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Oppimisvaikeuksien kartoituspalvelu 
 

Kartoituksessa käytettävät menetelmät ovat suunnattu työikäisille nuorille ja 

aikuisille nostaen heidän haasteidensa problematiikan erityisesti esille.  
 

Asiakas hyötyy testien tuloksista omien oppimisen ja/tai työelämän haasteiden 
tunnistamisessa sekä tukimuotojen suunnittelussa. Tavoitteena on tunnistaa 

työllistymisen ja kouluttautumattomuuden taustalla olevia vaikeuksia, joihin 

voidaan useimmiten tarttua tukitoimilla ja apuvälineillä työelämässä ja kou-
lutuksessa.  
 

Kartoitukset toteutetaan peruskartoituksena ja syvällisenä kartoituksena. 
Kartoitusten sisällöt ovat seuraavanlaiset: 

 

 

 

 

Oppimisvaikeuksien- ja valmiuksien 

kartoituspalvelu 

Kartoituksen tuloksena palaute  
 

Testitulokset kuvataan selkeästi ja ymmärrettävästi ja avataan asiakkaalle yk-

sityiskohtaisesti. Yhteenvedossa kerätään testi- ja kartoitustulokset yhteen joh-
topäätöksineen ja luodaan tilanteesta kokonaiskuva. Kokonaiskuvassa otetaan 

huomioon lähtötilanne, aiemmin tehdyt huomiot, asiakkaan omat kokemukset 

ja itsearviointi sekä kartoitustulokset. Tulosten perusteella syntynyttä kokonais-
kuvaa peilataan asiakkaan tilanteeseen ja siihen, miksi hänet on ohjattu palve-

luun sekä millainen vaikutus kartoitustuloksilla on työllistymis- ja koulutuspol-
kuihin. Tavoitteena on aina asiakaslähtöinen, realistinen ja myös vahvuuksia 

korostava lausunto.  
 

Jatkosuunnitelmassa tuloksia peilataan asiakaan rakentamaan suunnitelmaan 

työllistymisen ja/tai koulutukseen hakeutumiseksi. Testaaja ottaa kantaa asiak-
kaan tarvitsemiin tuen tarpeisiin näissä, jotta suunnitelma on kannatteleva ja 

myönteisesti eteenpäin vievä. 
 

Syvällisessä kartoituksessa otetaan lisäksi kantaa toiminnan ohjaukselliseen 

näkökulmaan ja hieman laajemmin arjentoimintakykyyn. Maahanmuuttaja-asi-
akkaiden kielitaitoa kohdistetaan alan vaatimuksiin, jota asiakas haluaisi 

tehdä. Lisäksi otetaan kantaa kielen kehittämisen tarpeisiin ja tuotetaan suun-

nitelmaan näiden toteuttamiseksi. Prosessi päättyy palautekeskusteluun, joka 
on aina keskeinen asia, kun henkilöä on arvioitu. 
 

Asiakkaalle ja ohjanneelle taholle toimitetaan kartoituksen palautteet 

 
 

 
Kartoitusvälineet 
 

Lukiseula, Digilukiseula ja yksilötesti 

• lukemisen, 

• kirjoittamisen ja 

• luetun ymmärtämisen testaus 
 

KTLT -testi 

• matematiikan taitojen testaus 
 

MERKO-testi (maahanmuuttajat) 

• kirjoittaminen, 

• kuullun ja 

• luetun ymmärtäminen 
 

NEPSY- vaikeuksien arviointikysely 

• ADHD/ADD kyselyt 

• ADHD/ADD -naisten tunnistaminen 

• Asperger -kyselyt 

• Itsearviointi 
 

Muut oppimisvalmiuskyselyt 

• aisti- ja havaintokanavatestit 

• BDI 21 -mielialakysely 

• AUDIT -alkoholinkäytön kyselyt 

• VIA -vahvuuskartoitus ym. 

 
Näiden lisäksi valitaan muita kartoitusväli-

neitä asiakkaan tilanteen mukaisesti. 
 

Livetestaukset toteutetaan Päijät-Hämeen 

alueella toimistollamme ja lähikunnissa 

kuntakokeilun toimipisteissä. 
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