




Kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma 2018-2025

• Suunnitelman yleistavoitteena on 
lähikoulu, joka pystyy tukemaan kaikkia 
alueensa oppilaita aina, kun se on 
oppilaan edun mukaista. Tavoite pyritään 
saavuttamaan siten, että jokaisella 
kouluyksiköllä on käytettävissä osaamista ja 
resurssia varhaiseen puuttumiseen ja oikea-
aikaiseen tukeen aina tuen tarpeen 
ilmetessä. Suunnitelman tavoite on jaettu 
kolmeen osatavoitteeseen:

• 1.Resurssit: ”Oikein kohdennetut ja käytetyt 
resurssit”

• 2.Osaaminen: ”Koko henkilöstöllä riittävä 
osaaminen oppilaan tukemiseen”

• 3.Käytänteet: ”Oppilasta pystytään tukemaan 
mahdollisimman oikea-aikaisesti tuen 
tarpeiden muuttuessa”



1.Resurssit: ”Oikein kohdennetut ja käytetyt 
resurssit”

• Koululla on käytössään yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden 
mukainen kolmiportaisen tuen henkilöstöresurssi.

• Koulu on kohdentanut henkilöstöresurssin kulloistenkin 

tarpeidensa ja toimintakulttuurinsa mukaisesti ja 
koulun resurssia käytetään asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi joustavasti ja tehokkaasti.

• Hallinto tukee kouluja kolmiportaisen tuen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Työnjohtoa, 
työnohjausta, toiminnan yleistä koordinointia ja 
koulutason konsultointia varten varataan riittävä 
henkilöresurssi.

• Eri toimijoiden yhteistyö on tehostanut resurssien käyttöä 
oppilaiden ja perheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja 
mahdollistanut työntekijöiden joustavat tehtävänkuvat.



2.Osaaminen: ”Koko henkilöstöllä riittävä 
osaaminen oppilaan tukemiseen”

• Aineen- ja luokanopettajat osaavat 
tukea tuen eri tasoilla olevia oppilaita.

• Kolmiportaisen tuen 
kirjaamiskäytänteet ja lomakkeet ovat 
selkeät, yhtenäiset ja oppilaan 
oppimista tukevat.

• Luokan ja aineenopettajille on suunnattu 
konsultaatiota tuen järjestämiseksi: 
erityisopettajien, oppilashuoltohenkilöstön ja 
osaamiskeskusten (sairaalakoulu, 
kaupunkikohtaiset ja alueelliset 
erityisosaamisyksiköt) tarjoama konsultaatio.



3.Käytänteet: ”Oppilasta pystytään tukemaan 
mahdollisimman oikea-aikaisesti tuen tarpeiden 
muuttuessa”
• Rehtoreiden tietotaito kolmiportaisen tuen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen on 
vahvistunut.

• Hyvien lähikouluperiaatetta / integraatiota 
tukevien käytänteiden kerääminen ja 
levittäminen. Koulujen uudenlainen 
yhteistoiminta edistää tuen käytänteiden 
kehittämistä ja resurssien tehostunutta 
käyttöä.

• Moniammatillinen tuki (monitoimijuus) saatavilla 
oikea-aikaisesti, riittävässä laajuudessa ja erityisesti 
varhaisessa vaiheessa.

• Tarvittaessa oppilaiden tukena ovat vaativan 
erityisopetuksen koulupolut VAIKE /AU/SOSEM/ 
KIELI ja profiloitumattomia erityisluokkia ja muita 
oppilasta tukevia opetusryhmiä 
(yhteistoimintaluokka, tehostettu osa-aikainen 
erityisopetus, perheluokka, ym).



Oppimisen tuen keskustelun pohjaksi

• Miksi tuki on toimivaa? Missä ollaan 
onnistuttu? Mitä kannattaa jatkaa?

Näiden oppilaiden 
tuki toimii hyvin

• Miksi tuki ei ole sopivaa? Mistä voisimme 
luopua? Mitä voisimme tehdä toisin? Mitä 
kokeilemme tilalla? 

Näiden oppilaiden 
tuen sopivuus 

mietityttää

• Miksi tuki ei ole toimivaa? Mistä kannattaa 
luopua? Mitä voisimme tehdä toisin? Mitä 
lähdemme tekemään toisin?

Näiden oppilaiden 
tuki ei ole toimivaa



Kolmen kärki

• Vahva yleinen tuki (Kuinka jokainen koulun 
aikuinen voi opetustilanteiden 
suunnittelussa ja opetuksessa huomioida 
ryhmän erilaiset tarpeet)

• Yhteisopettajuus (minäpystyvyys, työn 
jakaminen, joustavat opetusjärjestelyt, 
työhyvinvointi ja työssä jaksaminen)

• Tuen tiimi (erityisopetusresurssin ja eri 
tukimuotojen joustava käyttö ja  
suuntaaminen)



Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen 
kehittämiskeskuksen Inklusiivisen koulun johtamisen 
tukeminen -hanke

Työväline perustuu SISL-hankkeen toimintakehykseen, jonka 
otsikko on Inclusive School Leadership: A practical guide to 
developing and reviewing policy frameworks [Inklusiivinen koulun 
johtaminen: Käytännön opas linjausten kehittämiseen ja 
tarkistamiseen] (Kehittämiskeskus, 2020a). 

https://www.european-agency.org/projects/SISL
https://www.european-agency.org/resources/publications/SISL-policy-framework


Inkluusion määrittelyä työvälineessä

• Tämän työvälineen yhteydessä inklusiivisella opetuksella tarkoitetaan:

– oppijoiden osallistumisen maksimoimista, 

– suoritusten nostamista, 

– hyvinvoinnin tukemista ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomista kaikille oppijoille, myös 

syrjäytymisuhan alle oleville.

• Työväline perustuu kahteen pääelementtiin, jotka on tunnistettu hankkeen 
toimintakehyksessä: 

1. koulun johdolle tavoitteena oleviin standardeihin ja 

2. linjauksia koskeviin toimenpiteisiin, joita tarvitaan koulun johdon tukemiseen näiden standardien 

saavuttamiseksi. 

https://www.european-agency.org/resources/publications/SISL-policy-framework


Mikä on nykyinen tilanne?
Mitkä ovat tärkeimmät vahvuutemme, haasteemme ja 
mahdollisuutemme kehittyä edelleen?
Mitkä ovat painopistealueemme, jotka täytyy ottaa 
huomioon?

• Tämän itsearviointivälineen tarkoituksena on edistää ammatillista 
vuoropuhelua ja yhteistyöhön perustuvaa linjausten kehittämistä 

kouluissa ja koulujen välillä sekä eri linjausten teon tasoilla. Se on 
tarkoitettu:

– koulun johdolle ja johtoryhmille, jotka tarvitsevat ohjausta inklusiivisten
johtamiskäytäntöjen omaksumiseksi ja kehittämiseksi

– päättäjille, jotka ovat vastuussa inklusiivista koulutusta koskevien linjausten 
kehittämisestä ja toteuttamisesta kansallisella, alueellisella ja/tai paikallisella 
tasolla.



Johtajuuden visio

• Tutkimuslähtöinen lähestymistapa tarkastelee johtajuutta 
kollektiivisena ilmiönä. Tämän työvälineen lähtökohtana 
on, että jokaisen koulun johtajan tulee pyrkiä olemaan 
osallistava koulun johtaja ja hänen tulee harjoittaa 
inkluusiota edistävää koulun johtajuutta.

• Inklusiivisella koulun johdolla on visio, että "kaikilla 
oppijoilla on ikään katsomatta mahdollisuus saada, 
yhdessä ikätoveriensa ja ystäviensä kanssa, 
merkityksellistä ja korkealaatuista opetusta omassa 
paikallisyhteisössään" (Kehittämiskeskus, 2015a, s. 1).

• Inklusiivinen koulun johtaminen ei ole riippumaton siihen 
vaikuttavista linjauksista. Linjauksia koskevien 
tukitoimien tulisi mahdollistaa yksittäisen koulun johdon 
tai johtoryhmien työskentely visionsa saavuttamiseksi.



Itsearviointivälineen tarkoitus ja käyttö

• Pohdintaa koulun johdolle siitä, kuinka kehittää omaa 
inklusiivista käytäntöään inklusiivisen opetuksen 
saavuttamiseksi. Työväline kehottaa koulun johtoa
arvioimaan omia käytäntöjään. Kysymykset perustuvat 
tavoitteena oleviin standardeihin, joita pidetään 
inklusiivisen koulun johtamisen indikaattoreina ja keinona 
saavuttaa laajempi tavoite, inklusiivinen opetus kaikille.

• Pohdintaa päättäjille tarvittavista linjaustoimista 
inklusiivisen koulun johdon tukemiseksi käytännön 
toimissa.

• Koulujen johtajien ja päättäjien yhteistä pohdiskelua
ja vuoropuhelua kunkin alueen keskeisistä kysymyksistä, 
joihin on puututtava. Ohjaavat kysymykset edistävät 
keskustelua siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä prioriteettien 
tunnistamisen jälkeen.










