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Ikätasoinen suoritus Kielellinen ja visuaalinen päättelytaito  

Suoritustaso alle ikätason 
Kielellinen 
päättelytaito 

Suoritustaso alle ikätason 

Oppilaan suoritustaso 

Kielellinen ja visuaalinen päättelytaito 

Visuaalinen  
päättelytaito 

 

 

 
Matematiikan, lukemisen ja kirjoituksen ongelmat 
 
 
Koulupsykologin tutkimukset  Tulokset: 
 
 ”Älyllinen peruskapasiteetti kokonaisuudes-

saan heikkotasoinen: 
Suurimmat vaikeudet kielellistä päättelykykyä 
mittaavassa luokittelutehtävässä ja aritmeet-
tisen päättelykyvyn tehtävässä.” 
 

 ”Näönvarainen päättely alle ikätason.” 
 

 ”Perushahmottaminen hankalaa.” 
 

 ”Silmä-käsi-yhteistyö hidasta.” 
 

 ”Tarkkaavaisuus herpaantuu helposti.” 
 

 ”Toiminnanohjauksen tueksi tarvitaan aina 
aikuisen apua.” 
 

EMU-opetukseen suositus (laajat oppimisvaikeu-
det). Taustalla kotiongelmat, vanhempien avioero. 
 Yleisopetus jatkuu (äiti kielsi EMU:n) 
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Syksy  OHR: 
Matemaattiset vaikeu-
det, ymmärtämisen 
vaikeudet   
 
 Uusintatutkimuksen 

tarve (oppilashuol-
tokokous 0902, pää-
sy tutkimusjonoon). 
 

 Syksyllä ELA | M.K: 
keskittyminen sys-
temaattisesti etene-
viin hahmotus- ja 
sarjoitusharjoituk-
siin. (1h/vko) 

 

 
Tutkimukset 2004 | 
koulupsykologi: 
 
 ”Kielelliset päättely-

taidot keskitason ja 
heikon keskitason 
rajalla.” 

 ”Nähtyyn perustuva 
päättelykyky edel-
leen alle ikätason.” 

 ”Matematiikan 
todistusarvosana 
todistuksessa jo 7.” 

 ”Suositus jatkaa 
erityisopetusta eri-
tyisesti ikätason vi-
suaalisten hahmo-
tusvaikeuksien 
vuoksi.” 

 Mietitään EVY:ä ja 
yläasteen pienryh-
mää. 

 Lähete neuropsyko-
logisiin tutkimuksiin. 

 Oppilas jatkaa sys-
tem. vaikeutuvia 
hahmotusharjoituk-
sia ELA:n pienryh-
mässä (1 h/vko). 

 
Neuropsykologin  
 lausunto 2005: 
 
”Oppilaan kognitiiviset 
päättelytaidot vastaavat 
nyt ikätasoa sekä kielelli-
sen että visuaalisen 
päättelyn osalta.” 
 
”Visuaalisen päättelyn 
taidoissa on tapahtunut 
huima kehitys edelliseen 
koulupsykologin tutki-
mukseen verrattuna.” 
 
Oppilas jatkaa edelleen 
hahmotustaitoja kun-
touttavassa erityisope-
tuksen ryhmässä. 

 
Oppilas voittaa Hyvin-
kään kaupungin järjes-
tämän kirjoituskilpailun 
toisen palkinnon kuu-
dennen luokan keväällä. 
Suuri hetki tytön elämäs-
sä  
 
Oppilas jatkaa edelleen 
koko 6. luokan syste-
maattista hahmotusoh-
jelmaa ELA:ssa.  
. 

 
7. luokan todistusarvosa-
na matematiikassa 8. 
 
8. luokan todistusarvosa-
na matematiikassa 8. 
 
9. luokan todistusarvosa-
na matematiikassa 7. 
 
Peruskoulun päättötodis-
tuksessa lukuaineiden 
keskiarvo 8.8. 
 
Oppilas aloitti lukion 
syksyllä 2009. 
 
Lukion 1. luokan syys-
kaudella valtakunnalli-
nen matematiikan koe 
 9  1/2 ja todistuksen 
keskiarvo 9.0. 
 
Keväällä 2013 pääsi 
ylioppilaaksi. Yo-
todistuksessa kolme 10:ä 
(huom. mm.  historia!). 
 
 
 

 


