• Toistaminen

• Asioiden opettaminen monella tavalla

• Asioiden konkretisoiminen visuaalisin 

keinoin

• Sana- ja käsitevaraston opettaminen 

monimuotoisesti

• Lukitaitojen tuki



Kielellisissä erityisvaikeuksissa 

opetus kannattaa olla

 visuaalista

 konkreettista 

 monikanavaista

 selkeää

 …



Motivoivat oppimisympäristöt ja 

työtavat

• UDL-ajattelu

• Toiminnalliset työtavat

• Selkeys

• Urakkatyöskentely

• Palkkiojärjestelmät



Universal Design for learning
• Mikä olennaista UDL-ajattelussa?

• Luetaan parin kanssa reflektoiden Alilan 
väitöskirjasta s. 73-74

http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59345/bro
wse?value=Alila%2C+Sanna&type=author

• Häyrysen väitöskirjasta s. 37-39

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59340/br
owse?value=H%C3%A4yrynen%2C+Eija&type
=author

Mitä UDL merkitsee opetuksen 
järjestämisessä?

http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59345/browse?value=Alila,+Sanna&type=author
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59340/browse?value=H%C3%A4yrynen,+Eija&type=author


Toiminnallisuus

Katsokaa pareittain toiminnallisuus kielten 

oppimisessa

https://www.youtube.com/watch?v=cZY_5IkJ

vS0

https://www.youtube.com/watch?v=cZY_5IkJvS0


Selkeysharjoituksia

• Muokatkaa oppikirjatekstiä selkeämmäksi 

Kolme pientä porrasta s. 51 yläosan 

ohjeiden mukaan

• Kirjoittakaa oppikirjateksti selkeämpään 

muotoon (ks. em. s.51-52)

Selkokielen kirjoitusohjeet:

http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/kirjoit

usohjeita/selkokielen-kirjoitusohjeet/



Urakkatyöskentely

Miten voisit hyödyntää urakkatyyppistä 

työskentelyä omassa oppilasryhmässä?

• http://omaoppi.fi/blogi/2014/07/urakkatyos

kentelya-peruskoulussa/

• Tutustu myös Koriopetus 1, 2 ja 3 -kirjat

http://omaoppi.fi/blogi/2014/07/urakkatyoskentelya-peruskoulussa/


Palkkiojärjestelmät

• Onnistumisten seuranta

• Ryhmä- tai yksilökohtaiset palkkiot

• Mitä KPP-kirjan s. 86-87 palkkioideaa voisi 

käyttää omassa ryhmässänne, entä 

jalostettuna?


