
 

 

 

 

 

 

Sinulle on varattu  

☐ peruskartoitus 

☐ syvällinen kartoitus 

 

Kartoitus toteutetaan  

☐ livekartoituksena 

☐ etäkartoituksena 

 

Etäkartoitus tapahtuu Zoom-ympäristössä tietokoneella, 

jossa on kamera ja ääniyhteys. Lisäksi tarvitset testausta 

varten koneeseen näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet. 

 

ValmennusLehdosta ollaan sinuun yhteydessä  

ohjauskeskusteluajan sopimiseksi. 

Asiakaspalvelu 050 3838 803 

asiakaspalvelu@valmennuslehto.fi 

Saimaankatu 64, 5.krs 15140 Lahti 

www.valmennuslehto.fi 

 
Suvi Lehto, KM, Eo 

puh. 050 3838 118 

suvi.lehto@valmennuslehto.fi 

      

Matalan kynnyksen oppimis-  

vaikeuksien ja -valmiuksien kartoitus 

mailto:asiakaspalvelu@valmennuslehto.fi
http://www.valmennuslehto.fi/


 

  
  

  

 

 

 

Peruskartoitus 

Kartoituksessa käytettävien testien sisällöt ja käyttötarkoitukset: 
 

Lukivaikeuden seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille, Lukiseula (lähikar-

toitus), Niilo Mäki Instituutti 

Lukiseula on ryhmämuotoisesti tai yksilönä toteutettava testi. Testi tarjoaa suun-

taa antavan tiedon lukemisen ja kirjoittamisen taidoista. Se kartoittaa lukivaikeu-

den mahdollisuutta, mutta siitä ei saa virallista lukilausuntoa. Testi on toimiva 

kartoituksen väline, jonka avulla pystytään näkemään mm. heikot lukemisen ja 

kirjoittamisen taidot. Tämä usein riittää, kun tarkoituksena on löytää soveltuvaa 

opiskeltavaa alaa tai suunnitella tukitoimia työelämään. 

  

Digilukiseula (lähikartoitus/verkkokartoitus) 

Digilukiseula vastaa lähikartoituksena toteutettavaa Lukiseulaa ja on tästä verk-

koversiona toteutettava vaihtoehto. Seulan tekeminen verkkototeutuksena edel-

lyttää osallistujalta tietokoneen, internet-yhteyden, hiiren, näppäimistön ja kuu-

lokkeet sekä näiden käyttöön riittävät toimintavalmiudet (Zoom-ympäristössä). 

 

KTLT-laskutaidon testi, (lähikartoitus/verkkokartoitus)  

KTLT on peruslaskutaidon hallinnan ja soveltamisen taitojen arviointiin tarkoi-

tettu luokka-asteille 7-9 normitettu tasotesti. Se soveltuu myös peruskoulun jäl-

keiseen nuorten ja aikuisten laskutaidon arviointiin. Testissä pystytään arvioi-

maan osallistujan taitoa mm. tunnistaa suhteellisuuksia, jota usein tarvitaan työ-

elämässä.  

 

ADHD/ADD ja Asperger arviointikyselyt (lähikartoitus/verkkokartoitus) 

ADHD/ADD karsintatesti aikuisiän ADHD/ADD tunnistamiseen sekä Asperger -

oireyhtymän arviointitestit neuropsykiatrisen pulmien tunnistamiseen ja itsearvi-

ointiin. Testien tarkoituksena on tunnistaa asiakkaiden käyttäytymisen piirteitä ja 

vuorovaikutuksellisia haasteita. Testin avulla itseymmärrys lisääntyy ja toimin-

nan ja käyttäytymisen tueksi voidaan tehdä suunnitelmia, joiden avulla toiminta-

kykyisyys lisääntyy. Tuki suunnitellaan ja arvioidaan suhteessa toimintaan ja 

käytökseen, eikä sitä varten tarvitse diagnoosia. Jatkosuosituksena voi syntyä 

kannustus hakeutua tutkimuksiin, jos henkilö itse kokee oireiden olevan niin voi-

makkaita ja haitata työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. 

Muut oppimisvalmiuskyselyt (lähi- ja verkkokartoitus) 

Valmiuksien kartoittamiseen käytämme mm. aisti- ja havaintokanavatestejä, BMI-

21 -kyselyä (mielialakysely) sekä AUDIT kyselyä (alkoholin käytön kysely). Näi-

den käytön tarkoituksena on tunnistaa usein oppimisvaikeuksien ja neuropsykiat-

risten oireyhtymien taustalla olevia psyykkisiä vaikeuksia sekä päihteiden käyttöä 

sekä nostaa tarkasteluun eri näkökulmia. 

 

Peruskartoituksesta syntyy yhteenveto esille nousseista oppimisen pulmista ja val-

miuksista. Jatkosuunnitelmana voi olla myös syvällisemän kartoituksen tarve, 

jonka toteuttamisesta käydään yhteinen keskustelu ohjaavan tahon kanssa. 

Syvällinen kartoitus 

 
Lukemis- ja kirjoittamistaidon yksilötestistö nuorille/aikuisille (lähikartoitus) 

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestiä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten 

lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arvioin-

tiin. Yksilötestistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa. Sitä voidaan käyttää 

lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille henki-

löille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Yksilöl-

lisen arvioinnin avulla asiakkaan ongelmista ja vahvuuksista saadaan tarkempi ja 

monipuolisempi lukemisen ja kirjoittamisen taitojen profiili. Arviointi antaa tukea 

asiakkaan opiskelussa tarvitseman yksilöllisen tuen tai erityisjärjestelyiden suun-

nitteluun. Tuloksena syntyy YTL:n kelpoisuusvaatimuksen täyttävä lukilausunto. 

 

Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (MERKO) (lähikar-

toitus) 

Testin avulla saadaan realistinen kuva tämänhetkisistä suomen kielen taidoista 

(kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen), jotka ohjaavat asiakasta oikea-

tasoisiin opintosuuntiin. Lisäksi työelämävalmiuksiin kuuluva kielitaito on hyvä 

kartoittaa, jotta myönteinen työllistyminen mahdollistuu. 

 

Syvällisestä kartoituksesta tehdään lausunto, jossa otetaan laajemmin kantaa kou-

lutus, työllistymis- ja jatkotutkimusten tarpeeseen. Lisäksi suunnitellaan tukitoi-

mia vahvistamaan toiminnanohjausta ja annetaan suositukset tarvittaviin apuväli-

neisiin. 

 


