
Tiedote tuen portaista

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto on hyväksynyt Oppimisen tuen 
suunnitelman 29.5.2018.

Suunnitelma: http://ah.turku.fi/kasosvpj/2018/0529004x/3722801.htm

http://ah.turku.fi/kasosvpj/2018/0529004x/3722801.htm


Yleinen tuki

• Yleinen tuki on osa koulun arkea ja kuuluu kaikille oppilaille. Se ei 
edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. 

• Myönteinen ilmapiiri luokassa on tärkeä osa yleistä tukea. Toimiva 
vuorovaikutus edistää jokaisen oppilaan oppimista. 

• Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi opetusta eriyttämällä, 
joustavilla opetusjärjestelyillä, yhteistyöllä kodin kanssa, ohjauksen 
keinoin, tukiopetuksella ja osa-aikaisella erityisopetuksella. 

• Oppilaan tuki tarkoittaa aina sitä, että aikuinen muuttaa 
toimintaansa.



Tehostettu tuki

• Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan 
tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita 
tukimuotoja. Tuki perustuu oppilaan, huoltajan ja opettajien 
yhteistyönä tekemään pedagogiseen arvioon. 

• Tuen muodot, vastuut ja yhteistyö kuvataan tarkemmin 
oppimissuunnitelmassa, joka myös laaditaan koulun ja kodin 
yhteistyönä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa tietoja ja voi siten 
paremmin tukea lastaan. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja 
määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.



• Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin 
kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki 
suunnitellaan kokonaisuutena. Ja toteutetaan oppilasta opettavien 
opettajien yhteistyönä. 

• Tehostetusta tuesta ei tehdä hallinnollista päätöstä vaan siitä sovitaan 
huoltajien ja koulun kanssa.  Se on luonteeltaan vahvempaa ja 
pitkäjänteisempää sekä vielä suunnitelmallisempaa kuin yleinen 
tuki. 

• Oppilas tarvitsee yleensä useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki 
annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia 
perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta oppimäärien 
yksilöllistämistä. 



• Tehostetun tuen aikana korostuvat opetuksen eriyttäminen, 
yksilöllinen ohjaus, kodin kanssa tehtävä yhteistyö, osa-aikainen 
erityisopetus ja oppiaineen ydinsisältöihin keskittyminen.

• Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja 
ylläpitäjänä voidaan vahvistetaan. Oppimissuunnitelma sisältää mm. 
oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, yhteistyön ja 
palvelut, seurannan ja arvioinnin.

• Oppimissuunnitelma tehdään sovitulle ajanjaksolle ja sitä 
tarkistetaan lukukausittain (seurantaosa). Jaksoa suositellaan 
vähintään muutaman kuukauden mittaiseksi. Oppimissuunnitelmaan 
kirjoitettuja tukitoimia tulee noudattaa.



Erityinen tuki
• Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, laaditaan pedagoginen 

selvitys, jossa kuvataan oppilaan kokonaistilanne. Pedagogisen 
selvityksen perusteella erityispalvelupäällikkö tekee päätöksen 
oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta. 

• Onko tukitoimet kirjattu asianmukaisesti tuki-välilehdelle

• Mitä ”lisäarvoa” tuen vahvistaminen tuo, miten se näkyy konkreettisesti

• Oppilaan oikeus saada tukea/koululla velvollisuus tarjota sitä

• Erityistä tukea annetaan ensisijaisesti omassa lähikoulun 
perusopetusryhmässä joustavin järjestelyin. Erityisen tuen tehtävänä 
on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, 
että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen 
jatkamiselle peruskoulun jälkeen.



• Erityisen tuen oppilailla on yleinen tai pidennetty oppivelvollisuus. 
Hän opiskelee oppiaineittain yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaisesti tai toiminta-alueittain.

• Erityisen tuen päätöksessä kuvataan oppilaan pääsääntöinen 
opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut 
tarvittavat palvelut sekä opetuksen poikkeava järjestäminen.

• Päätös on aina perusteltava ja siihen liitetään valitusosoitus. Erityisen 
tuen tarve tarkistetaan oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sekä 
toisen ja kuudennen vuosiluokan keväällä.



• Pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen päätös tarvitaan myös 
silloin, kun oppilaalta yksilöllistetään oppiaine tai erityisen tuen 
oppilaalle tehdään §18 mukainen hallinnollinen päätös esim. 
lyhennetystä koulupäivästä, oppiaineen vapautuksesta.

• Mikäli oppilas ei tarvitse enää erityistä tukea, erityispalvelupäällikkö 
tekee tuen lopettamisesta päätöksen ja oppilaalle ryhdytään 
antamaan tehostettua tukea (tämä myös pedagogisen selvityksen 
kautta).



• Erityisen tuen päätöksen jälkeen opettajat laativat yhteistyössä 
oppilaan ja huoltajien kanssa pedagogisen selvityksen pohjalta 
kirjallisen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman (HOJKS).  

• Henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan 
kirjataan kyseisen oppilaan tavoitteet. Asiakirja on yksilökohtainen. 
HOJKSia ei tehdä ennen kuin päätös erityisestä tuesta on tehty.

• HOJKS sisältää oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, 
opetuksen järjestämisen, yhteistyön ja palvelut, seurannan ja 
arvioinnin.

• Pedagogisista asiakirjoista on tehty havainnollistavat videot. 

https://blog.edu.turku.fi/paussi/pedagogiset-asiakirjat/

https://blog.edu.turku.fi/paussi/pedagogiset-asiakirjat/


Muuta huomioitavaa

• Rehtorin tehtävänä on valvoa, että koulussa  tehdään  kaikki 
pedagogiset asiakirjat asianmukaisesti.

• Aikaisemmin perusopetuksessa on luovuttu ns. koesiirroista. Erityisen 
tuen oppilas voi siirtyä lähikouluun ”kokeilemaan” siten, että HOJKSiin
kirjataan lähikoulun luokka ns. yhteistyöluokkana. Kokeilusta ja jakson 
pituudesta sopivat koulut yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. 
Kokeilun aikana on pidettävä huoli siitä, että oppilaan tukimuodoista 
huolehditaan myös yhteistyöluokassa. Eriyttäminen ja tehostettu 
ohjaus kuuluvat myös yhteistyöluokan toimintatapoihin.



• Perusopetuksen tuen prosessi ollaan uudistamassa

• Huomiota kiinnitetään entistä tarkemmin siihen, että ennen erityisen 
tuen päätöstä oppilas on saanut tehostettua tukea. 

• Konsultoivat erityisopettajat työskentelevät perusopetuksen 
hallinnossa. Heidän tehtävänään on mm. konsultoida 
erityispalvelupäällikköä pedagogisten selvitysten ja muiden 
pedagogisten asiakirjojen osalta. 

• Erityisen tuen päätöstä ei tehdä, mikäli asiakirjassa on puutteita. 



Syksyn 2020 aikataulua:

• 20.9. tehostetun tuen oppilaalla tulee olla lukittu, voimassaoleva 
oppimissuunnitelma.

• Ensimmäisen luokan oppilaiden kohdalla tehostetun tuen 
oppimissuunnitelma tulee olla valmis ja lukittu syyslomaan mennessä.

• Erityisen tuen oppilailla tulee olla voimassa tilastointipäivänä 
erityisen tuen päätös,

• Hojksit tulisi laatia mahdollisimman pian, mielellään syyslomaan 
mennessä.

• Oppimissuunnitelmien seuranta viimeistään lukukauden päättyessä 
(seurannat vähintään kerran lukukaudessa)



Kevään 2021 aikataulua

• Tammikuu: erityisen ja tehostetun tuen 2. ja 6. luokan 
oppilaiden pedagogiset selvitykset lukittuna 31.1. mennessä Wilmassa

• → asianmukaisesti laadituista ja toimitetuista asiakirjoista erityisen tuen 
päätökset huhtikuun loppuun mennessä

• Helmikuu: tuen tarpeen muuttuessa tehostetusta erityiseen tai erityisestä 
tehostettuun pedagogiset selvitykset luokkien 1-9 (poislukien 2. sekä 6. 
luokat) sekä valmo-oppilaiden osalta lukittuna 28.2. mennessä Wilmassa

• -> asianmukaisesti laadituista ja toimitetuista asiakirjoista päätökset 
toukokuun loppuun mennessä

• JOPO-hakemukset valmiina 30.4. mennessä
• Oppimissuunnitelmien seuranta viimeistään lukukauden päättyessä 

(seurannat vähintään kerran lukukaudessa)


