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Kokemuksia oppimisvaikeuksista 
työssä

https://www.youtube.com/watch?v=XQ1SeZBzouQ&feature=youtu.be

Kuulostaako tutulta?

 - heikot perustaidot muuttuvassa työelämässä
 - ammatti-identiteetti muutoksessa
 - muita kuormitusta lisääviä tekijöitä:

• kiire, päällekkäiset työtehtävät, vuorovaikutuksen 
lisääntyminen työssä, yhteistyön ja asiakastyön 
vaatimukset

https://www.youtube.com/watch?v=XQ1SeZBzouQ&feature=youtu.be


TYÖ SUJUVAKSI! -työkalupakki
 ESR, OPPI-VA-hanke, Oppimisvaikeuksista työpaikan 

osaamisvalmiuksiin

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus
Erilaisten oppijoiden liitto
Murikka-opisto
KSL-Opintokeskus
Työväen Sivistysliitto TSL



Työ sujuvaksi! - välineitä ja vinkkejä 
oppimisvaikeuksien kanssa pärjäämiseen
 Työn sujuvuutta voidaan parantaa!
 Työpaikoilla henkilöstö osallistui eri tarpeisiin soveltuvien 

apuvälineiden valintaan ja käytön suunnitteluun työn 
sujuvoittamiseksi.

 Fazer, Väinö Paunu ja SOL Palvelut tekivät vaikuttavia ratkaisuja 
omissa työyhteisöissään



Miten pulmat ilmenevät?
 Alisuoriutumista, osallistumattomuutta, oman itsen, omien taitojen tai 

tilanteiden vähättelyä, muutosvastarintaa.
 Yksilöillä on usein hyvin pitkälle kehitettyjä peittämis- ja 

hallintastrategioita. Äärimmillään vaikeudet tekevät yksilöstä 
kroonisen pakenijan, mikä voi johtaa syrjäytymiseen.
 Työikäisillä oppimisvaikeudet muuttuvat enemmän 

elämänhallintaan liittyviksi vaikeuksiksi.
 Työntekijä, jolla on oppimisvaikeuksia, on usein hukattu resurssi ja 

käyttämätön lahjakkuusreservi työpaikalla. Hänellä voi olla monia 
tietoja ja taitoja sekä erityisosaamista, jotka hautautuvat vaikeuksien 
ja heikon itsetunnon alle.

 Miten pulmat näkyvät arjen työssä, www.tyosujuvaksi.fi

http://www.tyosujuvaksi.fi


Tunnista pulmat ja perehdytä 
ymmärrettävästi
 Kysy oppimisvaikeuksista –

Kysymyksiä henkilöstön työhyvinvointikyselyyn tai 
keskustelun tueksi: www.tyosujuvaksi.fi

 Työpaikoilla tunnistettiin, että viestinnässä ja perehdyttämisessä on paljon 
kehitettävää - ja että hyvästä viestinnästä hyötyvät kaikki!

 Hyvin yksinkertaisilla tavoilla voidaan helpottaa kirjoittamista ja lukemista:

Näin Hyödynnät puhelinta, jos kirjoittaminen on hankalaa:
• https://www.youtube.com/watch?v=uhoJNd0YPkU&feature=youtu.be
Näin Hyödynnät puhelinta, jos lukeminen on hankalaa:

• https://www.youtube.com/watch?v=S9bi-3W8uPQ&feature=youtu.be

http://www.tyosujuvaksi.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=uhoJNd0YPkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S9bi-3W8uPQ&feature=youtu.be


Dialoginen puheeksiottaminen

 Avoimuus, kuuntelu, keskinäinen kunnioitus, yhdessä 
ratkaisun etsiminen

 www.tyosujuvaksi.fi
 Dialoginen puheeksiottamisen polku
 Tee testi!
 Työkaluna avoin kysyminen

http://www.tyosujuvaksi.fi


Yhteistoiminta ja yhdenvertainen kohtelu

Yhteistoiminta työpaikalla on työnantajan ja työntekijöiden välistä 
yhteistyötä.

• varmistaa kaikille terveellinen ja turvallinen työpaikka
• tunnistaa työntekoa kuormittavat tekijät, esimerkiksi 

puutteelliset perustaidot tai oppimiseen liittyvät vaikeudet. 
Muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ei myöskään 
perustaitoihin liittyvien vaikeuksien tai oppimiseen liittyvien 
pulmien vuoksi kenenkään tulisi joutua työpaikallaan kuitenkaan 
syrjityksi.



Hyödynnä sovelluksia ja tekniikkaa

Hyötysovelluksilla voidaan työntekijöiden kanssa yhdessä tuottaa 
monikanavaisesti perehdytysmateriaalia kipukohtiin, jotka jäävät 
helposti huomioimatta:

• Interaktiiviset 360-kuvat: SOL heviosasto
• Fazer Kokki Trainee: Tunneliastiapesukoneen päivittäinen 

puhdistus: https://www.youtube.com/watch?v=RbYzG7FEJsA&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=RbYzG7FEJsA&feature=youtu.be


Avoimuus uudelle

Henkilöstön osallistaminen kehittämiskohteiden tunnistamiseen, 
hyödyt tuottavuudessa ja työhyvinvoinnissa
Väinö Paunulla varatoimitusjohtaja Jarmo Paunu ja 
talouspäällikkö Mustonen kertovat avoimesta lähestymistavasta 
uusiin toimintatapoihin:

https://www.youtube.com/watch?v=8paiJJjAxC0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8paiJJjAxC0&feature=youtu.be


KIITOS!
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