LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ERITYISVAIKEUDEN HUOMIOON OTTAMINEN
YLIOPPILASTUTKINNOSSA
ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO (lomake 2)
Tämä lomake on laadittu 11.12.2020 julkaistujen Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon
ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräysten pohjalta. Lomake on päivitetty 22.4.2021.
Toimitetaan Ylioppilastutkintolautakuntaan postitse tai tietoturvallisella tavalla:
Ylioppilastutkintolautakunta
PL 380
00531 Helsinki

Lukihäiriöstä ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja,
lukihäiriöön perehtynyt psykologi tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti.
Erityisopettajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka täyttää peruskoulun erityisopettajan virkaan
säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
Lomakkeen kaikki kohdat pyydetään täyttämään.

1. Kokelaan tiedot
Kokelaan nimi
Henkilötunnus
Lukion numero

Lukion nimi

Erityisvaikeus on havaittu
☐ perusopetuksessa
☐ lukiossa
Kokelas on saanut lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuteen
☐ erityistä tukea lukiossa
☐ erityisopetusta perusopetuksessa
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2. Testitulokset
NMI-testit
Tähdellä (*) merkityt testit ovat pakollisia.
Yksilötestitulokset

Tasoryhmä

Sanalista, aika*

_____ / 9

Pseudosanalista, aika*

_____ / 9

Teksti / luetut sanat*

_____ / 9

Sanalista, oikein luetut*

_____ / 4

Pseudosanalista, oikein luetut*

_____ / 8

Teksti, oikeellisuusprosentti*

_____ / 8

Luetun ymmärtäminen (Tietotekniikka)

_____ / 7

Luetun ymmärtäminen (Digikuvaus)

_____ / 9

Nopea kirjoittaminen, aika

_____ / 9

Seulontatestitulokset

Tasoryhmä

Sanelu, sanat: oikein kirjoitetut

_____ / 4

Sanelu, pseudosanat: oikein kirjoitetut

_____ / 6

Luetun ymmärtäminen (Kylän koirat)

_____ / 9

Liitä muiden mahdollisten testien tulokset erillisenä liitteenä hakemukseen.
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3. Erityisvaikeuden vaikutus
Onko lausunnon laadinnassa käytetty kokelaan koevastauksia ja muita suorituksia?
☐ Ei
☐ Kyllä, mitä?
Äidinkieli ja kirjallisuus
Erityisvaikeuden vaikutus: Lukeminen
☐ Ei vaikuta
☐ Vaikuttaa jonkin verran
☐ Vaikuttaa merkittävästi
☐ Vaikuttaa erittäin paljon

Erityisvaikeuden vaikutus: Kirjoittaminen
☐ Ei vaikuta
☐ Vaikuttaa jonkin verran
☐ Vaikuttaa merkittävästi
☐ Vaikuttaa erittäin paljon

Erityisvaikeuden ilmenemisalueet ja kokelaalle tyypilliset ongelmat:

Toinen kotimainen kieli / vieraat kielet
Erityisvaikeuden vaikutus
☐ Ei vaikuta
☐ Vaikuttaa jonkin verran
☐ Vaikuttaa merkittävästi
☐ Vaikuttaa erittäin paljon
Erityisvaikeuden ilmenemisalueet ja kokelaalle tyypilliset ongelmat (mahdollisesti
kielikohtaisesti eritellen):

☐ Vakuutan, että täytän Ylioppilastutkintolautakunnan edellyttämät kelpoisuusehdot.

Päiväys ___________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys ______________________________________________________
Tutkimuksen suorittajan ammatti/toimiala (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti)
________________________________________________________________________________
Yhteystieto ______________________________________________________________________
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