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PEDAGOGISTEN TUKITOIMIEN LISTA 
 

Pedagogiset 
tukitoimet 

yksilön tuki ryhmän tuki yhteistyö ympäristö 

Toimintakult-
tuuri 

Toimintakulttuuri 
hyväksyy erilai-
set ihmiset ja ta-
vat toimia. Jo-
kaista yksilöä 
arvostetaan ja 
se näkyy ja kuu-
luu puheessa, ja 
siinä miten yksi-
löt kohtelevat 
toisiaan. 

Aikuiset reflek-
toivat ja arvioi-
vat ryhmän toi-
mintakulttuuria 
jatkuvasti. Tasa-
arvoiseen vuo-
rovaikutukseen 
kannustetaan ja 
tuetaan. Toimin-
tatapoja paran-
netaan ja kehite-
tään jatkuvasti. 

Kaikkien toimijoi-
den kanssa käy-
dään keskustelua 
toimintakulttuu-
rista ja tiedoste-
taan kaikkien 
merkitys ja vaiku-
tus toimintakult-
tuurin luomi-
sessa. 

Arvostava, avoin 
vuorovaikuttei-
nen ympäristö 
tukee kaikkia 
oppilaita. 

Ympäristö ja 
aistiherkkyyk-
sien huomi-
ointi 

Aistiherkkyyk-
sien tunnistami-
nen, tiedostami-
nen ja huomioi-
minen. Mahdol-
listen neuropsy-
kiatristen pul-
mien selvittämi-
nen asiantunti-
joiden kanssa. 
Mahdollisuus 
rauhoittumiseen 
ja yksin työsken-
telyyn. 

Kaikki hyötyvät 
aistiherkkyyk-
sien huomioimi-
sesta toimin-
nassa ja ympä-
ristön suunnitte-
lussa. Opettaja 
huomio aisteihin 
liittyvät ärsyk-
keet ja muokkaa 
ympäristön kai-
kille miellyttä-
väksi. 

Mahdollisen ulko-
puolisen toiminta-
terapeutin konsul-
tointi koululla. 

Aistiärsykkeet, 
akustiikka ja va-
laistus otetaan 
huomioon toi-
minta-ja oppi-
misympäris-
töissä.  
Ympäristön 
muunneltavuus 
yksin-, pari-ja 
ryhmätyöskente-
lyyn sekä erilai-
siin joustaviin 
ryhmittelyihin. 

Toiminnanoh-
jauksen, hah-
mottamisen ja 
muistin tuke-
minen 

Toiminnanoh-
jauksen haas-
teissa tärkeim-
mät tukitoimet 
ovat koulupäi-
vän strukturointi 
ja tilanteiden en-
nakointi. Oppi-
laalle kerrotaan 
päivän aluksi, 
mitä toimintoja 
päivä sisältää. 
Kuvakortit autta-
vat hahmotta-
maan tilanteita. 
Tapahtumien 
ennakointi aut-
taa lasta/nuorta 
suunnittelemaan 
omaa toimin-
taansa. Lapsen 
hahmottamisen 
pulmissa selvite-
tään hänen pa-
ras oppimisen 
osa-alue ja tue-
taan sitä. 

Kaikilla lapsilla 
voi olla jossain 
vaiheessa haas-
teita toiminnan-
ohjauksessa ja 
hahmottami-
sessa, vaikka 
niitä ei aina ha-
vaita ja tiedos-
teta arjessa. 
Kaikki ryhmässä 
hyötyvät struktu-
roinnista ja en-
nakoinnista, toi-
minnanohjauk-
sen vahvistami-
sesta ja opette-
lusta sekä muis-
tin tukemisesta. 

Tarvittaessa 
isoissa toiminnan-
ohjauksen pul-
missa käänny-
tään koulupsyko-
login puoleen ja 
mietitään, tarvit-
seeko oppilas yk-
silöllistä tai ryh-
mämuotoista kun-
toutusta perus-
opetuksessa käy-
tössä olevien pe-
dagogisten tuki-
toimien lisäksi. 

Toiminnanoh-
jausta voi oppia 
toimintaa vai-
heistamalla 
(mitä pitikään 
tehdä?, suunnit-
teleminen, työs-
kentely ja arvi-
ointi).Muistin 
pulmat otetaan 
huomioon ohjei-
den annossa. 
Ohjeiden näky-
villä oleminen, 
kuvat ja kirjoite-
tut tekstit tu-
kena. Tarvitta-
essa tehtävien 
sanallistaminen. 
Lyhyet, selko-
kieliset ohjeet ja 
ymmärtämisen 
varmistaminen 
on oleellista. 
Muistetaan en-
nakointi. 



Tunnetaitojen 
tukeminen 

Tunnetaidot 
ovat selviytymis-
keino arjessa. 
Sanoitetaan tun-
teita ja ollaan tu-
kena tunnereak-
tioiden käsitte-
lyssä. Erityisesti 
pettymyksen-
sietokykyä vah-
vistetaan. Tun-
nereaktion jäl-
keen keskustelu 
oppilaan 
kanssa. 

Tunnetaitoja 
harjoitellaan ryh-
mässä pelaa-
malla, keskuste-
lemalla ja teke-
mällä hyviä te-
koja toisille. 

Huoltajien kanssa 
keskustellaan, mi-
ten oppilaan tun-
netaitoja voidaan 
tukea tasapuoli-
sesti ja johdon-
mukaisesti toimin-
taympäristöstä 
riippumatta. 

Opettaja järjes-
tää toiminnassa 
aikaa keskuste-
lulle ja huomaa 
tilanteet, joissa 
on mahdollista 
opetella tunne-
taitoja. Oppimi-
sen huomaami-
nen. 

Sosiaaliset 
suhteet ja tilan-
teet 

Opettaja tunnis-
taa tuen tarpeet 
yksilöllisesti: 
mistä aiheutuu 
(esim. neurolo-
giset vaikeudet), 
mihin oppilas 
tarvitsee aikui-
sen apua ja tu-
kea (tunteiden 
sanoittaminen, 
liiallinen kuor-
mittuminen). 
Vuorovaikutus-
taitojen opetta-
minen ja ohjaa-
minen. 

Kaikki lap-
set/nuoret tarvit-
sevat tukea. 
Ryhmien kokoa 
ja koostumusta 
muuttamalla 
pystytään tuke-
maan kaikkia 
yksilöllisesti ryh-
mässä. 

Tuodaan erilais-
ten asiantuntijoi-
den osaamista 
lapsen/nuorten 
luonnolliseen toi-
mintaympäristöön 
ja mahdolliste-
taan sosiaalisten 
taitojen harjoittelu 
omassa ryh-
mässä. Esim. asi-
antuntijat konsul-
toimaan. 

Ympäristö mah-
dollistaa jousta-
vat järjestelyt 
ryhmien suhteen 
ja monenlaisen 
työskentelyn. Ti-
loissa voi työs-
kennellä eriko-
koisissa ryh-
missä, mutta yk-
sin olemiseen ja 
rauhoittumiseen 
on myös mah-
dollisuus. 

Keskittymisen 
tukeminen 

Oppilaalle salli-
taan motorinen 
liike. Ikätasolle 
liian pitkiä kes-
kittymisaikoja ei 
vaadita. Rentou-
tumiseen tarjo-
taan mahdolli-
suus. 

Ohjaus on sel-
keää ja lyhyttä. 
Vältetään koko 
ryhmälle kerralla 
annettavaa pit-
kää toiminnan 
ohjeistusta 
(esim. siirtymäti-
lanteissa) ja an-
netaan ohjeet 
yksilöllisesti aina 
kun mahdollista. 

Mahdolliset neu-
rologiset tuen tar-
peet otetaan huo-
mioon ja hyödyn-
netään asiantunti-
joiden osaamista. 

Liikkumiseen 
löytyy välineis-
töä ja mahdolli-
suuksia myös si-
sätiloista. 

Positiivisen 
käyttäytymisen 
tukeminen 

Käyttäytyminen 
on aina opittua. 
Aggressiiviseen 
käyttäytymiseen 
liittyy usein tun-
teiden tunnista-
misen ja sanoit-
tamisen vai-
keutta. Se on 
lapsen/nuoren 
keino selvitä ti-
lanteista, joissa 
hän ei osaa toi-
mia. Aikuinen 
auttaa lasta sa-
noittamaan tilan-

Ryhmässä kes-
kustellaan siitä, 
mikä on louk-
kaavaa käyttäy-
tymistä ja mil-
laista käyttäyty-
mistä ei hyväk-
sytä. Ryhmä voi 
tehdä yhdessä 
muutaman 
säännön/ohjeen 
siitä miten toisia 
kohtaan käyttäy-
dytään.  

Jos ilmenee ag-
gressiivista käyt-
täytymistä toisia 
kohtaan, huolta-
jien ja oppilaan, 
kanssa keskustel-
laan yhdessä mi-
ten lasta/nuorta 
tuetaan kotona ja 
koulussa. Tilan-
netta arvioidaan 
säännöllisesti. 
Psykologin palve-
luita hyödynne-
tään tarvittaessa.  

Ympäristössä 
toimimista ei ole 
tarpeen lähteä 
rajaamaan käyt-
täytymisen pe-
rusteella. Jokai-
nen toimii joh-
donmukaisesti 
yhdessä sovittu-
jen periaatteiden 
mukaisesti louk-
kaavan käyttäy-
tymisen poista-
miseksi. 



teita ja antaa toi-
mintamalleja. 
Oppilas tietää 
käytösodotuk-
set. Positiivinen 
palaute onnistu-
misista on tär-
keää. 

 


