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Asiat, jotka tekevät minusta
erilaisen, tekevät minusta minut.
- Nalle Puh

1. Oppimisen tuen lähtökohtia
”Jokainen lapsi oppii. Kukin omalla tavallaan.”
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan sekä opetusryhmän vahvuudet,
oppimis- ja kehitystarpeet.
Oppimisen tuen tarvetta arvioidaan ja tukea järjestetään ensisijaisesti tiiviissä yhteistyössä oppilaan
ja huoltajan kanssa. Oppilaan oppimisen tuen tarpeen selvittely ja tuen järjestäminen tehdään
koulun ammattilaisten yhteistyönä. Yhteistyö voidaan toteuttaa konsultaationa tai kokoamalla
moniammatillinen ryhmä, jossa ovat mukana kyseisin oppilaan oppimisen tuen arvioimiseen ja
järjestämiseen tarvittavat opetuksen ja oppilashuollon ammattilaiset. Ryhmän kokoamiseen tai
moniammatilliseen yhteistyöhön ei tarvita oppilaan tai huoltajan suostumusta. Oppimisen ja
koulunkäynnin tuen järjestämiseen voi osallistua myös muita yhteistyökumppaneita. Mikäli
monialaisuus toteutuu muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuella, ei aina tarvita
mukaan oppilashuoltopalveluiden ammattihenkilöitä. Huoltajan kanssa pyritään pääsemään
yhteiseen näkemykseen tukea tarvitsevan tuen toteuttamisesta ja luokkamuodosta.
Oppilas voi olla sekä oppimisen tuen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon tuen piirissä. Oppimisen
ja opiskeluhuollon tuen tulee muodostaa oppilaan näkökulmasta toimiva kokonaisuus, vaikka
velvoite eri tukimuotoihin tulee eri lainsäädännöstä.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen
tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. (Liite 1: 3-portainen tuki)
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Yleinen
tuki

Tehostettu
tuki

Erityinen
tuki

•Ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen.
•Yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea.
•Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä
tutkimuksia tai päätöksiä.
•Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

•Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää
tukemista.
•Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa.
•Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen
tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.
•Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.
Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

•Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä,
tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukeakoskeva
hallintopäätös.
•Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja
muun tuen antaminen.
•Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta,
perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki
muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden.
•Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

Lähde: Opetushallitus

Lähikouluperiaate
Lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta - mm. ystävyyssuhteiden
kehittymistä - koska lapsi viettää kouluaikansa ja vapaa-aikansa samassa ympäristössä. Lähikoulussa
oppilas tutustuu naapurustonsa lapsiin ja saa mahdollisuuden kuulua luonnollisen ympäristönsä
kaveripiiriin. Näin lapsi on luontevasti osa ympäristöään. Laajemmin ajateltuna ympäristön
sosiaalinen kiinteys kasvaa, kun ikäluokka toisensa perään käy koulunsa asuinalueellaan.
 Lapset menevät omaan lähikouluunsa ja saavat siellä tarvitsemansa tuen oppimiseen.
 Myös erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetus pyritään järjestämään mahdollisuuksien
mukaan hänen lähikoulussaan tarkoituksenmukaisin tukitoimin.
 Mikäli oppilas tarvitsee enemmän tukea kuin omassa koulussa on mahdollista antaa, voidaan
opetus järjestää toisessa koulussa.
 Osa lapsista ja nuorista tarvitsee niin paljon erilaista ja erikoistunutta tukea, että sitä
tarjotaan erikoistuneissa yksiköissä.
4

2. Osa-aikainen erityisopetus Nokialla
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan ja/tai koulunkäynnissään, on oikeus saada
tukiopetusta ja tuen tarpeen jatkuessa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin
taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia
opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin
vaikeuksia.

Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeisiä periaatteita:











Opetus järjestetään tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua tarjottuun osa-aikaiseen erityisopetukseen.
Opetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai
yksilöopetuksena.
Tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.
Opetuksen järjestämisen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä
opettajien ja tarvittaessa muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
Oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä.
Opetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla, myös erityisen tuen tai pienluokassa
opiskelevalle oppilaalle.
Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osaaikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen
erityisopetukseen jatkossa.
Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet
ja antaminen.

3. Luokkamuotoinen erityisopetus Nokialla
Nokian kaupunki tarjoaa luokkamuotoista erityisopetusta osalle erityistä tukea tarvitsevista
oppilaista. Useimmiten oppilaat opiskelevat yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti, oppilailla on
monenlaisia oppimisvaikeuksia tai muita koulunkäyntiin liittyviä haasteita.
Pienluokka on tarkoitettu oppilaalle, jolla on jatkuvia vaikeuksia sopeutua isoon
perusopetusryhmään. Pienluokassa on enimmillään 10 oppilasta. Mahdollisimman monen aineen
keskittämisellä yhdelle opettajalle, etenemisellä omien valmiuksien mukaan sekä jatkuvalla
kehityksen ja oppimisen seurannalla pyritään turvaamaan se, että oppilas saa peruskoulun
päättötodistuksen.
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Luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirtyminen edellyttää erityisen tuen päätöksen
tekemistä luokilla 3.-9.
 1.-2. luokilla myös tehostetun tuen oppilaat voivat harkinnan mukaan saada
luokkamuotoista erityisopetusta pienryhmässä. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on
omat kotiluokkansa.
Oppilaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä
huoltajien kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman
(HOJKS).

Nokian kaupungin erityisopetuksen pienluokat









Pienluokkaopetusta on seuraavissa kouluissa
o Alhoniitty
o Kankaantaka
o Koskenmäki
o Myllyhaka
o Nokia
o Harjuniitty
o Emäkoski
o Nokianvirta
Kokoaikainen erityisopetus (KEO) Alhoniityssä
Kokonaan yksilöllistetty opetus (KYO) Alhoniityssä
Toiminta-alueittain tapahtuva opetus (TAO) Rajasalmessa
Nosteluokkaopetus Harjuniityssä
Intensiivisen tuen ryhmä 1 (ITU1) Nokianvirran koulussa
Intensiivisen tuen ryhmä 2 (ITU2) Emäkosken koulussa

Ohjautuminen kokoaikaiseen erityisopetukseen (KEO) ja kokonaan yksilöllistettyyn
opetukseen (KYO)
Koulun aloittavat oppilaat
Erityisen tuen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden koulupaikasta tekee päätöksen
johtava rehtori, mikäli tuen järjestämisen takia opetus järjestetään muualla kuin lähikoulussa.
Päätöksen pohjana on moniammatillinen arvio oppilaan tarvitsemasta tuesta, mahdolliset
tutkimukset tai selvitykset ja yhteistyössä tehty pedagoginen selvitys. Koulupaikan arvioon
osallistuvat huoltajat, tarvittavat asiantuntijat lasta hoitavalta taholta ja/tai oppilashuollosta,
koulun erityisopettajat sekä esiopetuksesta varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja
varhaiskasvatuksen opettaja.
Tavoitteena on ottaa koulun puolelle esiopetukseen kaikki ne 6-vuotiaat 11-vuotisella
oppivelvollisuudella olevat lapset, joilla on kehitysvammadiagnoosi. Mikäli tulijoita on enemmän
kuin paikkoja, ensimmäisen luokan oppilaiden koulupaikan järjestäminen menee esiopetuspaikan
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edelle. Rajasalmen koulua voidaan käyttää koulun mahdollisuuksien mukaan myös esi- ja
alkuopetuksen järjestämisen paikkana, vaikka lapsi ei olisi saanutkaan vaikeammin vammaisen
diagnoosia.
Kokoaikaiseen erityisopetukseen (KEO) tai kokonaan yksilöllistettyyn opetukseen (KYO) tulijat ovat
pääsääntöisesti 11-vuotisella oppivelvollisuudella olevia lapsia. Ryhmäkoko on 8, koska yli puolella
ryhmän lapsista on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Aikuisia ryhmässä on kolme eli erityisopettaja ja
kaksi ohjaajaa. Toiminta-alueittain opiskelevien luokissa Rajasalmessa ryhmäkoko on 6.
Joskus moniammatillinen arvio puoltaa vahvan aikuistuen järjestämistä myös 9-vuotisella
oppivelvollisuudella. Kokonaan yksilöllistettyyn opetukseen tulijat ovat pääsääntöisesti myös
kehitysvammadiagnoosin saaneita lapsia, mutta diagnoosi ei sinällään ratkaise luokkasijoitusta,
vaan oppiaineiden yksilöllistämisen tarve. Jos oppiaineiden yksilöllistämisen tarve on selkeä,
yksilöllistäminen voidaan tehdä samassa keväällä tehtävässä erityisen tuen päätöksessä, jossa
koulupaikkakin määrätään. Tällöin koulun erityisopettaja on varhaiskasvatuksen erityisopettajien
kanssa miettimässä yksilöllistämisen tarvetta ja sen perusteita. Useimmiten yksilöllistämispäätökset
tehdään vasta koulun puolella erityisopettajan toimesta sen jälkeen, kun hän on tutustunut lapsen
oppimisen edellytyksiin paremmin.
Kokonaan yksilöllistettyyn opetukseen (KYO) lapsi ohjautuu silloin, kun arvioidaan, että hän ei pysty
opiskelemaan minkään oppiaineen tavoitteita yleisopetuksen mukaisesti. Kokoaikaisessa
erityisopetuksessa eli KEO-luokalla taas pyritään etenemään yleisopetuksen mukaan niin pitkään
kuin mahdollista. Sielläkin on kuitenkin mahdollista yksilöllistää useampi oppiaine.

KEO

•KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS ”KEO”
•Oppilailla useimmiten 11-vuotinen oppivelvollisuus, erityisen tuen päätös
ja vahva tuen tarve
•Opetus voidaan osittain yksilöllistää jo kouluun tultaessa tai myöhemmin
•Keossa voidaan edetä myös täysin yleisopetuksen mukaan. Tällöin jokin
muu syy, esim. autismin kirjon pulmat ovat niin suuria, että tarvitaan
pysyvää pienryhmää

KYO

•KOKONAAN YKSILÖLLISTETTY OPETUS "KYO"
•Oppilailla useimmiten 11-vuotinen oppivelvollisuus, erityisen tuen päätös
ja edellistä ryhmää vahvempi tuen tarve
•Kehitysviive on niin suuri, että kaikki oppiaineet yksilöllistetään
•Suurimmalla osalla oppilaista on kehitysvammadiagnoosi, mutta muitakin
voidaan harkinnanvaraisesti ryhmään ottaa.

TAO

•TOIMINTA-ALUEITTAINEN OPETUS (Rajasalmi) ”TAO”
•Oppilailla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, erityisen tuen päätös ja niin
suuri tuen tarve, ettei eteneminen oppiainejaon mukaisesti ole
tarkoituksenmukaista
•Useimmiten oppilas saa lausunnon vaikeavammaisuudesta
•Huom! Rajasalmeen voidaan sijoittaa myös oppiainejakoisesti opiskelevia
oppilaita.
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Syksyisin Alhoniityn koulun rehtori kutsuu varhaiskasvatuksen erityisopettajat koolle. Mukana on
myös Alhoniityn/Rajasalmen koulun erityisopettaja, mikäli opettaja on jo tiedossa. Tilaisuudessa
kartoitetaan ne erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksessa olevat, joille ei sen
hetkisen arvion mukaan tule tavallisen pienluokan tuki seuraavana syksynä riittämään. Tämän
jälkeen Alhoniityn koulun rehtori kartoittaa vapautuvat oppilaspaikat ja mahdollisuudet opetuksen
järjestämiseen kokoaikaisen erityisopetuksen, kokonaan yksilöllistetyn opetuksen ja toimintaalueittaisen opetuksen luokissa.
Tammikuussa esiopetuksessa käynnistyvät ko. lasten yksilökohtaiset HOJKS-palaverit, joihin
kutsutaan huoltajien lisäksi myös Alhoniityn erityisopettaja, mikäli tuleva opettaja on tiedossa. Jos
tarvittavan tuen määrää vielä mietitään eikä luokkamuoto ole selvillä, koululta pyritään
lähettämään palaveriin useampi erityisopettaja ja tarvittaessa rehtori/apulaisrehtori.
Erityisopettajat käyvät tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös havainnoimassa lasta hänen
päiväkotiarjessaan ja auttavat pedagogisen selvityksen laatimisessa luokkamuodon määrittämisen
tai yksilöllistämisten osalta.
Pedagoginen arvio tai selvitys, jossa on kirjattuna suositus siirtymisestä KEO tai KYO luokille,
toimitetaan helmikuun loppuun mennessä oppimisen ja koulunkäynnin tuen
koordinaattorille. Oppilaiden tilanteet käsitellään perusopetuksen aloittavien oppilaiden tuen
työryhmässä. Ryhmä kokoontuu maaliskuussa ja käy läpi Alhoniityn KEO/KYO ryhmiin sekä
muille pienluokille sijoittuvat oppilaat.
Vahvempaan tukeen siirtyvät oppilaat
Jos vanhemmalle oppilaalle ei jossain koulussa pienluokan tuki myöhemmin riitä, hänelle voidaan
miettiä erityisluokkapaikkaa Alhoniitystä. Tällöin koulun oppilashuolto ja rehtori ovat yhteydessä
Alhoniityn koulun rehtoriin, joka kertoo vapaiden paikkojen tilanteesta. Jos paikkoja on vapaana,
järjestetään
moniammatillinen
palaveri
lähettävän
koulun,
Alhoniityn
koulun
rehtorin/erityisopettajien, huoltajien ja oppilashuollon/hoitotahon kanssa ja valmistellaan
pedagoginen selvitys johtavan rehtorin päätettäväksi. Jos vapaita paikkoja ei sillä hetkellä ole,
rehtori siirtää oppilaan jonoon. Kun paikka vapautuu, jonossa olevien tuen tarpeesta etsitään
moniammatillisesti mahdollisimman oikeudenmukainen ratkaisu, jotta paikka voidaan osoittaa siitä
eniten hyötyvälle. Vaativan erityisopetuksen luokkiin ei täytetä erillistä hakukaavaketta.
Luokkasijoitus mietitään pedagogiseen selvitykseen tai arvioon kirjatun suosituksen pohjalta.
Kuljetusjärjestelyistä
Taksikuljetuksesta ei tehdä erillistä myönteistä päätöstä huoltajalle, vaan taksikuljetus järjestetään
koulun kautta koulupsykologin lausunnolla. Jos taksia ei voida myöntää, rehtori tekee asiasta
kielteisen päätöksen.
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Iltapäiväkerhopaikkaa haetaan normaalisti iltapäivähoidon haun kautta kaupungin yhteisellä
lomakkeella.

Nosteluokka
Koulukuntoutujien nosteluokka (entinen nivelluokka) on kuuden oppilaan erityisopetuksen
pienryhmä. Siellä työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Nosteluokka
on tarkoitettu paljon tukea tarvitseville, nokialaisille 1.-6. luokan oppilaille, joilla on erityisen tuen
päätös. Koulukuntoutujien nosteluokka toimii Harjuniityn koulussa tiloissa ja kuuluu hallinnollisesti
Harjuniityn kouluun.
Oppilaspaikkoja luokalla on 6, joista yksi on kriisipaikka. Nostejakso suunnitellaan oppilaan
tarpeiden mukaan. Nosteluokan opettaja tai ohjaaja tutustuu mahdollisuuksien mukaan
oppilaaseen hänen omassa ryhmässään ennen siirtymistä nostejaksolle. Vahvan henkilöstöresurssin
avulla oppilaalle pyritään luomaan yksilöllinen, strukturoitu ja turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaan kehittymishaasteisiin voidaan perehtyä perusteellisesti. Pedagogisen kuntoutuksen
tavoitteena on rakentaa oppilaan sosiaalisia ja tunteiden säätelyn ja hallinnan taitoja
koulukuntoisuutta tukeviksi taidoiksi.
Pedagoginen selvitys, jossa mainitaan suositus opiskelusta koulukuntoutujien nosteluokalla,
käsitellään oman koulun moniammatillisessa tiimissä. Selvitys ja suositus erityiseen tukeen
siirtymiseksi lähetetään oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinaattorille. Nosteluokan
oppilasvalintaa organisoi koordinoiva työryhmä, johon kuuluu johtava rehtori, Harjuniityn koulun
rehtori, nosteluokan opettaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi sekä oppimisen ja
koulunkäynnin tuen koordinaattori.

Intensiivisen tuen luokka ITU 1
Intensiivisen tuen luokka ITU 1 (entinen pajakoulu) on tarkoitettu pääsääntöisesti 8.-9.luokkalaisille
nokialaisille nuorille, jotka tarvitsevat intensiivisempää tukea opintojensa suorittamiseksi ja
realistisen jatko-opintosuunnitelman löytämiseksi sekä opiskelutilanteensa selkiyttämiseksi. ITU1
toimii Nokianvirran koulun alaisuudessa erillisessä yksikössä. ITU1 -luokkaan ohjautuvat oppilaat,
joilla on sosiaalisia, neurologisia ja/ tai oppimisen pulmia, eikä heille tarjottu monipuolinen tuki ole
riittävää omalla koululla.
ITU1 -luokan opetus on jopo-opetusta, jossa oppilaalle räätälöidään hänen edellytystensä mukainen
soveltuva työharjoittelupolku. Opiskelussa painotetaan toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja
osallisuutta. Oppilaille järjestetään tehostettua ura- ja opinto-ohjausta. Jokaiselle oppilaalle nimetty
vastuuaikuinen selkiyttää opiskeluprosessia ja yhteistyötä. Yhteistyö huoltajien ja oppilasta tukevan
verkoston kanssa on tiivistä.
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ITU1- luokalle siirtymisen edellytykset
 Oppilaalle on tarjottu monipuolisesti tukea omalla koululla, minkä jälkeen ne on todettu
riittämättömiksi.
 Koulun oppilashuoltotyön tarve on selvitetty ja koulupsykologia, kuraattoria ja/ tai
terveydenhoitajaa on konsultoitu.
 Oppilaan tilanne, tuen tarve ja hänen soveltuvuutensa ITU1 -luokalle kartoitetaan
(pedagoginen arvio -> tehostettu tuki).
 Oppilaan ja huoltajan/huoltajien kanssa keskustellaan eri vaihtoehdoista, myös opiskelusta
ITU1-luokalla.
 Mikäli oppilas soveltuu ja vahvistetaan ITU1 -luokan oppilaaksi, oppilaan kanssa sovitaan
tutustumiskäynti, jossa huoltajilla on mahdollisuus olla läsnä.
 Oppilaalle laaditaan tai päivitetään oppimissuunnitelma, jonka perustana toimii
pedagoginen arvio ja lähettävän koulun kokoama opintojen väliraportti, mistä selviää
olemassa olevat suoritukset sekä lukukauden arviointiin vaadittavat oppimistavoitteet.
 Kesken lukukautta siirtyvän oppilaan arvioinnin tekee lähettävän koulun opettaja
yhteistyössä ITU1 -luokan opettajan kanssa.

Intensiivisen tuen luokka ITU 2 - kouluakäymättömien kouluun palauttava ryhmä
ITU2 -luokka on tarkoitettu etupäässä yläkouluikäisille oppilaille, joilla on vaikeuksia tulla kouluun ja
opiskella oman koulunsa tukitoimilla. ITU 2 luokassa erityisopettaja ja mielenterveystyöhön
suuntautunut sairaanhoitaja toimivat työparina. Oppilaille pyritään järjestämään rauhallinen,
yksilöllisesti räätälöity ja vahvasti tuettu oppimisympäristö.
ITU 2 luokalle siirtymisen edellytykset
 Runsaiden luvattomien tai epäselvien tai selkeistä syistä johtuvien poissaolojen vuoksi
oppilaan koulunkäynti on vaikeutunut yleisopetuksessa tai oman koulun pienryhmän tuella.
 Oppilaan poissaolojen syistä on tehty kartoitus.
 Oppilaan kanssa työskentelee koulun yksilökohtainen oppilashuolto ja hän on sosiaali- ja
terveyspalveluiden piirissä.
 Oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa keskustellaan opiskelusta ITU 2 luokalla. Heidän
kanssaan sovitaan oppilaan tilanteeseen ja vointiin sopivasta tavasta aloittaa opiskelu ITU 2
luokassa.
 Oppilaalle laaditaan tai päivitetään oppimissuunnitelma sekä tehdään tarvittaessa päätös
vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta. Lähettävä koulu kokoaa väliraportin, mistä selviää
opintojen tilanne. Näin toimitaan myös silloin kun oppilas siirtyy lukuvuoden lopussa ja
hänelle jää opintoja kesken.
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ITU-luokkien oppilaaksi siirtyminen
Molemmille ITU luokille siirrytään ITU-ohjausryhmän kautta, johon osallistuvat ITU-luokkien sekä
lisäopetuksen opettajat, yläkoulujen koulukuraattorit, perhekeskuksen edustajat sekä
erityisopetuksen koordinaattori. Lähettävän koulun koulukuraattori esittelee oppilaan tilanteen
ITU-ohjausryhmän kokouksessa, jossa arvioidaan oppilaan mahdollisuus siirtyä opiskelemaan ITU 1tai ITU 2 -ryhmässä.
Ohjausryhmä miettii jokaisen oppilaan yksilöllisiä tuen tarpeita sekä ITU-luokkien mahdollisuutta
tukea oppilaan koulunkäyntiä.
Oppilasvalinnoista päättää lopullisesti rehtoriryhmä, johon kuuluvat yläkoulujen rehtorit, johtava
rehtori ja erityisopetuksen koordinaattori.

4. Pidennetty oppivelvollisuus
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 perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. (Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014.)
Kun oppilaalle suositellaan pidennettyä oppivelvollisuutta, tehdään hänelle pedagoginen selvitys ja
suositus erityiseen tukeen siirtymisestä. Näiden perusteella varhaiskasvatuksen piirissä olevan
oppilaan erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen tekee varhaiskasvatuksen
johtaja ja perusopetuksessa olevan oppilaan päätöksen tekee johtava rehtori. Pidennetyn
oppivelvollisuuden ja samalla kertaa tehtävän erityisen tuen ensikertaisen päätöksen perusteluina
tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto.
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden
alkamista. 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. (Esiopetuksen
opetussuunnitelma perusteet 2014.) Varhaiskasvatuksessa tehty erityisen tuen päätös päivitetään
ennen koulun alkua ja tehdään uusi päätös, jos lapsen opetus järjestetään muualla kuin lähikoulun
yleisopetuksessa. Päätös uusitaan myös, jos lapsen apuvälineissä, avustaja- ja tulkitsemispalveluissa
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tapahtuu muutoksia. Tällöin erityisen tuen päätöksen tekee lähikoulun rehtori tai johtava rehtori,
mikäli opetus järjestetään muualla kuin lähikoulussa.
Huoltajat päättävät 5-vuotiaan lapsen oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen
osallistumisesta. Tällöin esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksessa ryhmän muun toiminnan
yhteydessä. Lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma,
HOJKS. HOJKS toimii tiedonsiirron välineenä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Jos päätös
pidennetystä oppivelvollisuudesta on jäänyt tekemättä tai lapsen tilanne muuttuu esiopetuksen
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 ja ryhmäkoko
Perusopetusasetuksessa on säädetty pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot.
Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti. Jos esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva
oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään, 20 oppilaan enimmäisryhmäkokoa noudatetaan
kaikilla oppitunneilla. Ryhmäkokosäännökset koskevat myös esiopetusta. Samanaikaisopetuksessa
tilanteessa, jossa luokassa on kaksi opettajaa, lasketaan oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, näin
ollen tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi.
Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätösten tulee aina perustua tapauskohtaiseen
harkintaan. Päätöstä pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä ei voi tehdä esimerkiksi sen
vuoksi, että ryhmäkoko muuten ylittäisi säädetyn. Opetuksen järjestäjä ei voi kategorisesti päättää,
että jonkin diagnoosin saaneiden oppilaiden, esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten, opetus
järjestetään aina yksilöidyssä koulussa, luokassa tai tietyssä esiopetusryhmässä vaan päätös
opetuspaikasta harkitaan yksilökohtaisesti erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Pidennetyn oppivelvollisuuden purkaminen
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan, jos oppilas ei enää kuulu
pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden
päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Päätöksen tekee
varhaiskasvatuksen oppilaalle varhaiskasvatuksen johtaja ja perusopetuksen oppilaalle johtava
rehtori. Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä voidaan tehdä, vaikka oppilas saisi sen
jälkeen edelleen erityistä tukea. Päätös tehdään aina oppilaan edun ja tarpeiden perusteella, ei
esimerkiksi sen vuoksi, että oppilasryhmät saadaan paremmin muodostettua. Jos erityisen tuen
antamisen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään päätös myös pidennetyn
oppivelvollisuuden päättämisestä.
12

5. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten
siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
Kun lapsi siirtyy oppivelvollisuuden piirissä olevaan esiopetukseen varhaiskasvatusyksikössä,
hänelle tehdään uusi HOJKS, jonka tekemisessä voi hyödyntää 5-vuotiaana tehtyä HOJKS:a.
Kehitysvammaisille, jotka ovat oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5- vuotiaana, tehdään
keväällä uusi pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätöksen sisällöstä. (Nokian kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma 2019).
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi siirtyy perusopetukseen yleensä sinä vuonna, kun
lapsi täyttää 7 vuotta. Kehitysvammaisten lasten oppivelvollisuuden piiriin kuuluva esiopetus
järjestetään pääsääntöisesti koulun puolella. Tulevasta esiopetussijoituksesta tehdään esitys
moniammatillisessa palaverissa, jossa on mukana erityisopettajat varhaiskasvatuksesta ja
perusopetuksesta. Esitys lähetetään helmikuun loppuun mennessä oppimisen ja koulunkäynnin
tuen koordinaattorille, joka toimittaa asiakirjat perusopetuksen aloittavien oppilaiden tuen
työryhmälle. Kehitysvammaisen lapsen esiopetuspaikka määritellään keväällä tehtävässä erityisen
tuen päätöksessä. Tällöin huoltajien ei tarvitse hakea esiopetuspaikkaa erikseen.
Niiden lasten osalta, jotka käyvät oppivelvollisuuden piirissä olevaa esiopetusta päiväkodissa,
tehdään yhteistyötä lapsen tulevan koulun erityisopettajan kanssa. Yhteistyötä tehdään koulun
alkua edeltävänä vuonna. Yhteistyömuotoja ovat mm. havainnointi, konsultointi ja HOJKS-palaverit.

6. Tuen piirissä olevien oppilaiden siirtyminen esiopetuksesta
perusopetukseen
Siirtymä esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä
huoltajien, esiopetuksen ja alkuopetuksen kanssa. Tavoitteena on sujuva koulun aloitus ja
tukitoimien jatkuvuus esiopetuksesta kouluun. Lapsen sujuva ja joustava siirtyminen
esiopetuksesta alkuopetukseen edellyttää esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajien välistä
yhteistyötä. Esiopetuksessa kaikille lapsille tehdään esiopetuksen oppimissuunnitelma,
oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS). Tieto tulevaan kouluun siirretään ensisijaisesti pedagogisilla
asiakirjoilla (esiopetuksen oppimissuunnitelma, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma
tehostetun tuen aikana, pedagoginen selvitys, HOJKS), joiden kopiot toimitetaan huhtikuun
puoleen väliin mennessä tulevan koulun rehtorille. Oppimissuunnitelmaan merkitään
huoltajan antama lupa pedagogisten asiakirjojen siirtoon. Opetuksen järjestämisen kannalta
välttämätön tieto siirretään kouluun opetuksen järjestämisen suunnittelun vuoksi. Tämä on
mahdollista tehdä myös vaikka vanhemmat vastustaisivat tiedon siirtoa (POL §40).
Alkuperäiset asiakirjat arkistoidaan esiopetusyksikössä.
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Mikäli tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan lapsen kohdalla mietitään, onko tukitoimien
toteutuminen yleisopetuksen luokassa tai omassa lähikoulussa riittävää, pidetään tammihelmikuun aikana moniammatillinen palaveri. Palaveriin osallistuvat lapsen huoltajat,
varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lähikoulun erityisopettaja ja
koulupsykologi sekä tarvittaessa muita lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuvia henkilöitä.
Palaverin kokoonpanosta päätetään lapsikohtaisesti. Palaverissa käydään läpi lapsen tuen
tarpeet, arvioidaan tuen järjestämisen mahdollisuuksia lähikoulun yleisopetuksen luokassa
sekä suunnitellaan esiopetuksen tukitoimien toteuttamista kevään aikana. Tarvittaessa
keskustellaan luokkamuotoisen erityisopetuksen tarpeesta opetuksen järjestämiseksi.
Palaverin yhteydessä laaditaan tai päivitetään pedagoginen arvio tai selvitys, jossa
määritellään lapsen tuen tarpeet koulun aloituksen näkökulmasta. Pedagoginen arvio tai
selvitys toimitetaan helmikuun loppuun mennessä oppimisen ja koulunkäynnin tuen
koordinaattorille, joka toimittaa asiakirjat perusopetuksen aloittavien oppilaiden tuen
työryhmälle.
Yhteistyö erityisopettajan ja koulupsykologin kanssa voidaan aloittaa jo esiopetussyksyn
aikana. Jos lapsen tuen tarpeiden määrittäminen tarvitsee lisäselvityksiä, voidaan huoltajien
kanssa sopia arviointijaksosta. Arviointijakson aikana esimerkiksi lähikoulun erityisopettaja
osallistuu havainnoiden esiopetusryhmän toimintaan tutustuakseen lapseen ja arvioidakseen
opetuksen järjestämistä koulussa. Tarpeen mukaan koulupsykologi kartoittaa tarkemmin
lapsen tilannetta. Huoltajat voivat myös käydä tutustumassa eri kouluvaihtoehtoihin.
Arviointijakson päätteeksi pidetään moniammatillinen palaveri.
Kun tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuleva koulupaikka on tiedossa,
järjestetään kevään aikana tiedonsiirtopalaveri. Palaveriin osallistuvat lapsen huoltajat,
varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tuleva luokanopettaja,
erityisluokanopettaja tai osa-aikaista erityisopetusta antava erityisopettaja. Lisäksi palaveriin
kutsutaan tarpeen mukaan muita lapsen kasvun ja oppimisen tuen järjestämiseen osallistuvia
asiantuntijoita.

Perusopetuksen aloittavien oppilaiden tuen työryhmä
Maaliskuun aikana kokoontuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinaattorin kokoama
moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana Alhoniityn koulun rehtori sekä oppilashuollon
henkilökuntaa ja erityisopetuksen edustajia varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Tämä
työryhmä käy läpi ne esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvät oppilaat, jotka mahdollisesti
sijoittuvat pienluokille tai Alhoniityn KEO/KYO ryhmiin. Pienluokille sijoitetaan ensisijaisesti
erityisen tuen oppilaita.
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7. Tuen piirissä olevien oppilaiden siirtyminen kuudennelta
luokalta seitsemännelle
Oppilaiden erityisen tuen päätös tarkistetaan 6.luokan aikana.
Tuen oppilaat ovat mukana kaikille siirtyville oppilaille yhteisessä nivelvaiheprosessissa, johon
kuuluu nivelvaiheen tiedonsiirto (opetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtäminen,
PoL §41) vanhempainillat/tutustumisillat, haku painotusluokille, opon, kuraattorin ja tukioppilaiden
vierailut kuutosluokissa, yläkoulun tutustumispäivä, ryhmäytymiset jne.
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevista oppilaista järjestetään tarvittaessa oppilaskohtaiset
siirtopalaverit, joihin osallistuvat huoltaja, oppilas, luokanopettaja, tarvittaessa alakoulun
erityisopettaja sekä aina yläkoulusta tuleva luokanvalvoja ja/tai erityisopettaja ja tarvittaessa
yläkoulun koulukuraattori.
Rehtorit siirtävät kesällä oppilaiden tuen paperit yläkouluille. Tukitoimien historia sähköisine
lomakkeineen siirtyy oppilaan Wilmassa automaattisesti seuraavaan kouluun.

8. Tuen piirissä olevien oppilaiden siirtyminen perusopetuksesta
toiselle asteelle
Tuen piirissä oleva oppilas kulkee pääosin samanlaista ohjauspolkua muiden oppilaiden kanssa.
Viimeistään kahdeksannen vuoden keväällä opinto-ohjaaja osallistuu oppilaan HOJKS-palaveriin
(tarvittaessa jo aiemminkin), jossa lisäksi tarkistetaan tarvetta mahdolliselle koulupsykologin
arviolle jatko-opintojen suunnittelun tueksi sekä kuntoutusrahahakemusta varten.
Yhdeksännen luokan syksyllä HOJKS-palaverin yhteydessä suunnitellaan oppilaan jatko-opintoja.
Tällöin myös kartoitetaan tarvetta harkinnanvaraisen haun käytölle. Ennen yhteishakua tammihelmikuussa opinto-ohjaaja ja erityisopettaja tekevät ja kasaavat tarvittavat lausunnot
harkinnanvaraista hakua varten. Helmi-maaliskuussa tehdään yhteishaku ja tarvittaessa
myöhemmin keväällä tuen piirissä olevan oppilaan kanssa voidaan myös hakea vaativana erityisenä
tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen tai ammattiopistojen VALMA/TELMAkoulutuksiin.
Kesäkuussa tulosten selvittyä oppilaanohjaajat tavoittavat omat oppilaansa. Yhteyttä otetaan niihin
oppilaisiin, jotka ovat jääneet ilman koulupaikkaa sekä niihin oppilaisiin, jotka eivät ole saaneet
ensimmäisten hakutoiveidensa mukaista opiskelupaikkaa. Oppilaiden kanssa sovitaan
jatkotoimenpiteistä ja tarvittaessa kutsutaan huoltajan kanssa tapaamiseen. Ennen kesälomille
jäämistä oppilaanohjaajilla on tieto omien oppilaidensa jatkosta. Viimeistään syksyllä järjestetään
tiedonsiirto peruskoulusta toiselle asteelle. Tiedonsiirto tapahtuu joko perusopetuksen ja toisen
asteen edustajien tapaamisena tai siirtodokumenttien välityksellä.
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9. Työnjako järjestettäessä oppimisen ja koulunkäynnin tukea
Luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja
Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa oppilaan pedagogisen tuen tarpeiden kartoittamisesta,
omalta
osaltaan
niiden
toteuttamisesta
ja
tukijärjestelyjen
koordinoinnista.
Luokanopettaja/luokanvalvoja ovat keskeisiä henkilöitä nivelvaiheen tiedonsiirrossa.






















Luokanopettaja
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa
ottaa puheeksi huolensa huoltajan kanssa mahdollisimman varhain
kokeilee järjestelmällisesti yleisen tuen tukimuotoja ja kirjaa ne wilman tukivälilehdelle
konsultoi tarvittaessa erityisopettajaa tukijärjestelyistä ja pedagogisten asiakirjojen
laatimisesta
laatii tarvittaessa pedagogisen arvion/selvityksen ja esittelee sen pedagogisessa tiimissä
pedagogisen tiimin päätöksen mukaisesti laatii yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa yleisen
tai tehostetun tuen oppimissuunnitelman
vastaa oman luokkansa oppilaiden HOJKS:ien suunnittelusta ja vastaa omalta osaltaan
HOJKS:iin kirjattujen tavoitteiden mukaisesta tuesta
tekee moniammatillista yhteistyötä oppilaan tukitoimien järjestämisessä
huolehtii, että muut hänen luokkaansa opettavat opettajat ovat tietoisia oppilaidensa tuen
tarpeista
on
vastuussa
luokkansa
oppilaiden
osalta
pedagogisten
asiakirjojen
(oppimissuunnitelma/HOJKS) päivittämisestä syyslomaan mennessä ja arvioi niiden avulla
tukitoimien riittävyyttä ja tavoitteiden toteutumista toukokuun loppuun mennessä
osallistaen oppilaan ja huoltajat.
tarkemmat ohjeet liite 1: Kolmiportaisen tuen ohjeistus
vastaa tiedonsiirrosta nivelvaiheissa
Luokanvalvoja
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa
ottaa puheeksi omalta osaltaan ja yleisellä tasolla huolensa huoltajan kanssa
mahdollisimman varhain
on tietoinen valvontaluokkansa oppilaiden pedagogisista asiakirjoista ja huolehtii, että
hänen luokkaansa opettavat opettajat ovat tietoisia oppilaidensa tuen tarpeista
kokoaa
tiedot
oppilaiden
tuen
tarpeesta
eli
huolehtii
pedagogiseen
arvioon/selvitykseen/oppimissuunnitelmaan (HOPS)/HOJKS:iin tarvittavien tietojen
kokoamisesta
esittelee luokkansa tuen tarpeisiin liittyvät asiat ja asiakirjat pedagogisessa tiimissä
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tekee moniammatillista yhteistyötä oppilaan tukitoimien järjestämisessä
on
vastuussa,
että
hänen
luokkansa
oppilaiden
pedagogiset
asiakirjat
(oppimissuunnitelma/HOJKS) on päivitetty syyslomaan mennessä ja tukitoimien
toteutuminen ja riittävyys arvioitu lukuvuoden loppuun mennessä
osallistuu tarvittaessa tiedonsiirtoon nivelvaiheissa
Aineenopettaja
ottaa puheeksi oppilaan oppimiseen liittyvän huolensa huoltajan kanssa mahdollisimman
varhain
vastaa oppilaan oppimisen tuesta oman oppiaineensa osalta
kokeilee järjestelmällisesti yleisen tuen tukimuotoja ja pitää kirjaa niiden toteuttamisesta
konsultoi tarvittaessa erityisopettajaa tukijärjestelyistä ja pedagogisten asiakirjojen
laatimisesta
vastaa omalta osaltaan pedagogisen arvion/selvityksen/oppimissuunnitelman/HOJKS:in
laatimisesta, toteuttamisesta
huolehtii
oman
oppiaineensa
osalta
syksyllä
pedagogisten
asiakirjojen
(oppimissuunnitelma/HOJKS) päivittämisestä syyslomaan mennessä
huolehtii oman oppiaineensa osalta keväällä pedagogisten asiakirjojen arvioinnista
toukokuun loppuun mennessä osallistaen oppilaan ja huoltajat tukitoimien riittävyyden
arviointiin
tarkemmat ohjeet liite 2: Kolmiportaisen tuen ohjeistus

Osa-aikaista erityisopetusta antava erityisopettaja








vastaa oman koulunsa osa-aikaisesta erityisopetuksesta
selvittää ja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita laaja-alaisesti
tekee yhteistyötä oppilaan muiden opettajien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan tuen
asioissa
on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin oppilaan tukea koskevissa asioissa
osallistuu tarvittaessa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, tarkistamiseen ja arviointiin
yhteistyössä luokanopettajan, -valvojan tai aineenopettajan kanssa
osallistuu tarvittaessa oppilaan opiskeluun liittyvään oppilashuollolliseen työhön
osallistuu tiedonsiirtoon nivelvaiheissa

Erityisluokanopettaja


vastatessaan pienluokan oppilaista toimii kuten luokanopettaja tai luokanvalvoja
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Opinto-ohjaaja






tukee ja seuraa oppilaan koulunkäyntiä
osallistuu tarvittaessa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen
vastaa oppilaan ohjauksesta uranvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa
vastaa pedagogisen tiedon siirtymisestä toisen asteen oppilaitokseen
tekee yhteistyötä oppilaan, huoltajan, luokanvalvojan ja oppilasta opettavien opettajien
kanssa

Koulunkäynninohjaaja



osallistuu oppilaan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteistyössä opettajan kanssa
keskustelee opettajan kanssa käytettyjen tukitoimien toimivuudesta

Koulukuraattori



tukee oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa
osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön koulunkäynnin tukemiseksi

Koulupsykologi





antaa konsultaatiota oppilaan kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
tekee oppimiseen, keskittymiseen, koulunkäyntiin ja tunne-elämän vaikeuksiin liittyviä
arvioita, joiden perusteella voidaan tarvittaessa suunnitella oppimisen tukitoimia
osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön koulunkäynnin tukemiseksi
osallistuu tarvittaessa pedagogiseen tiimiin

Terveydenhoitaja



tukee oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa
osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön koulunkäynnin tukemiseksi

10.

Pedagoginen tiimi

Pedagoginen tiimi käsittelee pedagogista kolmiportaista tukea oppilaan, luokan ja koulun tasolla
moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Pedagogista tiimiä
johtaa rehtori tai apulaisrehtori, joka toimii tiimin koolle kutsujana. Tiimin kokoonpano ei ole
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pysyvä, vaan siihen kutsutaan jäseniä tarpeen ja tehtävän mukaan. Pedagogisia asioita voidaan
pohtia pelkästään koulun opetushenkilöstön kesken (rehtori, oppilaan opettajat, erityisopettajat,
ohjaajat) tai yhdessä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa (kuraattori, psykologi,
terveydenhoitaja, koululääkäri). Lisäksi tiimiin voi kuulua joku muu tarvittava asiantuntija.
Pedagogista tiimiä tarvitaan silloin, kun
 Oppilaan saaman pedagogisen tuen riittävyyttä ja vaikutuksia arvioidaan
 Oppilas siirretään tuen portaalta toiselle tai erityisluokkaan
 Oppilaalla on sairaus, joka vaikuttaa opetuksen järjestämiseen
 Luokka- ja koulutasoisia tukitoimia arvioidaan

Luokan ja koulun tasolla pedagogista tukea suunnitellaan monialaisessa yhteistyössä yhteisöllisessä
oppilashuollossa sekä pedagogisen tuen tiimissä. Pedagogisen tuen järjestämisen kautta saatua
näkemystä ja asiantuntemusta hyödynnetään koulun yhteisöllisiä toimintatapoja suunniteltaessa.
Yhteisöllisessä oppilashuollossa voidaan arvioida, edistävätkö tuen rakenteet koulussa oppimista ja
hyvinvointia.
PEDAGOGINEN TIIMI
•

Kokoonpano vaihtuu oppilaan mukaan. Tiimissä on vain henkilöitä, jotka opettavat tai
ohjaavat oppilasta.

•

Peruskokoonpano
=
luokanopettaja,
erityisopettaja,
vararehtori/apulaisjohtaja, yläkoulussa oppilaanohjaaja.

•

Tarvittaessa mukana on myös muita asiantuntijoita, kuten koulupsykologi,
aineenopettaja, kuraattori tai terveydenhoitaja sekä huoltaja ja oppilas.

•

Rehtori tai apulaisrehtori kutsuu pedagogisen tiimin koolle.

rehtori

ja/tai

Pedagogisen tiimin keskeisiä periaatteita
Pedagogista tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä oppilaan ja hänen huoltajiensa,
oppilashuollon ammattihenkilöiden sekä koulun muun henkilöstön kanssa. Pedagogisen tuen
järjestäminen on perusopetuslain alaista eikä perustu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen.
Ammattihenkilöstön asiantuntemuksella voidaan tehdä oppilaan tukeen liittyviä ratkaisuja
huoltajan ja oppilaan vastustuksesta huolimatta.
Pedagoginen tiimi ei käsittele yksittäisen oppilaan oppilashuollollisia asioita. Tarvittaessa oppilaan
yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon osallistuvat ammattihenkilöt välittävät opettajalle tai rehtorille
opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitosäännösten
estämättä. Tällaisia välttämättömiä tietoja voivat olla esimerkiksi oppilaan terveyteen, omaan tai
toisten turvallisuuteen liittyvät seikat tai oppilaan tarve tehostettuun tai erityiseen tukeen.
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Opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto voidaan jakaa ilman oppilaan ja/tai huoltajan
suostumusta.
Pedagogisissa asiakirjoissa ei saa lukea lääkitystietoja ellei niillä ole suoraa vaikutusta opetuksen
järjestämiseen. Koulukuraattori- tai koulupsykologipalveluista voi olla maininta, mutta niiden
sisältöjä ja syitä ei avata.
Oppilashuollon ammattihenkilöitä voidaan konsultoida jatkuvasti tiimikokousten ulkopuolella.
Yksilöllistämispäätösten tulisi aina perustua psykologin lausuntoon.
Sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja jne. pedagogisiin asiakirjoihin kirjattaessa
tulee huomio pitää opetuksen järjestämisessä ja siihen annetussa tuessa. Kirjauksia tehdään, jos
em. asioilla on vaikutuksia opetusjärjestelyihin tai pedagogiseen tukeen.

Pedagogisen tiimin tehtävät
1. Oppilaiden pedagogisten asiakirjojen seuranta
 Oppilaiden tuen seuranta voi olla tarpeen esim. kerran vuodessa. Tällöin rehtori,
erityisopettaja ja luokanopettaja/-valvoja käyvät läpi yksittäisten oppilaiden tuen
tarpeita ja tukitoimia esimerkiksi luokka kerrallaan.
 Tähän käsittelyyn ei osallistu oppilashuollon työntekijöitä eikä siitä tarvitse erikseen
ilmoittaa vanhemmille.
 Tuen seurannasta voidaan tarvittaessa laatia erillinen muistio koulun omaa käyttöä
varten.
 Yksittäistä oppilasta koskevat kirjaukset tehdään oppilaan Wilman pedagogisiin
lomakkeisiin ja ne ovat myös vanhempien luettavissa. Tukitoimien lisäämisestä tai
vähentämisestä tulee tiedottaa vanhempia. Jos oppilaalla ei ole lomakkeita ennestään
täytettynä, käytetään pedagogisen arvion tai oppimissuunnitelman lomaketta
kirjaamisen pohjana. Jos oppilas ei vielä siirry tehostettuun tukeen, pedagoginen arvio
voi täydentyä vasta myöhemmin valmiiksi.
2. Oppilaan siirtäminen tuen portaalta toiselle
 Oppilaan siirtämisestä tuen portaalta toiselle tulisi järjestää oppilaan ja hänen
huoltajansa kanssa palaveri, jolloin asioista pystytään keskustelemaan kasvokkain.
 Oppilashuollon työntekijä osallistuu tarvittaessa mukaan palaveriin.
 Oppilashuollon työntekijä osallistuu palaveriin aina, kun on kyse erityiseen tukeen
siirtymisestä ensimmäistä kertaa.
 Oppilaskohtaiset asiat kirjataan Wilman oppilaskohtaisiin pedagogisiin lomakkeisiin.
 Wilman lomakkeeseen kirjataan oppilashuollon työntekijän osallistuminen palaveriin
sekä hänen arvionsa tuen tarpeesta.
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Jos oppilashuollon työntekijä ei osallistu palaveriin, niin hänelle esitetään palaverissa
laadittu pedagoginen arvio tai selvitys. Työntekijä kirjaa Wilman lomakkeeseen
päivämäärän, oman nimensä ja arvion tuen tarpeesta.
Vanhempien on aina oltava tietoisia oppilashuollon työntekijöiden osallisuudesta
prosessiin.

3. Luokka- ja koulutasoinen pedagoginen tuki
 Ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita.
 Samoja teemoja voidaan käsitellä myös muissa yhteyksissä esim. yhteisöllisen
oppilashuollon kokoontumisissa tai yhteissuunnitteluajalla.
 Oppilashuollon työntekijä osallistuu tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan.
 Koulu määrittelee luokka- ja koulutasoisen tuen kirjaamistavan ja säilytyksen.

11.

Arviointi erityisopetuksessa

Oppilaiden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt
Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja
oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen. Arvioinnissa käytetään monipuolisia
menetelmiä.
Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa
oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja
työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä.
Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi annon
ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää
tarvittaessa tieto- ja viestintätekniikkaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti
tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan.
Menetelmien käyttö ei saa alentaa oppilaan arvosanaa. Tuettu näyttö on samanarvoinen kuin
”perinteinen näyttö”.
Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/suomen kielen
taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteuttaessa. Samoin
otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset
painoalueet.
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Opetuksen erityiset painoalueet
Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta,
eriyttämistä. Elleivät edellä mainitut tukikeinot riitä, oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä
opiskelun erityiset painoalueet. Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai
erityisen tuen aikana.
Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät
sisällöt. Keskittymällä olennaiseen oppilaalle jää voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen
taitojaan.
Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman
vuosiluokan kaikkein keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii edelleen
oman vuosiluokkansa tavoitteisiin, painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien
tavoitteita tai sisältöjä. Painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska
yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta.
Oppimissuunnitelmassa ja HOJKS:ssa kuvataan painoalueiksi valittujen sisältöjen ohella myös
mahdollisimman konkreettisesti, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja
minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa. Mikäli oppilaalla on jossain oppiaineessa
painoalueet, hänellä voi olla kokeita, jotka keskittyvät vain näihin painoalueisiin. Tehostetun ja
erityisen tuen vaiheessa painoalueittain opiskelevalla oppilaalla voi olla käytössä E-kirja. Tällöin
opettajan on tärkeää arvioida, kattaako kirjan sisältö opetussuunnitelmassa ko. vuosiluokalle
määritellyt yleisen oppimäärän tavoitteet.
Opiskelun erityisistä painoalueista tulee sopia oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan ja oppilaan
tulee tietää, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin kirjatut
painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän osaamisen kuvauksiin tai
päättöarvioinnin kriteereihin. Opiskelun erityisiin painoalueisiin keskittynyt opetus on useimmiten
luonteeltaan väliaikainen ratkaisu, ja opetuksen sisältöjä lisätään oppilaan edistymisen mukaisesti.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla
eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Mikäli edes oppiaineen
keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole
oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Pääsääntöisesti oppilaiden
yksilöllistämistä edeltää painoalueiden käyttö, mutta selkeimmissä tapauksissa oppilaan oppiaine
voidaan yksilöllistää suoraan.
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Ennen oppimäärän yksilöllistämistä tarjottavat koulun tukitoimenpiteet
 opetuksen eriyttäminen: laajuus, syvyys, etenemisnopeus
 tukiopetus, myös ennakoiva tukiopetus
 osa-aikaisen erityisopetuksen tuki
 oppimissuunnitelma/HOJKS:
opiskelun
erityiset
painoalueet
eri
oppiaineissa/niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä,
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
 avustajapalveluiden käyttäminen
 erityisopettajan antama samanaikaisopetus
 pienryhmät, intensiiviryhmä
 oppilas apuopettajana, yhteistoiminnallinen oppiminen
 ”tilapäiset eritasoiset ryhmät” esim. lukuryhmät
 oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu
Näiden toimenpiteiden vaikutusta seurataan ja arvioidaan.

Pedagogisen selvityksen kohtaan ”perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän”, kirjataan oppilaan tässä oppiaineessa saama
tuki ja arvio siitä, että oppilas ei selviä tuen avullakaan yleisen oppimäärän tavoitteista. Esimerkiksi
kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai
käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan
oppilasta tulee tukea näissä asioissa.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason
määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle
riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.
Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa.
Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen
oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä
tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne
kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKS:ssa. Tämä on tärkeää, koska
oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOKS:n kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin. Suorituksia ei tällöin verrata muihin oppilaisiin. Oppilaan opiskelua
tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla.
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Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä,
laativat edellä mainitut HOJKS:n sisällöt. HOJKS:n sisältöjä on aina tarvittaessa arvioitava suhteessa
oppilaan oppimiseen. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle riittävän haastavia.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Opetussuunnitelmassa määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat kunkin opinto-kokonaisuuden
opiskelun aloittamisen edellytyksenä. Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako
sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään
opintokokonaisuuksittain. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista
tulee seurata säännöllisesti. Oppilaalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot suhteessa edellisen
opintokokonaisuuden tavoitteisiin, jotta hän voisi edetä opiskelemaan seuraavaa. Jos hänen
tietonsa ja taitonsa eivät ole riittävän hyvät, hän ei vielä siirry eteenpäin.
Jos vuosiluokkiin sitomaton järjestely koskee vain muutamia oppilaita, voi määrittelyn tehdä
opetussuunnitelman sijaan kullekin oman opinto-ohjelman mukaan etenevälle oppilaalle
laadittavassa oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. Vuosiluokkiin sitoutumattomasti opiskeleva
oppilas ei jää luokalleen mahdollisten hylättyjen tai puuttuvien suoritusten vuoksi. Siirtyminen
vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen tarkoittaa rehtorin viranhaltijapäätöstä (VSOP).
Tapauskohtaisesti tulee aina arvioida, sopiiko vuosiluokkiin sitomaton opetus oppilaan tilanteeseen.
Lukuvuoden
päättyessä
oppilas
saa
todistuksen
hyväksytysti
suorittamistaan
opintokokonaisuuksista ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne
edellisenä lukuvuonna jäivät. Lukuvuositodistukseen oppilas saa arvosanan loppuun
suorittamistaan
oppiaineista,
liitteenä
hänelle
annetaan
arvosana
suoritetuista
opintokokonaisuuksista (oppiaineen osa).
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.
Oppilas saa 9. luokan päätteeksi lukuvuositodistuksen, johon on merkitty hänen jo hyväksytysti
suorittamansa opinnot ja arviot niistä. Oppilas jatkaa seuraavana lukuvuonna opintojaan 9. luokan
oppilaana ja saa päättötodistuksen heti, kun perusopetuksen oppimäärä on kokonaisuudessaan
hyväksytysti suoritettu.

Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen ja luokalle jättäminen
Oppilas voidaan perusopetuslain 18 §:n perusteella vapauttaa joko kokonaan tai joiltakin osaalueilta oppiaineen opiskelusta. Vapauttaminen ei ole mahdollista ilman ko. päätöstä. Päätös
voidaan tehdä vain oppilaan tilanteesta johtuvilla, laissa mainituilla syillä. Jos vapauttaminen
tehdään terveydentilaan liittyvien syiden perusteella, tulisi liitteenä olla todistus lääkäriltä.
Esimerkiksi liikunnasta oppimissuunnitelmassa kuvataan konkreettisesti, miten oppilaan opiskelu
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toteutetaan käytännössä. Erityistä tukea saavalla oppilaalla päätös tehdään osana erityisen tuen
päätöstä ja edellä mainitut asiat kirjataan HOJKS:iin. Yleisen tai tehostetun tuen oppilaan
vapauttaminen oppiaineen opiskelusta tehdään rehtorin viranhaltijapäätöksenä.
Kaikkien erityistä tukea saavien sekä yleisen että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien
osalta päätös vapauttamisesta tehdään osana erityisen tuen päätöstä. Tämän jälkeen HOJKS:ssa
kuvataan konkreettisesti, miten oppilaan opiskelu toteutetaan käytännössä. Muille kuin erityistä
tukea saaville asiasta tulee tehdä erillinen hallintopäätös (rehtori), minkä jälkeen oppilaalle
laaditaan oppimissuunnitelma.
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa
määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas
voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan,
että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos oppilaan suoritus yhdessä tai useammassa vuosiluokan
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle
tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä.

Oppilaan poissaolot ja arviointi
Sairaana oleva oppilas ei välttämättä pysty etenemään opinnoissaan samaan tahtiin kuin koulussa
opiskelevat. Sairaus saattaa myös kokonaan estää oppilaan opiskelun sairaalakoulussa tai kotona,
joten oppilaalle ei kerry opintosuorituksia. Myös erilaisten näyttöjen antaminen kokeiden yms.
avulla voi olla mahdotonta tai vaikeaa.
Jos oppilas ei sairauden vuoksi ole voinut osallistua kouluopetukseen eikä muutoinkaan opiskella tai
antaa näyttöjä, voidaan todistuksen avulla annettava arviointipalaute jättää perusopetuslain 18 §:n
perusteella antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös. Huoltajaa tulee kuulla ennen päätöksen
tekemistä. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan palautetta muulla tavoin kuin todistuksen avulla.
Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman
mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa tai
kotitaloudessa.
Tällöin tarkoituksenmukaisin järjestely on yleensä se, että oppilaan opiskelu kyseisessä aineessa
järjestetään edellä mainitun perusopetuslain 18 §:n 3) kohdan nojalla toisin ja hänelle räätälöidään
terveydentilaan ja olosuhteisiin sopiva tapa osallistua oppiaineen opetukseen. Näin myös
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oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja antaa sanallinen arvio tai arvosanan perustuen
niihin näyttöihin, joita oppilas on kyennyt antamaan.
Ensisijaisena menettelynä niin lyhytkestoisemmassa kuin pidemmässäkin sairaudessa on aina
erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus osallistua opetukseen.
Perusopetuslakiin (628/1998) tehty lisäys (477/2003) velvoittaa opetuksen järjestäjää seuraamaan
oppilaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Lainsäädäntö
ei kuitenkaan sisällä säännöksiä siitä, että sairaudesta tai muusta syystä johtuva tietty määrä
poissaoloja johtaisi automaattisesti luokalle jättämiseen tai jäämiseen. Luokalle jättämisen
perusteita ovat perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan vain hylätty vuosiluokan suoritus
jossakin oppiaineessa tai yleinen huono koulumenestys.
Poissaolot eivät sinällään aiheuta luokalle jättämistä, mutta jos oppilas ei juurikaan osallistu
opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle mahdollisesti tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, ei
hänelle kerry hyväksyttyjä opintosuorituksia suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin
tavoitteisiin. Tällöin hän on vaarassa saada oppiaineesta hylätyn arvosanan.

Todistukset
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppiaine on yksilöllistetty, varustetaan kyseisen
oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä. Todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee
maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän
mukaan.
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista
arviota kaikilla vuosiluokilla. Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa olemme kuitenkin
määritelleet, että yksilöllistetyt oppiaineet arvioidaan numeroilla samoilla vuosiluokilla kuin
yleisopetuksenkin mukaan suoritettavat oppiaineet. Numeroarvioita voidaan kuitenkin täydentää
sanallisella arviolla, jossa oppilaan osaamisen tasoa avataan ja tarkennetaan. Sanallista arviota
suositellaan käytettäväksi erityisesti nivelvaiheissa tai oppilaan vaihtaessa koulua. Toimintaalueittain opiskelevat oppilaat (TAO) arvioidaan Nokialla jokaisella vuosiluokalla sanallisesti.

12.

Opetuksen järjestäminen huoltajan toiveen vastaisesti

Oppivelvollisen asuinkunnan on lain mukaan osoitettava jokaiselle oppilaalle ns. lähikoulu. Tämä
laissa käytetty termi ei välttämättä kaikkien oppilaiden kohdalla ole fyysisesti lähin koulu. Se on
tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla se kunnan osoittama koulu, jossa hänelle voidaan antaa riittävä
oppimisen ja koulunkäynnin tuki (esimerkiksi koulu, jossa on erityisryhmä, jos oppilas tarvitsee
opetusta erityisryhmässä).
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Yleisopetuksen ryhmässä opiskeleva erityistä tukea saava oppilas voidaan siirtää toiseen kouluun,
jossa hänelle voidaan antaa tarvitsemansa tuki (liittyy erityisen tuen päätöksessä päätettävään
pääsääntöiseen opetusryhmään). Tällöin tuen tarve yleensä on muuttunut tai aikaisemmin
suunniteltu tuki on osoittautunut riittämättömäksi. Kun pääsääntöinen opetusryhmä muuttuu,
tehdään oppilaalle uusi pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös.
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista
ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa.
Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen
suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan
moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.
Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää
näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin
joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen
opetusryhmään tai kouluun. Oppilaan asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja osoittaa
oppilaan sellaiseen kouluun tai muuhun soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan.
Opetushallituksen linjauksen mukaan tarvitaan monijäsenisen toimielimen (esimerkiksi
lautakunnan) käsittely, mikäli huoltaja vastustaa koko erityisen tuen päätöstä. Jos huoltaja vastustaa
vain jotakin päätöksessä määrättävää asiaa, esimerkiksi huoltaja on eri mieltä pääsääntöisestä
opetusryhmästä, voi päätöksen edelleen tehdä viranhaltija. Tällöin oppilaan ja huoltajan
kuulemisesta tulee tehdä selkeä muistio, johon kirjataan tarkkaan, mistä ollaan yksimielisiä ja mistä
eri mieltä.
Jos huoltaja hakee valittamalla muutosta pienluokkasijoitukseen, oikeusasteissa tutkitaan, onko
päätökselle olemassa riittävät perustelut. Asiakirjojen sisältämästä tiedosta riippuu, riittävätkö
pedagogisen selvityksen antamat tiedot tukitoimista ja oppilashuoltoryhmän kanta tuen antamisen
paikasta päättämisen perusteluiksi, kun toimitaan huoltajan tahdon vastaisesti. Eli miten hyvin ja
millä tosiasioilla niissä on voitu perustella se, että oppilas tarvitsee opetusta erityisryhmässä.
Jos huoltaja kieltäytyy allekirjoittamasta pedagogista selvitystä, se toimitetaan ilman allekirjoitusta
johtavalle rehtorille. Mukaan liitetään huoltajan tekemä tai koulun kirjaama selvitys/muistio siitä,
mistä huoltaja on eri mieltä. Näin osoitetaan huoltajan kuuleminen asiassa.
Jos huoltajan kanssa ollaan eri mieltä riittävästä ohjaajaresurssista, mahdollisessa valitusprosessissa
tarkastellaan sitä, miten hyvin pedagogisissa asiakirjoissa on selvitetty se, missä asioissa ja
tilanteissa oppilas ohjaajan apua tarvitsee. Sen perusteella arvioidaan, toteutuuko riittävä ohjaajan
tuki. Opettajien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ohjaajan tarve ja annetut
ohjaajapalvelut eritellään ja yksilöidään riittävän tarkasti pedagogisissa asiakirjoissa. Pelkkä
maininta ”tarvitsee ohjaajan tukea” ei vielä kuvauksena riitä.
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13.
Erityisopetuksen ohjausryhmä ja erityisopetuksen
koordinaattori
Oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestäminen vaativat pitkäjänteistä monia ammattiryhmiä
osallistavaa kehitystyötä kaupungin sisällä. Henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja heidän
jaksamisestaan pyritään huolehtimaan suunnitelmallisesti. Lisäksi on tärkeää kehittää yhteistyön
muotoja ja ihmisten välistä vuoropuhelua jokaisella tasolla. Tavoitteena on myös, että tuen
jakautuminen kaupungin sisällä olisi tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman tasa-arvoista.
Kaupungissa toimii erityisopetuksen ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat erityisopetukseen ja
tuen järjestämiseen osallistuvaa henkilöstöä eri yksiköistä. Erityisopetuksen ohjausryhmän
tehtävänä on koordinoida kaupungin erityisopetusta mm. edellä mainituista näkökulmista.
Erityisopetuksen koordinaattori vastaa ohjausryhmän työskentelystä ja erityisopetuksen
kaupunkitason kehittämisestä ja suunnittelusta sekä etsii työtapoja eri toimijoiden osallisuuden
lisäämiseksi yhteistyössä erityisopetuksen ohjausryhmän kanssa. Erityisopetuksen koordinaattori
kuuluu myös oppilashuollon ohjausryhmään.
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Liite 1: 3-portainen tuki
YLEINEN TUKI
Kun huoli herää oppilaasta
Kun huoli herää, otetaan yleisen tuen tukitoimet heti käyttöön ja ollaan yhteydessä huoltajiin.
Asiasta keskustellaan myös erityisopettajan kanssa. Yleinen tuki ei vaadi erityisiä tutkimuksia tai
päätöksiä. Kaikki perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot, esim. eriyttäminen, tukiopetus, osaaikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet, ovat käytössä
myös yleisessä tuessa.
Wilmaan kirjataan käytetyt tukitoimet tukivälilehdelle, jossa näkyy tukijakson pituus ja sisältö.
Wilman tuntimerkintöihin merkitään pidetty tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus joka kerta.
Annetusta tuesta pidetään kirjaa, jotta yleisen tuen keinot ovat näkyvillä tarvittaessa pedagogista
arviota varten.
Yleisen tuen tukimuotoja ovat mm. seuraavat:






oppilaan tehtävien määrää muunnellaan
oppilas saa lisäaikaa tehtävien tekemiseen
oppilaalla on sopivaa oppimateriaalia
opettaja selkokielistää oppilaan oppimateriaalia
oppilaalla on vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan (esim. suulliset kokeet, portfoliot ja
työnäytteet)
 oppilaalle tarjotaan tarvittavia apuvälineitä
 oppilas voi käyttää oppilastoverin vertaistukea opetustilanteissa
 oppilas saa tukiopetusta
 oppilas saa koulunkäynninohjaajan tukea
 jopo-opetus, tarkoitettu lähinnä yhdeksäsluokkalaisille
 opettaja tekee yhteistyötä erityisopettajan, kodin ja kouluterveydenhuollon kanssa
Yleisen tuen lähtökohtana on näiden tukimuotojen kattava käyttö omassa opetusryhmässä.

TEHOSTETTU TUKI
Kun huoli säilyy, eikä yleinen tuki riitä ja sitä tarvitaan jatkuvasti, kartoitetaan tuen tarve uudelleen.
Arvioidaan käytettyjen tukitoimien tehokkuus ja riittävyys. Tehostetun tuen tukimuodot ovat
samoja kuin yleisessä tuessa. Tuki on kuitenkin säännöllistä, pitkäjänteisempää ja pysyvää. Käytetyt
tuen muodot tulee kirjata oppimissuunnitelmaan ja wilman tuki-välilehdelle.
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Pedagoginen arvio
1. Luokanopettaja / luokanvalvoja / aineenopettaja laatii pedagogisen arvion yhteistyössä
huoltajan, oppilaan sekä muiden lasta opettavien opettajien kanssa.
2. Luokanopettaja / luokanvalvoja esittelee pedagogisen arvion pedagogiselle tiimille tai se
käsitellään muussa yhteydessä monialaisesti. Arvio johtaa joko yleisen tuen jatkumiseen tai
tehostetun tuen aloittamiseen. Luokanopettaja / luokanvalvoja merkitsee Wilmassa
pedagogiseen arvioon pedagogisen tiimin päätöksen. Mikäli tuen taso muuttuu, huolehtii
luokanopettaja / luokanvalvoja tiedon rehtorille. Rehtori merkitsee Primukseen tuen tason,
joka vahvistaa tukimuodon.
Jos tehostettu tuki halutaan lopettaa, luokanopettaja / luokanvalvoja / aineenopettaja laatii
uuden pedagogisen arvion yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Arvio käsitellään kuten
tukeen siirryttäessä.

Tehostettuun tukeen siirtäminen edellyttää, että oppilas on
ollut säännöllisesti tukitoimien piirissä.
Myös käyttäytymisen, tunne-elämän, oman toiminnan ohjauksen ja
sosiaalisten taitojen haasteet voivat johtaa tehostettuun tukeen.

Oppimissuunnitelma
Tehostettuun tukeen siirretylle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.
1. Ensimmäinen oppimissuunnitelma laaditaan viipymättä pedagogisen arvion käsittelyn
jälkeen, viimeistään neljän viikon kuluessa. Uuden luokka-asteen alkaessa
oppimissuunnitelma päivitetään syyslomaan mennessä.
2. Luokanopettaja / luokanvalvoja on vastuussa oppimissuunnitelman laatimisesta ja tekee
yhteistyötä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa. Oppilasta opettava
erityisopettaja on tärkeä yhteistyökumppani oppimissuunnitelman laadinnassa. Jos
oppilaalla on ennestään oppimissuunnitelma, tehdään uusi jatkosuunnitelma edellisen
perään hyödyntämällä Wilma-ohjelman Kopioi-toimintoa.
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3. Oppimissuunnitelman alustavan laadinnan jälkeen luokanopettaja / luokanvalvoja kutsuu
huoltajat sekä oppilaan koululle. Oppimissuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa yhdessä.
Mikäli huoltajia ei saada palaveriin, heille tarjotaan mahdollisuus esittää kommentit
Wilmassa.
4. Oppimissuunnitelmat arvioidaan keväisin toukokuun loppuun mennessä ja aina tarvittaessa.
Arvioitaessa suunnitelmaa opettajat täydentävät omalta osaltaan kirjattujen tukitoimien
toteutumista. Huoltajilta sekä oppilaalta pyydetään kommentit heidän näkemyksestään
tukitoimien riittävyydestä ja heidän toiveistaan koskien seuraavaa lukuvuotta. Kommentit
voidaan pyytää Wilmassa, tapaamisessa tai puhelimitse.

ERITYINEN TUKI
Kun huoli säilyy eikä tehostettu tuki riitä, kartoitetaan tuen tarve ja käytettyjen tukitoimien
tehokkuus ja riittävyys uudelleen. Erityistä tukea saavat ne oppilaat, joiden kasvu, kehitys tai
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten.
Pedagoginen selvitys
1. Oppilaan opettaja /aineenopettaja laatii pedagogisen selvityksen yhdessä Wilmassa
moniammatillisessa yhteistyössä. Selvityksestä ilmenee oppilaan eteneminen, annettu
tehostettu tuki, oppilaan itsearvio, opettajan arvio ja huoltajien arvio. Selvityksessä tulee
huomioida myös mahdolliset asiantuntijalausunnot. Yläkoulussa luokanvalvoja huolehtii
asiakirjojen kokoamisesta.
2. Huoltajalle annetaan noin viikko aikaa tutustua pedagogiseen selvitykseen, jonka jälkeen
huoltajalle ja oppilaalle järjestetään lain edellyttämä kuulemistilaisuus, palaveri. Palaverissa
opettaja käy läpi pedagogisen selvityksen sisällön ja täydentää sitä huoltajan ja oppilaan kanssa.
Aina kun siirrytään erityiseen tukeen ensimmäistä kertaa, tulee palaveriin osallistua myös
oppilashuollon työntekijä.
3. Luokanopettaja / luokanvalvoja esittelee selvityksen pedagogisessa tiimissä. Ko. oppilaan
huoltajilla on oikeus olla läsnä selvityksen käsittelyn ajan.
4. Mikäli pedagoginen tiimi suosittaa siirtymistä erityiseen tukeen, siirtyy selvitys rehtorin
käsiteltäväksi päätöstä varten. Tarvittaessa selvityksen laatija liittää mukaan lomakkeen
”suositus erityiseen tukeen”.
5. Koulun rehtori tekee hallinnollisen päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä. Rehtori tiedottaa
opettajaa päätöksestä ja merkitsee sen Primukseen. Tuen alkamispäivän tulee olla Wilmassa
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sama kuin siirron päätöksen päivä. Jos päätökseen liittyy oppilaan siirtäminen muuhun kuin
omaan kouluunsa, erityisen tuen päätöksen tekee johtava rehtori.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten.
Erityisen tuen oppilaalle annetaan erityisopetusta hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman
mukaisesti (HOJKS).

Erityisen tuen päätöksessä määrätään seuraavat asiat:


pääsääntöinen opetusryhmä
 mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut
 muut Perusopetuslain 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet
tai tukijaksot Valteri-koulussa
 mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen
 opetuksen järjestäminen poiketen PoL 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta
 oppilaan vapauttaminen oppiaineenaineen opiskelusta
 muut PoL 18 §:n perusteella päätettävät erityiset opetusjärjestelyt, kuten muut opetuksen
sisältöjä tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt
 päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta
 opiskelu toiminta-alueittain
Jos oppilaan tuen tarve muuttuu edellä mainituissa asioissa, tehdään uusi tarpeelliselta osin
tarkennettu pedagoginen selvitys. Oppilaalle tehdään uusi erityisen tuen päätös.
HOJKS
Erityiseen tukeen siirretylle oppilaalle laaditaan HOJKS. Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa
HOJKSin laatimisesta yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.
1. Ensimmäinen HOJKS laaditaan viimeistään neljän viikon kuluessa erityisen tuen päätöksen
tiedoksi tulemisesta.
2. Uuden luokka-asteen alkaessa HOJKS laaditaan (päivitetään) syyslomaan mennessä
yhteisessä palaverissa huoltajien ja oppilaan kanssa.
3. HOJKS arvioidaan keväisin toukokuun loppuun mennessä ja aina tarvittaessa. Arvioitaessa
HOJKSia, opettajat täydentävät omalta osaltaan asiakirjan lopussa olevan ”HOJKSin
tarkistaminen”- osion, arvioiden asiakirjaan kirjattujen tukitoimien toteutumista. Huoltajilta
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sekä oppilaalta pyydetään kommentit heidän näkemyksestään tukitoimien riittävyydestä ja
heidän toiveistaan koskien seuraavaa lukuvuotta. Kommentit voidaan pyytää Wilmassa,
tapaamisessa tai puhelimitse.
Kaikille 2. ja 6. luokkien erityisen tuen oppilaille tehdään uudet pedagogiset selvitykset kevään
aikana. Samalla oppilaan olemassa oleva HOJKS tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.
HUOM! Pedagogisessa arviossa ja HOJKSissa ei tule ottaa kantaa pedagogisen tuen riittävyyteen
ja resurssiin koulussa. Tuen tarve tulee arvioida oppilaan osalta ja toteutunut tuki sen osalta,
paljonko sitä on ollut.
Yksilöllistäminen
Ellei oppilas näillä tai muilla tukitoimilla saavuta yleisen oppimäärän vähimmäistavoitteita
hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Tämä merkitsee oppilaan oppimiselle
asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Oppilaan suorituksia
arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin.
Yksilöllistäminen kirjataan pedagogiseen selvitykseen ja hänelle laadittavaan HOJKSiin.
Yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Yksilöllistämisen tulisi pääsääntöisesti nojata
psykologin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Huoltajille selvitetään yksilöllistämisen vaikutuksia tuleviin
opintoihin.
Jos erityinen tuki halutaan lopettaa, luokanopettaja / luokanvalvoja laatii uuden pedagogisen
selvityksen. Selvitys käsitellään pedagogisessa tiimissä.

Painoalueiden määritteleminen
Yhtenä tehostetun ja erityisen tuen eriyttämisen muotona on opiskelun painoalueiden
määritteleminen. Tällöin opettaja kirjaa oppimissuunnitelmaan oppiaineen keskeiset ydinsisällöt,
joihin oppilas opiskelussaan keskittyy. Ydinsisällöt määritellään yhdessä oppilaan ja huoltajan
kanssa. Ne johdetaan saman vuosiluokan tavoitteista. Samalla suhteutetaan ydinsisällöt siihen,
miten suurta osaa oppiaineesta painoalueet vastaavat ja miten ne suhteutuvat hyvän osaamisen
kriteereihin. Oppilaan saavuttaessa ydinsisältöjen tavoitteet hän suorittaa kyseisen oppiaineen
yleisen oppimäärän mukaisesti.
SALASSAPITO
Aina on muistettava huolehtia, etteivät pedagogiset ja muut salassa pidettävät asiakirjat jää
ulkopuolisten nähtäville.
Tulostettaessa pedagogisia asiakirjoja on käytettävä mahdollisuuksien mukaan
turvatulostusta. Ylimääräisiä kappaleita ei pidä säilyttää vaan niiden asianmukaisesta
tuhoamisesta on huolehdittava.
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