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1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja lähtökohdat
Tuen järjestämistä ohjaavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Lisäksi ohjaavana asiakirjana
toimii valmistumassa oleva Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (v.2019 – 2022) tavoitteineen ympäristön,
kasvun ja kasvatuksen kehittämiselle. Kolmas ohjaava asiakirja on Liperin kunnan Laaja hyvinvointikertomus 2017 –
2020, jonka painopistealue on Lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja kehitys. Näin saamme Tuen käsikirjaan
seuraavat tavoitteet (ja tuen keinot):












Lasten, nuorten ja vanhempien yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen,
 Lapsien, nuorten ja huoltajien osallistaminen ja mukana oleminen
 lasta/nuorta koskevissa asioissa ja tuen suunnittelussa sekä arvioinnissa
 lapsen/nuoren osallistaminen oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin
 lapsen/nuoren oman tavoitesuunnitelman laadinta ja toteutus sekä arviointi lukuvuosittain,
esiopetuksessa toteutetaan tavoitekeskustelut
 itse- ja vertaisarvioinnin vahva rooli oppimisen arvioinnissa
 oppilaskuntatoiminta, valinnaisaineet ja muut oppilaita osallistavan toimintakulttuurin eri muodot
 vanhempainneuvostot
 yhteisöllinen oppilashuoltotyö
Palvelujen oikea-aikaisuus sekä asiakas- ja tarvelähtöisyys,
 varhainen puuttuminen
 tuen laatu; laadukas, suunniteltu ja arvioitu yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
 ulkopuoliset ostopalvelut ja asiantuntijat
Tuki viedään lasten ja nuorten kasvuympäristöön
 lähikoulu lähtökohtana, tarvittaessa tuki järjestetään muuhun yksikköön
 Monialainen verkostoyhteistyö; Yksilöllinen tuen polku, vastuutyöntekijä
 ympäristön kehittäminen tuen tarpeen mukaan, esteitä poistavaksi ja hyvinvointia lisääväksi
 yksilölliset ratkaisut
Palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan
 tuen kirjaaminen ja arviointi kaikilla tuen portailla
 Ptr-/yksilökohtainen oppilashuolto-/yksilölliset verkostopolkupalaverit
 palvelujen vaikuttavuutta seurataan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä kunnan
hyvinvointikertomuksen mittareilla.
Lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistetään
 positiivisen pedagogiikan toteuttaminen
 hyvä, luottamuksellinen vuorovaikutus
 varhainen puuttuminen yhteisöllisessä ja mahdollisesti yksilökohtaisessa oppilashuollossa.
 yhteistyö ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä Miepä-palvelujen ja
kouluterveydenhuollon kanssa
Lasten ja nuorten osallistumisen lisääminen kunnan, liperiläisten yhdistysten ja järjestöjen tapahtumiin
 LAPE (kohtaamispaikka)
 Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat mukaan toimintaan; kerhotoiminta ja järjestöyhteistyö
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 Koulun toiminnan laajentaminen myös kouluympäristön ulkopuolelle


Lasten ja nuorten turvallinen arki
 hyvä ja turvallinen, pedagogisesti laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulupäivä
 varhainen puuttuminen ja tuki:
 hyvä vuorovaikutus: aikaa lapsen/nuoren asioille ja kuuntelulle
 osallisuus
 tukemisen tavoitteellisuus ja arviointi
 yksilölliset ratkaisut ja tarpeet huomioivat apuvälineet ja oppimisympäristöt
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019–2022 tavoitteet
Tavoite I

Lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kunnan päätöksentekoprosesseja (I)
Ympäristön kehittäminen (tavoitteet II-V)

Toimintatilojen ja ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja terveyttä ylläpidetään ja kehitetään (II)
Päätöksenteossa huomioidaan kestävä kehitys ja lapsia tuetaan ekososiaaliseen sivistykseen (III)
Harrastusmahdollisuuksia lisätään ja niistä tiedottamista tehostetaan (IV)
Lasten ja nuorten lukuharrastus lisääntyy (V)
Kasvun tukeminen (tavoitteet VI-XII)

Lähipalvelut säilyvät ja lasten kasvua ja kehitystä tukevien palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään (VI)
Jokainen peruskoulun päättänyt nuori saa koulutuspaikan ja nuorisotyöttömyys vähenee (VII)
Nuorten päihteiden käyttö ei lisäänny tai vähenee (VIII)
Lasten ja nuorten ylipainoisuus vähenee tai säilyy nykyisellä tasolla (IX)
Lasten ja nuorten seksuaaliterveyttä tuetaan (X)
Lapsia ja nuoria opastetaan turvalliseen ja hyödylliseen teknologian käyttöön (XI)
Lasten ja nuorten osallisuus kunnan päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä lisääntyy (XII)

Kasvatuksen tukeminen (tavoitteet XIII-XV)

Huoltajien vertaistuen ja vanhemmuuden tuen saanti lisääntyy (XIII)
Vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien toimijoiden kesken (XIV)
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työhyvinvointi paranee (XV)
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Tässä tuen käsikirjassa esitellään kuntamme lasten ja nuorten tukemisen käytänteet varhaiskasvatuksessa sekä esija perusopetuksessa. Tukemisen lähtökohtana ovat inklusiivinen ajattelumalli, laadukas ja turvallinen päivä sekä
varhainen puuttuminen. Tavoitteena on luoda yhtenäiset käytänteet kolmiportaiselle tuelle ajattelumallin ja
toimintatapojen sekä dokumentoinnin osalta. Tuen käsikirja sisältää uuden toimintamallin, Yksilöllisen tuen polun,
jossa monialaisen verkostoyhteistyön avulla suunnitellaan ja arvioidaan oppilaan tuen tarvetta ja koulupolkua.
Yksilöllisen tuen polun verkostoyhteistyö pohjautuu SiunSOTEn vastuutyöntekijä-malliin.
Tämä Tuen käsikirja valmistui ”Tukea tuen järjestäjille” -koulutuksen innoittamana. Liperin kunnasta koulutukseen
osallistuivat hyvinvointikoordinaattori-rehtori Riitta Lappalainen, erityisopettaja Sanna Vänskä, varhaiskasvatuksen
vastaava Mari Naumanen ja erityisluokanopettaja/apulaisjohtaja Pirjo Pasanen. Koulutuksen myötä kuntaan
perustettiin erityisopetuksen tukiryhmä, joka on osallistunut käsikirjan laatimiseen.
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2 Lapsen ja oppilaan tukeminen
2.1 Lähikouluperiaate ja inkluusio
Opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaan koulujen tulee toimia inkluusion periaatteen mukaan
(Opetussuunnitelman perusteet luku 3.1.). Koulun tehtävänä on tukea jokaisen oppilaan oppimista, kehitystä ja
hyvinvointia sekä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Tukea annetaan oppilaalle omassa lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä
edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään ja/tai kouluun.
Inkluusioajatuksen mukaisesti kaikille oppilaille tulisi taata mahdollisuus opiskella lähikoulussa riittävin ja oikeaaikaisin tukitoimin. Oppilaan oikeus opiskella omassa lähikoulussa ei aina toteudu hetkessä, vaan se edellyttää
uudelleen resursointeja, tuen riittävyyden arviointia, ja aiheuttaa muutoksia niin oppimisympäristöissä ja
ajattelutavoissa kuin myös yksittäisen opettajan työssä. Vaativamman erityisen tuen arviointia varten on tehty malli,
jonka avulla oppilaan tuen tarvetta voidaan ennakoida ja suunnitella varhaisessa vaiheessa. Monialainen
verkostoyhteistyö; Yksilöllinen tuen polku on esitelty myöhemmin tässä tuen käsikirjassa.

2.2 Laadukas ja turvallinen päivä
Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen kannalta on erityisen tärkeää, että huolenpito lapsen/nuoren hyvästä ja
turvallisesta varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulupäivästä toteutuu. Laadukasta ja turvallista koulupäivää voidaan
tarkastella oppimisympäristöjen fyysisten, sosiaalisten ja pedagogisten tekijöiden kautta. Laadukkuutta ja
turvallisuutta lisääviä tekijöitä ovat hyvinvointi ja kouluilo. Lisääviä tekijöitä ovat myös lapsen/oppilaan välittävä
kohtaaminen, korkealaatuinen pedagogiikka ja opetus sekä vahvuusperusteinen, myönteinen ilmapiiri ja ympäristö.
Pedagogisen oppimisympäristön olennaisin osa on kasvattajan henkilökohtainen vuorovaikutteinen suhde lapseen ja
nuoreen. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva aito kiinnostus, kohtaamiseen käytetty aika ja yhteisesti sovitut arvot ja
eettiset periaatteet toimivat perustana kasvattajan ja koulun aikuisten työlle. Toiminnan tavoitteisiin ei päästä,
mikäli kasvattajalla ja lapsella tai koulun aikuisella ja oppilaalla ei ole molemminpuolista, aitoa kokemusta
läheisyydestä ja kiintymyksestä sekä kunnioituksesta toisiaan kohtaan.
Perustehtävään kuuluu kasvattajan/opettajan jatkuva kasvatus- ja opetuskäytäntöjen kehittäminen ja ammattitaidon
ylläpitäminen sekä toiminnan suunnittelu ja arviointi.
Lapsi ja nuori tuovat aina mukanaan perheen, minkä vuoksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa painottuu
yhteistyö ja perheen kokonaisvaltainen huomioonottaminen kaikissa toimissa ja tilanteissa. Lape-muutosohjelman
myötä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa painotetaan yhä enemmän lapsen/nuoren hyvinvoinnin tukemista
ja perhelähtöistä palvelua.
Kasvattajat ja koulun aikuiset puhuvat yhteistä vahvuuskieltä, jonka kautta lapsi/nuori muodostaa käsityksen
itsestään puheen mukaiseksi. Lasten/nuoren vahvuuksista keskustellaan hänen itsensä ja huoltajan kanssa.
Vahvuusnäkökulma näkyy myös lapsen vasussa ja nuoren mahdollisessa oppimissuunnitelmassa/HOJKS:ssa. Lapsen
ja nuoren vahvuudet tehdään ryhmässä ja luokassa kaikille näkyväksi. Aikuisten velvollisuutena on huomioida
lapsia/nuoria vahvuustilanteissa; heidän arjen hyvissä hetkissä ja hyvän teossa. Kasvattajan ja opettajan tehtävänä
on ohjata lasta/nuorta antamaan positiivista palautetta kaverilleen. Ryhmän/luokan sisäinen kannustava puhe on
8

merkityksellistä. Paras palkinto lapselle/nuorelle on kavereilta tullut palaute. Kasvattaja/koulun aikuinen varmistaa,
että jokaisella lapsella/nuorella on kokemus siitä, että hänellä on välittävä, kuunteleva aikuinen, joka on kiinnostunut
hänestä.
Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen on Liperissä aluillaan. Kuntatason budjetoinnissa olisi vuosittain
huomioitava yksiköiden oppimisympäristöjen kalustusten tarve. Vaikka yksiköiden kehittämistarpeet ovat suuret, ei
oppimisympäristön sisustaminen ole aina täysin rahasta kiinni. Pedagogisia oppimisympäristöratkaisuja voidaan
toteuttaa osittain myös jo olemassa olevilla kalusteilla. Oppimisympäristöjen pitäisi olla muuntuvia ja niitä
muokataan aina tarpeen mukaan lähtien yksilön ja ryhmän tarpeista.

2.2.1 Oppilaanohjaus
Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjausta toteutetaan pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan
yhteydessä ja siitä vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Vuosiluokilla 7-9 ohjauksesta vastaa
oppilaanohjaaja yhdessä aineenopettajien, luokanvalvojien ja koulun muun henkilöstön kanssa. Ohjausta
toteutetaan kaikilla tuen portailla. Seudullisesti on laadittu Joensuun seudun ohjaussuunnitelma.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, vahvistetaan kykyä
asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään oppimaan oppimisen taitojen
kehittymistä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä käsitystä
itsestään oppijana. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan
ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaanohjaus tukee omalta osaltaan oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Oppilaille ja huoltajille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

2.3 Varhainen puuttuminen
Varhainen puuttuminen ja tuen tarpeen havaitseminen sekä tuen nopea aloittaminen ovat olennaisia periaatteita,
joilla toimimme.
Perusopetuslain mukaan jokaiselle lapselle ja oppilaalle on taattava hänen tarvitsemansa tuki varhaiskasvatuksessa
ja perusopetuksessa. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat opetusryhmän ja kunkin oppilaan
vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Opetusta ja tukea suunniteltaessa kiinnitetään erityisesti huomiota
oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja pääsääntöisesti omassa ryhmässä/luokassa
tapahtuvaan tukemiseen. Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta arvioidaan
jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja
oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä
muuttamalla toteuttaa aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa
hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien ja tutkimuksien tuloksia sekä otetaan huomioon aiemmin oppilaalle
annettu tuki.
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Joensuun seutuyhteistyönä on laadittu listaus suositelluista testauskäytänteistä, joilla oppimisen haasteita voidaan
tarvittaessa kartoittaa, esimerkiksi seulatestinä nivelvaiheissa tai yksittäisen oppilaan tuen tarvetta kartoitettaessa.

2.3.1 Oppilaan poissaolojen seuraaminen koulussa
Poissaoloja pyritään ehkäisemään varhaisella puuttumisella ja tiiviillä yhteistyöllä huoltajien kanssa. Turvallinen
ilmapiiri, lapsen osallisuuden vahvistaminen, mielekkäiden oppimiskokemusten tarjoaminen sekä itsetunnon
tukeminen ovat keskeisiä tekijöitä myös poissaolojen ennaltaehkäisyssä. Jokainen opettaja on velvollinen kirjaamaan
oppilaan poissaolot Wilmaan siten, että oppilaan huolta herättäviin poissaoloihin voidaan puuttua ja aloittaa
oppilashuollolliset toimet.
Seudullinen linjaus poissaoloista

3 Liperin eri yksiköt ja tuen mahdollisuudet
3.1 Varhaiskasvatus
Liperissä varhaiskasvatusta tarjoaa seitsemän päiväkotia (Paloaukean, Lautasuon, Metsälän, Puolivälin, Taikametsän,
Liperin ja Viinijärven päiväkodit), varhaiskasvatuksen kerhot, perhepäivähoito ja kaksi yksityistä päiväkotia.
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle,
kehitykselle tai oppimiselle tarvitaan tukea. Varhaiskasvatuksessa toimitaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.
Lapsi on ensisijaisesti ryhmän jäsen, kaikki tukitoimet tuodaan lapsen normaaliin toimintaympäristöön. Toiminta
järjestetään niin, että kaikki lapset voivat olla muiden lasten joukossa.
Tavallinen vasuun perustuva varhaiskasvatuksen arki tukee kaikkia lapsia. Kaikessa tukemisessa tavoitteena on, että
lapsi pystyy toiminaan oman yhteisönsä tasa-arvoisena jäsenenä. Yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen ovat
normaalia toimintaa eikä erillinen toimenpide tuentarpeessa oleville lapsille.
Kolmiportaisen tuen yleiseen tukeen kuluu kasvatuksen ja opetuksen tietoinen tehostaminen sekä suunnitelmallinen
ja päivittäinen toiminnan arviointi ja muokkaus lasten tarpeiden mukaisesti. Osana varhaiskasvatuksen tukitoimia
lapsen fyysistä-, psyykkistä- ja pedagogista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi. Tuen portailla liikutaan
joustavasti ja siirtymävaiheissa tuen porrasta arvioidaan aina yksilöllisesti.
Tukitoimia suunnitellessa pohditaan aina mihin tukea kohdennetaan. Tuemme lapsen vuorovaikutusta kasvattajien
kanssa, lasten keskinäistä vuorovaikutusta, lapsen oppimisen taitoja, lapsen sosioemotionaalista elämää, kielellistä
kehitystä tai motorista kehitystä. Yhteistyöverkoston kanssa työskenneltäessä otamme huomioon lapsen ja perheen
elämän kokonaisuuden.
Varhaiskasvatus ei ole kuntouttavaa toimintaa. Lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa kuntoutuakseen jollekin
yhteiskunnan vaatimalle tasolle tai parantuakseen jostakin oireilusta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta
olemaan yhteisön tasa-arvoinen jäsen.
Inkluusion mukaisesti jokainen lapsi menee oman kotia lähinnä olevaan varhaiskasvatuspaikkaan. Tämän takia
kunnassa ei ole erillisiä erityisryhmiä tai integroituja pienryhmiä. Lapsen varhaiskasvatuspaikka sovitaan perheiden
kanssa ja lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Tavoitteena on, että lapsi tutustuu ja kiinnittyy kodin lähellä
oleviin ihmisiin, ympäristöön ja kulttuuriin.
Liperin varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajia (Veo) ja hyvinvointipedagogeja, joiden
asiantuntemus on kaikkien lasten, perheiden ja kasvattajien saatavilla. Hyvinvointipedagogi pyrkii toiminnallaan
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ennaltaehkäisemään etenkin sosiaaliseen käytökseen, tunneilmaisuun ja vuorovaikutukseen liittyviä tuen tarpeita.
He toimivat joustavasti yksiköissä lasten tuen tarpeiden mukaan. He ovat ryhmissä tukemassa ja edistämässä lasten
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa toimii lisäksi ryhmäavustajia. He työskentelevät ryhmissä
mahdollistaen kaikkien lasten osallistumisen toimintaan.
Veo tuo lapsen arkeen erityispedagogisen osaamisen. Hän kirjaa havaintoja ja toimintaa lapsen kanssa lapsen
sähköiseen vasuun ja osallistuu tarvittaessa lapsen vasukeskusteluun. Veo suunnittelee yhdessä ryhmän
lastentarhanopettajan kanssa pedagogisia tukitoimia toiminnan tavoitteiden mukaisesti. Tarvittaessa lapsille
järjestetään myös muita tukipalveluja ostopalveluina, kuten psykologin ja terapeuttien palveluja, ratsastusterapiaa,
musiikkiterapeuttista toimintaa tai taideterapiaa. Yhteistyötä tehdään myös Honkalampisäätiön kanssa esimerkiksi
kehitysvammaisten lasten tukitoimia suunniteltaessa.

3.2 Liperin koulu
Liperin koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on n. 550 oppilasta. Eskarilaisia on noin 25, Luokilla 1-6 on oppilaita
140 ja luokilla 7-9 oppilaita on 385. Koska koulussa opiskelevat kaikki kunnan yläkouluikäiset, on jokaisella ikäluokalla
tukemisen malli, jossa työskentelevät erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä koulunkäynninohjaaja.
Oppilaalla on mahdollisuus saada joko osa-aikaista tai kokoaikaista erityisopetusta joustavasti tarpeen mukaan.
Alakoululla työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka antavat oppilaan tarvitsemaa tukea yksilölliset
tarpeet huomioiden joko eriytettynä tai tiimiopettajana toimien. Lisäksi joustavaa perusopetusta annetaan 8-9
JOPO-luokalla, jossa koulunkäynninohjaaja ja erityisluokanopettaja muodostavat työparin. Liperin koulu kehittää
erityisopetusta tulevina lukuvuosina entistä enemmän kohti yksilön tuen monipuolisesti huomioivaa inklusiivistä
mallia.

3.3 Mattisenlahden koulu
Mattisenlahden koulussa on noin 70 oppilasta, joista esikoululaista on keskimäärin 10 – 15 lukuvuosittain.
Mattisenlahden koulussa toimii esiopetus sekä vuosiluokat 1. – 6. yhdysluokkaopetuksena. Koulussa työskentelee
hallinnollinen rehtori, kolme luokanopettajaa, joista yksi on myös koulunjohtaja, esiopettaja, kaksi koulunkäynnin
ohjaajaa sekä kiertävät erityisopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kielten opettajat ja koulu-ukki. Lisäksi
käytössä on oppilashuollon tuki.
Opettajat, koulunkäynnin ohjaajat ja erityisopettaja tukevat oppilaita kaikilla tuen portailla. Mattisenlahdessa
toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta ennalta sovitusti ja suunnitellusti viikoittain.
Mattisenlahden koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Lisäksi aktiivisessa käytössä ovat koulun pihapiiri ja lähiluonto.
Mattisenlahdella on tiivis kyläyhteisö, joten koulun toimintaan osallistuu usein myös vanhempainneuvosto, Martat ja
kyläyhdistys.

3.4 Salokylän koulu
Salokylän koulussa on noin 80 oppilasta, joista esikoululaista on 13 lukuvuosittain. Salokylän koulussa toimii
esiopetus sekä vuosiluokat 1. – 6. yhdysluokkaopetuksena. Koulussa työskentelee hallinnollinen rehtori, 3 – 4
luokanopettajaa, joista yksi on myös koulunjohtaja, esiopettaja, koulunkäynnin ohjaaja sekä kiertävät erityisopettaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kielten opettaja. Lisäksi käytössä on oppilashuollon tuki.
Salokylän koulussa annetaan kolmiportaista tukea (yleistä, tehostettua ja erityistä tukea) lähikouluperiaatteen
mukaisesti joustavin opetusjärjestelyin. Lisäksi koulussa toteutetaan ennalta sovitusti ja suunnitellusti viikoittain
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joustavaa esi- ja alkuopetusta.
Salokylän koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Lisäksi aktiivisessa käytössä ovat koulun pihapiiri ja lähiluonto.
Salokylällä on tiivis kyläyhteisö, joten koulun toimintaan osallistuu usein myös vanhempainrengas ja Martat.

3.5 Viinijärven koulu
Viinijärven koulussa on noin 180 oppilasta vuosiluokilla esiopetus-6. Viinijärven koulun kiinteistössä toimii myös
päiväkoti ja kirjasto. Koulussa toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta, alkuluokkatoimintaa. Koulussa
työskentelee rehtori, yhdeksän luokanopettajaa, kaksi kieltenopettajaa, koulunkäynninohjaajia sekä kaksi
erityisopettajaa, joista toinen pääsääntöisesti esi- ja alkuopetuksessa ja toinen luokilla 3-6.
Koulussa annetaan tukea kaikilla tuen portailla. Koulussa on erityisopetuksen tupa, joka pyrkii vastamaan oppilaiden
erilaisiin tarpeisiin ja järjestämään opetusta joustavasti. Tuvassa on aina toinen erityisopettajista paikalla ja opetusta
annetaan niin yksittäisille oppilaille kuin isommille ryhmillekin. Erityisopettajat työskentelevät paljon myös
samanaikaisopetuksessa luokissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien ja ohjaajien kanssa. Viinijärven koulussa
on viime vuosina panostettu yhteisopettajuuteen, joka mahdollistaa mm. oppilaiden joustavat ryhmittelyt.

3.6 Ylämyllyn koulu
Ylämyllyn koulu toimii Paloaukean ja Jyrin yksiköissä. Paloaukean yksikössä toimivat 2.-6. luokat sekä kaksi koko
kunnan pienluokkaa. Jyrissä toimii esiopetus ja 1. luokat. Yksiköiden välinen matka on noin 200 metriä.
Koulussamme toimii eri luokka-astella 3-5 rinnakkaisluokkaa.
Ylämyllyllä opetus ja kasvatus tapahtuvat inklusiivisesti omista kotiluokista käsin. Vahva yleinen, tehostettu ja
erityinen tuki onnistuu luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisluokanopettajan sekä luokka-asteen
ohjaajapalvelujen avulla. Yleisopetuksen luokissa on eri tuen portailla olevia lapsia, ja jokaisella luokka-asteella on
joustoluokka, jonka opettajana toimii erityisluokanopettaja. Joustoluokkamallissa oppilaan tukeminen tapahtuu joko
oppilaan omassa kotiluokassa samanaikaisopetuksessa tai pienryhmässä erityisopetuksen joustoluokassa.
Joustoluokassa voi olla samaan aikaan opiskelemassa usealta rinnakkaisluokalta eri tuen portaalla olevia oppilaita.
Ylämyllyn koululla toimivat yhdysluokkina koko kunnan kaksi pienluokkaa, joissa opiskelee pääosin pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaita. Näiden luokkien oppilasmäärä on maksimissaan 8 oppilasta/luokka. Oppilaat
opiskelevat joko omien yksilöllistettyjen tavoitteiden, vuosiluokkaistettujen tavoitteiden tai toiminta-alueiden
mukaisesti. Oppilaan taitotason mukaan oppilaita integroidaan myös yleisopetuksen opetusryhmiin
koulunkäynninohjaajien tuella. Ylämyllyn koulu ei ole esteetön. Molemmissa yksiköissä on runsaasti portaita ja mm.
ruokalaan on kuljettava ulkokautta. Tämä tulee ottaa huomioon, jos oppilaalla on liikuntarajoitteita.

4 Kolmiportainen tuki
4.1 Tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa
Pedagogisten tukitoimien muistilistaan (4.3) on kirjattu tukikeinoja lasten yleisimpiin tuen tarpeisiin.
Koostetaulukkoa voi käyttää apuna tukikeinoja pohtiessa ja tukea dokumentoidessa. Lastentarhanopettajan ja
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tarjoaman pedagogisen tuen lisäksi lapsi tarvitsee usein hyvinvointipedagogien
ja muiden asiantuntijoiden tukea varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan osallistumiseen sekä
kehitykseen ja oppimiseen. Vasemmassa sarakkeessa on varhaiskasvatuksen osa-alueet, joiden avulla tukea voi
lähestyä ja pohtia yksilön, ryhmän, yhteistyön ja ympäristön näkökulmasta.
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Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tukitoimet kirjataan tarkasti ja konkreettisesti.
Tukitoimia kirjatessa on tärkeää, että tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle – ei lapselle. Moniammatillisista
palavereista tehdään viralliset muistiot ja ne toimitetaan vanhemmille allekirjoitettavaksi. Allekirjoitetut
palaverimuistiot toimitetaan arkistoitavaksi varhaiskasvatuksen vastaava Mari Naumaselle. Tehostetusta tuesta
päätetään yhdessä vanhempien, ryhmän lastentarhanopettajan, erityisopettajan ja mahdollisten muiden lapsen
kanssa toimivien tahojen kanssa. Esiopetuksessa lapselle kirjataan tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon
kirjataan lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet, pedagogiset ratkaisut sekä tuen edellyttämä
yhteistyö ja palvelut. Esiopetuksessa tehostettuun tukeen siirtymisestä päätetään moniammatillisessa palaverissa ja
esiopetusyksikössä laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan:
•

lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja

•

lapsen näkökulmista

•

lapsen saama yleinen/tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

•

lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet
ja erityistarpeet

•

arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,

•

oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea

•

arvio tehostetun/erityisen tuen tarpeesta.

Erityinen tuen aloittaminen on hallinnollinen päätös, johon tarvitaan asiantuntijan lausunto ja moniammatillinen
yhteistyöpalaveri, johon osallistuu huoltajat ja lapsi. Esiopetuksessa ennen erityistä tukea koskevan päätöksen
tekemistä esiopetuksen järjestäjän on tehtävä lapsesta pedagoginen selvitys. Kirjallisessa pedagogisessa
selvityksessä kuvataan:
•

lapsen oppimisen eteneminen

•

lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta esiopetuksen henkilöstön, huoltajan
ja lapsen näkökulmista

•

lapsen saama tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

•

lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä lapsen kehitykseen
ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet

•

arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea

•

arvio erityisen tuen tarpeesta.

Varhaiskasvatuksessa tuen porras ja siitä tehdyt päätökset kirjataan tarkasti lapsen vasuun. Ennen erityisen tuen
päätöstä varhaiskasvatusyksikössä laaditaan pedagoginen arvio. Vasusta tulee ilmetä päätöksen päivämäärä ja ketä
on ollut palaverissa paikalla. Myös arviointipäivämäärä tulee käydä ilmi lapsen vasussa.
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4.2 Tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada
kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Oppilaalle määritelty tuki ulottuu tarvittaessa kokonaisuudessaan
koulunkäyntiin ja kaikkien oppiaineiden oppimiseen.
Esimerkki: Oppilas x:llä on suuria matematiikan oppimisen haasteita. Hän ei ole tehostetun tuen
keinoin saavuttanut hyväksytysti edes oppiaineen vuosiluokkaistettujen tavoitteiden keskeisimpiä
sisältöjä eli ns. ydinsisältöistä muodostettuja painopistealueita. Oppilaalle laaditaan erityisopettajan
toimesta yhteistyössä luokan-/aineenopettajan kanssa pedagoginen selvitys, joka käsitellään
Monialaisessa pedagogisessa tukiryhmässä (ptr). Ptr-ryhmä esittää, että Oppilas x siirtyy erityiseen
tukeen ja hänen matematiikan oppiaines yksilöllistetään. Erityisen tuen päätöksen tekee
hyvinvointikoordinaattori-rehtori Riitta Lappalainen, varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa
hyvinvointivastaava-varhaiskasvatusjohtaja Sirkka Korhonen. Jos oppilas on jo erityisessä tuessa, tuen
muutospäätökset tekee koulun rehtori/apulaisjohtaja. Erityisen tuen päätöksen myötä oppilaalle
laaditaan HOJKS, johon kirjataan oppilaan matematiikan oppiaineksen yksilölliset tavoitteet ja
oppilaan tarvitsemat yksilölliset tukimuodot. Oppilas opiskelee tämän jälkeen matematiikan
oppiaineen yksilöllisin tavoittein, ja on oikeutettu saamaan myös muihin oppiaineisiin erityistä tukea
tarvittaessa. Eli jos Oppilas x:n opiskelussa ja/tai käytöksessä esiintyisi haasteita englannin tunneilla
haasteita, olisi hän oikeutettu saamaan erityisen tuen tukimuotoja ko. oppitunneille.

4.2.1 Yleinen tuki
On kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea. Yleisen tuen keskeisiä toimintatapoja ovat esim. eriyttäminen,
joustavat ryhmittelyt, tukiopetus ja samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Seudullisesta tarkistuslistasta
on muokattu Liperiin oma hyvän yleisen tuen käytänteitä –kaavake, jonka avulla pedagogit voivat pohtia ja
suunnitella tukemisen toimintatapoja.
Yleinen tuki ei edellytä erityisiä asiakirjoja, mutta tuen muotoja aloitetaan merkitsemään Wilman Toimenpiteisiin
silloin kun,






huoli oppilaan koulunkäynnistä on herännyt ja opettaja on ottanut käyttöön erityisesti tätä tiettyä oppilasta
varten yleisen tuen keinoja.
tukea annetaan useasti saman syyn vuoksi (esim. runsaat poissaolot),
tuki on säännöllistä vaikkakin harvoin pidettävää (esim. 1h aina ennen koetta),
harkitaan, että tuen antaminen on syytä saattaa tiedoksi seuraavalle opettajalle tai
annettua tukea pitäisi tehostaa.

Oppilaalle suunnitellaan yleisen tuen tukijakso ja tuen antamiselle asetetaan tavoitteet. Huoltajien kanssa on hyvä
keskustella asiasta, mutta tiedottaminen on vähimmäisvaatimus. Tavoitteiden toteutumista ja tuen riittävyyttä
arvioidaan tukijakson päätteeksi. Yleisen tuen jakson aikana opetushenkilöstö kerää havaintoja oppilaan oppimisesta
ja työskentelystä osana jokapäiväistä työskentelyään, ja kirjaa niitä ylös. Näitä muistiinpanoja voidaan käyttää
pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Oppilaalle voidaan laatia myös yleisessä tuessa opetussuunnitelmaan
perustuva oppimissuunnitelma. Yleistä tuesta ja sen riittävyydestä on luontevaan keskustella huoltajien kanssa esim.
oppimiskeskustelujen yhteydessä.
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Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta oppilaan oppiminen ei etene odotetulla tavalla, tehdään oppilasta ja
hänen opetustaan sekä oppimistaan koskeva pedagoginen arvio, joka käsitellään monialaisessa pedagogisessa
tukiryhmässä (ptr). Tämän arvion pohjalta suunnitellaan yleisen tuen lisääminen tai tehostettuun tukeen siirtyminen
ja sen tuen keinot. Lastentarhan-, luokan-, aineenopettaja vastaavat yleisen tuen tukimerkinnöistä, tuen
kirjaamisesta ja arvioinnin kokonaisuudesta. Tukimerkinnät kirjataan Wilman toimenpiteisiin vähintään 2 kertaa
lukuvuodessa (ennen syys-ja kevätlukukauden päättymistä).

4.2.2 Tehostettu tuki
Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita
tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston
suhteen. Oppilas voi saada tehostettua tukea koko perusopetuksen ajan. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista
ja kasvua sekä ehkäistään oppimisen, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien lisääntymistä,
monimuotoistumista ja kasaantumista. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja tehostettua oppilaan tukea, joka
perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon.
Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan
oppilaan vahvuudet, oppimisen tavoitteet ja niiden arviointi, tuen tarve sekä arvioidaan tuen riittävyyttä ja
toimivuutta. Oppiaineiden tavoitteet tehostetun tuen oppilaalla on kuitenkin aina samat vuosiluokkaistetut
tavoitteet, mitkä kaikilla yleisen tuen piirissäkin opiskelevilla. Jos oppilaan oppimista on tarvetta tukea ja eriyttää
siirtymällä oppiaineen opiskelussa erityisiin painoalueisiin, kirjataan painopistealueet ja niiden arviointi
oppimissuunnitelmaan.
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa syyslukukaudella (lokakuun loppuun
mennessä, ellei ole erityisen painavaa syytä) tai vastaavasti heti, kun oppilas on siirretty tehostettuun tukeen.
Tavoitteiden saavuttamista ja tuen riittävyyttä arvioidaan luontevasti oppimiskeskustelujen tai oppimissuunnitelman
arviointipalaverien yhteydessä vanhempien kanssa yhteistyössä. Tuen riittävyys arvioidaan ja kirjataan säännöllisesti
oppimissuunnitelmaan ainakin 2 kertaa lukuvuodessa, ennen syys- ja kevätlukukauden päättymistä.
Tehostetussa tuessa:



Oppilas arvioidaan oppiaineen vuosiluokkaistettujen tavoitteiden mukaisesti.
Jos oppilas ei muuten saavuta vuosiluokkaistettuja tavoitteita, otetaan oppilaalla käyttöön erityiset
painopistealueet. Tällöin arvioinnissa on otettava huomioon se, että oppilas on opiskellut erityisiä
painoalueita, jotka on muodostettu vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli ydinsisällöistä. Painoalueet
eivät voi olla siis alemman vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä.

Oppilasta / oppiainetta opettava opettaja vastaa oppimissuunnitelman kokonaisuudesta yhteistyössä
erityisopettajan kanssa.

4.2.3 Erityinen tuki
Jos tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee pidempikestoista ja tehostettua tukea laajempaa tukea, voidaan hakea
hallinnollista erityisen tuen päätöstä. Erityistä tukea varten laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys
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oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Pedagogista selvitystä täydennetään
tarvittaessa asiantuntijalausunnolla.
Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina Henkilökohtainen opetuksen järjestämisen suunnitelma, HOJKS. Se
laaditaan yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa syyslukukaudella (lokakuun loppuun mennessä, ellei ole erityisen
painavaa syytä) tai vastaavasti heti, kun oppilas on siirretty erityiseen tukeen. Oppilaan HOJKS:iin kirjataan oppilaan
vahvuudet, oppimisen tavoitteet ja niiden arviointi sekä tuen tarve ja arvioidaan tukitoimien riittävyyttä ja
toimivuutta.
Tavoitteiden saavuttamista ja tuen riittävyyttä arvioidaan luontevasti oppimiskeskustelujen tai HOJKS:in
arviointipalaverien yhteydessä huoltajien kanssa yhteistyössä. Tuen riittävyys arvioidaan ja kirjataan säännöllisesti
HOJKSiin ainakin 2 kertaa lukuvuodessa, ennen syyslukukauden päättymistä ja kevätlukukauden päätteeksi.
Erityisluokan- tai erityisopettaja vastaa HOJKS:in kokonaisuudesta. Tavoitteiden ja tuen suunnittelu sekä arviointi
tehdään yhteistyössä oppilasta opettavien muiden opettajien kanssa.

4.3 Pedagogisten tukitoimien muistilista
Pedagogisten tukitoimien koosteeseen on kirjattu pedagogisia tukikeinoja lasten yleisimpiin tuen tarpeisiin. Tätä
listaa voi käyttää apuna tukikeinoja pohtiessa ja tukea dokumentoidessa varhaiskasvatuksessa, esi-ja
perusopetuksessa. Lastentarhan-, luokan- tai aineenopettajan ja varhaiskasvatuksen/perusopetuksen
erityisopettajan tarjoaman pedagogisen tuen lisäksi lapsi voi tarvita usein hyvinvointipedagogien ja/tai muiden
asiantuntijoiden tukea varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan osallistumiseen, kehityksen tukemiseen,
koulunkäyntiin ja oppimiseen. Vasemmassa sarakkeessa on osa-alueet, joiden avulla tukea voi lähestyä ja pohtia
yksilön, ryhmän, yhteistyön ja ympäristön näkökulmasta.
Pedagogisten
tukitoimien
kooste

Yksilön tuki

Ryhmän tuki

Yhteistyö

Ympäristö

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri
hyväksyy erilaiset
ihmiset ja tavat toimia.
Jokaista yksilöä
arvostetaan ja se näkyy
ja kuuluu puheessa, ja
siinä miten yksilöt
kohtelevat toisiaan.

Aikuiset reflektoivat
ja arvioivat ryhmän
toimintakulttuuria
jatkuvasti. Tasaarvoiseen
vuorovaikutukseen
kannustetaan ja
tuetaan.
Toimintatapoja
parannetaan ja
kehitetään
jatkuvasti.

Kaikkien toimijoiden
kanssa käydään
keskustelua
toimintakulttuurista
ja tiedostetaan
kaikkien merkitys ja
vaikutus
toimintakulttuurin
luomisessa.

Arvostava, avoin
vuorovaikutteinen
ympäristö tukee
kaikkia lapsia.

Ympäristön
järjestäminen ja
aistiherkkyyksien

Aistiherkkyyksien
tunnistaminen,
tiedostaminen ja

Kaikki hyötyvät
aistiherkkyyksien
huomioimisesta

SI-terapeutti
(toimintaterapeutti)
päiväkotiin ja

Aistiärsykkeet,
akustiikka, valaistus
otetaan huomioon
16

huomiointi

huomioiminen.
Mahdollisten
neuropsykiatristen
pulmien selvittäminen
asiantuntijoiden
kanssa.
Mahdollisuus
rauhoittumiseen ja
yksin työskentelyyn

Vahvuusperustei
suus

Minäkuvan ja
itsetunnon
vahvistaminen
myönteisen huomion
keinoin:
kannustaminen,

toiminnassa ja
ympäristön
suunnittelussa.
Opettaja huomio
aisteihin liittyvät
ärsykkeet ja
muokkaa
ympäristön kaikille
miellyttäväksi.

kouluun
konsultoimaan ja
mukaan lapsen
vasukeskusteluun tai
oppilaan tuen
suunnitteluun.

toiminta- ja
oppimisympäristöiss
ä. Hyödynnetään
luonnon
hyvinvointia
tuottavaa vaikutusta
myös lasten
tukitoimissa.
Ympäristön
muunneltavuus
yksin-, pari- ja
ryhmätyöskentelyyn

Ryhmään
kuulumisen tunnetta
vahvistetaan ja
jokaisen kohdataan
myönteisesti
ryhmässä.

Ongelmakeskeisestä
puheesta
vahvuuspuheeseen.
Tukitoimia ei
viivytellä vaan
yhteistyön keinoin
luodaan lapselle
myönteinen kuva
itsestään, kyvyistään
ja osaamisestaan.

Vahvuusperustainen
pedagogiikka näkyy
oppimisympäristöiss
ä. Lapset ja
kasvattajat käyttävät
puheessaan
luonteenvahvuuksie
n käsitteitä.

Kaikilla lapsilla voi
olla jossain
vaiheessa haasteita
toiminnanohjaukses
sa ja
hahmottamisessa,
vaikka niitä ei aina
havaita ja tiedosteta
arjessa. Kaikki
ryhmässä hyötyvät
strukturoinnista ja
ennakoinnista,
toiminnanohjauksen
vahvistamisesta ja
opettelusta sekä
muistin tukemisesta.

Tarvittaessa isoissa
toiminnanohjauksen
pulmissa käännytään
prt:ssä psykologin
puoleen ja mietitään
tarvitseeko lapsi
yksilöllistä tai
ryhmämuotoista
kuntoutusta
varhaiskasvatuksess
a esi- ja
perusopetuksessa
käytössä olevien
pedagogisten
tukitoimien lisäksi.

Ennakoinnilla
ohjataan sisäisen
puheen ja
suunnittelun
alkamista.
Toiminnanohjausta
voi oppia toimintaa
vaiheistamalla (mitä
pitikään tehdä?,
suunnitteleminen,
työskentely ja
arviointi).

positiivinen palaute,
keskustelu
vahvuuksista
Toiminnanohjauk
sen,
hahmottamisen
ja muistin
tukeminen

Toiminnanohjauksen
haasteissa tärkeimmät
tukitoimet ovat
varhaiskasvatus/koulupäivän
strukturointi ja
tilanteiden ennakointi.
Lapselle/oppilaalle
kerrotaan päivän
aluksi, mitä toimintoja
päivä sisältää.
Kuvakortit auttavat
hahmottamaan
tilanteita. Tapahtumien
ennakointi auttaa
lasta/nuorta
suunnittelemaan omaa

Muistin pulmat
otetaan huomioon
ohjeiden annossa.
Ohjeiden näkyvillä
oleminen, kuvat ja
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toimintaansa.

kirjoitetut tekstit
tukena. Tarvittaessa
tehtävien
sanallistaminen.
Lyhyet, selkokieliset
ohjeet ja
ymmärtämisen
varmistaminen on
oleellista.

Lapsen hahmottamisen
pulmissa selvitetään
hänen paras oppimisen
osa-alue ja tuetaan
sitä.

Tunnetaitojen
tukeminen

Tunnetaidot ovat
selviytymiskeino
arjessa. Lapselle
sanoitetaan tunteita ja
ollaan tukena
tunnereaktioiden
käsittelyssä. Erityisesti
pettymyksensietokykyä
vahvistetaan.
Tunnereaktion jälkeen
keskustelu
lapsen/oppilaan
kanssa.

Tunnetaitoja
harjoitellaan
ryhmässä
pelaamalla,
keskustelemalla,
leikkimällä ja
tekemällä hyviä
tekoja toisille.

Vanhempien kanssa
keskustellaan miten
lapsen tunnetaitoja
voidaan tukea
tasapuolisesti ja
johdonmukaisesti
toimintaympäristöst
ä riippumatta.

Opettaja järjestää
toiminnassa aikaa
keskustelulle ja
huomaa tilanteet,
joissa on mahdollista
opetella
tunnetaitoja.
Oppimisen
huomaaminen.

Sosiaaliset
suhteet ja
tilanteet

Opettaja tunnistaa
tuen tarpeet
yksilöllisesti: mistä
aiheutuu (esim.
neurologiset
vaikeudet), mihin lapsi
tarvitsee aikuisen apua
ja tukea (leikkiin
pääseminen, tunteiden
sanoittaminen,
liiallinen
kuormittuminen).
Vuorovaikutustaitojen
opettaminen ja
ohjaaminen.

Kaikki lapset
tarvitsevat tukea.
Ryhmien kokoa ja
koostumusta
muuttamalla
pystytään tukemaan
kaikkia lapsia
yksilöllisesti
ryhmässä.

Tuodaan erilaisten
asiantuntijoiden
osaamista lapsen
luonnolliseen
toimintaympäristöö
n ja mahdollistetaan
sosiaalisten taitojen
harjoittelu omassa
ryhmässä. Esim.
musiikkiterapeuttine
n tai
ryhmämuotoinen
toimintaryhmä,
asiantuntijat
konsultoimaan.

Ympäristö
mahdollistaa
joustavat järjestelyt
ryhmien suhteen ja
monenlaisen
työskentelyn.
Tiloissa voi leikkiä ja
työskennellä
erikokoisissa
ryhmissä, mutta
yksin olemiseen ja
rauhoittumiseen on
myös mahdollisuus.

Keskittymisen
tukeminen

Lapselle sallitaan
motorinen liike.
Ikätasolle liian pitkiä

Ohjaus on selkeää ja
lyhyttä. Vältetään
koko ryhmälle

Mahdolliset
neurologiset tuen
tarpeet otetaan

Liikkumiseen löytyy
välineistöä ja
mahdollisuuksia
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Positiivisen
käyttäytymisen
tukeminen

Toiminnallinen
osallistuminen
(vaka)

keskittymisaikoja ei
vaadita. Päivälepoon /
rentoutumiseen
tarjotaan mahdollisuus.

kerralla annettavaa
pitkää toiminnan
ohjeistusta (esim.
siirtymätilanteissa)
ja annetaan ohjeet
yksilöllisesti aina kun
mahdollista.

huomioon ja
hyödynnetään
asiantuntijoiden
osaamista.

myös sisätiloista.

Käyttäytyminen on aina
opittua. Aggressiiviseen
käyttäytymiseen liittyy
usein tunteiden
tunnistamisen ja
sanoittamisen
vaikeutta. Se on lapsen
keino selvitä tilanteista,
joissa hän ei osaa
toimia. Aikuinen auttaa
lasta sanoittamaan
tilanteita ja antaa
toimintamalleja
lapselle. Oppilas tietää
käytösodotukset.
Positiivinen palaute
onnistumisista.

Ryhmässä
keskustellaan siitä
mikä on loukkaavaa
käyttäytymistä ja
millaista
käyttäytymistä ei
hyväksytä. Ryhmä
voi tehdä yhdessä
muutaman
säännön/ohjeen
siitä miten toisia
kohtaan
käyttäydytään.
Kasvattajien tehtävä
on varmistaa että
lapsi ei leimaudu
ryhmässä ei
toivotuksi leikki
kaveriksi.

Jos lapsella ilmenee
aggressiivista
käyttäytymistä toisia
kohtaan,
vanhempien kanssa
sovitaan palaveri,
jossa keskustellaan
yhdessä miten
lasta/nuorta tuetaan
kotona, päiväkodissa
ja koulussa.
Tilannetta
arvioidaan
säännöllisesti.
Psykologin
palveluita
hyödynnetään
tarvittaessa.
Koulussa Pro-koulun
avulla
käyttäytymisen
tukeminen
ryhmässä.

Ympäristössä
toimimista ei ole
tarpeen lähteä
rajaamaan
käyttäytymisen
perusteella.

Lapsen
ydinvuorovaikutus ja
avaintoiminta
havainnoidaan.
Ydinvuorovaikutusta
muuttamalla pyritään
vaikuttamaan lapsen
toimintaan
osallistumiseen.
Mahdollisuus
toiminnalliseen

Negatiivisia
käyttäytymismalleja
pyritään
muokkaamaan
mahdollistamalla ja
edistämällä
myönteistä
toimintaa toistojen
avulla. Jokainen lapsi
saa olla lapsena
toisten lasten

Kaikki lapsen kanssa
työskentelevät
tunnistavat lapselle
merkitykselliset asiat
ja hänen ominaisen
tapansa olla
vuorovaikutuksessa.

Ympäristöä
suunniteltaessa
pyritään tekemään
valintoja jotka
mahdollistavat ja
edistävät lasten
toiminnallisia
menetelmiä.

Jokainen toimii
johdonmukaisesti
yhdessä sovittujen
periaatteiden
mukaisesti
loukkaavan
käyttäytymisen
poistamiseksi.
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työskentelyyn ja
osallistuminen
työskentelyn
suunnitteluun.

joukossa.

5-vuotiaiden
maksuton
varhaiskasvatus
(vaka)

Tuen tarpeet havaitaan
mahdollisimman
varhain ja tuki
aloitetaan heti tarpeen
ilmettyä. Tukikeinot
kirjataan vasuun
tarkasti.

Ryhmä- ja
vuorovaikutustaitoja
harjoitellaan.

Moniammatillinen
yhteistyöverkosto
saadaan tarvittaessa
rakennettua hyvissä
ajoin esiopetukseen
siirtymistä.

Oppimisympäristöst
ä löytyy ikätason
mukaista
materiaalia.
Fonologinen
herkkyyskausi
huomioidaan
ympäristössä.

Kirjallinen
varhaiskasvatuss
uunnitelma
päiväkodissa tai
perhepäivähoido
ssa lapsen tueksi
(vaka)

Jokaiselle lapselle on
laadittava
henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnit
elma (VASU).
Tukitoimet kirjataan
vasuun ja niitä
arvioidaan
säännöllisesti.
Vasukeskustelussa
mukana aina lapsi ja
huoltaja(t). Tarvittaessa
voi olla mukana lapsen
kanssa työskenteleviä
asiantuntijoita.

Lasten vasujen
pohjalta kirjoitetaan
ryhmävasu, johon
avataan tavoitteet
ryhmäntoiminnalle.

Vasua päivitetään
eheytyvästi
toiminnan aikana.
Toimintaa
arvioidaan
yhteistyössä
vanhempien ja
lapsen arjessa
toimivien tahojen
kanssa.

Lasten vasujen
pohjalta
suunnitellaan ja
muokataan
toimintaympäristöä
vastaamaan lasten
tarpeisiin ja ryhmän
toiminnan
tavoitteisiin.

Joustava esi- ja
alkuopetus

Lastentarhanopettaja
huolehtii että tuen
järjestämisen kannalta
oleellinen tieto siirtyy
esiopetukseen lapsen
siirtyessä sinne.

Toiminta on
mahdollistaa
erilaiset joustavat
pedagogiset
ratkaisut
alkuluokassa kuten
yhteisopettajuuden
ja
pienryhmätyöskentelyn.

Esiopetuksen ja
perusopetuksen
henkilöstö tekee
tiivistä yhteistyötä.
Yhteistyö on
suunnitelmallista ja
sitä arvioidaan
säännöllisesti ja sitä
kehitetään
alkuluokkatoiminnan
tavoitteiden
mukaisesti.

Oppimisympäristö
on suunniteltu
muokkautuvaksi ja
se innostaa
monipuoliseen
työskentelyyn ja
leikkiin.

Lapsen yksilöllinen
oppimisen polku
huomioidaan. Toiminta
mahdollistaa
yksilöllisen
huomioimisen.
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4.4 Toiminta kolmiportaisessa tuessa esi- ja perusopetuksessa
Yleinen tuki

Erityisen tuen päätös
Erityinen tuki

Tehostettu tuki

Wilman Toimenpiteisiin
tai oppimissuunnitelmaan

Hojksiin

Oppimissuunnitelmaan
pedagoginen arvio

Jos huoli herää ja oppilaalle annetaan
tukea; Oppilasta / oppiainetta
opettava opettaja kirjaa käyttämänsä
tukimuodot Wilmassa Tukivälilehden
Toimenpiteisiin. Yhteistyö ja
tiedottaminen huoltajalle on tärkeää.
Tuki kirjataan ja arvioidaan
toimenpiteisiin jaksoittain – vähintään
2 krt. lukuvuodessa ennen syys- ja
kevätlukukauden päättymistä,
Oppimiskeskustelussa voidaan tavata
vähintään kerran lukuvuodessa
huoltaja(t). Palaverissa arvioidaan ja
kirjataan oppilaan tavoitteiden lisäksi
tuen toteutumista huoltajien ja
oppilaan mielipiteet.

pedagoginen selvitys

Tehostettu tuki suunnitellaan ja tuen
riittävyys arvioidaan oppimissuunnitelmaan.
Laaditaan yhteistyössä huoltajan, oppilaan ja
oppilaan opettajien kanssa.
- lokakuun loppuun mennessä, ellei ole erityisen
painavaa syytä,
- tavoitteiden saavuttamista ja tuen riittävyyttä
arvioidaan ja kirjataan vähintään 2 krt.
lukuvuodessa ennen syys- ja kevätlukukauden
päättymistä,
- oppimiskeskustelujen tai -suunnitelman
arviointipalaverien yhteydessä kirjataan huoltajien
ja oppilaan mielipide

Oppilasta / oppiainetta opettava opettaja
vastaa oppimissuunnitelman
kokonaisuudesta yhteistyössä
erityisopettajan kanssa.
Allekirjoitusta ei tarvita.

Lastentarhan-, luokanopettaja,
aineenopettaja vastaa tuen
kirjaamisesta ja arvioinnin
kokonaisuudesta.

Erityisessä tuessa oppilaan
tavoitteet ja tavoitteiden
saavuttamisen arviointi sekä tuen
tarve sekä tuen riittävyys
arvioidaan ja kirjataan HOJKSiin.
- laaditaan yhteistyössä huoltajan
ja oppilaan ja oppilaan opettajien
kanssa lokakuun loppuun
mennessä, ellei ole erityisen
painavaa syytä,
- tavoitteiden saavuttamista ja
tuen riittävyyttä arvioidaan ja
kirjataan vähintään 2 krt.
lukuvuodessa ennen syys- ja
kevätlukukauden päättymistä,
- oppimiskeskustelujen tai
HOJKS:in arviointipalaverien
yhteydessä kirjataan huoltajien ja
oppilaan mielipide
Erityisluokan-, erityisopettaja
vastaa HOJKS:in kokonaisuudesta
yhteistyössä oppilaan opettajien
kanssa.

Erityisten painopistealueiden käyttöönotto
kirjataan oppimissuunnitelmaan. Aineenopettaja
ja/tai luokanopettaja yhdessä erityisopettajan
Pedagoginen arvio
kanssa laatii tarvittaessa oppiaineen erityiset
Allekirjoitusta ei tarvita.
painopistealueiden tavoitteet.
Annetun tuen toteutumista ja riittävyyttä Painopistealuilla
arvioidaan
Pedagoginen
selvitys
opiskelu pitää
olla kokeiltu ennen
laatimalla pedagoginen arvio Wilmaan. erityiseen tukeen siirtymistä ja mahdollista
Annetun tuen toteutumista ja riittävyyttä arvioidaan
Erityisopettaja/erityisluokanopettaja vastaa
koonnista
yksilöllistämistä.

yhteistyössä luokanopettajan/aineenopettajan kanssa.
Pedagoginen arvio käsitellään oppilaan tuen portaan
muutoksessa ptr:ssä.

 Allekirjoitus vain, jos pedagoginen arvio edeltää hallinnollista
päätöstä (joustavaan perusopetukseen ottamispäätös tai
lopettamispäätös, vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätös
(PoA 11§), päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (PoL 18§),
perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai
myöhemmin. Lomakkeessa on ruksi, josta saa allekirjoitukset
näkyviin.

Säilytys

laatimalla pedagoginen selvitys Wilmaan.
Erityisopettaja/erityisluokanopettaja vastaa pedagogisen
selvityksen koonnista yhteistyössä luokanopettajan tai
aineenopettajan kanssa tai opinto-ohjaajan kanssa. Ptr:n
tekee kirjallisen esityksen jatkotuen tarpeesta.
 Allekirjoitus aina, kuullaan samalla huoltajia ja edeltää
hallinnollista erityisen tuen päätöstä.

 Allekirjoitetut asiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa
(10 vuotta)

 Lukuoikeus määritellään aina tapauskohtaisesti.
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5 Tuen dokumentointi Wilmaan
5.1 Tuen kirjaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tukitoimet kirjataan tarkasti ja konkreettisesti.
Moniammatillisista palavereista tehdään viralliset muistiot ja ne toimitetaan vanhemmille allekirjoitettavaksi.
Tehostettuun tukeen siirtymisestä päätetään yhdessä vanhempien, ryhmän lastentarhanopettajan, erityisopettajan
ja mahdollisten muiden lapsen kanssa toimivien tahojen kanssa. Esiopetuksessa tehostettuun tukeen siirtymisestä
päätetään moniammatillisessa palaverissa. Erityiseen tukeen siirtyminen on hallinnollinen päätös, johon tarvitaan
asiantuntijan lausunto ja moniammatillinen yhteistyöpalaveri. Tuen porras ja siitä tehdyt päätökset kirjataan tarkasti
vasuun. Vasusta tulee ilmetä päätöksen päivämäärä ja ketä on ollut palaverissa paikalla. Myös arviointipäivämäärä
tulee käydä ilmi. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, pedagogisen tuen järjestämisen kannalta
oleellinen tieto siirretään. Tukea tarvitsevilla lapsilla yhteistyöpalaveri esikoulusta kouluun siirryttäessä on myös
oleellinen ja perusteltu. Näin varmistetaan, että lastentarhanopettaja, tuleva alkuopettaja ja erityisopettaja, lapsi ja
lapsen huoltajat ovat tietoisia ja samaa mieltä senhetkisestä tilanteesta, lapsen vahvuuksista, tuen tarpeista ja
mahdollisista tarpeellisista tukitoimista koulua varten. Koulutie alkaa parhaalla mahdollisella tavalla kun asioista on
keskusteltu etukäteen ja myös kirjalliset dokumentit siirtyvät lapsen mukana tulevaan kouluun. Näin mahdolliset
tukitoimet voidaan käynnistää heti ensimmäisen luokan alkaessa.
Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa kirjataan lisäksi
seuraavat asiat:
Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut





oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen,
pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa





lapsen tuen toteuttamisen vastuut
erityisasiantuntijoiden palvelujen käyttö ja tavoitteet
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut

Hyvinvointia tukevia järjestelyjä
ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio (esim. puheterapia,
toimintaterapia). Tähän kohtaan kuvataan myös edellä mainitun tuen järjestämiseen liittyvät vastuut ja yhteystiedot.
Tässä voidaan keskustella, millaista tukea kotona tarvitaan.
Tuen seuranta ja arviointi



tavoitteiden toteutumisen seuranta
tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat.
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5.2 Tuen kirjaaminen perusopetuksessa
Alla olevissa pedagogisissa asiakirjojen esimerkit on kirjoitettu kuvitteelliselle Oppilas X:lle, sivussa olevat
tekstiviitteet antavat tärkeää tietoa asiakirjojen täyttämisestä.
Tukitoimien dokumentointi (tuen suunnittelu ja tukitoimien riittävyyden arviointi) on kaikkien oppilasta opettajien
virkavelvollisuudella tehtävä velvollisuus. Dokumentoinnilla on mm. seuraavia merkityksiä:

 kokonaisuus hahmottuu niin kodille kuin koululle
 tuen vaikuttavuus arviointi ja sen näkyväksi tekeminen
 oppilaan tuen kirjaaminen ja tuen riittävyyden arviointi on edellytys tuen vahventamiselle
(yleisestä tehostettuun ja tehostetusta erityiseen tukeen)
 tukimerkinnät ovat opettajan ja koulun oikeusturva
 hyödynnetään täytettäessä pedagogisia asiakirjoja
Oppilaan tuki-välilehti valitaan oppilaan sivun yläpalkista.

5.2.1 Yleisen tuen dokumentointi
Kun oppilas tarvitsee tukitoimia yleisessä tuessa, tukitoimet merkitään ajanjaksoittain tuki-välilehdelle Toimenpiteetkohtaan (alin kohta Tuki-välilehden sivulla). Valitsemalla Lisää uusi pääset kirjaamaan uuden tukitoimen.









Tukitoimia pitää yleisessä tuessa kirjata ja arvioida vähintään 2 krt./lukuvuodessa ennen syys- ja
kevätlukukauden loppua. (Huoltajia tiedotetaan asiasta ja mahdollisessa oppimiskeskustelussa keskustellaan
tuen riittävyydestä).
Yläosaan kirjataan suunnitelma tukitoimista ja alaosaan seuranta-osioon tukitoimien arviointi.
Kirjauksia tehdään kirjaamalla tuki ajanjaksoittain.
Tukitoimista voi kaikista tehdä oman lomakkeensa tai
Tukitoimet voidaan yleisessä tuessa koota yhteen tukilomakkeeseen. Tällöin Tukimuodot-kohtaan ei valita
tukimuodolle nimeä, vaan tukitoimet nimetään alas SEURANTA-osioon Tukitoimien toteutuminen–kohtaan.
Tukiopetukset (yleisessä tuessa) kirjataan myös ajanjaksottain – toki yksittäinenkin merkitään, jos ei ole
pidempiaikaista tukiopetuksen tarvetta. Tukiopetukset voidaan kirjata oman otsikkonsa alle, mutta myös
yhteen tukilomakkeeseen, jonne on suunniteltu ja arvioitu muutkin oppilaan tukitoimet.

23

Esimerkki oppilaan yleisen tuen kirjaus tukitoimista ja niiden arvioinnista:
Huom! Lomake-näkymässä laatikot ovat eri järjestyksessä
kuin lukunäkymässä.

Jos yleisen tuen kaikki tukitoimet kirjataan samaan
tukitoimet-lehdelle, jätetään tukimuodot-kohta tyhjäksi.
Oppilaan tukitoimet kirjataan silloin Seuranta-osioon
Tukitoimien toteutuminen-osioon.

Oppiaine/taito –kohtaan voi valita esim. Oppilaan
perustaidot (tai jonkin muun sopivan taidon), jos ei ole
mitään muuta sopivaa ja ko. tukitoimet ovat käytössä
monen eri oppiaineen tunneilla.

Tärkein kohta: Oppilaan tukitoimien
toteutuminen ja tuen arviointi

Jos oppilaalle on tehty yleisen tuen oppimissuunnitelma, tukitoimet voidaan suunnitella ja arvioida
oppimissuunnitelmaan. Tällöin ei niitä enää erikseen kirjata Tukitoimenpiteisiin.
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5.2.2 Pedagoginen arvio
Yleisessä tuessa olevalle oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio silloin, kun





oppilas on saanut säännöllisesti useampia tukimuotoja, eikä
yleinen tuki ei enää riitä tai
tarvitaan koulunkäynnin tilannearvioita tai
oppilas on palaamassa tehostetusta tuesta yleiseen tukeen.

Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa erityisopettaja/erityisluokanopettaja yhteistyössä
luokanopettaja/aineenopettaja kanssa ja laatimiseen osallistuvat kaikki tarvittavat oppilasta opettavat opettajat sekä
tarvittaessa muut asiantuntijat. Pedagoginen arvio käsitellään tuen portaan muutoksissa monialaisessa
pedagogisessa ryhmässä.

Tärkeää: Vastuuopettajan nimi
sekä muut laatimiseen
osallistuneet opettajat. Samalla,
kun lisäät nimen, annat kyseiselle
henkilölle käyttöoikeuden
kyseiseen asiakirjaan.
Maija Mainio-Ope

Tähän päivämäärät, miten ja
milloin arviossa kuvatusta asiasta
on huoltajaa kuultu.

Maija Mainio-Ope puh. 013-00000222

Tähän luokan jälkeen
otsikointi, miksi arvio on
tehty.

Oppilas X

Äiti X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki
Isä X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki
Oppilaan muu laillinen edustaja:
-
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Muista: Kirjataan
vain opetuksen
järjestämisen
kannalta
välttämättömät
tiedot.
* Oppilaan
vahvuudet
kirjataan aina.
* Ei diagnostisia
tietoja
* Ptr:n kokoonpano
* Tukijärjestelyt
* Milloin tehostettu
tuki alkaa
Opetusjärjestelyt
jatkossa
*Valitse tuen
jatkuminen
Opetusjärjestelyt jatkossa

Jos oppilaalle laaditaan koulunkäynnin tilannearviota, ei monialaisen pedagogisen ryhmän arvioita tarvita.

26

Oppilaan tukitoimet
yleisessä tuessa pitää olla
kirjattuna ja arvioituna
Tukitoimissa. Ne haetaan
toimenpiteistä.

Pedagoginen arvioon
kirjataan huoltajien
kuuleminen tähän aina, jos
pedagoginen arvio
laaditaan hallinnollista
päätöstä varten
(vuosiluokkiin sitomaton opetus, JoPo, muu opetuksen poikkeava järjestäminen). Muuten kuuleminen kirjataan
arvion yläosaan.
Tähän kannattaa
kirjoittaa asiakirjat,
joita on hyödynnetty
pedagogisen asiakirjan
laatimisessa.

Muista TALLENTAA!
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5.2.3 Oppimissuunnitelma
Kaikille tehostetun tuen oppilaille on laadittava oppimissuunnitelma, joka on tarkistettava aina oppilaan tuen
tarpeen muuttuessa, mutta vähintään lukuvuosittain. Tämä tehdään aina yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Oppilaan saaman tuen arviointi tehdään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa oppimissuunnitelmaan, jolloin on voi
myös päivittää muutenkin oppimissuunnitelman. Tuen arvioinnin voi tehdä opettaja(t) ilman huoltajia ja lasta. Tuen
arvioinnista tiedotetaan kuitenkin koteihin. Huoltajien ja oppilaan kanssa voidaan keskustella tuen riittävyydestä (ja
heidän mielipide asiasta kirjata) mahdollisen oppimiskeskustelun yhteydessä.
Luo uusi lomake tai kopioi jo aiemmin tehty pedagoginen arvio/oppimissuunnitelma/HOJKS uudeksi
oppimissuunnitelman pohjaksi.
Lisää päivämäärät, kun
päivität tai arvioit
Testi Ope puh. 0500-555555
Oppilas X

4 lk. arvioitu 20.12.2018, 20.5.2019

Äiti X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki
Isä X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki

Oppilaan muu laillinen huoltaja:
-

Tähän viimeisin ptr:n
päätös, jossa oppilas
siirrettiin (tai tehtiin
muutoksia) tehostettuun
tukeen.

1.8.2018

Otsikointi selkeyttää oppilaan
tukivälilehteä; syy/oppiaine,
miksi oppilas on tehostetussa
tuessa
Vastuuopettajan nimi sekä
asiakirjan laatimiseen
osallistuneet opettajat:
Samalla kun lisäät nimen,
annat kyseiselle henkilölle
käyttöoikeuden tähän
asiakirjaan.
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Oppimisvalmiudet ja vahvuudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet (työskentelytaidot, sosiaaliset taidot, oppiaineet, oppimisympäristö, muut, lähtötilanne, kun tuki aloitetaan)

*Vahvuudet!
*Tavoitteet (oppiminen ja
koulunkäynti)

Tässä selitetään, miten
oppilasta tuetaan

Painopistealueet tähän, jos
on käytössä

Tukitoimet yksilöidysti,
näitä myös arvioidaan,
myös tukiopetus

Tähän VOI LAITTAA erikseen
tavoitteet, jos haasteita
käytöksessä tai sosiaalisissa
tilanteissa
Tukitoimet (VOI KIRJATA
MYÖS YLÖS) eriteltyinä
käytöksen ja sosiaalisten
tilanteiden tukemiseen

Osaamisen näyttäminen!!!
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Huom!
Tähän kirjataan arviointiasiat
esim. oppimiskeskustelussa
eli oppilaan omat tavoitteet
sekä TUEN RIITTÄVYYDEN
ARVIOINTI SYYSLUKUKAUDEN
LOPUKSI, myös tukiopetus!

TAVOITTEIDEN JA TUKITOIMIEN
ARVIOINTI KEVÄÄLLÄ, myös
tukiopetuksen tarpeellisuuden
arviointi.
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5.2.4 Pedagoginen selvitys
Luo uusi lomake tai kopioi jo aiemmin tehty pedagoginen selvitys/oppimissuunnitelma/HOJKS
uudeksi pedagogiseksi selvitykseksi.

Mikko Mainio-Ope

Otsikointi selkeyttää Tukivälilehden näkymää!!
Kirjoita se luokan jälkeen.

Oppilas X

Syntymäaika:
Huoltajat:
Äiti X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki
Isä X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki

Vastuuopettajan nimi sekä
asiakirjan laatimiseen osallistuneet
opettajat: Samalla kun lisäät nimen,
annat kyseiselle henkilölle
käyttöoikeuden tähän asiakirjaan.

Huoltajien kanssa tehty yhteistyö!

Ptr, jonka esityksestä tehostettuun
tukeen siirryttiin
Ptr, jonka esityksestä erityiseen
tukeen siirryttiin, jos oppilas on
erityisessä tuessa
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Tämä kohta laaditaan yhteistyössä
huoltajien ja oppilaan kanssa

Oppilas X:n vahvuudet ovat elämän ilo, sinnikkyys ja positiivisuus

Työskentelytaidot, toiminnanohjauksen haasteista johtuen, vaativat tukitoimia koulussa sekä kotona. Matematiikan oppimisen tukemisen riittävyys pitää
ratkaista. Oppilas X hyötyy koulunkäynnin ohjaajan tukitoimista sekä rauhallisesta oppimisympäristöstä. Toiminnallinen oppiminen ja erityisesti
matematiikan kuntoutus toiminnallisesti on tärkeää.

Vahvuudet lähtökohdaksi!

Käytössä olevat tukitoimet kirjataan
tarkasti tähän. Tukitoimien
arviointi, riittääkö tehostettu tuki.

Tähän ei haeta tukitoimia, koska ne
on kirjattu
oppimissuunnitelmaan/HOJKSiin.
Tuki pitää olla kirjattu ja arvioitu
pedagogiseen selvitykseen
yläpuolella olevaan kohtaan.

Perusteet erityiseen tukeen
siirtymiselle ja ehdotus tukemisen
jatkosuunnitelmalle
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Huoltajien ja oppilaan kuuleminen tähän!
Huoltajia pitää kuulla aina pedagogiseen
selvitykseen!

Huoltajat ja Oppilas X ovat samaa mieltä pedagogisen tukiryhmän kanssa erityisen
tuen tarpeesta.

Huoltaja allekirjoituksen kohdassa
(tulostusversiossa) myös ympyröi kantansa.
Pedagogiseen selvitykseen otetaan aina
allekirjoitukset (tulee tulostusversiossa
näkyviin). Pedagoginen selvitys ja hakemus
erityisen tuen päätöksestä toimitetaan
hyvinvointikoordinaattori-rehtorille oman

koulun rehtorin esityksestä.

5.2.5 HOJKS

Tähän myös arviointi-,
päivityspäivämäärä
Syntymäaika:
Huoltajat:
Äiti X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki
Isä X Osoite: Testinkitie 0, 000000 Testinki

Toiminnan ohjaus

Otsikointi selkeyttää oppilaan
tukivälilehteä; syy/oppiaine, miksi
oppilas on erityisessä tuessa; jos on
yksilöllistettyjä oppiaineita, ne
näkyvät suoraan etusivun otsikossa
Vastuuopettajan nimi sekä muut
laatimiseen osallistuneet opettajat.
Samalla kun lisäät nimen, annat
kyseiselle henkilölle käyttöoikeuden
tähän asiakirjaan.
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Vahvuudet!!!

Työskentelytaitojen ja
koulunkäynnin tavoitteet
Oppiainekohtaiset tavoitteet (jos
on yksilöllistetty/erityiset
painopistealueet käytössä. Huom!
Jokainen oppiaine pitää olla
käsitelty ptr:ssä ja painopistealueet
kokeiltu ennen yksilöllistämistä!
Näitä arvioidaan 2.krt
lukuvuodessa.
Tukeminen erityisessä tuessa, näitä
arvioidaan 2.krt. lukuvuodessa,
kirjaa myös tukiopetukset tähän!

Tähän kuvataan opetusjärjestelyt.
Jos oppilas on pienryhmän oppilas,
tähän kirjataan oppilaan
yhteistyöluokka, mihin integroituu ja
suunnitelma siitä.

Kirjaa tarvittaessa muut palvelut
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7.12.2020
-Tehtävien tekeminen ohjatusti sovittuun kohtaan Oppilas pystyy tekemään merkityt tehtävät
- avun pyytäminen, kun ei osaa; X pyytää nyt apua useimmiten, kun sitä tarvitsee
15.5.2021
TÄHÄN KEVÄÄN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI….

: x on oppinut pyytämään apua.

Tähän kirjataan kaikki tavoitteet ja
niiden arviointi sekä tukitoimien
arviointi. Lisää aina uusi
arviointiajankohta. Tuen arvioinnit
vähintään kerran lukukaudessa
(ennen syys- ja kevätlukukauden
loppua). Yhteistyö huoltajien ja
oppilaiden kanssa!

Kopio tavoitteet ja arvioi niiden
toteutumista

Kopio tukitoimet ja arvioi niiden
toteutumista

Oppilaan itsearviointi

Tähän kopioidaan yksilölliset
tavoitteet, ja arvioidaan niiden
toteutumista

15.5.2021 TAVOITTEIDEN ARVIOINTI TÄHÄN….

TALLENNA!
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6 Monialainen verkostoyhteistyö; Yksilöllinen tuen polku
Vaativan erityisen tuen lapselle/nuorelle sekä joissakin diagnostisissa tilanteissa tarvitaan säännöllistä monialaista
verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyöllä suunnitellaan ja arvioidaan, mitä tukitoimia ja pedagogisia ratkaisuja
lapsi/nuori tarvitsee hyvinvointinsa tueksi. Tukemisen ratkaisujen perusteella suunnitellaan oppilaalle
varhaiskasvatus-, esiopetus- ja peruskoulupolku. Verkosto kokoontuu aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran
vuodessa. Tiedon siirto tapahtuu saattaen nivelvaiheessa. Lapsen yksilöllinen tuen polku pohjautuu vahvasti
Siun SOTEn vastuutyöntekijämalliin.

Tuen riittävyyden arviointi monialaisesti verkostopalaverissa voi tapahtua Toimintakykyarvion avulla.
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
oppimisympäristö

 osallisuus
 esteettömyys osaamisen osoittamiseen
 sosiaalisen ympäristön suoja ja tuki

Pedagoginen ympäristö

 oppimisen esteiden poistaminen
 oppimisen mahdollistaminen
 tarvittava tuki oppilaalle
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7 Oppimisen ja tukemisen sanasto
Äännetietoisuus = fonologinen tietoisuus on kykyä kääntää huomio sanojen merkityksestä sanoissa esiintyviin
äänteisiin. Äännetietoisuus on kehittyvä taito. Leikki-ikäinen kykenee yleensä tunnistamaan tavun kokoisen äänneelementin annetuista sanoista (Esimerkki: Missä sanassa kuuluu ääni /ju/ : talo- juna - keinu). Esikouluikäinen pystyy
jo yleensä tunnistamaan äänteen kokoisen elementin annetuista sanoista (Esimerkki: Missä sanassa kuuluu ääni /l/ :
talo- juna - keinu).
Autismin kirjo = Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö
viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän
maailman. Autismikirjon oireyhtymä ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat
toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia.
Erityisopetuksen Joustoluokkamalli = Esimerkiksi Ylämyllyn koulussa oppilaiden tukemisen malli, jossa yhtä luokkaastetta varten on yksi erityisluokanopettaja ja 1-3 koulunkäynnin ohjaajaa. Oppilaita tuetaan kaikilla tuenportailla
joustoluokkamallissa samanaikaisopetuksella, yksilö-, pienryhmä- tai kokoaikaisella erityisopetuksella.
Erityisopetuksen tupa= Viinijärven koulussa käytössä oleva erityisopetuksen toteuttamisen inklusiivinen
oppimisympäristö, jossa kaksi erityisopettajaa vastaavat esiopetuksen ja 1.-6.-luokkien erityisopetuksesta joustavasti
yhteisopettajuudessa. Toisen erityisopettajan päävastuulla on esi- ja alkuopetuksen erityisopetus ja toisen
erityisluokanopettajan vastuualue on 3.-6-luokkien erityisopetus. Välillä tuvassa työskentelee myös koulunkäynnin
ohjaajia. Oppilaita tuetaan kaikilla tuenportailla samanaikaisopetuksella, yksilö-, pienryhmä- tai kokoaikaisella
erityisopetuksella.
Erityisen tuen päätös = Erityinen tuki on vahvin tukimuoto, jota voidaan antaa vain erityisen tuen päätöksellä.
Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat
(kuten lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat
palvelut). Myös oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen päätös
tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina lapsen
tuen tarpeen muuttuessa. Pedagoginen selvitys, joka käsitellään PTR:ssä, edeltää aina erityisen tuen päätöstä.
Erityiset painopistealueiden tavoitteet = Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea, kuten tukiopetusta, osaaikaista erityisopetusta, eriyttämistä. Elleivät muut tukikeinot riitä, tehostetun tuen oppimissuunnitelmassa voidaan
määritellä opiskelun erityiset painoalueet. Nämä ovat opetussuunnitelmassa mainittuja oppilaan oman vuosiluokan
keskeisiä sisältöjä. Ne eivät voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita. Jos painopistealueiden tavoitteet
otetaan käyttöön, pitää ne kirjata oppimissuunnitelmaan.
Erityisopetuksen pienluokka = Ylämyllyn koulussa ja Liperin koulussa on kokoaikaiseen erityisopetuksen tarpeeseen
oppilaille pienluokkia. Ylämyllyllä pienluokat ovat koko kunnan oppilaiden tukemiseen tarkoitetut luokat, joihin
ohjautuvat oppilaat ovat erityisen tuen, pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden, oppilaita. Jokaiselle
pienluokkaan nimetylle oppilaalle on HOJKSiin määritelty Oppimisympäristö -kohtaan yhteistyöluokka, johon oppilas
kykyjensä mukaan integroituu. Integraatiomahdollisuudet suunnitellaan yhteistyössä huoltajan, aineen/luokanopettajan ja tarvittaessa koulunkäynninohjaajan kanssa ja ne arvioidaan oppilaan HOJKSissa.
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HOJKS = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan oppilaalle yhteistyössä oppilaan
ja hänen huoltajiensa kanssa, kun oppilas on siirretty erityiseen tukeen. Se tarkistetaan vähintään kerran
lukuvuodessa.
Inkluusio = Kaikki oppilaat käyvät koulua yhdessä. Opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten
mukaisesti. Inkluusio pyrkii purkamaan osallistumisen ja oppimisen esteitä.
Integrointi = Integraatio on askel inkluusioon. Integraatiossa esim. erityisen tuen oppilas integroidaan tietyissä
oppiaineissa perusopetuksen ryhmään. Se voi toimia myös toiseen suuntaan.
Jopo = joustava perusopetus on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai
yhdeksäs vuosiluokka. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa ja se on
nimenomaan yleisopetuksen tukikeino oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda osaamistaan esiin isossa
ryhmässä ja perinteisiä opetusmenetelmiä käytettäessä.
Joustava esi- ja alkuopetus sekä alkuluokkatoiminta = Joustava esi- ja alkuopetus sekä alkuluokkatoiminta ovat
esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä, viikoittaista tai jaksottaista työskentelyä yhteisessä
oppimisympäristössä. Esi- ja alkuopetuksen lapsiryhmät toimivat pienryhminä, joissa työskentelevät yhteistyössä
esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäynnin ohjaaja ja osan aikaa erityisopettaja.
Alkuluokkatoiminta on Liperin kunnan pysyvä toimintamalli, joka toimii tällä hetkellä Viinijärvellä.
Alkuluokkatoiminnan lisäksi toteutetaan toimintakulttuuriin mukaista joustavaa esi- ja alkuopetusta.
Kehitysvamma = Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisuuden
vaikutus yksilön elämään vaihtelee paljon. Kehitysvamma voi olla lievä, jolloin henkilö tulee toimeen melko
itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillakin elämänalueilla. Vaikeasti kehitysvammainen ihminen tarvitsee jatkuvaa
tukea. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin myös erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja oppia
uutta oikeanlaisen tuen avulla. Kehitysvammaa voidaan luokitella usealla eri tavoin, yksi luokittelutapa on luokitella
kehitysvammaisuuden asteen mukaisesti lievästä syvään kehitysvammaisuuteen. Tarkka luokittelu on kuitenkin
haasteellista, koska jokainen ihminen on yksilö ja meillä jokaisella on omat haasteemme elämässä.
Lukivaikeus = Selkeästi havaittava lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeus, joka ei johdu oppimismahdollisuuksien
(opetuksen tai tuen) puutteista tai yleisistä kehityksellisistä pulmista.
Monialainen pedagoginen tukiryhmä (PTR) = Kun oppilaan käytös tai oppiminen huolestuttaa, kokoontuu
monialainen pedagoginen tukiryhmä. PTR:ssä tarkastellaan myös pedagogisten arvion tai selvityksen perusteella
oppilaan tuen vahventamista tai yksilöllistämistä ja tehdä siitä esityksen hyvinvointikoordinaattori-rehtorille,
varhaiskasvatuksessa hyvinvoinninvastaava-varhaiskasvatusjohtajalle tai erityisen tuen päätöksen voimassa ollessa
oman koulun päätöksestä vastaavalle henkilölle.
Monialaisuus = Tarkoittaa moniammatillisuutta. Moniammatillisuuden toteutumiseksi tähän käsittelyyn osallistuu
aina muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia tai rehtori. Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun
asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi käsiteltävän asian mukaan kouluterveydenhuoltoa ja/tai
psykologi- ja/tai kuraattoripalveluja edustavia jäseniä.
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Nimeämisvaikeus = Nimeämisvaikeudella tarkoitetaan erityistä vaikeutta palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä,
esimerkiksi esineiden tai värien nimiä. Kyseessä ei kuitenkaan ole sanavaraston ongelma. Nimeämisvaikeudessa
ongelmia voi olla nimeämisen tarkkuudessa, nopeudessa tai molemmissa.
Oppilashuolto = Kokonaisvaltainen päivittäinen oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja turvaaminen, joka
kuuluu jokaiselle koulussa toimivalle aikuiselle. Se on siis oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.
Sen avulla turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville, edistetään oppilaan osallisuutta sekä ehkäistään ongelmien
syntymistä. Oppilashuollon tulee edistää myös koko yhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä,
turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Oppilashuoltoryhmä (OHR) = Moniammatillinen työryhmä, joka koordinoi ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa.
Oppimissuunnitelma = Laaditaan oppilaalle yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa, kun oppilas
siirretään tehostettuun tukeen. Liperissä kaikki tuen suunnittelu ja arviointi tapahtuu oppimissuunnitelmaan.
Voidaan laatia myös yleisen tuen vaiheessa.
Oppimisympäristö = Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen sekä pedagoginen oppimisympäristö. Oppimisympäristö
voidaan ajatella myös perinteisen lisäksi laajemmin.
Rajoittavat ja mahdollistavat tekijät:
1) fyysinen: koulurakennus, koululuokka välineineen, huonekalut, valaistus
2) teknologinen: kynä, kumi, vihko, liitutaulu, tietokone, verkkopohjainen oppimisalusta jne.
Suunnitellut tekijät:
1) pedagoginen: kasvatukselliset ja opetukselliset periaatteet
2) didaktinen: opetuskäytännöt ja -menetelmät
Interpersoonalliset tekijät:
1) sosiaalinen: luokkatoverit, opettajat, vanhemmat, kaverit, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutukset
2) kulttuurinen: koulun vakiintuneet toimintatavat, oppijoiden toimintatavat, kulttuuri ja piilokulttuuri
Intrapersoonalliset tekijät:
1) kognitiivinen: oppijan tai opettajan tiedot ja taidot
2) affektiivinen: motivaatio, tavoitteet, vireys, tunnetila
Osa-aikainen erityisopetus = Tuetaan oppilaan selviytymistä omassa perusopetuksen ryhmässä. Annetaan joustavin
järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena oppituntien aikana. Opetuksen antaa
erityisopettaja.
Pedagoginen arvio = Pedagoginen asiakirja, joka laaditaan, kun oppilas siirretään yleisestä tuesta tehostettuun
tukeen tai päinvastoin.
Pedagoginen selvitys = Pedagoginen asiakirja, joka laaditaan kun oppilas siirretään tehostetusta tuesta erityiseen
tukeen tai päinvastoin. Se laaditaan myös kaikille erityisen tuen oppilaille 2. lk:n ja 6. lk:n keväällä sekä aina, kun uusi
oppiaine yksilöllistetään. Selvitys käsitellään monialaisessa pedagogisessa ryhmässä (PTR), ja siihen pyydetään aina
huoltajan allekirjoitus.
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Pidennetty oppivelvollisuus = Jos lapsella ei ole vammaisuuden tai sairauden perusteella mahdollista saavuttaa
perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, hänellä on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset
sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea
sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Kaikki näkö- tai kuulovammaiset, esimerkiksi kuulokojetta
käyttävät eivät automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Lievissä ja jopa keskivaikeissa
kuulovammoissa, joissa koulunkäynti usein sujuu hyvin tukitoimien avulla tai joissakin tapauksissa lähes ilman
tukitoimia ja oppilas tulee selviytymään perusopetuksen tavoitteista yhdeksässä vuodessa, ei päätös aina ole
tarpeellinen.
Positiivinen pedagogiikka = Huomaa hyvä! Vahvuusperustaista pedagogiikkaa, tehdään lasten vahvuudet näkyväksi.
Puheopetus = Tavoitteena oppilaan yleisen kielellisen kehityksen edistäminen sekä äännevirheiden ja
puhehäiriöiden korjaaminen.
Samanaikaisopetus = Työtapa, jossa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia.
Toiminnanohjauksen haasteet = Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä säädellä toimintaa tilanteen vaatimusten
mukaisesti. Toiminnanohjauksen osa-alueita ovat aloitteellisuus, käyttäytymisen säätely, vaihtaminen, suunnittelu,
organisointikyky, itsetarkkailu, tunteiden säätely ja työmuisti. Haasteet voivat esiintyä esim. siten, että oppilaalla on
suuria vaikeuksia päästä työskentelyssään alkuun, vaihtaa tehtävätyypistä toiseen, suunnitella toimintaansa tai
työskennellä suunnitelmansa pohjalta.
Tukiopetus = Lakisääteinen oppimisen tuki, johon kaikilla oppilailla on oikeus. Ensimmäisiä tukimuotoja, jos huoli
oppimisessa herää. Kaikissa tuen vaiheessa väliaikainen tuki oppilaalle, jos oppilaalla on pulmia oppimisessaan.
Tukiopetus voi olla myös ennakoivaa tukiopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa tukiopetuksen merkitys korostuu.
Tukiopetusta jatketaan tarvittaessa myös erityisen tuen vaiheessa.
Varhaiskasvatuksen erityisopetus = Ryhmämuotoista tukea yksiköllisistä tarpeista lähtien, konsultoivaa tukea
kasvattajille
Vasu= Varhaiskasvatussuunnitelma; valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, normiluoteinen
asiakirja, joka ohjaa toimintaa. Liperin varhaiskasvatussuunnitelmassa linjataan paikallisen varhaiskasvatuksen
erityispiirteet. Jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään ja
arvioidaan eheytyvästi.
Vuosiluokkaistetut tavoitteet = Ops:ssa on korvattu entiset yleisopetuksen tavoitteet usein sanalla
vuosiluokkaistetut tavoitteet.
Yhteisöllinen monialainen oppilashuoltoryhmä = On ennalta ehkäisevää koko kouluyhteisön henkilökuntaa,
huoltajia, monialaisia yhteistyökumppania koskevaa työtä. Muistiot ovat julkisia.
Yhteisopettajuus = Yhteisopettajuus tarkoittaa sitä, että kaksi opettajaa luotsaa yhdessä samaa luokkaa ja
osallistuvat tasapuolisesti opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja työnjakoon. Yhteisopettajuuden
avulla voidaan helpommin vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
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Yksilökohtainen oppilashuolto ja yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä = Yksilökohtainen
oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.
Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen. Yksilökohtainen oppilashuoltoon kuuluvat
kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut ja monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Jokaisen ryhmän
koostumuksen päättää huoltaja/oppilas. Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä kootaan, jos jollakulla
koulun henkilökunnalla herää huoli lapsen/oppilaan fyysisestä, psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta hyvinvoinnista.
Yksilöllistetty oppimäärä/yksilölliset tavoitteet = Jos oppilas ei pysty saavuttamaan annetusta tuesta huolimatta
edes oppiaineen erityiseen painopistealueen liittyviä tavoitteita, voidaan oppiaineen oppimäärä yksilöllistää.
Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Päätöstä on edeltänyt pedagoginen selvitys, jossa on
selvitetty oppilaan tukeminen ja tuen riittämättömyys. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet, keskeiset sisällöt,
edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan HOJKSissa. Todistukseen oppiaineen kohdalle merkitään tähti (*), joka
kertoo yksilöllistetystä oppimäärästä.
Yleinen tuki = Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin on jokaisen
oppilaan oikeus. Yleisen tuen vaiheessa oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan mm.
oppimisympäristön muokkauksella, opetusta eriyttämällä, joustavilla opetusjärjestelyillä, tukiopetuksella ja osaaikaisella erityisopetuksella. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lapsen oppimista tulee arvioida jatkuvasti ja
aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Näin ehkäistään vaikeuksien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Liperin
kunnassa yleisen tuen antaminen kirjataan Wilman tuki-lehdelle tukitoimiin ajanjaksoittain.
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Hakemus, erityinen tuki
Toimitetaan liitteineen päätöksentekijälle
Sukunimi, etunimi

Henkilötunnus

Oppivelvollisuus
10 v.

Koulu:

11 v. (pidennetty)

Luokka-aste:

Erityisen tuen aloittamisesta/tarkistaminen

Esitys erityisen tuen lopettamisesta

oppiaineen/oppiaineiden yksilöllistämisestä

yksilöllistäminen lopetetaan
seuraavissa oppiaineissa:

muu syy:
Erityisen tuen päätöksen vahvistaminen kuntaan muuttavalla oppilaalla
Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen 2.vuosiluokan jälkeen ja ennen
7.vuosiluokkaa

Opetusjärjestelyt, pääsääntöinen opetusryhmä

erityinen tuki lopetetaan ja siirrytään
tehostettuun tukeen
Muu opetuksen poikkeava järjestäminen

yleisopetuksen luokassa, tukena erityisopetuksen joustavat järjestelyt
osittain yleisopetuksen luokassa ja erityisopetuksen pienryhmissä

erityiset opetusjärjestelyt (sisällöt ja
järjestämistapa)
vapauttaminen oppiaineen opiskelusta

suurimmaksi osaksi erityisopetuksen pienryhmässä ja oppilaalle
nimetään yleisopetukseen yhteistyöluokka

opetuksen järjestäminen poiketen
oppiainejaosta

Opetussuunnitelma
yleisopetuksen tavoitteet

yksilöllistetyt tavoitteet seuraavissa oppiaineissa:

muu järjestely:

toiminta-alueittain opiskelu

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
tulkitsemispalvelut

avustajapalvelut

muut palvelut:

Erityisen tuen aloittaminen / lopettaminen / jatkuminen alkaen:
Huoltajien kanta
myönteinen

Oppilaan kanta
kielteinen

myönteinen

kielteinen

Muita huomiota (perustelut yksilöllistämiselle ja opetusjärjestelyille)
Pedagogisen tukiryhmän käsittelypäivämäärä ja koulun nimi:
Paikka ja päiväys

Koulun rehtorin/johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteet: Hakemus, erityinen tuki
koulun pedagoginen selvitys/esiopetuksen pedagoginen selvitys oltava AINA
asiantuntijalausunto tarvittaessa (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä tai muu taho)
muu
Salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 25 k.
Liite 1

HAKEMUS, erityinen tuki
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Tällä hakemuksella haen lapselleni:



Erityisen tuen päätöstä ___________________________alkaen.
Pidennettyä oppivelvollisuutta _______________________ alkaen.

Sukunimi, etunimi:

Henkilötunnus:

Varhaiskasvatusyksikkö:

Ryhmä:

Monialainen ryhmä kokoontunut, päivämäärä ja
paikka:
Tulkitsemis- ja avustajapalvelut:



tulkitsemispalvelut
avustajapalvelut

Erityiset apuvälineet:
Esiopetuksen poikkeava järjestäminen:

Huoltajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

Päätöksen tekijän allekirjoitus ja
nimenselvennys:

Liitteet:





Pedagoginen selvitys
Asiantuntijalausunto
Suunnitelma mahdollisen pidennyksen toteuttamisesta
Muu

Toimitetaan liitteineen päätöksen tekijälle

1 2
Liite

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päätöksentekijät Liperissä / OPS2016 / 11.10.2018
Asia ja
sen
selvitys
Siirtyminen tehostetusta tuesta
erityiseen tukeen

Erityisen tuen päätöksen
tarkistaminen 2. vuosiluokan
jälkeen ja ennen 7. vuosiluokkaa
Erityisen tuen muutospäätökset

Erityisen tuen päätöksen
vahvistaminen kuntaan
muuttavalla

Erityisen tuen lopettaminen

Päätöksen perustelut

Päättäjä

pedagoginen selvitys, PoL 17§

Hyvinvointikoordinaattorirehtori

pedagoginen selvitys, PoL 17§

pedagoginen selvitys, PoL 17§

Pedagoginen selvitys, PoL 17§

pedagoginen selvitys, PoL 17§

Opetuksen pääsääntöinen
järjestämispaikka

pedagoginen selvitys, PoL 17§,
(asiantuntijalausunto)

Avustamispalvelut /
tulkitsemispalvelut /
apuvälineet

pedagoginen selvitys, PoL 31§,
(asiantuntijalausunto)

Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja
Hyvinvointikoordinaattorirehtori
Rehtori/apulaisjohtaja/
apulaisrehtori
Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja
Rehtori/apulaisjohtaja/
apulaisrehtori
Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja
Hyvinvointikoordinaattorirehtori
Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja
Hyvinvointikoordinaattorirehtori
Rehtori/
Hyvinvointikoordinaattorirehtori
Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja

2Liite 3

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päätöksentekijät Liperissä / OPS2016 /11.10.2018
Pidennetyn oppivelvollisuuden
aloittaminen

Pidennetyn oppivelvollisuuden
päättäminen, oppilas siirtyy
yleiseen oppivelvollisuuteen
Oppimäärän yksilöllistäminen

psykologinen tai
lääketieteellinen selvitys PoL
25§

pedagoginen selvitys ja
tarvittaessa psykologinen tai
lääketieteellinen selvitys, PoL
25§
pedagoginen selvitys, PoL 11§

Hyvinvointikoordinaattorirehtori
Varhaiskasvatuksessa:
Hyvinvointivastaavavarhaiskasvatuksen johtaja
Hyvinvointikoordinaattorirehtori

Rehtori/apulaisjohtaja

Oppimäärän yksilöllistämisen
lopettaminen

pedagoginen selvitys, PoL 11§

Rehtori/apulaisjohtaja

Siirtyminen oppiainejakoisesta
toiminta-alueittain opiskeluun

pedagoginen selvitys,
asiantuntijalausunto, VN:n
asetus 1435/2001 9§ 3 mom.
tarvittaessa pedagoginen
selvitys, PoL 18§

Rehtori

Opetuksen järjestäminen
poiketen 11§ määritellystä
oppiainejaosta

pedagoginen selvitys, PoL 18§

Rehtori

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

yksilö: pedagoginen
arvio/selvitys,
luokka: kuvaus
vuosisuunnitelmassa, PoL 18§
oppilaan ja huoltajien
hakemus ja tarvittaessa
pedagoginen arvio tai selvitys,
ptr -käsittely, PoA 9b§
tarvittaessa pedagoginen
arvio/selvitys, PoL 18§

Rehtori

Oppiaineen opiskelusta
vapauttaminen

Joustavaan perusopetukseen
ottaminen tai joustavasta
perusopetuksesta pois
siirtyminen
Muu opetuksen poikkeava
järjestäminen; erityiset
opetusjärjestelyt (sisältö ja
järjestämistapa)

Rehtori

Rehtori

Rehtori
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Hyvän yleisen tuen käytänteitä Liperin kunnassa -tarkistuslista
Tavoitteena laadukas esi- ja perusopetus sekä oppimisen tukeminen
Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen tukitoimien tarpeen arviointia
Oppilas:______________________________________

Luokka:______________

Opettaja(t):___________________________________

Päivämäärä:___________

Oppilaalle tulee järjestää tukitoimia, koska kyseessä on (alleviivaa sopivat):

Oppimishuolet

Keskittymisen pulmat

Sosiaaliset pulmat

Käyttäytymishuolet

Tarkkaavaisuuden pulmat

Terveyteen liittyvät pulmat

Työskentelypulmat

Tunne-elämän pulmat

Huoli hyvinvoinnista

Muu:

Rasti, mitä tukitoimia olette kokeilleet. Rasti myös ne, joita kannattaisi kokeilla.
Kuvaile tukitoimi tai kirjaa muita tukeen liittyviä huomioita.

Oppimisympäristö

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa (X)

Havainnot

(X)
Istumapaikka sopiva (sijainti,
häiriötekijöiden minimointi)
Koulun
käyttäytymisodotukset ja
toimintaohjeet näkyvissä
Tavaroilla omat paikat
Tarvittavat tukivälineet
käytössä ja saatavilla
Työskentely joustavin
ryhmittelyin
4 4
Liite

Ryhmällä myös omia
sovittuja sääntöjä ja ne
näkyvissä
Erilaiset työskentelytilat
suunniteltu (hiljainen,
keskustelu, ryhmätyö jne.)
Toiminnan ohjaaminen
suullista sekä visuaalisesti
tuettua
Oppilaalla mahdollisuus olla
aktiivisessa osallistuvassa
roolissa
Erilaisista tehtävistä ja
tekemisistä mahdollisuus
valita

Oppimisympäristö

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Tarkkaavaisuuden ylläpitoon
käytössä yksilölliset keinot.
Mitkä?
Mahdollisuus tvt:n
hyödyntämiseen päivittäin
Tilat suunniteltu
monipuolisiksi ja innostaviksi
Rauhoittumispaikka
järjestetty
Tehtävien suorittaminen
erillisessä tilassa mahdollista
5 4
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Oppimis- ja työskentelytyylin
huomioiminen
Läksyt merkitään muistiin

Muuta? Mitä?

Tavoitteellisuus

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Viikkosuunnitelma ja sen
läpikäyminen
Päivästruktuuri näkyvissä ja
sen läpikäyminen
Tunnin etenemisen
suunnitelma näkyvissä ja sen
läpikäyminen etukäteen
Toiminnan tavoitteiden
määrittely ja läpikäyminen
oppilaan kanssa kahdestaan
Vastuutehtäviin nimeäminen
Toiminnan jakaminen
osavaiheisiin
Tehtävien pilkkominen
Havaintomateriaalin käyttö
Toimintaohjeet näkyvissä
Tavoitteellisuus
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Lisätty mallintaminen ja
ohjaaminen opetuksessa
Lisäajan antaminen
Tehtävien muokkaaminen
Tehtävien määrän
vähentäminen
Oppilaan omat tavoitteet
tiedossa ja niiden
edistymistä arvioidaan
Oppitunnin alussa ja lopussa
vakiintuneet rutiinit
Annetaan vain yksi ohje
kerrallaan
Työskentelyä suunnitellaan
yhdessä
Siirtymätilanteet
valmistellaan ja tuetaan (eri
tiloihin siirtymiset,
vapaammat tilanteet,
poikkeukset)
Oppilaan vahvuudet tiedossa
ja niitä hyödynnetään
Tuntitavoite selkeästi
tiedossa ja näkyvillä
Lisätyt työskentelytauot
(välitehtävät suunniteltu)
Toiminnan aloittaminen ja
lopettaminen selkeästi
Palkkioiden järjestelmällinen
käyttö
Oppimisjakson tavoitteet
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tiedossa ja näkyvillä tilassa
Työskentelyn tavoitteet
tiedossa ja näkyvillä tilassa
Käyttäytymisen tavoitteet
tiedossa ja näkyvillä tilassa
Oppimistaitoja harjoitellaan
tavoitteellisesti
Työskentelytaitoja
harjoitellaan tavoitteellisesti

Tavoitteellisuus

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Käyttäytymistaitoja
harjoitellaan tavoitteellisesti
Oppilaan
mielenkiinnonkohteisiin
vastataan
Työskentelystä toiseen
siirtyminen tuettu (esim
taulukuvalla)
Wilman tai reissuvihkon
käyttö
Yhteydenotto huoltajaan

Palaveri huoltajan kanssa
Kirjallisesti sovitut roolit,
tavoitteet ja toimenpiteet
Yhteydenotto ja yhteistyön
käynnistäminen muihin
tahoihin

8 4
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Muuta? Mitä?

Vuorovaikutus ja ohjaus

Tukitoimi käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Tukitoimia käytössä

Kokeillaan jatkossa

Havainnot

Yksilöllinen ohjaus
Säännöllinen välitön palaute
Toisen oppilaan tuki

Ohjaajan tuki

Erityisopettajan tuki

Muun aikuisen tuki

Yksilöllinen kohtaaminen ja
kuulumisten vaihto
päivittäin
Positiivinen palaute joka
tunnilla
Arviointi monipuolista
Itsearviointia harjoitellaan
päivittäin
Vuorovaikutus ja ohjaus
Kahdenkeskiset
keskusteluhetket oppilaan
9
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kanssa viikoittain
Tunteiden säätelyyn mietitty
yksilölliset keinot
Kuuntelemiseen ja
keskittymiseen mietitty
yksilölliset tukikeinot
Ohjeen ymmärtäminen
varmistetaan
Oppilasta ohjataan
työskentelyssä ajattelemaan
ennen tekemistä
Uudet käsitteet nimetään ja
määritellään
oppimisprosessin aikana
Oppilasta ohjataan
käyttämään täsmällisiä
käsitteitä puheessa
Oppilasta ohjataan
oivaltamaan itse ilman
valmiita vastauksia
Oppilasta pyydetään
päivittäin kouluarjessa
sanoittaman omaa
työskentelyä, käyttäytymistä
ja oppimista
Muuta? Mitä?

10
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