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JOHDANTO
Pedagogisella tuella tarkoitetaan yleistä,
tehostettua ja erityistä tukea. Näistä lapsi ja oppilas voivat saada kerrallaan yhden tasoista tukea. Tuen järjestäminen
ja toteuttaminen tulee olla joustavaa sekä tarpeen mukaan vaihtelevaa. Kolmiportainen tuki muodostaa joustavan kokonaisuuden, jossa voidaan tarvittaessa
siirtyä portaiden välillä tai niiltä pois. Tuen eri tasoilla liikkumisen tulee olla joustavaa ja palvella lapsen ja oppilaan tarvetta ja etua. Lapsen ja oppilaan saaman
tuen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Myös
lukiossa opiskelijaa tuetaan yksilöidysti
pedagogisen tuen keinoin.

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden
kasvun, oppimisen ja opiskelun edistymistä arvioidaan jatkuvasti tarkastelemalla käytössä olevia toimintatapoja,
opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä
sekä niiden soveltuvuutta lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle, oppilaalle ja
opiskelijalle sopivampia pedagogisia ratkaisuja. Tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ulkopuolisten arviointien tuloksia ja otetaan huomioon aiemmin annettu tuki.
Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen, oppilaan ja opiskelijan omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen jatkumisesta huolehditaan lapsen siirtyessä
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä
perusopetuksesta toiselle asteelle.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin lapsen, oppilaan ja opiskelijan että ryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen ja opiskelun esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Kasvun, oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä, oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja ja lasten, oppilaiden ja
opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.
Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien
monimuotoistumista ja syvenemistä sekä
pitkäaikaisvaikutuksia. Monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa,
arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.
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Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan
hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa opetusyhteisössä. Opiskeluhuolto liittyy läheisesti esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävään ja
lukiossa opiskelijan opintopolun tukemiseen. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen, oppilaan ja opiskelijan
edun ensisijaisuus.
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko yhteisöä
tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla, oppilailla ja
opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa
keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat
luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen, oppilaaseen, opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Tässä oppaassa kuvataan tuen kolmiportaisuuden sekä opiskeluhuollon käytänteet Keravan varhaiskasvatuksessa,
esiopetuksessa, perusopetuksessa ja
lukiossa.
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VARHAISKASVATUS
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Varhaiskasvatuksen pedagogisen tuen polku
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PEDAGOGINEN TUKI

opettajan kanssa. Jos lapsen kanssa
työskentelevät ovat huolissaan lapsen
kasvuun ja oppimiseen liittyvistä asioista, he ovat aina ensin yhteydessä lapsen
huoltajiin.

Monialainen pedagogisen tuen
ryhmä
Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmän kasvattajat, lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja tarvittaessa päiväkodinjohtaja sekä muut lapsen
kasvusta ja kehityksestä vastaavat tahot
muodostavat monialaisen pedagogisen
tuen ryhmän.

Jos varhaiskasvatuksen perustoiminnassa toteutuvat erilaiset lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista lisäävät järjestelyt ja toiminnot koetaan riittämättömiksi,
voi monialainen pedagogisen tuen ryhmä
tilanteen arvioituaan todeta tarpeen tehostaa lapsen saamaa tukea. Jos lapsen
todetaan edelleen tarvitsevan vahvempaa ja kokoaikaisempaa tukea kasvunsa
ja oppimisensa tavoitteidensa saavuttamiseksi, niin monialainen pedagogisen
tuen ryhmä voi esittää lasta siirrettäväksi saamaan erityistä tukea. Erityisen tuen
saamiseksi tarvitaan varhaiskasvatusjohtajan päätös ja lasta tutkivan tahon asiantuntijalausunto.

Monialainen pedagogisen tuen ryhmä
käsittelee tarpeen mukaan lapsiryhmän
asioita yhteisöllisesti tai yksilöllisesti.
Ryhmän tavoitteena on suunnitelmallisesti edistää lapsiryhmän ja lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista.
Huomatessaan yksittäisen lapsen kasvussa tai oppimisessa mahdollista tuen
tarvetta, kasvattaja keskustelee ensin
lapsen huoltajien ja tiiminsä aikuisten
kanssa. Tarvittaessa keskusteluun osallistuu muitakin monialaisen pedagogisen
tuen ryhmän jäseniä. Näiden keskustelujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.

Monialainen pedagogisen tuen ryhmä
arvio lapsen saaman tuen tarvetta vähintään kerran vuodessa ja lapsiryhmien
muodostamisen osalta tilanne kartoitetaan tarpeen mukaan.

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi
tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja,
opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä
sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko
näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.
Tuen tarpeen arviointi perustuu yleensä
lapsen ja ryhmän havainnointiin sekä
keskusteluihin huoltajien ja mahdollisesti
alueellisen varhaiskasvatuksen erityis-
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Yleinen tuki
Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen
on osa varhaiskasvatuksen perustoimintaa, ja tarvittavan tuen saaminen kuuluu
jokaiselle lapselle. Kasvun ja oppimisen
tuki on huolenpitoa lapsesta päiväkodin
päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa haasteisiin vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa ennaltaehkäisyä. Varhaiskasvatuksen perustoiminnassa toteutuvat monet lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävät järjestelyt ja toiminnot,
joita tässä oppaassa yhteisesti nimitetään yleisen tuen tukimuodoiksi. Tuki voi
kohdistua toimintaympäristöön, koko
lapsiryhmään ja lapseen.

Tukimuodot
Varhaiskasvatuksessa yleisen tuen tukimuotoja ovat pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt,
yhteistyön vahvistaminen, tulkitsemisja avustajapalvelut, varhaiskasvatuksen
erityisopettajan tuki, ryhmäkoon muutokset sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin.
Toiminnassa ja opetuksessa otetaan
huomioon sekä ryhmän että yksittäisen
lapsen tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia,
joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä
tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä
erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.
Lapsiryhmän opettajalla on vastuu lapsiryhmänsä ja sen jokaisen lapsen erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon
ottamisesta toiminnassa. Yhteistyö tiimin
jäsenten, huoltajien ja muun henkilökunnan sekä eri asiantuntijoiden kanssa
edesauttaa tässä onnistumista.

Lähes kaikki tukimuodot voivat olla jo
yleisen tuen vaiheessa käytössä, mutta
niiden käyttö on luonteeltaan lyhytkestoisia sekä tilapäisiä. Yleisen tuen tukimuotojen sisällöllisiä yksityiskohtia on
tarkemmin lueteltu tämän oppaan liitteessä.

Tuen tarpeen ilmetessä kasvattajien tulee keskustella asiasta huoltajien kanssa
ja samanaikaisesti tarkastella, ovatko
päiväkodissa yhteisesti sovitut toiminnan
järjestämistä ohjaavat käytänteet toteutuneet tarkoituksenmukaisesti.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu)
Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä tavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden
toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan
kirjataan lapsen mahdollisesti tarvitsema tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä vaikuttavuus.
Suunnitelmassa tulee ilmetä myös, jos
tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on ohjata ja kehittää
kasvattajien pedagogista työtä ja ammatillisuutta. Jokaiselle alle esiopetusikäiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä
huoltajien ja ryhmän kasvattajien
kanssa. Kasvattajayhteisön tehtävänä
on viedä lapsen vasuun kirjatut tavoitteet ja tarpeisiin vastaaminen kasvatustoiminnan tasolle. Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään syksyllä lokakuun
loppuun mennessä tai noin kahden
kuukauden kuluttua hoitosuhteen alkamisesta.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake ja ohjeet löytyvät Keravan intranetistä.

Tehostettu tuki
Varhaiskasvatuksen tehostaminen tarkoittaa lapselle suunnitelmallisesti tarjottavaa
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea.
Lapsi saa tehostettua tukea, jos varhaiskasvatuksen perustoiminnasta ja sen sisältämästä yleisestä tukemisesta huolimatta
lapsen osallisuus ei toteudu ja lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteet vaarantuvat
toteutumasta. Lapsi näyttää tarvitsevan
samanaikaisesti ja säännöllisesti useita
yleisen tuen muotoja. Tehostetun tuen tukimuodot voivat siis olla lähes samoja kuin
yleisessä tuessakin, mutta niiden käyttö on
vahvempaa ja entistä suunnitelmallisempaa.
Tehostetun tuen aloittamisen tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus ja toteutumisen
arviointi tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön, lapsen huoltajien ja
lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on viimeistään tässä vaiheessa
myös mukana työskentelyssä. Tarvittaessa
yhteistyöhön liittyy muitakin lapsen asioissa toimivia tahoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetustoimesta tai muista viranomaistahoista. Lapsiryhmän henkilöstö
seuraa lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli
arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, toimintaa ja suunnitelmia muutetaan.
Tehostettu tuki järjestetään lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muun kasvatushenkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen vaikutuksia ei voi-
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da yleensä todeta lyhyessä ajassa. Kasvattajat antavat palautetta lapselle ja
huoltajille lapsen edistymisestä sekä
kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän
näkemyksensä asiasta.

Tehostettu tuki lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa

Lapsen saamaa tehostettua tukea ja sen
vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa tai
vähintään kerran vuodessa.

Lapsen saamaa tehostetun tuen laatua
ja määrää sovitetaan lapsen tarpeiden
mukaisesti ja se kirjataan hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Suunnitelma varhaiskasvatuksen tehostamisesta laaditaan yhteistyössä huoltajien
ja muiden monialaiseen pedagogisen
tuen ryhmään kuuluvien henkilöiden
kanssa. Tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Suunnitelman laatimisesta vastaa ryhmän
lastentarhanopettaja yhteistyössä yksikön johtajan ja varhaiskasvatuksen
erityisopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan tehostetun tuen tarve,
toteutettavat tukitoimenpiteet ja toiminnalle asetettavat tavoitteet. Tehostettua tukea toteutetaan yhteistyössä
huoltajien sekä muiden lasta hoitavien
ja kuntouttavien tahojen kanssa. Tehostetun tuen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti vähintään kerran
vuodessa.

Pedagoginen arviointi tehostettua
tukea varten
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleiseen tukeen käsitellään pedagogiseen arviointiin perustuen yhteistyössä
huoltajien ja muiden lapsen monialaiseen
pedagogisen tuen ryhmään kuuluvien
kanssa.
Arvioinnin avulla lapsen tilanne kartoitetaan, ja arvioidaan myös perustoiminnan
ja siihen sisältyvän yleisen tuen vaikuttavuutta sekä perustellaan mahdollisen
tehostetun tuen tarvetta. Mikäli lapsella
on jo olemassa varhaiskasvatussuunnitelma tai muita lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia,
hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Pedagogisen arvioinnin perusteella voidaan yhteisesti sopia lapsen saaman varhaiskasvatuksen tehostamisesta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake ja ohjeet löytyvät Keravan intranetistä.
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Tehostetun tuen tukimuodot

edun edellyttämällä tavalla.

Tehostetun varhaiskasvatuksen tukimuodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa, mutta käytössä on samanaikaisesti
useita yleisen tuen muotoja. Tukimuotojen käyttö on säännöllistä, suunnitelmallista ja intensiivistä. Tehostetussa tuessa
voi yleisten tukimuotojen lisäksi olla laajemmin käytössä rakenteellisia tukitoimia, joilla vaikutetaan kokoaikaisesti lapsiryhmän kokoon ja henkilöstön ammattitaitoon. Tällaisia rakenteellisia tukitoimia ovat ryhmäkoon pienennys
(kertoimet), avustajapalvelut ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista
kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää
hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään.
Myös erityistä tukea saavan lapsen on
saatava kokea onnistumisen ja oppimisen iloa. Näin vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan.
Lapsen kasvun ja oppimisen erityinen
tuki suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen
henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa.
Tarvittaessa tehdään moniammatillista
yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden
viranomaisten kanssa. Erityisen tuen toteuttamisessa on käytössä kokoaikaista
erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta.

Erityinen tuki
Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen
edellytykset ovat heikentyneet vamman,
sairauden tai toimintavajavuuden tai
kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi.

Keravalla erityisen tuen antamiseksi varhaiskasvatuksen järjestäjän on tehtävä
kirjallinen päätös, josta ilmenevät lapsen
tarvitsemat erityiset tukitoimenpiteet.
Päivähoidossa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevalle alle esiopetusikäiselle lapselle tulee hankkia alan

Erityistä tukea järjestetään Keravalla
lähtökohtaisesti tavanomaisen varhaiskasvatuksen yhteydessä. Erityisen tuen
järjestäminen tai tuen tarpeiden huomiointi ei välttämättä tarkoita sitä, että
lapsen erityisen tuen tarve olisi jatkuvasti esillä lapsiryhmän toiminnassa, vaan
erityinen tuki järjestettäisiin mahdollisimman pitkälle integroituna perustoimintana. Erityistä tukea voidaan myös
järjestää osittain tai kokonaan erityisryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa,
jos varhaiskasvatusta ei voida järjestää
tavanomaisen varhaiskasvatuksen ryhmässä tai toimintaympäristössä lapsen
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erikoislääkärin tai muun asiantuntijan
lausunto. Erityistä tukea saavalle lapselle
toiminnan tavoitteet, toteuttamissuunnitelmat ja arviointi kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä arvioidaan aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.

Pedagoginen arviointi erityistä tukea
varten

misen tukemiseksi.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen
tekemistä on monialaisen pedagogisen tuen ryhmän arvioitava lapsen saamaa kehityksen, kasvun ja oppimisen tukea ja kokonaistilannetta.

Erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi täytyy alle esiopetusikäisen lapsen tilanteesta hankkia myös asiantuntijalausunto, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.

Pedagogisessa arvioinnissa hyödynnetään
lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittuja
suunnitelmia. Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen, että tuen suunnittelun
ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Pedagogisen arvioinnin toteutumisesta
vastaa päiväkodin johtaja ja sen kirjaa
varhaiskasvatuksen erityisopettaja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhteistyössä huoltajien ja lastentarhanopettajan kanssa.

Pedagogisessa arvioinnissa pohditaan lapsen varhaiskasvatuksen etenemistä, lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeita, aiemmin
annettuja tukitoimenpiteitä sekä arviota
siitä, millaisia pedagogisia tai muita ratkaisuja tarvittaisiin lapsen kehityksen ja oppi-
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Erityisen tuen päätös

muun vastaavan erityisen syyn vuoksi
voida antaa muuten.

Erityisen tuen antamiseksi varhaiskasvatusjohtajan on tehtävä siitä kirjallinen
päätös. Päätöksen perustelut sisältyvät
pedagogiseen arviointiin ja asiantuntijalausuntoihin. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen järjestäjän on kuultava lasta ja
huoltajia. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti ja siihen on liitettävä valitusosoitus.

Pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle lapselle erityisen tuen päätös tulee
tehdä viisivuotiaana. (Kts. lapsen tuki /
esiopetus)
Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan
aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa
sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Mikäli lapsi ei
enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen
lopettamisesta tehdä päätös ja kirjata se
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Erityisen tuen päätöksessä tulee käydä
ilmi lapsen pääsääntöinen ryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut,
muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen varhaiskasvatuksen poikkeava
järjestäminen.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös
ilman sitä edeltävää pedagogista arviointia ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei
vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka
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Erityinen tuki lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa

kuntouttavien tahojen kanssa. Erityisen
tuen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

Lapsen saama erityinen tuki kirjataan
hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa.
Suunnitelma varhaiskasvatuksen erityisestä tuesta laaditaan yhteistyössä huoltajien ja muiden pedagogiseen ryhmään
kuuluvien kanssa. Tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen edellytyksiä.
Erityisen tuen järjestämistä koskevien
asioiden kirjaamisesta lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan vastaa päiväkodin johtaja ja sen kirjoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä
lapsen ja lapsen huoltajien sekä tarvittaessa muiden lasta hoitavien tahojen
kanssa. Suunnitelman laatimisessa voidaan hyödyntää pedagogisessa arvioinnissa tuotettua tietoa sekä aiempia mahdollisia suunnitelmia huoltajien luvalla.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake ja ohjeet löytyvät Keravan intranetistä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
kirjataan erityisessä tuessa lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvät
tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen
edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä
tuen seuranta ja arviointi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma erityisen tuen
osalta tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, lapsen tarpeiden mukaiseksi. Sitä muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai kasvatuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, se kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Erityistä tukea toteutetaan yhteistyössä
huoltajien sekä muiden lasta hoitavien ja
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ESIOPETUS
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Esiopetuksen pedagogisen tuen polku
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PEDAGOGINEN TUKI

kustelujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.

Pedagoginen tuki esiopetuksessa

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi
tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja,
opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä
sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko
näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.
Tuen tarpeen arviointi perustuu yleensä
lapsen ja ryhmän havainnointiin sekä
keskusteluihin huoltajien ja mahdollisesti
alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Jos huomataan, että esioppilas tarvitsee
yksittäisen opiskeluhuollon lisäksi tai siitä riippumatta yleisen tuen tukitoimia tai
tehostetun tai erityisen tuen päätöstä
käsitellään asia huoltajien kanssa monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä,
jonka kutsuu varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Muut ryhmään osallistuvat henkilöt ovat huoltajat, esioppilas sekä ryhmän esiopettaja sekä mahdolliset kuntouttavat tahot. Ryhmässä käsitellään
myös tehostetun ja erityisen tuen tarpeen tarkistukset. Jos esioppilas tarvitsee pelkästään yleisen tuen tukitoimia,
kirjataan tapaamisessa sovitut tukitoimet
esiopetussuunnitelmaan. Tehostettua
tukea varten oppilaasta laaditaan pedagoginen arvio sekä oppimissuunnitelma
ja erityistä tukea varten pedagoginen
selvitys ja HOJKS.

Monialainen pedagogisen tuen ryhmä voi
todeta lapsen tuen saamisen tarpeelliseksi, jolloin tuen antaminen aloitetaan
heti yleisen tuen tukimuotoja käyttäen.
Jos lapsen saamat yleisen tuen muodot
ovat riittämättömiä, monialainen pedagogisen tuen ryhmä voi todeta tarpeen
siirtyä käyttämään tehostetun tuen muo-

Esiopetuksen monialainen pedagogisen tuen ryhmä
Esiopetuksessa lapsiryhmän kasvattajat,
lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja tarvittaessa päiväkodinjohtaja sekä muut lapsen kasvusta
ja kehityksestä vastaavat tahot muodostavat monialaisen pedagogisen tuen ryhmän. Huomatessaan yksittäisen lapsen
kasvussa tai oppimisessa mahdollista
tuen tarvetta, kasvattaja keskustelee
ensin lapsen huoltajien ja tiiminsä aikuisten kanssa. Tarvittaessa keskusteluun
osallistuu muitakin monialaisen pedagogisen tuen ryhmän jäseniä. Näiden kes-
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toja. Jos lapsen todetaan edelleen tarvitsevan vahvempaa ja kokoaikaisempaa
tukea kasvunsa ja oppimisensa tavoitteidensa saavuttamiseksi niin monialainen pedagogisen tuen ryhmä voi esittää
lasta siirrettäväksi saamaan erityistä tukea. Monialainen pedagogisen tuen ryhmä arvio lapsen saaman tuen tarvetta
vähintään kerran vuodessa.

tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä
erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuki
voi kohdistua toimintaympäristöön, koko
lapsiryhmään ja lapseen.
Esiopetusryhmän opettajalla on vastuu
lapsiryhmänsä ja sen jokaisen lapsen
erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta toiminnassa. Yhteistyö
tiimin jäsenten, huoltajien ja muun henkilökunnan sekä eri asiantuntijoiden
kanssa edesauttaa tässä onnistumista.

Yleinen tuki
Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Lapsella voi olla tuen tarvetta fyysisen,
kognitiivisen, emotionaalisen, sosiaalisen
tai muun vastaavan kehityksen tai oppimisen alueella. Keravalla lapsen tuen
järjestäminen tapahtuu inklusiivisesti ja
kulttuurista monimuotoisuutta vahvistavasti. Tuki järjestetään mahdollisimman
pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä lähipalveluperiaatteella
siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä
muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen
henkilöstön kesken.

Tuen tarpeen ilmetessä kasvattajien tulee keskustella asiasta huoltajien kanssa
ja samanaikaisesti tarkastella, ovatko
päiväkodissa yhteisesti sovitut toiminnan
järjestämistä ohjaavat käytänteet toteutuneet tarkoituksenmukaisesti.
Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien, lapsen ja esiopettajan kanssa.
Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet, joiden on tarkoitus hyödyttää
lapsen kasvua ja oppimista. Esiopetuksen henkilöstö ottaa nämä tarpeet ja toiveet huomioon opetusta suunniteltaessa
sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa ja muutoksia tehdään joustavasti tarpeen mukaan.

Yleinen tuki on huolenpitoa lapsesta päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa
haasteisiin vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa
ennaltaehkäisyä.

Esiopetuksessa olevilla lapsilla yleinen
tuki kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsen esiopetuksen suunnitelma
-lomake ja ohjeet löytyvät Keravan intranetistä.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia,
joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä
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Tukimuodot

Esiopetuksessa yleisen tuen tukimuotoja ovat:

 pedagogiset ratkaisut (mm. tu-

kiopetus ja erityiset apuvälineet)

 oppimisympäristöön liittyvät järjes





telyt
yhteistyön vahvistaminen
tulkitsemis- ja avustajapalvelut
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki
ryhmäkoon muutokset
sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa
lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin.

Lähes kaikki tuen muodot voivat olla jo
yleisen tuen vaiheessa käytössä, mutta
ne ovat luonteeltaan lyhytkestoisia sekä tilapäisiä. Yleisen tuen tukimuotojen
sisällöllisiä yksityiskohtia on tarkemmin lueteltu liitteessä.
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Tehostettu tuki

sesta vastaavan lastentarhanopettajan,
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja
muun kasvatushenkilöstön yhteistyönä.
Kasvattajat antavat palautetta lapselle ja
huoltajille lapsen edistymisestä sekä
kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän
näkemyksensä asiasta.

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen
annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti
(POL 16 a § 1 mom). Tehostettu tuki on
lapselle suunnitelmallisesti tarjottavaa
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea.
Lapsi saa tehostettua tukea, jos yleisen
tuen tukimuotojen käyttämisestä huolimatta lapsen osallisuus ei toteudu, ja
lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteet
vaarantuvat toteutumasta. Tehostetun
tuen tukimuodot voivat siis olla lähes samoja kuin yleisessä tuessakin, mutta niiden käyttö on vahvempaa ja entistä
suunnitelmallisempaa.

Tehostettua tukea saavan oppilaan avustaja-, tulkitsemis- ja apuvälineiden tarve
arvioidaan pedagogisessa arviossa. Tehostettua tukea saavalla oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös johto- ja
toimintasäännön mukaisesti.
Lapsen saamaa tehostettua tukea ja sen
vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa tai
vähintään kerran vuodessa. Tehostetun
tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta
lyhyessä ajassa.

Tehostetun tuen aloittamisen tarpeen
arviointi, suunnittelu, toteutus ja toteutumisen arviointi tehdään yhteistyössä
esiopetuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on viimeistään tässä vaiheessa myös mukana työskentelyssä.
Tarvittaessa yhteistyöhön liittyy muitakin
lapsen asioissa toimivia tahoja sosiaalija terveydenhuollosta, opetuksen vastuualueelta tai muista viranomaistahoista. Lapsiryhmän henkilöstö seuraa lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia
säännöllisesti yhteistyössä huoltajan
kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli
arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään suunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tukimuodot

Tukimuodot tehostetussa tuessa voivat
olla samoja kuin yleisessä tuessa, mutta
käytössä on samanaikaisesti useita yleisen tuen muotoja. Tukimuotojen käyttö
on säännöllistä, suunnitelmallista ja intensiivistä. Tehostetussa tuessa voi yleisten tukimuotojen lisäksi olla laajemmin
käytössä rakenteellisia tukitoimia, joilla
vaikutetaan kokoaikaisesti lapsiryhmän
kokoon ja henkilöstön ammattitaitoon.
Tällaisia rakenteellisia tukitoimia ovat
ryhmäkoon pienennys (kertoimet), avustajapalvelut ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.
Pedagoginen arvio tehostettua tukea
varten

Tehostettu tuki järjestetään esiopetuk-
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pedagogisia tai muita toimenpiteitä tarvittaisiin lapsen kehityksen ja oppimisen
tukemiseksi.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleiseen tukeen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen yhteistyössä
huoltajien ja muiden lapsen pedagogiseen ryhmään kuuluvien kanssa.

Pedagogien arvio-lomake täytetään Wilmassa ja ohjeet löytyvät Keravan Intranetistä. Allekirjoitetut lomakkeet säilytetään päiväkodissa.

Esiopettaja laatii pedagogisen arvion yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden
lapsen pedagogiseen ryhmään kuuluvien
kanssa. Arvion avulla lapsen tilanne kartoitetaan ja arvioidaan myös yleisen tuen
vaikuttavuutta sekä perustellaan mahdollisen tehostetun tuen tarvetta. Arvion
laatimisessa voidaan hyödyntää huoltajien luvalla lapselle jo aiemmin laadittuja
esiopetuksen toteuttamista tukevia
suunnitelmia, esimerkiksi lapsen esiopetuksen suunnitelmaa.
Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa
päiväkodin johtaja ja sen kirjoittaa esiopetusryhmän lastentarhanopettaja yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Pedagogisen arvion
allekirjoittavat molemmat lapsen huoltajat sekä päiväkodin johtaja ja sen perusteella voidaan yhteisesti päättää lapsen
siirtymisestä tehostetun tuen piiriin. Esiopetuksessa päiväkohdin johtaja päättää
tehostettuun tukeen siirtymisestä.
Pedagogisessa arviossa kuvataan lapsen
kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta
kasvatushenkilöstön, huoltajien ja lapsen
näkökulmasta. Arvioon kirjataan lapsen
saama yleinen tuki, arvio eri tukimuotojen vaikutuksista, lapsen vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet sekä arvio tehostetun tuen tarpeesta ja siitä, millaisia
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oinnin. Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Esiopetuksen oppimissuunnitelma
tehostetun tuen aikana
Esiopetuksessa olevalle lapselle, joka
tarvitsee tehostettua tukea, laaditaan
oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja siinä tarvittavista järjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Oppimissuunnitelma on
hyväksyttyyn esiopetussuunnitelmaan
perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppimissuunnitelman tavoitteena
on turvata lapselle hyvät edellytykset
edetä kasvussaan ja oppimisessaan.
Suunnitelma lisää esiopettajien ja muiden kasvattajien tietoisuutta lapsen tilanteesta ja helpottaa siten työn suunnittelua ja keskinäistä sekä huoltajien
kanssa tehtävää yhteistyötä. Suunnitelma antaa pohjan lapsen edistymisen
arvioinnille.

Oppimissuunnitelma täytetään Wilmassa ja ohjeet löytyvät Keravan Intranetistä.

Oppimissuunnitelma on tehtävä kahden
kuukauden kuluessa pedagogisesta arviosta ja tehostetun tuen tarpeen alkamisen toteamisesta. Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään myös aiemmin
lapselle laadittua esiopetuksen suunnitelmaa sekä pedagogista arviota. Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa
esiopetusryhmän lastentarhanopettaja
yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.
Oppimissuunnitelman tulee sisältää lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvät tavoitteet, pedagogiset
ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja
palvelut sekä tuen seurannan ja arvi-
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Tehostetun tuen prosessi
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Erityinen tuki

yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden
viranomaisten kanssa. Erityisen tuen toteuttamisessa on käytössä kokoaikaista
erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta.

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen
edellytykset ovat heikentyneet vamman,
sairauden tai toimintavajavuuden tai
kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi.

Erityisen tuen antamiseksi esiopetuksen
järjestäjän on tehtävä kirjallinen päätös,
josta ilmenevät lapsen tarvitsemat erityiset tukitoimenpiteet. Esiopetusikäiselle
erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita
lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.

Erityistä tukea järjestetään Keravalla
lähtökohtaisesti yleisen esiopetuksen
yhteydessä. Erityisen tuen järjestäminen
tai tuen tarpeiden huomiointi ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsen erityisen
tuen tarve olisi jatkuvasti esillä lapsiryhmän toiminnassa, vaan erityinen tuki järjestettäisiin mahdollisimman pitkälle integroituna perustoimintana. Erityistä tukea voidaan myös järjestää osittain tai
kokonaan erityisryhmässä tai muussa
soveltuvassa paikassa, jos esiopetusta ei
voida järjestää tavanomaisen esiopetuksen ryhmässä tai toimintaympäristössä
lapsen edun edellyttämällä tavalla.

Erityistä tukea saavalle esiopetuksessa
olevalle lapselle toiminnan tavoitteet,
toteuttamissuunnitelmat ja arviointi kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan
(HOJKS).
Erityisen tuen vaikuttavuutta ja tarvetta
arvioidaan keskusteluissa huoltajien ja
muiden monialaisen pedagogisen tuen
ryhmän jäsenten kanssa tarvittaessa tai
vähintään kerran vuodessa.

Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista
kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää
hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään.
Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain
alaiset tukimuodot. Myös erityistä tukea
saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen ja oppimisen iloa. Näin vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan.

Pedagoginen selvitys erityistä tukea
varten
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä on hankittava lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavilta henkilöiltä ja varhaiskasvatuksen
erityisopettajalta pedagoginen selvitys
lapsen saamasta kehityksen ja oppimisen tuesta ja kokonaistilanteesta.

Lapsen kasvun ja oppimisen erityinen
tuki suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen
henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa.
Tarvittaessa tehdään moniammatillista
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Tukimuodot

vastaavan lastentarhanopettajan kanssa.
Pedagogisen selvityksen allekirjoittavat
molemmat lapsen huoltajat sekä päiväkodin johtaja ja sen perusteella voidaan
yhteisesti esittää lapsen siirtymistä erityisen tuen piiriin. Erityistä tukea haetaan monialaisen pedagogisen tuen ryhmän esityksestä pedagoginen selvitys lomakkeella.

Erityisessä tuessa käytettävissä ovat
kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Yleisen tuen ja tehostetun tuen
tukimuotojen lisäksi tuen muotoja voivat
olla:




kuntoutuksellinen toiminta päivittäin
kuntouttavat pienryhmätoiminnat
henkilökohtainen avustaja

Pedagoginen selvitys täytetään Wilmassa
ja ohjeet löytyvät Keravan Intranetistä.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa
hyödynnetään lapsesta mahdollisesti
aiemmin laadittuja suunnitelmia. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen,
että tuen suunnittelun ja onnistuneen
toteuttamisen kannalta.

Pedagogisessa selvityksessä kuvataan
lapsen esiopetuksen etenemistä, lapsen
vahvuuksia ja tuen tarpeita, aiemmin
annettuja tukitoimenpiteitä sekä arviota
siitä, millaisia pedagogisia tai muita ratkaisuja tarvittaisiin lapsen kehityksen ja
oppimisen tukemiseksi.
Pedagogisen selvityksen liitteeksi, erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi,
lapselle tulee tarvittaessa hankkia asiantuntijalausunto.
Pedagogisen selvityksen laatimisesta
vastaa päiväkodin johtaja ja sen tekee
varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä huoltajien ja esiopetuksesta
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Erityisen tuen päätös

tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa,
joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistaminen esiopetuksen aikana
tarkoittaa yleensä jonkin erityisen tuen
päätöksessä määrätyn asian muuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi muutos
avustajapalvelussa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli
lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee
tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin
lapselle ryhdytään antamaan tehostettua
tukea. Koska tuen vaikutuksia ei voida
yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen
tuen lopettaminen esiopetuksen aikana
on harvinaista.

Erityisen tuen antamiseksi varhaiskasvatusjohtajan on tehtävä siitä kirjallinen
päätös. Päätöksen perustelut sisältyvät
yleensä pedagogiseen selvitykseen ja
mahdollisiin lausuntoihin. Ennen erityistä
tukea koskevan päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjän on kuultava lasta ja
huoltajia. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti ja siihen on liitettävä valitusosoitus.
Erityisen tuen päätöksessä tulee käydä
ilmi lapsen pääsääntöinen ryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut
tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös
ilman sitä edeltävää pedagogista arviota
ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun
vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.
Pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle
lapselle erityisen tuen päätös tulee tehdä
viisivuotiaana. Jos erityisen tuen päätös
tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua
lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Perusopetuslain mukaan erityisen tuen
tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen
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HOJKS

HOJKS on kirjallinen suunnitelma lapsen
esiopetuksen ja oppimisen tavoitteista,
sisällöistä, käytettävistä pedagogisista
menetelmistä ja lapsen tarvitsemasta
tuesta.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisesta
vastaa päiväkodin johtaja ja sen kirjoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja
yhteistyössä lapsen ja lapsen huoltajien
sekä tarvittaessa muiden lasta hoitavien
tahojen kanssa. HOJKS:n laatimisessa
voidaan hyödyntää pedagogisessa selvityksessä tuotettua tietoa sekä aiempia
mahdollisia suunnitelmia huoltajien luvalla.

voitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen
seuranta ja arviointi.
HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen tarpeiden mukaiseksi. Sitä muutetaan
aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen
tavoitteiden muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, lapselle
laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun
tuen antamiseksi.
HOJKS täytetään Wilmassa ja ohjeet löytyvät Keravan Intranetistä.

HOJKS:iin tulee kirjata lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvät ta-
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Erityisen tuen prosessi esiopetuksessa
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Pidennetty oppivelvollisuus

jestää kolmella tapaa:

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista
saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa
oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa
säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus
päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä
on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11
vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa kestää yhden
tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa
lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan esi- ja perusopetuksessa
mahdollisimman hyvin.

 Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edel-

tävässä esiopetuksessa sinä vuonna,
kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa
toisen vuoden oppivelvollisuuteen
kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa
tämän jälkeen perusopetuksen.

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen
sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi
vuotta ja opiskelee esiopetuksessa
yhden vuoden, minkä jälkeen hän
aloittaa perusopetuksen.

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivel-

vollisuuteen kuuluvan esiopetuksen
sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi
vuotta ja opiskelee esiopetuksessa
kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli kahdeksanvuotiaana.
Opetusjohtaja päättää koulunkäynnin
aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin
kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset.
Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden
alkamista viisivuotiaalle. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella
tämä oikeus esiopetukseen alkaa sen
vuoden syyslukukauden alussa, jolloin
lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.

Jos päätös on jäänyt tekemättä ennen
oppivelvollisuuden alkamista tai oppilaan
tilanne muuttuu esi- tai perusopetuksen
aikana, voidaan päätös poikkeuksellisesti
tehdä myöhemminkin. Tällöin oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös
vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon
ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin.

Pidennetty oppivelvollisuus voidaan jär-
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OPPILASHUOLTO

nen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
(1287/2013) astui voimaan 1.8.2014.
Uudet säädökset selkeyttävät opiskeluhuollon toimintaa esioppilaan tukena.
Esiopetuksen tarjoamiin opiskeluhuollon
palveluihin kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuollon
palvelut. Psykologipalvelua antavat lapsipsykologi, koulupsykologit sekä perheneuvola. Kuraattoripalvelua tarjoaa varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä. Terveydenhuollon palveluja esiopetusikäisille tarjoaa neuvola. Opiskeluhuoltoa ovat
yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Yksilökohtainen oppilashuolto
Kun oppilashuollollinen huoli esiopetuksessa herää, voi esiopetusryhmän kasvattaja nimettömänä konsultoida yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa opiskeluhuollon henkilöstöä asiasta. Kun esioppilaan asioista keskustellaan nimellä, tapahtuu se aina huoltajan suostumuksella. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen oppilashuollon tarpeesta.
Oppilashuollollinen tuki on järjestettävä

Yhteisöllinen oppilashuolto
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan
esiopetuksen alueellisissa yksikkökohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä. Ryhmiin
kuuluvat kaikki päiväkotien johtajat
(kunnalliset sekä yksityiset), varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä, nimetty neuvolan terveydenhoitaja sekä nimetty
psykologi. Ryhmään voidaan tarvittaessa
kutsua myös muita asiantuntijoita.
Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille esiopetuksessa toimiville aikuisille,
ja sitä toteutetaan yhteistyössä esioppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon kuuluvat opiskeluhuollon palvelut, esiopetuksen sisällöt ja menetelmät, koko esiopetusta koskeva turvallisuus, opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen, yhteistyö eri tahojen
kanssa sekä huoltajien ja esioppilaiden
kanssa tehtävä yhteistyö ja osallistami-
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viimeistään seitsemäntenä työpäivänä
sen jälkeen, kun huoltaja on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa keskustelumahdollisuus tulee järjestää samana
tai seuraavana työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi opiskeluhuollon asiantuntija.

miseen. Tapaaminen kirjataan oppilashuollonkertomukseen, joka liitetään esioppilaan papereihin.

Yksilökohtaisessa oppilashuollossa autetaan yksittäistä esioppilasta. Esioppilaan
tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti
koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu huoltajan
suostumuksella, ja lähtökohtaisesti huoltaja ja esioppilas osallistuvat kokoontu-
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TUEN TARPEISTEN KOULUTULOKKAIDEN OPPILAAKSIOTTOPROSESSI
Marraskuu:




Varhaiskasvatuksen erityisopettajat keräävät alustavat tiedot tuen tarpeisista koulun siirtyvistä lapsista
Monialainen nivelpalaveri, jossa sovitaan alustava kouluvalmiusarvioaikataulu

Joulukuu:



Varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimittavat tarkennetut tiedot kouluvalmiusarvioon suositelluista
lapsista varhaiskasvatuksen suunnittelijalle



Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja esiopettajat keskustelevat huoltajien kanssa suosituksesta
psykologin arvioon

Tammikuu:





Koulutulokas- ja musiikkiluokka-info




Alkukeskustelut (huoltajat, psykologi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopettaja)

Kouluun ilmoittautuminen
Palaveri kouluvalmiusarvioiden tekemisen periaatteista ja tekijöistä koulun psykologit, lapsipsykologi, perheneuvola, opetusjohtaja, suunnittelijat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat aloittavat pedagogisten selvitysten teon

Maaliskuu:





Kaikkien tutkivien tahojen kouluvalmiusarviot valmiina ja toimitettu opetuksen suunnittelijalle



Tehostettuun tukeen siirtyvien ja siinä jatkavien pedagogisten arvioiden toimittaminen varhaiskasvatuksen
suunnittelijalle



Pedagogisten arvioiden läpikäynti varhaiskasvatuksen ja opetuksen suunnittelijat

Pedagogiset selvitykset valmiina ja toimitettu varhaiskasvatuksen suunnittelijalle
Moniammatillinen tapaaminen (psykologit ja suunnittelijat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat) arvioiduista koulutulokkaista. Koulupaikka esitykset ja kuulemisesta sopiminen

Huhtikuu:





Kuulemiset erityiseen tukeen tulevista oppilaista
Koulupaikkapäätösten postitus
Toissijainen haku
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PERUSOPETUS
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PERUSOPETUKSEN PEDAGOGISEN TUEN POLKU
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PEDAGOGINEN TUKI

tata oppilaan tuen tarpeeseen, ja kaikki
perusopetuksen oppilaat kuuluvat yleisen
tuen piiriin. Yleinen tuki tarkoittaa yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus
- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevästi kaikissa
kasvatus- ja opetustilanteissa. Kaikki perusopetuksen tukimuodot ovat käytössä
yleisen tuen aikana lukuun ottamatta
tehostetun tuen painoalueittain opiskelua
ja erityisen tuen päätöksen perusteella
annettavaa erityisluokkamuotoista opetusta, oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä tai opetuksen erityisjärjestelyitä. Yleistä tukea annetaan aina tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen
edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Monialainen pedagogisen tuen
ryhmä
Jos luokanopettaja tai luokanvaloja arvioivat, että oppilas tarvitsee yksittäisen
oppilashuollon lisäksi tai siitä riippumatta
yleisen tuen tukitoimia tai tehostetun tai
erityisen tuen päätöstä, ohjataan oppilaan asia monialaiseen pedagogisen tuen
ryhmään. Ryhmässä käsitellään myös
erityisen tuen tarpeen tarkistukset. Tehostettua tukea varten oppilaasta laaditaan pedagoginen arvio ja erityistä tukea
varten pedagoginen selvitys. Monialaisen
pedagogisen tuen ryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori, ja hän tekee
päätöksen tehostetun tuen aloittamisesta
ja allekirjoittaa pedagogiset selvitykset.
Ryhmään osallistuvat henkilöt ovat niitä,
joiden työtehtäviin oppilaan opetus ja
tuen järjestäminen kuuluvat. Erityisopettaja osallistuu ryhmään, jos hänellä on
opetussuhde oppilaaseen. Ryhmä toimii
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja
sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Tuki järjestetään yhteistyössä opettajien, muun henkilöstön, eri
asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa.
Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää
toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen
valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa
vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan
kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

Yleinen tuki
Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee
ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vas-

39

tetaan.

Tukimuodot

Eriyttäminen kohdistuu muun muassa
opetuksen sisältöihin, kokeiden suoritustapoihin, opetusmateriaaleihin ja menetelmiin, työtapoihin, koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi sopivalla tilankäytöllä sekä tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia ja ryhmittelemällä
oppilaita joustavasti.

Yleisessä tuessa tuen antaminen oppilaalle on luonteeltaan lyhytkestoisia sekä
tilapäisiä. Yleisen tuen tukimuotoja ovat:




















Eriyttäminen
Joustavat opetusjärjestelyt
Opettajien yhteistyö
Monipuoliset oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut
Oppilaiden ryhmäyttäminen
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
Opetuksen apuvälineet
Kodin ja koulun yhteistyö
Tuettu läksyjen tekeminen
Opettajan antama ohjauksellinen tuki
Kasvatuskeskustelut
Koululaisten iltapäivätoiminta
Kiva-toiminta
Verso-toiminta
Kerhotoiminta

Eriyttämisen avulla lapsille järjestetään
sopivia oppimisen haasteita ja onnistumisen kokemuksia heidän omien vahvuuksiensa mukaan yksilölliset oppimistavat ja -tyylit huomioiden.
Joustavat opetusjärjestelyt
Joustavat opetusjärjestelyt tarkoittavat
opettajien yhdessä suunnittelemaa ja
toteuttamaa opetusta. Joustavissa ope-

Eriyttäminen
Eriyttäminen opetuksessa tarkoittaa
opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden vaihtelua sekä toimenpiteitä, joilla oppiaineen sisältöä, muotoa,
opetusmenetelmää, havainnollistamistapaa tai osaamisen osoittamistapaa muu-
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tusjärjestelyissä yksi, kaksi tai useampi
luokka on osin yhdessä, osin ryhmiteltynä eri tiloihin opetuksen aikana oppimisvaiheryhmissä. Oppilaat opiskelevat
joustavasti eri ryhmissä oppimisvalmiuksien, osaamis- ja taitotason, oppimistyylien ja temperamenttisuuden perusteella.
Näiden opetusryhmien käyttöön liittyy
myös joustava opetushenkilöstö- ja
avustajaresurssin käyttö. Joustavien
opetusryhmien avulla eriyttäminen helpottuu ja tavoitteena ovat paremmat oppimistulokset.

ympäristö. Opetusta voidaan toteuttaa
sekä luokkahuoneessa että muissa soveltuvissa ympäristöissä. Koulu voi laajentaa oppimisympäristöjä tekemällä vierailun esimerkiksi kirjastoon tai eri yrityksiin. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö rakentuu yksin, pareittain tai
ryhmässä toimien. Myös digitaalisuus ja
sähköiset välineet muodostavat yhden
oppimisympäristön.
Oppilaiden ryhmäyttäminen
Luokassa toimiminen ja luokan yhteinen
henki ovat jokapäiväisen koulutyön sujumisen kannalta keskeisiä. Oppilaiden
ryhmähenki luokassa ja yhdessä toiminen erilaisissa arjen tilanteissa ja opetustuokioissa tukee oppilaiden ja koko
luokan hyvinvointia. Opettajien tekemä
työ sekä keskinäinen yhteistyö ryhmäyttämisen tukemiseksi on keskeistä.

Samanaikaisopetus ja sen pedagogiset
käytänteet ovat osa joustavia opetusjärjestelyitä. Samanaikaisopetus voi olla
kahden tai useamman opettajan samassa tai eri tilassa tapahtuvaa saman aiheen opettamista.
Luokan-, aineen- ja erityisluokanopettajat miettivät joustavia opetusjärjestelyitä
yhdessä erityisopettajan kanssa. Opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä.
Opettajien yhteistyö
Opettajat tekevät yhteistyötä suunnittelemalla ja toteuttamalla joustavia opetusjärjestelyitä. Yhteistyötä tehdään ja
toteutetaan myös pedagogisten asiakirjojen laatimisessa sekä oppilaiden arvioinnissa.
Monipuoliset oppimisympäristöön
liittyvät ratkaisut

Oppimisympäristöön kuuluvat sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimis-
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Tukiopetus

sen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Erityisopettajan antama opetus on
yleisessä tuessa tilapäistä ja ajoittaista,
ja se tapahtuu pääasiassa oppilaan oppituntien aikana. Opetus kohdentuu kielellisten ja matemaattisten taitojen tukemiseen, toiminnanohjaus- ja opiskelutaitojen kehittämiseen sekä työskentelytaitojen ja -rutiinien vahvistamiseen. Mahdollisuuksien mukaan annetaan puheopetusta lievien artikulaatiovirheiden korjaamisessa. Erityisopetus on joko ennaltaehkäisevää tai jo ilmenneitä vaikeuksia
kuntouttavaa.

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee
oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on
oikeus saada tukiopetusta. tukiopetus
tulee aloittaa heti, kun oppimisen ja koulunkäynnin vaikeudet on havaittu. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle
ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut
tehtävät, monipuoliset materiaalit, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, säännöllistä tai sitä voidaan
antaa tarvittaessa ja se tulee aloittaa
heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet
on havaittu.

Oppilaat ohjautuvat erityisopettajan opetukseen seulontatestien sekä varhaiskasvatuksessa tehtyjen tutkimusten ja havaintojen (siirtopalaverit) kautta, luokantai aineenopettajan tai vanhempien havaintojen perusteella ja monialaisen asiantuntijaryhmän suosituksesta. Oppilaalle on pitänyt antaa tukiopetusta ennen
osa-aikaiseen erityisopetukseen siirtymistä. Oppilaalla voi myös olla oppimissuunnitelma, jossa osa-aikaisen erityisopetuksen määrästä ja sisällöstä annetaan tarkempia tietoja.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti luokanopettaja tai aineenopettaja, mutta aloitteen voi
tehdä myös oppilas itse, huoltaja, opinto
-ohjaaja, erityisopettaja tai monialainen
pedagogisen tuen ryhmä. Huoltajalle annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista, suunnitelluista aiheista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille.
Tukiopetusta voidaan antaa työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai ulkopuolella samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti tai joustavin
ryhmittelyin.

Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan
yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Kuntouttava opetus toteutetaan
yksilö- tai pienryhmäopetuksena ja sen
lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset
tuen tarpeet, jotka on määritelty oppimissuunnitelmassa. Samanaikaisopetus
erityisopettajan työssä voi tarkoittaa esimerkiksi opettamista luokan- tai aineenopettajan kanssa yhteisessä luokkatilassa. Erityisopettaja voi myös opettaa samaa asiasisältöä omassa luokkatilassa

Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus
saada osa-aikaista erityisopetusta muun
opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan vahvistaa oppilaan
oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimi-
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sovittaen sisällön pienryhmän erityistarpeisiin ja käyttää erityisopetuksellisia
menetelmiä. Tällöin opetus vaatii myös
yhteissuunnittelun luokanopettajan ja
aineenopettajan kanssa. Erityisopetusta
voidaan toteuttaa myös joustavilla opetusjärjestelyillä, esim. ensimmäisen luokan lukutaitoryhmien avulla. Osaaikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on
keskeinen. Osa-aikaisen erityisopetuksen
järjestämisen suunnittelussa tehdään
tarvittaessa yhteistyötä myös monialaisen pedagogisen tuen ryhmän kanssa.
Erityisopettaja antaa konsultaatiota lasten oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä
asioissa ja tuo esiin oppilaan oppimiseen
ja siihen olennaisesti vaikuttavat muut
asiat.

tuki.

Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oppilas ei jää luokalleen mahdollisten
hylättyjen tai puuttuvien suoritusten
vuoksi. Lukuvuoden päättyessä hän saa
todistuksen hyväksytysti suorittamistaan
opintokokonaisuuksista ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä,
mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät.
Yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas luetaan asianomaisen vuosiluokan oppilaaksi niin kauan kuin hän saa päättötodistuksen, eroaa koulusta tai oppivelvollisuusikä täyttyy.
Opetusjohtaja päättää vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen ottamisesta. Jos
tällainen opetusjohtajan tekemä hallinto-

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Perusopetusasetuksen mukaan oppilas
voi vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan edetä opinnoissa oman opintoohjelman mukaan. Vuosiluokkiin sitomaton järjestely voi koskea kaikkia koulun
oppilaita, tiettyjen vuosiluokkien / opetus
-ryhmien oppilaita tai yksittäisiä koulussa opiskelevia oppilaita. Järjestelyn taustalla voi olla erilaisia syitä kuten esimerkiksi koulun yleiset pedagogiset ratkaisut, yhdysluokkaopetuksen järjestelyt tai
yksittäistä oppilasta koskien esimerkiksi
opiskelun vaikeutuminen sairauden
vuoksi. Järjestely tuo joustoa sekä opetusjärjestelyihin, opinnoissa etenemiseen
että oppilaan arviointiin. Vuosiluokkiin
sitomaton opetus on myös lahjakkuuden
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päätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet

Koulunkäyntiavustajien ja oppilasohjaajien sijoittuminen eri kouluihin ja luokkiin
määräytyy yksilöllisesti oppilaiden tarpeiden mukaan. Oppilaan kanssa työskentekevät opettajat arvioivat ja suunnittelevat oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarpeen moniammatillisena yhteistyönä. Suunnittelussa hyödynnetään
oppilaan huoltajan antamia tietoja ja
mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemispalvelu esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia.
Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden
kohdalla tulkkauksen menetelmä voi olla
tarvittaessa viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen erityisvaikeuden takia
voidaan käyttää puhevammaisten tulkkia
tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Oppilaan huoltajien kanssa voidaan käyttää tulkitsemispalveluita tarvittaessa.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetusjohtaja. Yleisen tuen oppilaiden palveluiden käyttö
kirjataan oppimissuunnitelmaan. Yleisen
tuen oppilaan tulkitsemis– ja avustajapalveluiden päättää rehtori tai opetusjohtaja tapauskohtaisesti.

Avustajan antaman tuen tulee edistää
oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon
kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten,
että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki
voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle
tai koko opetusryhmälle. Opettajat ja
avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun
henkilöstön kanssa.

Opetuksen apuvälineet
Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä
näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen,
muuhun fyysiseen tarpeeseen tai oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään
esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä
tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa
työskentelevät perehtyvät opetukseen
osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja
huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä
tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa.
Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja
koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan
kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa.

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnit-
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televat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa.
Suunnittelua tehdään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

teistyössä kotien ja huoltajien kanssa
siten, että jokainen oppilas saa oman
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista
opetusta, ohjausta ja tukea. Kodin rooli
lapsen koulunkäynnissä on apu läksyissä
ja kokeisiin valmistautumisessa ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä. Huoltajille
annetaan tietoa opetussuunnitelmasta,
opetuksen järjestämisestä, opintoihin
liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista, tuen kolmiportaisuudesta, tuen
saannin mahdollisuuksista, oppilashuollon roolista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kun
oppilaalla on tuen tarvetta, koulun ja kodin välinen yhteistyö korostuu.

Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja
määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.
Yleisen tuen oppilaiden apuvälineiden
käyttö kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Yleisen tuen oppilaan erityisten apuvälineiden tarpeesta päättää rehtori tai
opetusjohtaja tapauskohtaisesti.

On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja
arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Kodin ja koulun yhteistyötä
toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyön avulla opettaja saa tietoa oppilaasta, mikä auttaa opettajaa
oppilaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Huoltajien kanssa voidaan
yhdessä miettiä niitä tukitapoja ja materiaaleja, joiden avulla opiskelun ja
oppimisen taitoja pystyy harjoittelemaan
myös kotona arkipäivän toimien ohella
(kuten peleissä, leikeissä, tietokoneavusteisissa opetusohjelmissa, sähköisissä
oppikirjamateriaaleissa tai apuvälineissä). Kodin, koulun ja oppilashuollon hyvällä yhteistyöllä voidaan merkittävästi
tukea oppilaan koulunkäyntiä.

Kodin ja koulun yhteistyö
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yh-

Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi:
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 koko koulun ja oman luokan vanhem-

symyksistä ja mahdollisista ongelmista
oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri
asiantuntijoiden kanssa.

 henkilökohtaiset keskustelut huolta-

Tuettu läksyjen tekeminen

painillat







jien kanssa
tiedotteet, sähköinen viestintä
vanhempainyhdistykset
juhlat ja teemapäivät
retket ja leirikoulut
myyjäiset

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla voidaan suunnitella, mikä on sopiva määrä
ja tapa tehdä läksyjä. Suunnittelu tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Yhden oppilaan kohdalla läksyjen määrä voi
vaihdella sekä määrällisesti ja laadullisesti. Läksyjen tekemistä voidaan tukea
esimerkiksi käyttämällä läksyvihkoja tai
oppilas saa tehdä alleviivauksia kierrätyskirjoihin. Käytössä voi olla myös läksyparkit.

Koulun toiminnasta tiedotetaan lukuvuosisuunnitelmassa päätettävällä tavalla.
Kaikkien koulujen tiedotuskanavia ovat
Wilma-järjestelmän sähköiset tiedotteet
ja koulun omat kotisivut. Lisäksi kouluilla
voi olla käytössä muita tiedotustapoja.
Huoltajalla on mahdollisuus tutustua
koulun lukuvuosisuunnitelmaan Wilmajärjestelmän kautta.

Opettajan antama ohjauksellinen tuki
Ohjauksellinen tuki kuuluu jokaisen opettajan tehtävään silloin, kun oppilas tarvitsee tukea koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Koulussa toteutettavan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän
toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä
oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä
vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä
koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle
perusopetuksen jälkeen. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa,
vahvistaa opiskelutaitoja, itseohjautuvuutta ja vastuunottokykyä sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan
koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen.

Opetuspalvelujen laadun seurantaa tehdään kaupunkitasoisesti vanhemmille
suunnatulla huoltajakyselyllä, jonka yhtenä osa-alueena on yhteistyö kodin ja
koulun välillä. Koulut kuvaavat suunnitelmissaan tarkemmin oman tapansa hoitaa
kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä
ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee
antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella
oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä ky-

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata
oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä
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auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja hyödyntämään tehokkaasti omia vahvuuksiaan. Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa
oppilaan tuen tarvetta. Alakoulussa ohjausvastuu on osa luokanopettajan tehtävää,
yläkoulussa opettajien rinnalla työskentelee
myös opinto-ohjaaja. Ohjauksen tukena
toimivat myös oppilashuoltohenkilöstö,
koulunkäyntiavustajat, tuki- ja kummioppilaat, oppilaskunta ja koulun muu henkilökunta.

Oppilaanohjaajat ohjaavat oppilaita sekä
henkilökohtaisesti että oppitunneilla. Tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilaita siten, että jokainen selviää mahdollisimman
hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle sopivia koulutusta ja uranvalintaa
koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjaajat järjestävät vuosittain oppilaille myös tutustumista työelämään (TET).

Oppilaalle ohjaus on osa koulupäivää. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa oppilaanohjaukseen kuuluvista seikoista ja yhteistyöstä ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä koulun tiedotteista ja vanhempainilloista, esimerkiksi kielivalintoja, valinnaisaineita ja jatko-opintoja varten.

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino
puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin
rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai
heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan
ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia
kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai
useammassa osassa koulupäivän aikana tai
sen ulkopuolella.
Kasvatuskeskustelun tavoitteena on varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen
sekä kasvatuksellisten keinojen käyttäminen oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi. Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista
käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uudelleen
kasvatuskeskusteluun.

Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut
oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset
yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään
tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat
tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja
mahdollisuuksiin. Yhteistyötä keravalaisen
työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdään
oppilaiden ikäkauden ja valmiuksien mukaan koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 7–9 järjestetään työelämään tutustumisjaksot (TET). Koulujen lukuvuosisuunnitelmissa kuvataan, miten yhteistyötä työja elinkeinoelämän kanssa toteutetaan sekä
työelämään tutustumisen ja TET-jaksojen
tavoitteet, toimintatavat ja arviointi.
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Kasvatuskeskustelut

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja
seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää
koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskes-

kustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. Huoltajille varataan
mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä.

käisemiseksi. Kouluissa pidetään KiVaoppitunteja, joilla käsitellään kaveruutta,
ryhmässä toimimista ja toisten huomioonottamista. Kouluissa toimii oma KiVatiimi. KiVa-koululla on omat Internetsivut: www.kivakoulu.fi.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Keravan kaupunki järjestää itse ja yhteistyössä seurakunnan kanssa 1–2vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3–9 luokkien oppilaille
tarkoitettua maksullista iltapäivätoimintaa. Kaikki toimijat järjestävät toimintaa
klo 12:00–16:00 välisen ajan.

VERSO-toiminta
Kouluissa toimii vertaissovittelufoorumin
(=VERSO) järjestämä koulusovittelu, johon on koulutettu Keravan koulujen oppilaita ja henkilökuntaa. VERSO-toiminta
tuo kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä oppilaille ja opiskelijoille ratkaisukeskeisiä kohtaamisen menetelmiä.
Vertaissovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen
tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä
sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on
selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse
löytämään ratkaisun ristiriitoihinsa. Toimintamallin mukaan osapuolet saavat
kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia
eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on
vähentää koulujen toimintahäiriöitä koko
yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. VERSO-toimintamalli on Keravalla
käytössä KiVa-toiminnan rinnalla.

Toimintaa tarjotaan työssä tai opiskelemassa käyvien perheiden lapsille. Lapsia
iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.
Etusijalla ovat koulunsa aloittavat, mikäli
kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä
järjestämään paikkaa. Mikäli kaikille 2.
luokkalaisille ei voida tarjota paikkaa, ne
arvotaan määräaikaan mennessä hakeneiden kesken. Edelle menevänä perusteena voidaan käyttää myös kasvatuksellisia ja sosiaalisia perusteita.
Ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa järjestää Folkhälsan i Kervo rf Svensbackan
koulussa. Ruotsinkieliseen toimintaan on
oma hakemuksensa.
KiVa-toiminta
KiVa-toiminta on kiusaamista vastustavaa toimintaa. KiVa-koulu on opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella Turun
yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma
koulukiusaamisen vähentämiseksi ja eh-

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnan tavoitteina ovat muun
muassa kodin ja koulun kasvatustyön
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tukeminen, lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen, osaamisen ja onnistumisen
kokemusten antaminen sekä luovan ajattelun ja
toiminnan kehittäminen.
Keravan kouluissa toimii koulun itse rahoittamia kerhoja, vanhempainyhdistyksen rahoittamia ja järjestämiä kerhoja,
kasvatus- ja opetustoimen järjestämiä
liikuntakerhoja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kerhotoiminnan kehittämishankerahalla rahoitettuja kerhoja kasvatus- ja opetustoimen koordinoimana.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla rahoitettuja kerhoja ohjaavat joko
koulujen omat opettajat tai ulkopuoliset
yhteistyökumppanit, esimerkiksi taideopistot sekä liikunta- ja urheiluseurat.
Koulujen oppilaskunnat saavat esittää
toiveita kerhojen aiheista vuosittain. Kerhotoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita esitellään kevätlukukaudella järjestettävässä Keravan peruskoulujen kerhopäivässä. Päivän aikana kerhotoiminnan
yhteistyökumppanit esittelevät seuraavaksi lukuvuodeksi tarjoamiaan kerhoja
oppilaskuntien edustajille ja oppilaskuntien ohjaajille. Lisäksi oppilaita kannustetaan ideoimaan kerhoaiheita itse. Oppilaat saavat esittää omalla koulullaan toiveensa seuraavan lukuvuoden kerhoista.
Toiveiden perusteella rehtorit päättävät,
mitkä kerhot kouluilla järjestetään tulevana lukuvuonna.
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Oppimissuunnitelma

Oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja vastaa asiakirjan laatimisesta Wilmajärjestelmään. Lomakkeen täyttöohjeet
ovat Intranetissä Kertussa. Päätöksen
oppimissuunnitelman käyttöönotosta ja
siitä luopumisesta yleisen tuen aikana
voi tehdä oppilaan opettaja yhteistyössä
huoltajan kanssa. Opettaja päättää siitä,
kuinka laajasti oppimissuunnitelmassa
kuvataan oppilaan tavoitteita ja tukitoimia.

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta
tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppimissuunnitelmassa
ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, tutkimushistoriaa, eikä siinä
mainita asiantuntijalausuntoja. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä
tukea. Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyville oppilaille voidaan
tapauskohtaisesti laatia oppimissuunnitelma. Kaikille valmistavan opetuksen
oppilaille laaditaan opinto-ohjelma valmistavan opetuksen aikana.
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä
opinnoissaan. Oppilasta varten pohditut
tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja kasvua. Suunnitelma
lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppilaan opiskelua voidaan myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla, silloin kun se on
perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa
itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena
on myös, että oppilas oppii vähitellen
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa
oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan
edistymisen arvioinnille.
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Tehostettu tuki

monipuolisen ja tehokkaan eriyttämisen,
opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin
kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Tuki tulee järjestää laadultaan ja
määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea
oppilaan myönteistä käsitystä itsestään
ja koulutyöstä.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan
tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea
tai samanaikaisesti useita tukimuotoja,
on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti.
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun
yleinen tuki ei riitä. Luokan kertaaja on
usein automaattisesti tehostetun tuen
oppilas, koska pelkkä luokan kertaus ei
poista oppilaan vaikeuksia. Päätöksen
oppilaan tehostetun tuen aloittamisesta
tekee koulun rehtori pedagogiseen arvioon pohjautuen kuultuaan monialaista
pedagogisen tuen ryhmää.

Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli oppilaan
tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma päivitetään vastaamaan oppilaan tuen tarvetta.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä
oppilasta varten kokonaisuutena. Se on
luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki, ja oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen avulla tuetaan
suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja
koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön
kanssa tehtävänä yhteistyönä.

Tehostettua tukea saavan oppilaan avustaja-, tulkitsemis-, ja apuvälineiden tarve
kuvataan oppimissuunnitelmassa. Tehostetun tuen oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarpeesta päättää
rehtori tai opetusjohtaja tapauskohtaisesti.
Tukimuodot
Tehostetussa tuessa ovat käytössä kaikki
yleisen tuen tukimuodot säännöllisinä,
mahdollisesti useita kertoja viikossa toistuvia, intensiivisinä ja monipuolisina. Tehostetun tuen tukimuotoja ovat:

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää
kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen
perusteella annettavaa luokkamuotoista
erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida
yksilöllistää. Sen sijaan oppiaineelle tai aineille voidaan määritellä painoalueet,
joiden mukaan oppilas opiskelee. Lisäksi
osa-aikaisen erityisopetuksen, opetuksen

 Säännöllinen ennakoiva tukiopetus
 Säännöllinen osa-aikainen erityisopetus

 Opiskelun erityiset painoalueet
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apuvälineenä myös opetussuunnitelman
perusteita. Erityisten painoalueiden mukaan opiskeltaessa oppilaan suorituksia
arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän
tavoitteisiin. On tärkeää, että oppilas voi
antaa erilaisia näyttöjä ja hänellä voi olla
kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin. Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten painoalueisiin keskittynyt
osaamisen näyttö näkyy oppilaan arvioinnissa todistukseen merkityn arvosanan muodostumisessa. Opiskelun erityisiin painoalueisiin keskittynyt opetus on
useimmiten luonteeltaan väliaikainen
ratkaisu, ja opetuksen sisältöjä lisätään
oppilaan edistymisen mukaisesti.

 Oppimisen konkreettinen tuki ja oppi-





materiaalit
Koulunkäynnin ja opiskelun motivoinnin keinot
Tiivis ja säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa
Oppimissuunnitelmaan kirjatut sisällöt

Opiskelun erityiset painoalueet
Yhtenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisten painoalueiden määrittelyä, jolloin oppilas keskittyy niiden opiskeluun. Tavoitteena on
auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät ydinsisällöt. Painoalueet määritellään oppimissuunnitelmassa niissä oppiaineissa, joiden oppimäärää ei ole yksilöllistetty.

Oppimisen konkreettinen tuki ja oppimateriaalit
Tehostetussa tuessa on käytössä yleistä
tukea laajempi eriyttäminen oppimateriaalien käytön kautta. Oppimisen konkreettinen tuki voi tarkoittaa lisäaikaa kokeissa, suullista kokeen suorittamista tai
kokeen suorittamista osissa, ja oppilaalla
voi olla alleviivausoikeus kierrätyskirjoihin. Lisäksi oppimateriaaleja voidaan
hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi
käyttämällä äänikirjoja, E-kirjoja tai tehtäviä voidaan tehdä kirjaan vihkon sijasta. Lisäksi opetuksessa voidaan käyttää
konkreettisia havainto- ja tukimateriaaleja (esim. satataulu, kertotaululevy ja
kirjainmallit).

Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä
sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin
oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin. Tässä painoalueittain
tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse
myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta vuosiluokkia alemmalle tasolle.
Painoalueiden määrittelyssä on olennaista löytää tavoitteiden kannalta keskeiset
sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa sisällöt on määritelty vuosiluokittain, usein hyvin tarkasti. Kun opettaja
pohtii keskeisiä sisältöjä erityisiä painoalueita varten, on aiheellista käyttää

Koulunkäynnin ja opiskelun motivoinnin keinot

Koulunkäynnin ja opiskelun motivoinnin
tukemisen keinoja ovat esimerkiksi te-
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hostettu palautteen antaminen ja erilaiset palkitsemiskäytänteet.

suunnitelmaan.

Pedagoginen arvio laaditaan Wilmaan
oppilaan tietoihin tuki-välilehdelle. Lomakkeen täyttöohjeet ovat Intranetissä
Kertussa. Mikäli oppilas siirtyy tehostettuun tukeen, tulee se kirjata tehostetun
tuen oppimissuunnitelmaan. Jos taas oppilas siirtyy yleiseen tukeen, tulee se kirjata yleisen tuen oppimissuunnitelmaan.

Pedagoginen arvio tehostettua tukea
varten
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu
pedagogiseen arvioon. Oppilaan opettaja
tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen
pedagogisen arvion sitä varten laaditulle
lomakkeelle Wilma-järjestelmään. Alakoulussa pedagogisen arvion laatimisesta
vastaa luokanopettaja ja yläkoulussa
vastuussa on luokanvalvoja. Tarvittaessa
pedagogisen arvion tekemiseen voi osallistua myös erityisopettaja ja etenkin silloin, kun kyse on oppilaan hyvinvointiin
ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään
myös muita asiantuntijoita.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen
aikana
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan
tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea
tai samanaikaisesti useita tukimuotoja,
on annettava tehostettua tukea hänelle
laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan
oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma laaditaan aina oppilaalle, joka saa
tehostettua tukea. Oppimissuunnitelman
laativat oppilaan opettajat yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa
oppilaan muun laillisen edustajan kanssa
kahden kuukauden kuluessa siitä (lukuun
ottamatta koulun loma-ajat), kun koulun
rehtori on tehnyt päätöksen tehostetun
tuen aloittamisesta. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Luokanvalvoja / luokanopettaja vastaa oppimissuunnitelmaprosessista. Tehostetun tuen vaiheessa
opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen
suunnittelu tukee oppilaan oppimista,
kasvua ja kehitystä.

Pedagoginen arvio tehdään yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Yhteistyö
on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen
että tuen suunnittelun ja onnistuneen
toteuttamisen kannalta. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea
laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli
oppilaalla on kuntoutussuunnitelma,
myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan
luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja oppilaan siirtyminen takaisin
yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen monialaisessa
pedagogisen tuen ryhmässä. Rehtorin
tekemän tehostetun tuen päätöksen jälkeen oppilaalle annettava tehostettu tuki
kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimis-
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Oppimissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana
yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle
on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös
sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman pohjalle.
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelma laaditaan Wilmaan oppilaan tietoihin tuki-välilehdelle. Lomakkeen täyttöohjeet ovat Intranetissä Kertussa.

55

TEHOSTETUN TUEN PROSESSI
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Erityinen tuki

muodot. Erityisen tuen oppilas opiskelee
joko oppinaineittain tai toimintaalueittain. Oppiaineittain opiskelu tapahtuu joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille,
joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu
riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla.
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa
oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen.
Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta
opiskelustaan.

Tukimuodot
Erityisessä tuessa ovat käytössä kaikki
yleisen ja tehostetun tuen tukimuodot.
Niiden lisäksi erityisen tuen tukimuotoja
ovat:

Erityinen tuki järjestetään joko yleisen
tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen
tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen
tukimuodoista. Käytettävissä ovat siis
myös yleisen ja tehostetun tuen tuki-
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Luokkamuotoinen erityisopetus
Oppiaineiden yksilöllistäminen
Kuvien avulla saatava tuki
Tukiviittomat
Yksilöllinen päivärytmi
Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Polikliininen / avohoidollinen erityisluokkaopetus
Pidennetty oppivelvollisuus
Toiminta-alueittain opiskelu
Tuntijaosta poikkeaminen
Kotiopetuksen järjestäminen
HOJKSiin kirjatut sisällöt

Luokkamuotoinen erityisopetus

laan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli
edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden
saavuttaminen hyväksytysti, joka tarkoittaa arvioinnissa arvosanaa 5, ei tehostetusta tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman
oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot,
motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea
näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla.

Oppilasta pyritään tukemaan omassa
koulussa ja opetusryhmässä ensisijaisesti yleisen ja tehostetun tuen tukitoimin.
Oppiaineiden yksilöllistäminen, oppiaineen opiskelusta vapauttaminen, vuosiluokkiin sitomaton opetus sekä tuntijaosta poikkeaminen ovat erityisen tuen tukimuotoja, joiden avulla oppilasta on mahdollista tukea yleisopetuksen luokassa
erityisen tuen päätöksen kautta. Mikäli
oppilas kuitenkin tarvitsee pääsääntöisesti suurimassa osassa oppiaineita pienryhmäopetusta, ohjataan oppilas erityisluokalle. Ennen erityisluokkasijoitusta
koulun rehtori keskustelee luokkasijoituksesta opetuksen suunnittelijan kanssa. Luokkasijoitusta varten opettaja laatii
pedagogisen selvityksen, joka käsitellään
monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä.

Yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteet
ja sisällöt kuvataan yksityiskohtaisesti
oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS). Yksilöllistettyjen oppiaineiden
numeroarvosana ja sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa.

Oppiaineiden yksilöllistäminen

Kuvien avulla saatava tuki

Mikäli painoalueittain opiskelu jossakin
oppiaineessa ei ole riittävä tukitoimi, voidaan oppiaine yksilöllistää. Oppimäärien
yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärien suorittamisesta. Oppiaineen yksilöllistämiseen vaaditaan alkuperäinen
asiantuntijan lausunto. Tällainen asiantuntija on esimerkiksi psykologi, neuropsykologi, lastenpsykiatri tai lääkäri. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan
opiskelua yleisen ja tehostetun tuen
avulla siten, että yleisen oppimäärän
mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi
painoalueittain opiskeluun avulla oppi-

Erityisessä tuessa kuvien avulla saatava
tuki on ajattelun ja kielen kehityksen tukea. Mikäli oppilas tarvitsee merkittävästi tavallista enemmän visuaalista tukea
arkipäiväisten tilanteiden ja siirtymien
hahmottamiseen, voidaan hänen oppimistaan tukea kuvien avulla erilaisia oppivälineitä ja materiaaleja hyödyntäen.
Kuvamateriaalia voidaan käyttää tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen tukemiseen. Lisäksi oppilaalla voi olla omaa
puhetta tai kommunikaatiota tukeva kuvakansio käytössä.
Tukiviittomat
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Oppilaan koulupaikka omassa koulussa
säilyy koko jakson ajan, ja luokanopettajan erityisluokanopettajan / luokanvalvojan kanssa tehdään yhteistyötä jakson
aikana. Polikliinisella luokalla korostuu
moniammatillinen yhteistyö ja tiivis yhteydenpito vanhempien kanssa.

Oppilaan vuorovaikutusta ja oppimista
voidaan tukea tukiviittomilla silloin, kun
sanallinen kommunikaatio ei ole riittävää. Tukiviittomia käytetään puhetta tukemaan ja sitä korvaamaan.
Yksilöllinen päivärytmi

Polikliiniset luokat ovat koko kaupungin
yhteisiä ja sijaitsevat Killan koulussa
(luokat 3–6) ja Sompion koulussa
(luokat 7–9). Polikliiniset luokat on tarkoitettu oppilaille, joilla on:

Oppilasta voidaan tukea yksilöllisellä päivärytmillä. Yksilöllinen päivärytmi kirjataan HOJKSiin.
Vuosiluokkiin sitomaton opetus

 HYKSin lasten- ja nuorisopsykiatrisen

Mikäli erityisen tuen oppilaalle haetaan
vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen
päätöstä, tulee siitä tehdä esitys erityisen tuen hakemista varten laadittavaan
pedagogiseen selvitykseen. Oppilaan
opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa.

avohoitoyksiköiden asiakkuus

 riittävän tukeva psykiatrinen hoito

suunnitelma
molempien huoltajien sitoutuminen
lapsen / nuoren hoitoon

Polikliiniselle luokalle hakeudutaan lukukaudeksi kerrallaan erillisen hakumenettelyn kautta. Oppilaspaikan hakemiseen
päädytään, mikäli polikliinisen opetuksen
katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja kokonaiskuntoutumista. Hoitava lääkäri arvioi yhteistyössä oppilaan huoltajan sekä
oppilaan oman koulun kanssa hakeutumista polikliiniselle oppilaspaikalle. Suosituksen oppilasvalinnoista tekee asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat opetusjohtaja polikliinisen opetuksen koordinaattorina ja työryhmän puheenjohtajana, opetuksen suunnittelija, polikliinista opetusta antavien koulujen rehtorit, polikliinisten luokkien opettajat sekä lasten- ja
nuorisopsykiatrian avohoidosta vastaavat
lääkärit. Lopullisen päätöksen oppilaspaikoista tekee opetusjohtaja.

Polikliininen / avohoidollinen erityisluokkamuotoinen opetus
Polikliininen opetus on kuntouttavaa opetusta, jossa tiiviissä yhteistyössä huoltajan ja hoitotahon kanssa tuetaan oppilasta ja vahvistetaan hänen koulunkäyntinsä edellytyksiä ja valmiuksia. Polikliininen luokka ei ole oppilaan lopullinen
luokka, vaan jakson aikana oppilaan tilannetta arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Polikliinisen luokan yhtenä tavoitteena on kuntouttaa oppilasta siten, että paluu oman
lähtökoulun luokkaan on mahdollista.
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vien koulujen rehtorit. Lisäksi oppilaan
lausunnossa tulee olla suositus polikliinista opetusta antavasta opetusryhmästä.

Polikliiniselle luokalle hakeutumista varten tarvitaan:

 lääkärin lausunto, josta käyvät ilmi






perustelut polikliinisen opetuksen tarpeelle sekä hoitojärjestelyt
pedagoginen selvitys polikliiniseen
opetukseen siirtymisestä
oppilaan asian käsittely koulun pedagogisen tuen ryhmässä
molempien huoltajien suostumus oppilaan asian käsittelyyn oppilasvalintakokouksessa
kopio oppimissuunnitelmasta tai
HOJKSista
koulusopimus asianmukaisilla allekirjoituksilla

Pidennetty oppivelvollisuus
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

Oppilaan palatessa lähtökouluunsa polikliinista opetusta antavan koulun opettaja ja lähtökoulun vastaava opettaja
allekirjoittavat huoltajien kanssa sopimuksen kouluun palaamisesta. Polikliinisen opetusjakson päättyessä ja pääsääntöisen opetusryhmän vaihtuessa kevään
valintakokouksen valmistelun ja opetusjohtajan päätöksellä, oppilaasta laaditaan pedagoginen selvitys uuden opetuspaikan määrittämiseksi huhtikuun loppuun mennessä.
Kesken lukuvuoden vapautuvien oppilaspaikkojen valintakriteerit ovat samat
kuin varsinaisessa oppilasvalinnassa keväisin. Valintaryhmä kokoontuu tällöin
tarpeen vaatiessa ja sen jäseninä ovat
perusopetuspäällikkö, opetuksen suunnittelija sekä polikliinista opetusta anta-
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kuulovammaiset, esimerkiksi kuulokojetta käyttävät eivät automaattisesti kuulu
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin,
vaan tuen tarve tulee miettiä yksilöllisesti.

 Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edel-

tävässä esiopetuksessa sinä vuonna,
kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa
toisen vuoden oppivelvollisuuteen
kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa
tämän jälkeen perusopetuksen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja samalla
kertaa tehtävän erityisen tuen ensikertaisen päätöksen perusteluina tulee olla
alkuperäinien psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Tässä tapauksessa ei
tarvita pedagogista selvitystä. Päätöksen
pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee
opetusjohtaja.

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen
sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi
vuotta ja opiskelee esiopetuksessa
yhden vuoden, minkä jälkeen hän
aloittaa perusopetuksen.

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivel-

Pidennetty oppivelvollisuus voidaan järjestää kolmella tapaa:

vollisuuteen kuuluvan esiopetuksen
sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi
vuotta ja opiskelee esiopetuksessa
kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli kahdeksanvuotiaana.
Opetusjohtaja päättää koulunkäynnin
aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin.

Jos päätös on jäänyt tekemättä ennen
oppivelvollisuuden alkamista tai oppilaan
tilanne muuttuu esi- tai perusopetuksen
aikana, voidaan päätös poikkeuksellisesti
tehdä myöhemminkin. Tällöin oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös
vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon
ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin.
Yksi ylimääräinen vuosi oppivelvollisuutta takaa sen, että oppilas on vielä oppivelvollinen, vaikka jäisi kerran luokalleen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla 11 vuotta täyttyy vain siinä
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tapauksessa, että hän aloittaa oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen 6vuotiaana ja käyttää lain antaman mahdollisuuden saada esiopetusta kaksi
vuotta tai jää luokalleen.

yksilöllistettyjä oppimääriä. Toimintaalueet ovat motoriset taidot, kieli ja
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset
taidot. Toiminta-alueittain opiskelevien
oppilaiden opetus järjestetään Savion
koulussa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevien oppilaiden erityisen tuen päätös
tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan
jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Tarkistamista varten
oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys.
Selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää
psykologisella tai lääketieteellisellä arviolla tai muulla asiantuntijalausunnolla.
Jos oppilas ei enää arvion mukaan kuulu
pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy
yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Päätöksen tekee opetusjohtaja. Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä
voidaan tehdä, vaikka oppilas saisi sen
jälkeen edelleen erityistä tukea. Päätös
tehdään aina oppilaan edun ja tarpeiden
perusteella. Jos erityisen tuen antamisen
lopettamisesta tehdään päätös, samalla
tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä.

Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot
ja taidot, joiden avulla hän suoriutuu
mahdollisimman itsenäisesti elämässään.
Opetuksen suunnittelun lähtökohtana
ovat oppilaan vahvuudet. Koulupäivän
eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa,
ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan
yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt
sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toimintaalueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että
ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin
yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa, mutta opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. Opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä
edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opettajien, oppilaan, huoltajan sekä muiden eri asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä.

Toiminta-alueittain järjestettävä
opetus
Vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden
opetus voidaan järjestää oppiaineijaon
sijasta toiminta-alueittain. Opetuksen
järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen
päätöksessä. Opetus järjestetään toiminta-alueittain kun todetaan, ettei oppilas
kykene opiskelemaan edes oppiaineiden

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa
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mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa.

täisen oppilaan kohdalla, päätetään siitäkin erityisen tuen päätöksessä. Oppilaan
vapauttamisesta jonkin oppiaineen opiskelusta tai opetuksen poikkeamisesta
jonkin oppiaineen kohdalla vuosiluokan
tuntimääristä päätetään erityisen tuen
päätöksellä.

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen
harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas
on vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää
itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden kehittyminen.

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii
käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen.
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä toimintaan sekä
edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä.
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toimintaalueittain. Arviointi annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää
yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.
Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat
saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat.
Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksit-
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Tuntijaosta poikkeaminen

vaikeaa tai mahdotonta.

Tuntijaosta poikkeaminen on opetuksen
erityisjärjestely. Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin
ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jos
perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä
syistä.

Opetuksen erityisjärjestelyt vaativat erityisen tuen päätöksen tekemistä.
Opetuksen erityisjärjestelyiden ja kotiopetuksen osalta päätöksen tekemiseksi kasvatus- ja opetustoimeen toimitetaan:

 psykologinen tai lääketieteellinen al-

kuperäinen lausunto, josta käy selkeästi ilmi oppilaan kotiopetuksen tai
muiden erityisjärjestelyiden tarve
 pedagoginen selvitys täytettynä soveltuvin osin
Pedagogiseen selvitykseen kirjataan
suunnitelma opetuksen erityisjärjestelyistä sekä huoltajan kuuleminen ja
suostumus erityisten järjestelyiden toteuttamiseksi. Pedagoginen selvitys käsitellään koulun monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä.

Tuntijaosta poikkeaminen edellyttää pedagogisen selvityksen tekemistä ennen
opetusjohtajan tekemää erityisen tuen
päätöstä. Siinä yhteydessä perustellaan,
miksi esim. tuntimäärää halutaan alentaa. Perusteluna voivat olla mm. oppilaan terveydentilaan liittyvät syyt. Päätöksen perusteena tulee olla alkuperäinen lääkärin tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto. Tuntijaosta poikkeamisen päätös tehdään lukukaudeksi kerrallaan. Oppilaan HOJKS laaditaan / päivitetään vastaamaan uutta erityisen tuen
päätöstä.
Kotiopetuksen järjestäminen

Koulusta voi tulla opettaja oppilaan kotiin
tai muuhun asuinpaikkaan (esim. sairaala, perhekoti tai huostaan otettujen lasten sijoituspaikkana toimiva lastensuojelulaitos) antamaan opetusta. Tällaisessa
opetuksessa on kyse oppilaan opetukseen liittyvästä erityisjärjestelystä esim.
terveydellisestä tai sosiaalisesta syystä,
joka tekee tavallisesta koulunkäynnistä
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Periaatteena kotona järjestettävälle opetukselle on, että opetusta annetaan oppilaalle kuusi tuntia viikossa siten, että
neljä tuntia maksetaan keskitetyistä rahoista ja kaksi tuntia koulun omista rahoista. Oppilaan terveydentila huomioiden kotiopetusta järjestettäessä on opetus järjestettävä siten, että opetusta antaa kaksi- kolme eri opettajaa. Näin
opettajien mahdolliset sairastumiset eivät vaikuta suoraan opetuksen antamiseen, ja opetusta voidaan antaa mahdollisimman monipuolisesti. Opetus on pyrittävä järjestämään viivytyksettä ja
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
huoltajien suostumus erityisille opetusjärjestelyille on saatu ja yksikäsitteisesti
tulkittava lääkärinlausunto ja pedagoginen selvitys on asianmukaisesti käsitelty
koulun monialaisessa pedagogisen tuen
ryhmässä.
Päätöksen opetuksen erityisjärjestelyistä
tekee opetusjohtaja. Kun erityisen tuen
päätös on tehty, opetuksen erityisjärjestelyt kirjataan oppilaalle laadittavaan
HOJKS:iin.
Kun opetuksen erityisjärjestelyjä ei enää
tarvita, oppilaan erityisen tuen päätös
puretaan pedagogiseen selvitykseen nojautuen ja oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea. Pedagoginen selvitys käsitellään monialaisessa pedagogisen tuen
ryhmässä ja toimitetaan kasvatus- ja
opetustoimeen opetuksen suunnittelijalle. Tämän jälkeen päätöksen yleisopetukseen tai tehostettuun tukeen siirtämisestä tekee opetusjohtaja.
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Pedagoginen selvitys erityistä tukea
varten

netelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista
arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa.
Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä ja erityisen tuen tarpeen
ilmetessä opettajan on laadittava oppilasta pedagoginen selvitys. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan on pitänyt
olla pääsääntöisesti tehostetun tuen piirissä. Jollei oppilas ole ollut tehostetun
piirissä, erityisen tuen päätöksen tulee
tällöin perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuuden tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli erityisen tuen
tarpeen todetaan jatkuvan, opetusjohtaja tekee erityisen tuen jatkamisesta päätöksen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei
enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen
lopettamisesta tehdä päätös. Tuen lopettamispäätöksen tekee opetusjohtaja pedagogiseen selvitykseen nojautuen. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua
tukea.

Pedagoginen selvitys käsitellään koulun
monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä. Lisäksi opettajan on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Huoltajan ja oppilaan kuuleminen
tehdään pedagoginen selvitys lomakkeelle. Lisäksi pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä alkuperäisellä psykologisella tai lääketieteellisellä lausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella (sosiaalitoimen) selvityksellä. Lausunnosta tulee lähettää alkuperäinen
versio kasvatuksen ja opetuksen toimialaan pedagogisen selvityksen liitteenä.

Toisen luokan erityisen tuen oppilaille
tehdään erityisen tuen tarkistus
(pedagoginen selvitys) helmikuun loppuun mennessä, ja kuudennen luokan
erityisen tuen oppilaaille tehdään erityisen tuen tarkistus (pedagoginen selvitys)
tammikuun loppuun mennessä. Myös
kaikille muille oppilaille pyritään tarpeen
mukaan tekemään erityisen tarkistus
(pedagoginen selvitys) helmikuun loppuun mennessä. Jos koulun monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä todetaan
pedagogiseen selvitykseen perustuen,
että oppilas voi siirtyä tehostettuun tukeen. Opetusjohtaja tekee päätöksen
oppilaan siirtymisestä tehostetun tuen
piiriin. Tällöin oppilaalle laaditaan jatkossa oppimissuunnitelma.

Pedagoginen selvitys käsitellään koulun
monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä. Pedagogisen selvityksen perusteella
opetusjohtaja tekee päätöksen oppilaalle
annettavasta erityisestä tuesta.
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, avustajiin ja
muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelume-
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Pedagoginen selvitys laaditaan Wilmaan
oppilaan tietoihin tuki-välilehdelle. Lomakkeen täyttöohjeet ovat Intranetissä
Kertussa.

misen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee
päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen
poikkeava järjestäminen.

Pedagoginen selvitys laaditaan ja toimitetaan opetuksen suunnittelijalle kasvatus- ja opetustoimeen

 kun oppilas tarvitsee erityisen tuen








päätöksen
2. luokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille helmikuun loppuun
mennessä
6. luokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille tammikuun loppuun
mennessä
kun erityisen tuen oppilaan opetuspaikka vaihtuu tai hän siirtyy yleisopetuksesta erityisluokkaan tai erityisluokasta yleisopetuksen luokkaan
kun arvioidaan, ettei oppilas enää
tarvitse erityistä tukea ja siirtyy saamaan tehostettua tukea
aina, kun erityisen tuen tarve muuttuu oleellisesti
kun oppilas tarvitsee opetuksen erityisjärjestelyiden päätöksen

Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen antaminen edellyttää opetusjohtajan tekemää kirjallista päätöstä.
Ennen erityisen päätöksen tekemistä tulee kuulla oppilaan huoltajaa tai hänen
laillista edustajaansa. Tarkemmat ohjeet
kuulemisesta ovat kasvatus- ja opetustoimen ryhmäkirjeessä 17/2014. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestä-
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Erityisen tuen hakeminen
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Erityisluokkapaikan hakeminen
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HOJKS

pilaalle osana tehostettua tukea tehtyä
oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista
selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. HOJKSissa ei
kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava HOJKS. Suunnitelmasta tulee ilmetä
oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS laaditaan kahden
kuukauden sisällä (poislukien loma-ajat)
siitä, kun erityisen tuen päätös on tullut
koululle tiedoksi.

Erityisen tuen päätöksellä opiskelevan
oppilaan opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijaan toiminta-alueittain. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin
toiminta-alueen tavoitteet ja keskeiset
sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan HOJKSissa. Tavoitteet
asetetaan yksilöllisesti siten, että ne ovat
saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.

HOJKS on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen
asiakirja. Oppilaan opettajat laativat
suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja
huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä
estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.
Luokanvalvoja / luokanopettaja kokoaa
suunnitelman.

HOJKS tulee päivittää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa,
oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelma päivitetään ainakin syyslukukauden alkaessa lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi HOJKSia muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. HOJKS:n päivittäminen / seuranta tehdään kevätlukukaudella toukokuun puoliväliin mennessä. Oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja
vastaa HOJKS-asiakirjaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisen päivittämisestä
ja seurannasta. Luokanvalvoja / luokanopettaja vastaa HOJKS:n seurantatietojen kokoamisesta.

HOJKS:n tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja
kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen
sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja
muista tarvittavista tukitoimista. Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa
oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän
mukaan, hänelle kirjataan HOJKSasiakirjaan tästä tarpeelliset tiedot. Jos
oppilaalla on yksilöllistettyjä oppiaineita,
kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava
opettaja / opettajat laativat yhdessä yksilöllistämiseen liittyvät oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet. Laatimiseen voi osallistua myös erityisopettaja.

HOJKS laaditaan Wilmaan oppilaan tietoihin tuki-välilehdelle. Lomakkeen täyttöohjeet ovat Intranetissä Kertussa.

HOJKSin laatimisessa hyödynnetään op-
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Kuudesluokkalaisten HOJKSit lähetetään
touko-kesäkuussa kasvatus- ja opetustoimeen opetuksen suunnittelijalle. Opetuksen suunnittelija lähettää HOJKSit oppilaiden tulevaan yläkouluun rehtorille.

pedagogiseen selvitykseen ja tarvittaessa muuhun asiantuntijalausuntoon nojautuen, oppilaan oppimissuunnitelma
päivitetään vastaamaan nykyistä tuen
tarvetta.

Siirtyminen erityisestä tuesta tehostettuun tukeen

Muuttajat, joilla on erityisen tuen
päätös

Jos oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea ja hänelle haetaan päätöstä erityisen
tuen lopettamiseksi, lomakkeen kohtaan
erityisen tuen tarpeet kirjataan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea
ja hänelle haetaan erityisen tuen lopettamisen päätöstä ja siirtymistä tehostettuun tukeen. P erustelut erityisen
tuen lopettamiseen kirjataan samaan
yhteyteen. Kun opetusjohtaja on tehnyt
päätöksen erityisen tuen lopettamisesta

Keravalle muuttavien erityisen tuen
oppilaiden huoltajat ovat yhteydessä
suoraan kasvatuksen ja opetuksen toimialaan koulupaikan määrittämiseksi.
Opetuksen suunnittelija pyytää vieraalta
kunnalta oppilaan opetuksen kannalta
välttämättömät asiakirjat päätöksentekoa varten. Luottamuksellisten asiakirjojen siirtämiseen tarvitaan huoltajan/
huoltajien kirjallinen lupa. Opetuksen
suunnittelija vastaa luvan hankkimisesta.
Opetuksen suunnittelija valmistelee luokkasijoitusta vastaanottavan koulun rehtorin, lähettävän koulun rehtorin sekä
tarvittavien oppilashuoltohenkilöiden
kanssa sekä hoitaa huoltajan kuulemisen
luokkasijoituksesta. Rehtori tuo asian
tiedoksi oppilasta opettaville opettajille.
Opetusjohtaja tekee oppilaalle opetuspaikan määräämispäätöksen.
Oppilaan tuen tarkistamiseksi laaditaan
vastaanottavassa koulussa pedagoginen
selvitys. Pedagogisen selvityksen käsittely monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä tapahtuu siinä koulussa, jossa
pääasiallinen vastuu selvityksen laatimisesta on. Pedagogisen selvityksen tekemisestä vastaa vastaanottavan koulun
luokanopettaja / luokanvalvoja. Pedagoginen selvitys laaditaan yhteistyössä
huoltajan kanssa. Pedagoginen selvitys
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lähetetään opetuksen suunnittelijalle.
Selvitys on laadittava viimeistään kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun oppilas on
saapunut uuteen luokkaan. Kesän aikana
muuttaneista pedagogisten selvitysten
on oltava kasvatus- ja opetustoimessa
ennen tilastointipäivää 20.9.
Jos erityisen tuen oppilas vaihtaa perustelluista syistä kaupungin sisällä toiseen
kouluun, laaditaan oppilaalle pedagoginen selvitys. Sijoitusjärjestelyistä keskustellaan opetuksen suunnittelijan
kanssa ennen pedagogisen selvityksen
laatimista. Pedagogisen selvityksen tekemisestä vastaa lähettävän koulun luokanopettaja / luokanvalvoja. Lähettävän
koulun rehtori tekee huoltajan kuulemisen opetuspaikasta oman kunnan sisäisessä muutossa. Kuulemislomake lähetetään opetuksen suunnittelijalle.
Kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat
koossa ja valmisteltuja, tehdään oppilaalle uusi erityisen tuen päätös, jossa
määritellään oppilaan opetuspaikka.
Opetusjohtajan päätös lähetetään tiedoksi huoltajalle ja lähettävän ja vastaanottavan koulun rehtorille.
HOJKS päivitetään uudessa opetuspaikassa yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja
muiden tarvittavien henkilöiden kanssa.
Suositus on, että erityisen tuen päätösprosessi käydään läpi ennen muuttoa.
Jos muutto tapahtuu kuitenkin ennen
kuin päätösprosessi on käyty loppuun,
muuttaja voidaan sijoittaa luokkaan jo
ennen erityisen tuen päätöstä. Opetuksen suunnittelijaan on kuitenkin otettava
yhteys ennen luokkaan sijoittamista.
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OPPILASHUOLTO

taja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn
voi osallistua koululääkäri, lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä opettajien
edustaja. Yläkoulussa ryhmään voi kuulua myös opinto-ohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä, ja ryhmä voi tarvittaessa
kuulla muita asiantuntijoita.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan
hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda oppilaille terve
ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä
syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön
hyvinvointia. Oppilashuollon toiminnan
avulla varmistetaan oppilaille tasavertainen mahdollisuus ikäkauden ja edellytysten mukaiseen kasvuun, kehitykseen ja
oppimiseen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä lapsen ja oppilaan
tukea.

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja koulukuraattoripalveluja sekä
yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä,
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden
yksilölliset edellytykset, voimavarat ja
tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun
arjessa.

Koulun oppilashuoltoon kuuluvat psykologi- ja koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Yhteisöllinen oppilashuolto
Jokaisessa keravalaisessa koulussa toimii
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Esiopetuksessa yhteisöllistä oppilashuoltoa
toteutetaan alueellisesti. Yhteisölliseen
oppilashuoltoon kuuluvat oppilashuollon
palvelut, opetuksen sisällöt ja menetelmät, koko koulua koskeva turvallisuus,
oppilaiden osallisuutta vahvistavat käytänteet, oppilashuoltosuunnitelman laatiminen, tiimitoiminta, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä huoltajien ja oppilaiden
kanssa tehtävä yhteistyö. Ryhmään kuuluvat rehtori, psykologi, koulukuraattori,
terveydenhoitaja, erityisopettaja, turvallisuusvastaava, oppilaskunnan ohjaava
opettaja ja huoltajien ja oppilaitten edus-
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Oppilashuollon asiantuntijaryhmä ja asiakkuus

harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi
katsomiltaan asiantuntijoilta.

Koulun henkilöstö voi konsultoida nimettömästi oppilashuoltoa silloin, kun oppilaasta herää huoli ja tarvitaan arviota
oppilaan ohjaamisesta tuen piiriin.

Opettaja on ennen ryhmän kokoontumista huoltajiin yhteydessä ja ehdottaa heille ryhmän jäseniä sekä kokoontumista,
ellei oppilas tätä painavasta syystä kiellä.
Oppilas voi myös painavasta syystä kieltää itseään koskevien tietojen antamisen
huoltajille. Vajaavaltaisen oppilaan edun
toteutumista arvio oppilashuollon henkilöstö. Lähtökohtaisesti huoltaja ja oppilas
osallistuvat kokoontumiseen.

Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän
tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä. Asian vireillepanoon ja
ryhmän koolle kutsumiseen vaaditaan
huoltajien ja oppilaan kirjallinen suostumus. Ryhmän koollekutsuja on se opetushenkilöstön tai oppilashuollon ammattilainen, jolle oppilaan opetus ja / tai tuen antaminen kuuluvat. Ryhmän vastuuhenkilö voi olla opettaja tai oppilashuollon ammattilainen. Ryhmän monialainen
kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen

Kokoontumisen alussa huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa ryhmän kokoontumiselle. Mikäli käsiteltävä asia tai ryhmän
kokoonpano muuttuvat, pyydetään uutta
kokoontumista varten uusi kirjallinen lupa huoltajilta.
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Oppilashuoltokertomus laaditaan sähköiseen järjestelmään. Ryhmän vastuuhenkilö vastaa oppilashuollon kertomuksen kirjaamisesta.
Kertomukseen kirjataan yksilökohtaisen
oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Oppilashuollon kertomusten tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja saavat käsitellä ne
henkilöt, joiden asian käsittelyyn on
huoltajien ja oppilaan antama kirjallinen
suostumus. Kirjallinen suostumus on sama lomake, jolla pyydetään huoltajilta ja
oppilaalta ryhmän kokoontumiselle.
Oppilashuollon kertomus laaditaan aika-
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järjestyksessä jatkuvaan muotoon, ja
siihen kirjataan seuraavat asiat:

Oppilaalle järjestetään mahdollisuus keskustella tarpeen vaatiessa henkilökohtaisesti psykologin tai koulukuraattorin kansa viimeistään seitsemäntenä koulun
työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai
huoltaja on tätä pyytänyt. Kiireellisessä
tapauksessa keskustelumahdollisuus järjestetään samana tai seuraavana koulun
työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon asiantuntija.

 yksittäisen oppilaan nimi, henkilötun-

nus, kotikunta ja yhteystiedot sekä
alaikäisen oppilaan huoltajan tai
muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka
-asemansa
 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja
heidän asemansa
 asian aihe ja vireille panija
 oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset
 toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat
ja nykyiset tukitoimet
 tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä
 toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja,
kenelle sivulliselle ja millä perusteella
tietoja on luovutettu.

Oppilas voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta.
Yksittäiseen oppilashuoltoon kuuluvat
myös oppilashuollon henkilökohtainen
asiakkuus sekä muu oppilashuollon
suuntaan tehtävä konsultaatio.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti koulukuraattorit kirjaavat asiakastiedot koulukuraattorin asiakaskertomukseen.
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Psykologi

Psykologi tukee oppilasta, perhettä tai
oppilasryhmiä myös erilaisissa kriisitilanteissa sekä toimii koulun kriisiryhmän
jäsenenä. Ennaltaehkäisevässä työssä
psykologi voi toimia mm. erilaisten ryhmien vetäjänä, konsulttina, kouluttajana,
yhteistyökumppanina tai jäsenenä.

Psykologityön keskeisenä periaatteena
on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä edistää oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin toteutumista kouluyhteisössä.
Psykologi osallistuu oppilaiden ja oppilasryhmien koulunkäynnin seurantaan ja
tukemiseen pääasiassa konsultoiden,
neuvotellen, ohjaten ja tukien.

Psykologi osallistuu koulun toimintaan ja
sen kehittämiseen mm. yhteisöllisen oppilashuolto- ja konsultaatioryhmän jäsenenä sekä toimii erilaisissa kuntakohtaisissa oppilashuollon kokouksissa. Psykologilla on keskeinen asema koulutoimessa oman alansa asiantuntijana ja yhteistyökumppanina kodin ja koulun yhteistyössä sekä yhdyshenkilönä tutkiviin,
hoitaviin ja kuntouttaviin tahoihin päin.
Yksilötyössä psykologista osaamista tarvitaan esim. muualta tulevan tutkimustiedon yhteen sovittamissa käytännön
koulutyöhön. Laajemmassa merkityksessä keskeisenä haasteena on osallistuminen hyvien yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen lasten ja nuorten monialaisessa kentässä.

Psykologi toimii yhteistyössä sekä oppilaan ja hänen perheensä että koulun
henkilökunnan ja tarvittaessa monenlaisten yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan
tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen
yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä
ennaltaehkäisevästi että korjaavasti.
Psykologi osallistuu tarvittaessa asiantuntijaryhmiin, jossa suunnitellaan ja
seurataan yksilökohtaisen oppilashuollon
järjestämistä ja toteuttamista. Yksilötyössä psykologin vastaanotolle ohjaudutaan erilaisten oppimiseen, psyykkiseen
hyvinvointiin, käyttäytymiseen, keskittymiseen ja laajemmin koulun ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologi tekee
myös psykologisia perustutkimuksia sekä
ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Mikäli yleisopetuksen oppilas tarvitsee tutkimuksia oppimisvaikeuksien vuoksi, edellytetään pääsääntöisesti, että oppilas on saanut tukiopetusta, erityisopettajan tukea, ja että hänelle on tehty yleisen tai tehostetun
tuen oppimissuunnitelma. Psykologi antaa tarvittaessa lausuntoja erilaisten
opetusjärjestelyjen suunnittelun tueksi
ja osallistuu suunnitelmien päivittämiseen.
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Koulukuraattori

veyttä ja hyvinvointia, löytää riskit ja
poikkeamat ja ohjata tarvittaessa hoitoon.

Koulukuraattorityö on osa koulun oppilashuollon palveluja. Koulukuraattorin
työn perustarkoitus on edistää ja tukea
lasten koulunkäyntiä, sosiaalista kasvua
ja kehitystä sekä toimia sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisön kehittämisessä
ja kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä. Koulukuraattori tarjoaa
kouluyhteisölle kuraattorin palveluja ja
huolehtii osaltaan yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen järjestämisestä oppilaille ja
perheille. Kouluuraattori tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan, oppilaan, perheen ja muiden oppilaan hyvinvoinnista
vastaavien tahojen kanssa. Koulukuraattorin toiminnalla ja asiantuntemuksella
pyritään ennaltaehkäisemään oppilaiden
syrjäytymistä ja löytämään lapsen kehitystä sekä koulunkäyntiä tukevia ja korjaavia ratkaisuja.

Kouluterveydenhuoltotyö on osa oppilashuoltoa ja se toimii kiinteässä yhteydessä muun oppilashuollon kanssa. Tavoitteena on tarvittaessa tehdä kouluun tullessa henkilökohtainen kouluterveydenhuollon suunnitelma, joka on neuvolaterveydenhuollon suunnitelman jatke. Neuvolassa aloitettu lapsen terveyskertomus
siirtyy kouluterveydenhuoltoon lapsen
aloittaessa koulun.
Asetus neuvola - ja kouluterveydenhuollon tarkastuksista on tullut voimaan v.
2011 alussa. Keravalla on käynnissä asetuksen mukainen tarkastusohjelma. Ohjelman toteutus porrastetaan aiempiin
tarkastuksiin sopeuttaen. Asetuksen mukaisesti 1., 5. ja 8. luokalla on ns. laajaalainen terveystarkastus, joka sisältää
sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemän tarkastuksen ja huoltajan osallistumisen tarkastukseen.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on
turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle
mahdollisimman terve kasvu ja kehitys,
juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja
luoda perusta aikuisiän terveydelle.

Kouluuntuloterveystarkastus ensimmäisen luokan oppilaalle (terveydenhoitajan
osuus laaja-alaisesta terveystarkastuksesta) tehdään Keravalla ensisijaisesti
kouluuntulokesänä ja viimeistään syyslomaan mennessä.

Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko
kouluajan. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Yläasteelle siirtyvien (7.lk) terveystarkastuksia tehdään jo kesällä ja syyslukukauden aikana ja huoltajan osallistumista
siihen toivotaan (asetuksen soveltamisohjeen mukainen sovellus Keravalla).

Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka
tarkoituksena on tukea koululaisen tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida ter-

Edellä mainituista terveystarkastuksista
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informoidaan kouluun tulevien ilmoittautumispäivänä sekä kouluun tutustumispäivänä.
Vanhemmat tilaavat itse lapsen / nuoren
terveystarkastusajan tulevan koulun terveydenhoitajalta tutustumispäivän jälkeen toukokuussa kesän tarkastuksiin tai
heti koulun alettua elokuussa.

Välivuosien (luokat 2,3,4,6 ja 9) terveystarkastukset tekee terveydenhoitaja.
Muut somaattiset sairaudet kuuluvat
omalääkärin vastuualueeseen.
Koulupäivän aikana sairastuneille annetaan ensiapu ja äkillistä lääkärin hoitoa
tarvitsevat ohjataan päivystykseen.

PERUSOPETUKSEN JÄLKEISET
OPINNOT
Oppilaiden ohjautuminen perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja toiselle asteella on kuvattu lukuvuosittain päivitettävässä ohjauksen yhteistyösuunnitelmassa:
https://docs.google.com/file/
d/0B9JvD4E72rUENkh0RVBKdlNFZEU/
edit?pli=1
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LUKIO JA AIKUISLUKIO
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NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN PEDAGOGISEN TUEN POLKU
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PEDAGOGINEN TUKI NUORTEN LUKIOKOULUTUKSESSA

opiskelijat, jotka kaipaavat pedagogista
tukea opinnoissaan. Tieto tuen tarpeesta
voi tulla huoltajalta, ryhmänohjaajalta
tai opiskeluhuollosta.

Lukio-opiskelu merkitsee opiskelijalle uusia haasteita, joista suoriutumiseen heillä
on eritasoisia valmiuksia. Monelle opiskelijalle tulee yllätyksenä mm. työmäärän
kasvu, arvioinnin tiukentuminen, vastuun
lisääntyminen, organisointi- ja suunnittelutaitojen tarpeellisuus sekä totuttua nopeampi eteneminen oppiaineissa. Vaikka
todettuja oppimisvaikeuksia ei olisikaan,
voi tuen ja ohjauksen tarve olla ainakin
alkuun suuri.

Pedagogisen tuen ryhmä toimii yhteistyössä opiskelijan ja huoltajan kanssa.
Ryhmä joko konsultoi tai kutsuu kokoukseen tarvittavat muut asiantuntijat. Monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä
sovitut tukitoimet kirjataan Wilmaan lukioaikaisen tuen suunnitelmaan.
Yleinen tuki

Pedagogisen tuen ryhmät

Keravan lukiossa ja aikuislukiossa huolehditaan kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnista. Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Yleinen tuki
ja ohjaus on kaikille kuuluvaa ongelmien
ennaltaehkäisyyn pyrkivää tukea ja varhaisen puuttumisen muoto. Yleiseen tukeen kuuluu pulmien havaitseminen ja
tuen antaminen arkipäivän tilanteissa.
Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opiskeluun ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen opiskelijan oikeus. Yleiseen tukeen ja
ohjaukseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet. Yhteistyössä pyritään sekä
kehittämään yhteisön kykyä havaita,
tunnistaa ja tarjota tukea arkipäivän tilanteissa että luomaan toimivia tukimuotoja ja yhteisöllisiä rakenteita opiskelun
ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Oppilaitoksen yhteisöllisyyttä
kehitetään ja siinä huomioidaan opiskelijoiden edustus. Koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden tukemiseen kiinnittämällä huomiota opintojen ja arjen sujuvuuteen, poissaoloihin ja tukitarpeisiin.

Pedagogisen tuen ryhmien tehtävänä on
eri pedagogisten tuen muotojen priorisointi sekä pedagogisen tuen koordinointi ja tuen organisointi. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat rehtori puheenjohtajana, opinto-ohjaajat sekä erityisopettaja
ja vuorotellen eri aineryhmistä
(äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka) pedagogisen tuen vastaavat opettajat, jotka ottavat kantaa opiskelijoille tai
opiskelijalle mahdollisiin ratkaisuihin kyseisen oppiaineen tai aineryhmän osalta.
Käytännössä tuki järjestetään siten, että
ryhmänohjaajat / opinto-ohjaajat ja erityisopettaja käyvät säännöllisesti läpi
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en tarve. Nuoruusiässä korostuvat kasvuun, kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat, jotka saattavat vaikeuttaa monella eri tavalla opiskelua. Edellä
mainitut syyt ilmenevät toisinaan runsaina poissaolona, jota puolestaan edelleen
vaikeuttavat opinnoissa etenemistä.

Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opiskelijan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan
oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa
opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.
Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia
ja opiskeluhuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin
opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa
opiskelijan ja huoltajan kanssa.

Tarjottavista tuen muodoista informoidaan säännöllisesti, jotta opiskelijat ja
huoltajat voivat myös itse toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti. Ongelmiin tartutaan ja pyritään sekä selvittämään että
tarjoamaan tukea. Tuen suunnittelussa
keskeisenä ovat realistiset aikatavoitteet,
joiden aikana asetetut tavoitteet pyritään
saavuttamaan. Tehostettua tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu voidaan suunnitella tarpeen mukaan joustavasti.

Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin
tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Lukio
käyttää lukioaikaista tuen suunnitelmaa
vastaamaan yksittäisten opiskelijan tuen
tarpeisiin.

Erityinen tuki

Erityinen tuki on kokonaisvaltaista ja
suunnitelmallista tukemista. Erityisen
tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea
opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukioopintonsa. Laissa säädetyillä erityisillä
opetuksen järjestelyillä pyritään poistamaan tuen oppimisen esteitä ja tukemaan oppilaan yksilöllistä kehitystä.
Opiskelun erityinen tuki koskee kaikkia
niitä opiskelijoita, jotka ovat tilapäisesti
jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden
toimintaedellytykset ovat heikentyneet
vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Tämän lisäksi tuen piiriin
kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat
psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelija voi tarvita erityistä tukea myös mie-

Tehostettu tuki
Tehostettu tuki on luonteeltaan yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää. Tukea tarvitaan säännöllisesti tai
samaan aikaan useita tuen muotoja. Tukimuodot kirjataan lukioaikaisen tuen suunnitelmaan.
Lukion erityisjärjestelyt ja tukitoimet kohdistuvat ensisijaisesti oppimisen pulmiin,
oman oppimistyylin löytämiseen ja itsetunnon vahvistamiseen. Tavallisimpia tehostetun tuen tilanteita ovat tilapäinen hitaus
opintojen etenemisessä, opiskelun edellytysten heikentyminen terveydellisistä syistä sekä muu psyykkisen tai sosiaalisen tu-
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lenterveysongelmien tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

lee yleensä aineenopettajien kanssa sopivista erityisjärjestelyistä kussakin aineessa.

Erityistä tukea lukiossa on järjestettävä
opiskelijoille, jotka ovat jo perusopetuksessa saaneet erityistä tukea. Lukion
opettajan tulee tutustua lukioon valitun
perusopetuksessa erityistä tukea saaneen opiskelijan HOJK:siin ennen kurssin
alkua. Lukioon tullessa opiskelijan yksilölliset tarpeet tulee huomioida oppimistilanteissa ja kokeissa. Jos opiskelijan
kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta
lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.

Erityinen tuki on samoin kuin muukin
ohjaus ja opiskeluhuolto koko kouluyhteisön asia, jokainen voi tehdä asioita
jotka helpottavat tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelua.
Tukimuodot
Nuorten lukiokoulutuksessa annettavia
tukimuotoja ovat:

Osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus; erityisopettajan antama tuki oppimistilanteissa

0-kurssit

Hitaammin etenevät kurssit

Pajat

Tukiopetus

Valmentavat kurssit

Koejärjestelyt

Motivaation tukeminen joustavilla
opintopoluilla

Lukion suorittaminen 3,5 tai 4vuotisena perustellusta syystä

Ohjauksellinen tuki

Tulkitsemispalvelut

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen

Ylioppilaskokeen erityisjärjestelyt
Osa-aikainen erityisopetus / samanaikaisopetus, erityisopettajan antama tuki oppimistilanteissa

Lukiokoulutuksessa erityinen tuki saa
kuitenkin peruskoulusta ja muusta toisesta asteesta poiketen eri merkityksen,
koska tavoitteet pysyvät kaikille samoina
opiskelun erityisestä pedagogisesta tuesta huolimatta. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan kuitenkin lukiolain mukaan järjestää osittain
toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja
lukion opetussuunnitelmassa määrätään.
Opiskelijalle laaditaan suunnitelma, johon kirjataan miten yksilölliset toimenpiteet toteutetaan. Järjestelyt edellyttävät
yksilöllisten tarpeiden huomioimista
suunnittelussa, monen toimijan yhteistyötä, päätöksiä ja kirjaamista. Suunnitelman perusteena on aina jokin asiantuntijalausunto (lääkäri, erityisopettaja,
psykologi, HOJKS). Erityisen tuen vaiheessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa (alle 18 v). Yhteistyötä
tehdään myös useamman lukion henkilökuntaan kuuluvan sekä muun asiantuntijan ja tarvittaessa myös nuoren tukiverkoston kanssa. Erityisopettaja neuvotte-

Erityisopettaja tekee opiskelijoiden eri-
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tyisopetuksellisten tarpeiden yksilölliset
selvitykset sisältäen luki-testaukset lausuntoineen sekä antaa erityistä tukea
opiskelijalle. Hän konsultoi opettajien
kanssa erityisen tuen tarpeesta ja toimintamuodoista sekä toimii samanaikaisopettajana kursseilla. Lisäksi erityisopettaja osallistuu yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn sekä Keravan lukion erityisen tuen kehittämiseen
yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

lukion englannissa. Ruotsin 1—2 kursseista hylätyn arvosanan saaneille on
oma ryhmä, jossa ruotsinopettaja ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä. Tätä
kutsutaan samanaikaisopetuksena annettavakasi tukiopetukseksi.
Pajat
Matematiikassa, ruotsissa ja äidinkielessä sekä englannissa on tarjolla pajatoimintaa. Sen tarkoitus on auttaa opiskelijoita suoriutumaan kotitehtävistä sekä
toimii samalla ryhmämuotoisen tukiopetuksen muotona. Pajat merkitään opiskelijoiden työjärjestyksiin.

0-kurssit
Opiskelija voidaan ohjata 0-kurssille matematiikassa, ruotsissa ja englannissa
sekä äidinkielessä. Kurssi kertaa keskeisimmän peruskoulun oppiaineksen ja antaa pohjaa suoriutua pakollisista kursseista. 0-kurssille ohjaudutaan peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen perusteella. 0-kurssi on luonteeltaan ennakoivaa tukea.

Tukiopetus
Opiskelija, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee
oppimisessaan tukea, on oikeus saada
tukiopetusta. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, säännöllistä tai sitä voidaan antaa tarvittaessa. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu. Aloitteen tukiopetuksen
antamisesta tekee ensisijaisesti opiskelija itse, mutta aloite voi tulla myös huoltajalta, aineenopettajalta, opintoohjaajalta, ryhmänohjaajalta, erityisopettajalta, psykologilta tai muulta lukion henkilökuntaan kuuluvalta. Tukiopetusta voidaan antaa työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana samanaikaisopetuksena tai oppituntien ulkopuolella
pienryhmässä tai yksilöllisesti. Uutena
tukimuotona aloitetaan teemoitetut tukiopetukset. Teemoitetut tukiopetukset
voidaan toteuttaa aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Hitaammin etenevät kurssit
Hitaammin eteneviä kursseja on tarjolla
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Valmentavat kurssit
Valinnaiskurssina tarjotaan valmentava
kurssi OP4, jonka sisältönä ovat mm.
oman yksilöllisen opiskelutyylin löytäminen (mukaan lukien tehokkaat opiskelumenetelmät, tvt-välineiden ja erilaisten
sovellusten hyödyntäminen opiskelun
tukena), luetun ymmärtämistaitojen ja
kirjallisen ilmaisun kehittäminen sekä
ylipäätään oppimista tukevan ajatusmaailman ja asenteiden aikaansaaminen. Valinnaiskurssille ohjataan opiskelijoita,
joilla on tarve parantaa edellä mainittuja
valmiuksia. Valmentava kurssi painottaa
oppimista ja oppimaan oppimista suorittamisen sijaan.

psyykkinen valmennus ja motivointi

Motivaation tukeminen joustavilla
opintopoluilla
Motivaatiota tuetaan keskiasteen yhteistyöllä, työelämäyhteistyöllä ja työssä oppimisella ja projektioppimisella. Opiskelijaa ohjataan kokoamaan oma oppimisensa polku eri oppilaitosten tarjonnasta.
Lukion suorittaminen 3,5 tai 4vuotisena perustellusta syystä
Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Lukio-opinnot on pääsääntöisesti parasta
suorittaa kyseisessä ajassa. Toisinaan
lopputuloksen kannalta opintoja on perustellusta syystä parempi venyttää
3,5:een tai 4:ään vuoteen. Opintojen
loppuunsaattamiseksi voi olla lisäksi tarpeen pohtia tutkinnon laajuutta eli tutkinnon suorittamista aikuislukion oppimäärän mukaisesti.

Koejärjestelyt
Opiskelijaa voidaan tukea erilaisin koejärjestelyillä, esim.

ositettu koe: yhden laajan kokeen
sijaan koe suoritetaan osissa

räätälöity koe (ns.viitoskoe), jolloin
tavoitteena on kurssin läpäisy

kokeen erityisjärjestelyt
(mahdollisuus tehdä koe omassa
tilassa, istumapaikka erillään auditoriossa tms.)

tietokoneen käyttö koetilanteessa
(helpottaa tekstin tuottamista ja
muokkaamista sekä vaikealukuisen
käsialan lukemista ja erityisen kirjoitusvaikeuden huomioon ottamista)

perinteisten kokeiden korvaaminen
pari tai ryhmäkokeella, yhteistuotoksilla tai portfolioilla

Ohjauksellinen tuki
Ohjauksen tarkoituksena on opiskelijan
hyvinvointi, tasapainoinen kehitys sekä
ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskelijaa
tuetaan opintojen eri vaiheissa yksilöllisesti. Tavoitteena on vahvistaa hänen
opiskeluvalmiuksiaan ja tukea tulevaa
koulutusta sekä elämänuraa koskevia
valintoja ja ratkaisuja. Ohjauksen tehtävänä on myös edistää koulutuksellista,
etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa
sekä ehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä.
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Oppilaitoksen koko henkilöstö osallistuu
ohjauksen toteuttamiseen. Ohjauksen toimintamuodot vaihtelevat opiskelijan tarpeiden mukaan. Ohjaukseen kiinnitetään
erityistä huomiota opintojen alussa.

Opetus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien ja opiskelijoiden kanssa siten, että
jokainen opiskelija saa tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koti
voi tukea parhaiten nuorten opiskelua
kannustamalla nuorta opinnoissa sekä
mahdollisuuksien mukaan auttamalla läksyissä ja kokeisiin valmistautumisessa.
Huoltajille ja opiskelijoille annetaan tietoa
opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, opiskelijan tuen tarpeista ja tuen
saannin mahdollisuuksista, opiskeluhuollon roolista ja huoltajan ja opiskelijan
mahdollisuudesta osallistua kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Aloittavat opiskelijat perehdytetään ensimmäisinä kuukausina oppilaitoksen toimintaan ja tarvittaviin opiskelumenetelmiin. Uudet opiskelijat opiskelevat kaksi
ensimmäistä jaksoa omissa ryhmissä.
Ryhmille ja koko ikäluokalle järjestetään
erilaista ryhmäyttävää toimintaa, vanhempien opiskelijoiden tutor-tukea sekä
huoltajille tiedotuspainotteinen vanhempainilta.

Opettajilla on velvollisuus konsultoida
opiskeluhuollon ammattihenkilöitä aina
opiskelijoita koskevissa huolissa. Selvissä
asioissa on syytä ohjata opiskelija suoraan terveydenhoitajan, psykologin tai
kuraattorin palveluun. Tarvittaessa perustetaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Tulkitsemispalveluiden järjestämisestä
päättää opetusjohtaja. Tulkitsemispalveluita käytetään tarvittaessa maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksen osana.

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Huoltajien ja opiskelijan kanssa voidaan
yhdessä miettiä niitä tukitapoja ja materiaaleja, joiden avulla opiskelun ja
oppimisen taitoja pystyy harjoittelemaan
(kuten peleissä, tietokoneavusteisissa
opetusohjelmissa, sähköisissä oppikirjamateriaaleissa tai apuvälineissä). Kodin,
oppilaitoksen ja opiskeluhuollon hyvällä
yhteistyöllä voidaan merkittävästi tukea
opiskelijan opiskelua. Yhteistyön muotoja
ovat esimerkiksi:

vanhempainillat

henkilökohtaiset keskustelut opiskelijoiden / huoltajien kanssa

tiedotteet, sähköinen viestintä

juhlat ja teemapäivät

retket

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Käytettävä tiedotuskanava on Wilma-

Ohjauksen tukena toimivat myös opiskeluhuoltohenkilöstö, tutoropiskelijat, opiskelijakunta ja lukion muu henkilökunta.
Opiskelija ja hänen huoltajansa saavat
tietoa ohjauksesta koulun kotisivuilta, oppaista ja lukion tiedotteista sekä vanhempainilloista.
Tulkitsemispalvelut
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järjestelmän sähköiset tiedotteet ja oppilaitoksen omat kotisivut sekä Facebook. Huoltajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua koulun lukuvuosisuunnitelmaan Wilma-järjestelmän kautta.
Opetuspalvelujen laadun seurantaa tehdään kaupunkitasoisesti vanhemmille suunnatulla huoltajakyselyllä, jonka yhtenä osaalueena on yhteistyö kodin ja oppilaitoksen
välillä. Lukiolla toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely eri opiskelijaryhmille.

netta vastaamiseen, oikeus erilliseen koetilaan sekä isokirjaimiset koetehtävät. Opiskelija voidaan myös kokonaan vapauttaa
kuullunymmärtämisen kokeesta. Erityisjärjestelyjä tulee olla kokeiltu ennen niiden
hakemista Ylioppilastutkintolautakunnalta.
Lukioaikainen tuen suunnitelma

Lukioaikainen tuen suunnitelma on suunnitelma opiskelijan tarvitsemasta tuesta opintojen etenemiseksi. Suunnitelma löytyy
Wilmasta (lomakkeet / lukioaikaisen tuen
suunnitelma) ja sen laatimisvastuu on eriOpintojen päättövaiheessa huoltajalle ja
tyisopettajalla. Suunnitelman laatimiseen
opiskelijalle tulee antaa tietoa ja mahdolli- voivat opiskelijan lisäksi osallistua hänen
suus keskustella opiskelijan jatkokoulutuk- huoltajansa, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja
seen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisis- sekä tarvittaessa opiskeluhuollon henkilösta ongelmista opinto-ohjaajan ja opiskelu- töä.
huollon eri asiantuntijoiden kanssa. Tietoa
jatko-opinnoista annetaan vanhempainilLukioaikaisen tuen suunnitelmaan kirjattuloissa sekä osana ohjausta. Opinto-ohjaajat jen tukitoimien tavoitteena on auttaa opistapaavat jokaisen päättävän opiskelijan
kelijaa etenemään opinnoissaan oppimishenkilökohtaisesti.
vaikeuksista huolimatta. Opettajat saavat
tietoa opiskelijan tarpeista ja suunnitelma
Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen helpottaa siten opettajien oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin
Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen on
kanssa tehtävää yhteistyötä. Lukioaikaisen
opetuksen erityisjärjestely. Päätöksen opin- tuen suunnitelmasta myös huoltaja saa tienoista vapauttamisesta perustellusta syystä toa tukitoimista ja voi siten paremmin tutekee rehtori opiskelijaa ja alaikäisen opis- kea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena
kelijan huoltajaa kuultuaan.
on myös, että opiskelija oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppiYlioppilaskokeen erityisjärjestelyt
miseensa enemmän keinovalikoimaa ja tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan
Opiskelija, jolla on vaikea tai keskivaikea
opiskelijan edistymisen arvioinnille. Suunnilukihäiriö tai perusteltu terveydellinen syy
telman toimivuutta kehitetään edelleen.
voi Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä saada oikeuden erityisjärjestelyihin
Lukioaikaisen tuen suunnitelmaan kirjataan
ylioppilaskokeessa. Erityisjärjestelyjä ovat
myös kokeiltavat erityisjärjestelyt. Opiskelipitkätaukoinen kuullunymmärtämisen koe, ja voi anoa yo-kirjoituksiin niitä erityisjärlisäaika kokeessa, oikeus käyttää tietokojestelyjä, joita hän on kokeillut opintojensa
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aikana ja joista hänelle on ollut hyötyä. Erityisjärjestelyjä ovat lisäaika kokeissa, pitkätaukoiset äänitteet kielten kuullunymmärtämisen kokeissa ja lisäaika vastaamiseen,
oikeus käyttää tietokonetta kirjallisissa kokeissa, erillinen koetila sekä lisäksi erinäiset
opiskelijan sairauteen tai vammaan liittyvät
erityisjärjestelyt (www.ylioppilastutkinto.fi).

PEDAGOGINEN TUKI AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSESSA

Aikuisten lukiokoulutuksessa pienemmät
opetusryhmät tarjoavat luonnostaan opiskelijalle mahdollisuuden saada henkilökohtaisempaa opetusta ja opettajan tukea
oppimisen pulmiin. Opiskelu on toisaalta
myös opiskelijalta enemmän omaa vastuuta vaativaa ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuden joustavampaan opiskeluun.
Tämä koskee myös nuorten lukiokoulutuksen opiskelijoita, joille aikuislukio-opiskelu
antaa lisävaihtoehtoja oman oppimisensa
polun suunnitteluun. Aikuisten lukiokoulutuksessa keskeisin tukimuoto on tukiopetus. Opiskelijalla on myös mahdollisuus
erityisopettajan antamaan yksilökohtaiseen tukeen. Opiskelijalle voidaan tehtyjen selvitysten perusteella myös myöntää
lukioaikana sekä ylioppilaskokeessa oikeus hyödyntää ylioppilastutkinnossa käytössä olevia erityisjärjestelyjä sekä opiskelija voidaan vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta.

KAEN

Lisäopetus itsessään on yksi pedagogisen
tuen muoto. Se antaa mahdollisuuden opiskelijalle pohtia vielä vuoden verran perusopetuksen päättymisen jälkeen omaa tulevaisuuttaan ja mahdollistaa syystä tai toisesta huonoksi jääneiden perusopetuksen
päättöarvosanojen korottamisen.
Lisäopetuksen tavoitteet edellyttävät opiskelijoiden yksilöllistä ohjaamista. Koska
lisäopetusta varten ei ole valtakunnallista
oppimäärää, jokaiselle lisäopetuksen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jota kutsutaan opiskelusuunnitelmaksi. Opiskelusuunnitelman laadinnan
vastuuhenkilö on opinto-ohjaaja. Opiskelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja opiskelijan omaa vastuunottoa tuetaan. Yhteistyötä tehdään
tarvittaessa myös huoltajan kanssa.
Suunnitelma ohjaa kunkin opiskelijan
opintojen rakentumista ja etenemistä ja
vahvistaa myös opiskelijan omaa suunnitelmallisuutta opiskelussa.
Suunnitteluun paneudutaan heti lisäopetusvuoden alussa. Opiskelusuunnitelman
toteutumista seurataan koko lisäopetuksen ajan. Opiskelusuunnitelmaa voidaan
muuttaa lukuvuoden aikana, ja se tarkistetaan aina tarvittaessa. Tarkistamisajankohdista voidaan sopia myös ennalta.
Opiskelun välittömien tavoitteiden rinnalla
opiskelusuunnitelman toimivuutta tarkastellaan myös opiskelijan tulevaisuuden
suunnitelmien näkökulmasta. Sekä opiskelusuunnitelman laatimisessa että sen
toteutumisen seurannassa tehdään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä.

PEDAGOGINEN TUKI PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUKSESSA 1.8.2016 AL-

Opiskelusuunnitelman laatimisen lähtö-
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kohtina ovat opiskelijan vahvuudet, tarpeet ja tavoitteet sekä osaamisen taso lisäopetuksen alussa. Opiskelijan elämäntilanne sekä aiemmat oppimiskokemukset
tulee myös ottaa huomioon. Lähtötilanteen
selvittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelusuunnitelman tarkoituksena on ohjata opiskelijan tiedollista ja taidollista sekä elämänhallintaan liittyvää kehittymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan
oppimissuunnitelma. Jos opiskelijalla on erityisen tuen tarve, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma eli HOJKS.
Lisäopetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutetaan perusopetuksen kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti.
Opiskelijalla on oikeus riittävään tukeen heti
tuen tarpeen ilmetessä. Tämä merkitsee oikeutta perusopetuslain mukaisiin tukimuotoihin kuten tukiopetukseen, osa-aikaiseen
Opiskelusuunnitelmaan kirjataan:
erityisopetukseen, tulkitsemis- ja avustaja
opiskelijan opinto-ohjelma eli ne opin- palveluihin, erityisiin apuvälineisiin sekä erinot, joita opiskelijan on tarkoitus suo- tyisopetukseen. Käytettävät tukimuodot
määritellään opiskelijan tarpeiden mukaisesrittaa lisäopetuksen aikana omassa
koulussa, muissa oppilaitoksissa, työ- ti. Perusopetuksessa annettu tehostettu tuki
elämässä, järjestöissä tai muissa oppi- on päättynyt ja erityisen tuen päätös on
rauennut perusopetuksen päättyessä.
misympäristöissä








eri oppiaineiden ja muiden opintojen
tuntimäärät
tiedolliset ja taidolliset tavoitteet sekä
osaamisen vahvuudet ja kehittämistarpeet
suunnitelma jatko-opinnoista
ohjaukselliset tavoitteet
opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat
yleisen tuen tukitoimet
opiskelusuunnitelman laadinnasta, toteutumisesta ja seurannasta ensisijaisesti vastaava opettaja.

Opiskelusuunnitelmaan voidaan sisällyttää
myös opiskelutaitojen kehittämiseen sekä
tarvittaessa opiskelijan hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä tavoitteita.
Opiskelusuunnitelman sijaan tehostettua

Yleinen tuki
Lisäopetus on lähtökohtaisesti yksilöllistä ja
joustavaa sekä kunkin opiskelijan omaan
opiskelusuunnitelmaan perustuvaa. Lisäopetuksessa opiskelija voi paikata perusopetuksessa osaamiseen mahdollisesti jääneitä
aukkoja sekä korottaa perusopetuksesta
saatuja arvosanoja. Jokaisen opiskelijan tuen tarve arvioidaan erikseen. Tuen ensimmäinen vaihe on yleinen tuki. Opiskelijan
tarvitseman tuen järjestäminen ja tukimuodot kirjataan opiskelijalle laadittavaan opiskelusuunnitelmaan.
Lisäopetuksessa käytettäviä yleisen tuen
muotoja ovat esim.:

eriyttäminen

joustavat opetusjärjestelyt
(samanaikais- ja yhteisopettajuus)

opettajien yhteistyö
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monipuoliset oppimisympäristöihin
liittyvät ratkaisut
opiskelijoiden ryhmäyttäminen
tukiopetus
osa-aikainen erityisopetus
tulkitsemis- ja avustajapalvelut
kodin ja koulun yhteistyö
tuettu kotitehtävien tekeminen
opettajan antama ohjauksellinen
tuki



Tehostettu tuki
Opiskelijalla on oikeus tehostettuun tukeen sitä tarvitessaan. Tehostettua tukea
perusopetuksessa saaneen opiskelijan
tarve tuen jatkamiseen lisäopetuksessa
arvioidaan lisäopetuksen alkaessa. Myös
opiskelija, jolle ei ole annettu tehostettua
tukea perusopetuksen aikana, voi saada
tehostettua tukea lisäopetuksessa.





säännöllinen osa-aikainen erityisopetus
oppimisen konkreettinen tuki ja
oppimateriaalit:
 yleistä tukea laajempi eriyttäminen
 lisäaika kokeissa tai kokeen
suorittaminen osissa, mahdollisuus suorittaa koe suullisesti
 alleviivausoikeus kirjoihin
 oppimateriaalien hyödyntäminen, esimerkiksi äänikirjat
tai e-kirjat
 konkreettisten havainto- ja tukimateriaalien käyttö
opiskelun motivoinnin keinot
tiivis ja säännöllinen yhteistyö
huoltajien kanssa
painoalueittain opiskelu eli ydinsisältöihin keskittyminen.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä opiskelijahuollon
ammattihenkilöiden kanssa monialaisessa pedagogisen tuen ryhmässä.

Tehostetun tuen tarpeen selvittämiseksi
opiskelijan tilanteesta tehdään pedagoginen arvio. Mikäli pedagogisen arvion perusteella todetaan tehostetun tuen tarve,
käsitellään tuen aloittaminen ja järjestäminen moniammatillisessa yhteistyössä
opiskeluhuollon ammattihenkilöiden
kanssa monialaisessa pedagogisen tuen
ryhmässä ja laaditaan opiskelijalle oppimissuunnitelma. Tällöin hänelle ei laadita
erikseen opiskelusuunnitelmaa, vaan
kaikki tarvittavat tiedot kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma sisältää samat tiedot
kuin opiskelusuunnitelma ja sen lisäksi
opiskelijakohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämän yhteistyön ja palvelut sekä tuen seurannan ja
arvioinnin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja opiskelijan opetuksen ja tuen järjestämisen edellyttämällä
tavalla. Oppimissuunnitelmassa ei kuvata
opiskelijan henkilökohtaisia ominaisuuk-

Lisäopetuksessa käytettäviä tehostetun
tuen muotoja ovat esimerkiksi:

säännöllinen ennakoiva tukiopetus
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sia.

kaikki tarvittavat tiedot kirjataan
HOJKSiin.

Erityinen tuki

Opiskelijan tuen tarvetta arvioitaessa ja
tukea suunniteltaessa hyödynnetään perusopetuksen aikana laadittuja, opiskelijaa koskevia pedagogisia asiakirjoja. Tiedonsiirtoa koskevat lisäopetuksessa samat säännökset kuin perusopetuksessakin.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada erityistä tukea lisäopetuksessa sitä tarvitessaan. Erityistä tukea perusopetuksessa
saaneen opiskelijan tarve tuen jatkamiseen lisäopetuksessa arvioidaan lisäopetuksen alkaessa. Myös opiskelija, jolle ei
ole annettu erityistä tukea perusopetuksen aikana, voi saada erityistä tukea lisäopetuksessa.

Lisäopetuksessa opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksessa annettuja arvosanoja myös niissä oppiaineissa, joissa hänellä on ollut yksilöllistetty
oppimäärä perusopetuksen aikana. Mikäli
opiskelijan on tarpeen opiskella myös
lisäopetuksessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa
oppiaineessa, erityisen tuen päätöksessä
määrätään ne oppiaineet, jotka opiskelija
opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi
opiskelijan tilanteesta tehdään pedagoginen selvitys. Mikäli pedagogisen selvityksen perusteella todetaan erityisen tuen
tarve, opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen päätöksen erityisestä tuesta ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Tällöin opiskelijalle ei laadita
erikseen opiskelusuunnitelmaa, vaan

Erityisen tuen muotoina lisäopetuksessa
käytetään yleisen ja tehostetun tuen
muotojen lisäksi mm:

oppiaineiden yksilöllistämisiä

yksilöllistä päivärytmiä

lyhennettyä koulupäivää

HOJKS:aan kirjattuja oppisisältöjä
Erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei opiskelijan saama tehostettu
tuki ole riittänyt. Ennen erityistä tukea
koskevan päätöksen tekemistä opiskelijasta tehdään pedagoginen selvitys, joka
laaditaan oppilastietojärjestelmään. Erityisen tuen järjestämistä varten ryhmänohjaaja tapaa opiskelijan ja huoltajan ja

92

keskustelee erilaisista tuen muodoista.
Yhteistyö huoltajan kanssa on tärkeää.
Opiskelijan opettajat, huoltaja ja mahdollinen asiantuntija laativat yhteistyössä
selvityksen. Ryhmänohjaaja vastaa selvityksen laatimisesta ja toimittamisesta
rehtorille. Pedagogisen tuen ryhmä käsittelee pedagogisen selvityksen. Ryhmänohjaaja kertoo ehdotettavasta tuen järjestämistavasta ennen pedagogisen selvityksen siirtymistä monialaisen pedagogisen tuen ryhmän käsiteltäväksi. Opettaja pyytää allekirjoitukset pedagogiseen
selvitykseen sen jälkeen, kun asiakirja
on käsitelty monialaisessa pedagogisen
tuen ryhmässä.

sen sisältöön. HOJKS laaditaan kahden
kuukauden sisällä päätöksen voimaan
astumisesta. HOJKS:n laatimisessa voidaan hyödyntää opiskelijalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos opiskelija on jo saanut erityistä
tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua
pedagogista selvitystä ja HOJKS:a. Mikäli
opiskelijalla on kuntoutussuunnitelma tai
muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Opiskelijan
opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä opiskelijan ja huoltajan kanssa,
ellei siihen ole ilmeistä estettä. Ryhmänohjaaja vastaa HOJKS:n laatimisesta oppilastietojärjestelmään. Laatimiseen
osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat, joita ovat muun muassa muut
opiskelijaa opettavat opettajat, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, koulunkäyntiavustaja ja opiskelijan kanssa
työskentelevät asiantuntijat. HOJKS:n
valmistelussa on tarvittaessa mukana
erityisopettaja.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa
hyödynnetään opiskelijasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja opiskelijan
oppimissuunnitelmaa. Jos opiskelija on jo
saanut erityistä tukea, hyödynnetään
aiemmin laadittua pedagogista selvitystä
ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai
lääketieteellinen lausunto tai vastaava
sosiaalinen selvitys. Mikäli opiskelijalla
on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää
huoltajan luvalla. Opetuksen erityisjärjestelyitä ja oppiaineiden yksilöllistämisiä
varten pedagogiseen selvitykseen liitetään aina erillinen asiantuntijalausunto.
Rehtori allekirjoittaa pedagogisen selvityksen kuultuaan monialaista pedagogisen tuen ryhmää.

Jos erityisen tuen antaminen päätetään
lopettaa ja opiskelija halutaan siirtää tehostettuun tukeen, siitä laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisessa noudatetaan samoja
periaatteita ja käytänteitä kuin erityisen
tuen päätöksen hakemisen yhteydessä.
Tehostetun tuen päätöksen jälkeen opiskelijalle laaditaan oppimissuunnitelma
tehostetun tuen antamiseksi.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen

Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen päätök-

Ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdol-
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lista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Jos
opiskelijalle määritellään tehostetussa tuessa opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin opiskelija opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes
oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien
tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti
ei tuesta huolimatta ole opiskelijalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan
yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute,
puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi
olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen,

vaan opiskelijaa tulee tukea näissä asioissa.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
merkitsee opiskelijan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen
edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden
tulee kuitenkin olla opiskelijalle riittävän
haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja
sisällöt johdetaan oppiaineen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä. Ne kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti opiskelijan HOJKS:ssa. Tämä on tärkeää, koska
opiskelijan opetus ja arviointi toteutetaan
HOJKS:aan kirjatun perusteella kyseisessä
oppiaineessa. Opiskelijan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelijan opiskelua tuetaan
lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä
ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin
oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat
yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKS:n
sisällöt.
Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen
Oppimäärän opiskelusta vapauttaminen
tehdään, mikäli yksilöllistämispäätöksen
kautta toteutetut tukimuodot eivät ole riittäviä. Vapauttamispäätös perustellaan pedagogisessa selvityksessä ja siitä päättää
opetusjohtaja osana erityisen tuen päätöstä.
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opetusryhmän kanssa, mikä tukee opintojen etenemistä. Opettajat vaihtuvat melko
harvoissa aineissa opintojen mittaan, joten opettajat ja opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa.

PEDAGOGINEN TUKI AIKUISTEN PERUSOPETUKSESSA
Pedagogisen tuen ryhmä
Pedagogisen tuen ryhmään kuuluu perusopetuksen ryhmänohjaajat, opintoohjaaja ja apulaisrehtori puheenjohtajana.
Ryhmä konsultoi tai kutsuu kokoukseen
mukaan tarvittaessa erityisopettajan, aineenopettajia tai opiskeluhuollon henkilöstöä. Ryhmä kokoontuu ainakin kerran
jaksossa ja tarvittaessa joustavasti useamminkin. Ryhmän tehtävänä on seurata
opiskelijoiden opintojen etenemistä ja
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmiin. Opiskelijat ohjataan
tarvittaessa opiskeluhuollon palveluiden
piiriin, jos näyttää siltä, ettei opiskelun
ongelmia voida korjata pelkästään pedagogisin toimin.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa ei noudateta perusopetuslain
mukaista tuen kolmiportaista mallia
(perusopetuslaki 46 §). Opiskelijoille ei
näin ollen tehdä pedagogisia selvityksiä
tai HOJKSeja, vaan käytettävät toimenpiteet valitaan joustavasti tilanteen mukaan
yhdessä opiskelijan kanssa sopien. Ainoastaan oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta tehdään hallintopäätös, joka on
muutoksenhakukelpoinen.
Tukimuotoja ovat:

Tukiopetus

Erityisopettajan antama tuki

Samanaikaisopetus

Koejärjestelyt

Kokeen uusiminen

Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen

Kurssien uudelleen suorittaminen

Jakotunnit / tasoryhmät

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Ryhmässä päätetyt mahdolliset toimenpiteet kirjataan Wilmassa täytettäville ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan lomakkeille riippuen siitä, kenen toimenkuvaan
toimenpide kuuluu. Jos toimenpide koskee
jonkin tietyn kurssin tai oppiaineen opetusta, sovitaan asiasta aineenopettajan
kanssa.

Opiskelija ja tarvittaessa hänen huoltajansa / puolisonsa / muut läheisensä otetaan
mukaan pedagogisten toimenpiteiden
suunnitteluun ja toteutukseen.

Tukiopetus
Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneelle
opiskelijalle voidaan antaa tukiopetusta.
Tukiopetus voidaan järjestää yksilöllisesti
tai pienelle ryhmälle.

Pedagogisen tuen muodot aikuisten
perusopetuksessa
Aikuisten perusopetuksen opiskelijat opiskelevat yleensä kaikki opintonsa saman

Erityisopettajan antama tuki
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Opiskelija voidaan ohjata erityisopettajalle,
mikäli hänellä epäillään oppimisvaikeutta.
Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ei
välttämättä pystytä diagnosoimaan lukihäiriötä, mutta he hyötyvät samanlaisesta tuesta kuin kantasuomalaisetkin. Erityisopettaja voi lisäksi antaa puheopetusta;
maahanmuuttajan oppimisen vaikeudet
saattavat joskus johtua siitä, ettei opiskelija kuule suomen kielen kaikkia äänteitä
oikein.

Opiskelija voidaan vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta, jos siihen on erityisen painavat syyt ja voidaan katsoa, että ko. oppiaineen opiskelu aiheuttaisi opiskelijalle kohtuuttomia vaikeuksia. Maahan juuri ennen
aikuisten perusopetuksen alkua muuttaneelle opiskelijalle on yleensä annettu vapautus
toisen kotimaisen kielen opiskelusta, koska
he joutuvat opiskelemaan opiskelukieli suomen ja pakollisen vieraan kielen käytännössä alusta.

Samanaikaisopetus

Kurssien uudelleen suorittaminen

Vaikeaksi arvioiduilla kursseilla voidaan
käyttää osan tai koko ajan kahta opettajaa.
Toinen opettaja voi olla suomen opettaja,
erityisopettaja tai toinen saman aineen
opettaja kurssista ja tilanteesta riippuen.

Opiskelija voidaan ohjata kertaamaan aikaisempia kursseja, jos hänen valmiutensa eivät vielä riitä seuraavilla kursseilla opiskelemiseen. Opiskelijan kanssa voidaan sopia
siirtymisestä kokonaan tai osittain opiskelemaan alemman tason ryhmään.

Koejärjestelyt

Jakotunnit / tasoryhmät

Opiskelijalle voidaan antaa tarvittaessa oikeus suorittaa kokeita erillisessä tilassa,
useampaan osaan jaettuna, suullisesti tai
muulla tavoin eriytettynä. Sama koskee
soveltuvin osin myös muita oppimistehtäviä, jotka vaikuttavat kurssin suorittamiseen ja arviointiin.

Tiettyjä vaikeita kursseja voidaan jakaa
opetettavaksi kokonaan tai osittain jakoryhmissä. Jako voidaan tehdä myös tasoryhmiksi opiskelijoiden osaamisen mukaisesti.
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Kokeen uusiminen

Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Osa on
vielä alaikäisiä huoltajiensa luona asuvia
nuoria, osa on yksin asuvia aikuisia ihmisiä,
osa on naimisissa ja heillä voi olla pieniä
lapsia. Opiskelijan elämäntilanne otetaan
huomioon hänen opintojaan suunniteltaessa. Opiskelijan kotiväki otetaan mukaan tuen suunnitteluun opiskelijan suostumuksella. Syyslukukaudella järjestetään kotiväen
ilta, johon opiskelijat ja heidän kotiväkensä
ovat tervetulleita. Illassa käsitellään opintojen käytänteisiin, poissaoloihin ja opinto-

Opiskelija voi uusia hylätyn kokeen uusintakokeessa. Tarvittaessa hänen kanssaan
voidaan sopia, että hän tekee kokeen suoraan uusintakokeessa, jos opiskelija tarvitsee tavallista pidemmän valmistautumisajan kokeeseen.
Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen
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ohjaukseen liittyviä asioita. Kotiväellä on
myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja
keskustella haluamiensa oppilaitoksen henkilökunnan jäsenten kanssa.
OPISKELUHUOLTO
Opiskeluhuolto koskee Keravan lukiossa
nuorten lukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta.
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda
opiskelijalle terve ja turvallinen opiskelu- ja
kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja
ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää opiskelu-

yhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuollon toiminnan avulla varmistetaan opiskelijalle
tasavertainen mahdollisuus opiskeluun.
Opiskeluhuolto on sekä yhteisöllistä että
yksilöllistä opiskelijan tukea.
Opiskeluhuoltoon sisältyvät psykologi- ja
kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuolto.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Keravan lukion ja aikuislukion oppilaitoksen
opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Lisäksi ryhmään kuuluvat psykologi, kuraattori,
terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, opettajaedustaja sekä opiskelijakunnan edustaja. Ryhmä kokoontuu noin
viisi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmä vastaa sille lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa määrättyjen tehtävien toteuttamisesta. Tehtävänsä toteuttamiseksi ryhmä
kokoaa tietoja, laatii ja päivittää yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitelman, jossa
kuvataan toiminnan tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmä
myös seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta
ja kehittää arvioinnin pohjalta toimintaa.
Ryhmä raportoi toiminnastaan vuosittain
opiskeluhuollon ohjausryhmälle. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset
toimintaperiaatteet on kirjattu oppilaitoksen
turvallisuussuunnitelmaan sekä tasaarvosuunnitelmaan.
Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon
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tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä,
hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on
myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Opiskelijoiden yksilölliset
edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen
rakentamisessa että oppilaitoksen arjessa.

lisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Opettaja on ennen ryhmän kokoontumista
huoltajiin yhteydessä ja ehdottaa heille ryhmän jäseniä sekä kokoontumista, ellei opiskelija tätä painavasta syystä kiellä. Opiskelija voi myös painavasta syystä kieltää itseään koskevien tietojen antamisen huoltajille. Erityisesti näissä tilanteissa opiskeluhuollon ammattihenkilöt arvioivat nuoren
edun mukaisen ratkaisun. Lähtökohtaisesti
huoltaja ja opiskelija osallistuvat kokoontumiseen.

Lukion henkilöstö voi konsultoida nimettömästi opiskeluhuoltoa silloin, kun opiskelijasta herää huoli ja tarvitaan arviota opiskelijan ohjaamisesta tuen piiriin.

Kokoontumisen alussa huoltajilta ja opiskelijalta pyydetään kirjallinen lupa ryhmän
kokoontumiselle. Mikäli käsiteltävä asia tai
ryhmän kokoonpano muuttuvat, pyydetään
uutta kokoontumista varten uusi kirjallinen
lupa.

Opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä ja asiakkuus
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille opiskelijoille annettavia
opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä monialaista yksilökohtaista
opiskeluhuoltoa.

Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskeluhuoltokertomus sähköiseen järjestelmään. Ryhmän vastuuhenkilö vastaa opiskeluhuollon kertomusten kirjaamisesta.

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi
kootaan monialainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä. Ryhmän koolle kutsumiseen vaaditaan opiskelijan kirjallinen
suostumus. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon ammattilainen, jolle opiskelijan opetus ja / tai tuen järjestäminen kuuluvat. Ryhmän vastuuhenkilö voi olla opettaja tai opiskeluhuollon ammattilainen. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan.
Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus
pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeel-
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Kertomukseen kirjataan yksilökohtaisen
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Opiskeluhuollon kertomusten tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja saavat käsitellä ne henkilöt, joiden asian käsittelyyn on huoltajien
ja/tai opiskelijan antama kirjallinen suostumus.
Opiskeluhuollon kertomus laaditaan aikajärjestyksessä jatkuvaan muotoon, ja siihen
kirjataan seuraavat asiat:

yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä
alaikäisen opiskelijan huoltajan tai
muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka
-asemansa

kokoukseen osallistuneet henkilöt ja
heidän asemansa

asian aihe ja vireille panija

opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten
arviot, tutkimukset ja selvitykset

toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat
ja nykyiset tukitoimet

tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.
Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on
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lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.
Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen
ja muihin
potilasasiakirjoihin. Vastaavasti kuraattorit
kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.
Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella tarpeen vaatiessa henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kansa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja
on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa

keskustelumahdollisuus järjestetään samana tai seuraavana oppilaitoksen työpäivänä.
Kiireellisyyden arvioi opiskeluhuollon asiantuntija.
Opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta.

Psykologi
Psykologipalvelu on matalan kynnyksen palvelua ilman lähetettä. Psykologi toimii ohjauksen ja tuen suunnittelussa nuoruusiän
kehitysvaiheen, yksilöllisten erityistarpeiden, oppimisen ja mielenterveyden erityisasiantuntijana. Päivittäinen työ sisältää tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaitoksen ammattiryhmien kanssa ja osallistumista lukion toimintaan ja kodin ja koulun yhteistyö-

hön. Psykologi tekee monipuolista asiakastyötä nuorten, ryhmien, perheiden ja verkostojen kanssa sekä tukee opintoihin, elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin
liittyvissä huolissa sekä valinta - ja ongelmatilanteissa. Psykologi toimii yhteistyössä
henkilökunnan ja muun verkoston kanssa
tai ohjaa opiskelijaa muiden palveluiden piiriin.
Psykologipalvelu on matalan kynnyksen palvelua ilman lähetettä. Opiskelija voi ottaa
yhteyttä psykologiin oma-aloitteisesti tai
muiden lukion työntekijöiden, huoltajien,
ystävien ja yhteistyötahojen ohjaamana.
Tapaamiskertojen määrä riippuu opiskelijan
yksiöllisestä tarpeesta ja siten vaihtelee
opiskelijakohtaisesti.
Psykologi toimii tarvittaessa monialaisten
asiantuntijaryhmien sihteerinä sekä asiantuntijana pedagogisten suunnitelmien laadinnassa.
Psykologi osallistuu ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, opiskeluhuollon konsultaatioon, kodin ja koulun yhteistyöhön sekä tarvittaessa muihin lukion
ajankohtaisiin suunnitteluryhmiin.

Kuraattori
Kuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä
sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä
on tukea opiskelijoiden koulunkäyntiä sekä
sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä.
Työ painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn.
Kuraattorin työssä hyödynnetään sosiaali-
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työn teoreettista tietoperustaa sekä sovelletaan erilaisia sosiaalityön menetelmiä. Kuraattoriin voi olla yhteydessä opiskelija itse,
vanhemmat, opettaja tai joku muu opiskelijan tilanteesta huolestunut henkilö.
Kuraattorin luo voidaan saapua erilaisten
syiden vuoksi. Yleisiä syitä ja huolen aiheita
ovat esimerkiksi poissaolot, kiusaaminen,
pelot, vaikeudet opiskelijoiden välisissä sosiaalisissa suhteissa, motivaation puute,
opiskelun laiminlyönti, yksinäisyys, aggressiivisuus, häiritsevä käytös, päihteiden
käyttö sekä perheen vaikeudet.
Kuraattori tapaa opiskelijaa ja tarvittaessa
perhettä yhteistyössä muun opiskeluhuollon
henkilöstön tai opettajan kanssa. Tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai tarpeen
mukaan opiskelijan asiassa voidaan hänen
luvallaan perustaa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa pohditaan tuen tarve
opiskelijalle ja hänen perheelleen moniammatillisesti. Kuraattori voi myös koordinoida
koulun ulkopuolisen avun ja tuen hankkimisessa opiskelijalle tai perheelle. Tarvittaessa kuraattori työskentelee myös opiskeluryhmien ja luokkien kanssa.
Tarpeen mukaan kuraattori antaa myös selvityksiä ja lausuntoja opiskelijan sosiaalisista edellytyksistä.
Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on
turvata opiskelijalle mahdollisimman terve
kasvu, kehitys ja hyvinvointi opiskeluaikana
ja antaa myös eväitä aikuisuuteen. Opiskeluterveydenhuolto on nuoren kokonaisvaltaista huomiointia, jossa nuorelle annetaan
tilaa löytää itsensä.
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Toimintaa säätelee opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö. Opiskeluterveydenhuolto
on osa opiskeluhuoltoa ja se toimii kiinteässä yhteistyössä muun opiskeluterveydenhuollon kanssa. Lisäksi opiskeluhuolto tekee
tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan luvalla
muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuollon toteuttajina toimivat lääkäri
ja terveydenhoitaja. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa lain mukaisesti kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja uusille
opiskelijoille terveydenhoitajan tarkastuksen. Lisäksi tarvittaessa opiskelijoille tarjotaan myös lääkärin tarkastus. Toisena vuotena opiskelijalla on mahdollisuus päästä
lääkärin tarkastukseen. Kutsunnan esitarkastukset tehdään lukion kaikille miespuolisille opiskelijoille.

Terveydenhoitaja hoitaa ensiavun ja pitää
avovastaanottoa päivittäin. Tarvittaessa
nuori voi lisäksi varata henkilökohtaista
keskusteluaikaa mieltään askarruttavissa
asioissa.
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