
Tarkistuslista hyvän yleisen tuen käytänteistä: 

 

Oppimisympäristö Tukitoimi käytössä  
(X) 

Kokeillaan jat-
kossa (X) 

Havainnot             

Istumapaikka sopiva (si-
jainti, häiriötekijöiden 
minimointi) 

   

Luokan käyttäytymis-
odotukset ja toimintaoh-
jeet näkyvissä 

   

Tavaroilla omat paikat    

Tarvittavat tukivälineet 
käytössä ja saatavilla 

   

Työskentely joustavin 
ryhmittelyin 

   

Erilaiset työskentelytilat 
suunniteltu  

   

Toiminnan ohjaaminen 
suullista sekä visuaali-
sesti tuettua 

   

Oppimisympäristö Tukitoimi käytössä Kokeillaan jat-
kossa  

Havainnot             

Tarkkaavaisuuden yllä-
pitoon käytössä yksilölli-
set keinot. Mitkä? 

   

Mahdollisuus tvt:n hyö-
dyntämiseen päivittäin  

   

Tilat suunniteltu moni-
puolisiksi ja innostaviksi 

   

Rauhoittumispaikka jär-
jestetty 

   

Tehtävien suorittaminen 
erillisessä tilassa mah-
dollista 

   

Oppimis- ja työskentely-
tyylin huomioiminen 

   

Läksyt merkitään muis-
tiin 
 

   

 
 

Tavoitteellisuus  Tukitoimi käytössä Kokeillaan jat-
kossa  

Havainnot             

Viikkosuunnitelma ja 
sen läpikäyminen 

   

Päivästruktuuri näky-
vissä ja sen läpikäymi-
nen 

   

Tunnin etenemisen 
suunnitelma näkyvissä 
ja sen läpikäyminen etu-
käteen 

   



Toiminnan tavoitteiden 
määrittely ja läpikäymi-
nen oppilaan kanssa 
kahdestaan 

   

Vastuutehtäviin nimeä-
minen  

   

Toiminnan jakaminen 
osavaiheisiin 

   

Tehtävien pilkkominen    

Havaintomateriaalin 
käyttö 

   

Toimintaohjeet näky-
vissä 

   

Lisätty mallintaminen ja 
ohjaaminen opetuk-
sessa 

   

Lisäajan antaminen     

Tehtävien muokkaami-
nen 

               

Tehtävien määrän vä-
hentäminen  

   

Oppilaan omat tavoitteet 
tiedossa ja niiden edis-
tymistä arvioidaan  

   

Oppitunnin alussa ja lo-
pussa vakiintuneet rutii-
nit  

   

Annetaan vain yksi ohje 
kerrallaan  

   

Työskentelyä suunnitel-
laan yhdessä 

   

Siirtymätilanteet valmis-
tellaan ja tuetaan (eri ti-
loihin siirtymiset, va-
paammat tilanteet, poik-
keukset) 

   

Oppilaan vahvuudet tie-
dossa ja niitä hyödynne-
tään 

   

Tuntitavoite selkeästi 
tiedossa ja näkyvillä 

   

Lisätyt työskentelytauot 
(välitehtävät suunniteltu) 

   

Toiminnan aloittaminen 
ja lopettaminen selke-
ästi 

   

Palkkioiden järjestelmäl-
linen käyttö 

   

Oppimisjakson tavoit-
teet tiedossa ja näkyvillä 
tilassa 

   

Työskentelyn tavoitteet 
tiedossa ja näkyvillä ti-
lassa 

   



Käyttäytymisen tavoit-
teet tiedossa ja näkyvillä 
tilassa 

   

Oppimistaitoja harjoitel-
laan tavoitteellisesti  

   
 

Työskentelytaitoja har-
joitellaan tavoitteellisesti 

                

Käyttäytymistaitoja har-
joitellaan tavoitteellisesti 

   

Oppilaan mielenkiinnon-
kohteisiin vastataan  

   

Työskentelystä toiseen 
siirtyminen tuettu (esim 
taulukuvalla) 

   

Wilman käyttö    

Yhteydenotto huoltajaan 
 

   

Palaveri huoltajan 
kanssa 
 

   

Kirjallisesti sovitut roolit, 
tavoitteet ja toimenpiteet 

   

Yhteydenotto ja yhteis-
työn käynnistäminen 
muihin tahoihin 

   

Vuorovaikutus ja oh-
jaus  

Tukitoimi käytössä Kokeillaan jat-
kossa  

Havainnot 

Yksilöllinen ohjaus               

Säännöllinen välitön pa-
laute 

   

Toisen oppilaan tuki 
 

   

Ohjaajan tuki 
 

   

Erityisopettajan tuki 
 

   

Muun aikuisen tuki 
 

   

Yksilöllinen kohtaami-
nen ja kuulumisten 
vaihto päivittäin 

   

Positiivinen palaute joka 
tunnilla 

   

Arviointi monipuolista     

Itsearviointia harjoitel-
laan päivittäin  

   

Kahdenkeskiset keskus-
teluhetket oppilaan 
kanssa viikoittain  

               

Tunteiden säätelyyn 
mietitty yksilölliset kei-
not 

   

Kuuntelemiseen keskit-
tymiseen mietitty yksilöl-
liset tukikeinot 

   



Ohjeen ymmärtäminen 
varmistetaan  

   

Oppilasta ohjataan työs-
kentelyssä ajattelemaan 
ennen tekemistä  

   

Uudet käsitteet nime-
tään ja määritellään op-
pimisprosessin aikana 

   

Oppilasta ohjataan käyt-
tämään täsmällisiä kä-
sitteitä puheessa  

   

Oppilasta ohjataan oi-
valtamaan itse ilman 
valmiita vastauksia 

                

Oppilasta pyydetään 
päivittäin kouluarjessa 
sanoittaman omaa työs-
kentelyä, käyttäytymistä 
ja oppimista 

   

CiCon (NMI) käyttö    

 

 

 

 

 

 


