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Oppimisvaikeudet voivat estää kansalaisuuden
Satakieliset ry keskittyy vieraskielisten oppimisvaikeuksiin
Valtakunnallisen lukijärjestön, Erilaisten oppijoiden liiton uusin jäsenjärjestö Satakieliset aloittaa toimintansa
elokuussa ja paneutuu vieraskielisten oppimisvaikeuksiin. Satakielisten puheenjohtaja Annamari
Honkamäki on erityisen huolissaan maahanmuuttajien oppimisvaikeuksista ja tasa-arvon toteutumisesta,
mikäli oppimisvaikeuksia ei huomioida.
-

Olen tehnyt maahanmuuttajakentällä työtä 15 vuotta ja herännyt ihmisten todelliseen hätään
oppimisasioissa. Erilaiset oppimisvaikeudet voivat olla esteenä jopa kansalaisuuden saannissa.
Lukunopeus katsotaan yleisessä kielitutkinnossa osaksi kielitaitoa. Entäpä jos henkilöllä on
lukivaikeus ja lukeminen on siksi hidasta? Yleisessä kielitutkinnossa hän ei saa lisäaikaa ilman
todistusta lukihäiriöstä, kertoo Honkamäki.

-

Nyt meillä tarjotaan mahdollisimman kustannustehokkaita kotoutumiskoulutuksia suurille ryhmille.
Henkilö, jolla on oppimisvaikeuksia ja joka tarvitsisi tukea, jää jalkoihin. Hänellä ei ole mitään
mahdollisuuksia pysyä mukana kurssilla. Yleisen kielitutkinnon valmennuskursseille taas on
lähtötasotesti, jossa oppimisvaikeuksinen ei pärjää ilman tukea. Eihän hän edes osaa ilmoittautua
kurssille netissä, puuskahtaa Honkamäki.

-

Oppimisvaikeudet tulee huomioida myös maahanmuuttajien opinnoissa ja opintoihin tarvitaan tukea.
Mielestäni kansalaisuuslain kielitaitovaatimus on kohtuuttoman kova, ja sitä tulisi laskea.
Aina ei ole helppoa tehdä eroa lukutaidottomuuden, opinnoissa harjaantumattomuuden ja
oppimisvaikeuksien välillä. Välineitä kuitenkin on ja Honkamäen mukaan ne kehittyvät koko ajan.

-

Erilaisten piirrostehtävien avulla voidaan kartoittaa hahmottamisen pulmia, jotka näkyvät myös
kirjainten hahmotuksessa. Osaan itse auttavasti arabiaa, kurdia ja somalia ja pystyn seuraamaan
asiakkaan lukemisen ja kirjoittamisen takkuisuutta näillä kielillä, mikäli hän osaa lukea ja kirjoittaa.
On käytetty tulkkiakin avuksi oppimisvaikeuksien selvittelyssä.

Uusi järjestö palvelee sekä niitä vieraskielisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin
aikaisemmin ja jotka sen tähden tarvitsevat erityistä tukea, että oppimisvaikeuksisia vieraskielisiä.
-

Meillä on suunnitteilla tuettua pienryhmäohjausta yleiseen kielitutkintoon tähtääville sekä
säännöllistä neuvontatoimintaa oppimisvaikeusasioissa.

Suomessa arvioidaan olevan 329 562 vieraskielistä (Lähde: Tilastokeskus, 2015) ja määrä on kasvanut
yli 30% viiden vuoden aikana. Oppimisvaikeuksia arvioidaan olevan jopa 20% väestöstä kieliryhmästä
riippumatta. Tilastollisesti vieraskielisissä on näin jopa yli 60 000 oppimisvaikeuksia kokevaa henkilöä.
Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö ja erilaisen oppijan etujärjestö, jolla on 19
aluejärjestöä eri puolilla Suomea. Satakieliset ry on näin Erilaisten oppijoiden liiton 20. jäsenjärjestö.

