
KOLMIPORTAISEN TUEN 
JÄRJESTELYT JA 

JOHTAMINEN / KOULUUN 
KIINNITTYMINEN

Rehtorikokous 3.3.2022



■ Koulua käymättömät lapset ja nuoret olivat yksi
vaativan erityisen tuen (VIP) verkoston teemaryhmistä
vuosina 2018-20.

■ VIP-verkoston tilannekartoitus vuodelta 2020: Suomen
yläkouluissa on vähintään 4000 oppilasta (noin 2-3 % 
kaikista yläkoululaisista), joiden poissaolot selkeästi
vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään siten, että koulun

täytyy tehdä erityisjärjestelyjä.

■ Teeman työtä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön
Sitouttava koulyhteisötyö- hankkeessa, jossa myös
Kuopio on mukana.



Kuinka koulussamme voidaan erilaisilla 
tuen järjestelyillä vastata tuen tarpeisiin?

■ PIRTIN KOULU

■ AURINKORINTEEN KOULU

■ MARTTI AHTISAAREN KOULU

■ HILTULANLAHDEN KOULU

■ NEULAMÄEN KOULU

■ SUININLAHDEN KOULU (SIILINJÄRVI)

■ WALTTERIN KOULU (VARKAUS)



Case.
■ Alakoulu

Erityiset opetusjärjestelyt POL18§, 
lyhennetty koulupäivä. 6. luokan oppilas 
käy koulussa kolme tuntia päivässä.

Kuinka koulussanne kuvatussa tilanteessa 
toimittaisiin. Kuvaile koulunne 
toimintamallia:

-vastuuhenkilö(t)

- opetusjärjestelyjen suunnitelmat ja 
vastuut

- opetuksen toteutus ja sisällöt

- arviointi

- yhteistyö koulun sisällä ja muut 
yhteistyötahot

- erityisten opetusjärjestelyjen purkaminen

■ Yläkoulu

Erityiset opetusjärjestelyt POL18§, VSOP, lyhennetty 
koulupäivä, 9.luokan oppilas ei koulukuntoisuuden 
vuoksi pysty opiskelemaan yleisopetuksen 
luokassa, oppilas on jonossa sairaalakouluun 
tukijaksolle

Kuinka koulussanne kuvatussa 
tilanteessa toimittaisiin. Kuvaile koulunne 
toimintamallia:

-vastuuhenkilö(t)

- opetusjärjestelyjen suunnitelmat ja vastuut

- opetuksen toteutus ja sisällöt

- arviointi

- yhteistyö koulun sisällä ja muut yhteistyötahot

- erityisten opetusjärjestelyjen purkaminen



Hiltulanlahden koulu, tuen tiimi
Lähtökohta:

•kaikki tukevat

•vahvat luokkatason tukitoimet, kohdennettu yksilötuki, vaativa tuki

•ratkaisukeskeinen ajattelu ja vahvuuspedagogiikka

Ketkä toimivat:

•luokanopettajat työpareina ja tiimeinä sekä koulunkäynnin ohjaajat

•Tuti: kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi sosionomikoulutuksen saanut koulunkäynninohjaaja

Miten toimitaan:

•Tuen tiimi koordinoi tuen kohdentamisen, konsultoi luokanopettajatiimit ja toteuttaa kohdennetumpaa 
tukea sekä hoitaa joustavasti tarpeen mukaan akuutit tilanteet ja poikkeamat

•Rehtori vahvasti mukana tutin toiminnassa: jatkuva keskusteluyhteys

•Tutin kko käyttää työajastaan 6-8 h/vko kohdennettuun yksilö-/pienryhmätukeen oppilaiden erilaisten 
haasteiden parissa: matalan kynnyksen tuki, kohdennettu oppilaisiin joilla ei ole hoitokontaktia

Lisätiedot: rehtori Harri Korteniemi sekä erityisopettajat Reetta Mönkkönen ja Riitta Hiltunen



Pirtin koulu ja tuen tiimi

■ Jäseninä henkilöt, ketkä tuesta päättävät ja tukea antavat

– Erityisopettajat, rehtori/apulaisjohtaja, resurssiopettaja, koulunkäynninohjaaja

– Moniammatillinen työryhmä tarpeen mukaan

■ Tapauskohtaisesti tarvittavat henkilöt keskustelevat asian äärellä.

– Tuen jousto, priorisointi, muuttaminen

■ Informatiivinen, suunnitteleva ja toteuttava

■ Säännöllisyys ja ennakoitavuus lähtökohtana

■ Hetkellinen, väliaikainen priorisointi ja tuen suuntaaminen

■ Tuen tiimi kokoontuu ja suunnittelee säännöllisesti arjessa ja keskustelee päivittäin

■ Lisätietoja: Sami Varis p. 044-718 4461



Aurinkorinteen koulu

■ Resurssiopettajan vetämä tukimuoto kaikille tuen portaille

■ Joustavaa ryhmittelyä ja pienessä ryhmässä opiskelua koulupäivän sisällä

■ Oppilaat opiskelevat luokassa sovitun lukkarin mukaisesti ja muuten tarpeen mukaan joustavasti

■ Opiskelijoita luokassa 1-15, keskimäärin n. 5/oppitunti

■ Oppitunnilla voi olla joko yhden luokan oppilaita tai oppilaita useammalta eri luokalla

■ Oppilaille, jotka hyötyvät pienemmästä ja rauhallisesta opiskeluympäristöstä

■ Oppilaille, jotka harjoittelevat itsesäätelytaitojaan

■ Lisätietoja: Marianna Korteniemi



Martti Ahtisaaren koulu, Luoto-toiminta

■ Tällä hetkellä kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja

■ Luoto-toiminta rakennettu vastaamaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tuen tarpeeseen.

– Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu

■ Luoto-toiminta suunnitellaan jaksottaiseen tukemiseen luokanopettajan kanssa yhteistyössä.

■ Luoto-toiminnalla ollaan nykyisellään pyritty vastaamaan sijoitettujen lasten tukemiseen uuteen 
kouluyhteisöön kiinnittymisessä.

■ Välillä Luoto-tiimi toimii samanaikaisopettamisen kautta, mutta oppilaille on myös varattu 
tunteja, jolloin he pääsevät opiskelemaan tarvittaessa pienryhmässä.

■ Lisätietoja: Päivi Rimpiläinen p. 044-718 4023



Suininlahden koulu, Siilinjärvi

■ Noin 350 oppilaan yläkoulu, jossa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, 
ei pienluokkia.

■ Kaikille psyykkisesti oireileville (myös nepsyt)/koulua käymättömille nuorille taataan 
mahdollisuus opiskella elan luona.

■ Elat tekevät lukujärjestyksensä yhdessä siten, että jompikumpi heistä on aina 
paikalla klo 8-15 välillä.

■ Poissaoloihin nopean puuttumisen malli ja kiinteää yhteistyötä kodin kanssa.

■ Koulupsyykkari alakoulun puolella.

■ Arvioinnin hoitavat aineenopettajat yhteistyössäelan kanssa.

■ Lisätietoja: Sami Tapaninen p. 044-740 1733



Waltterin koulu, Varkaus

■ Yhtenäiskoulu, jossa toimii Varkauden ainoa yläkoulu, n.600 opp.

■ Emo-lk. psyykkisesti oireileville nuorille, nyt 4.lv menossa: piti olla 
aluksi jaksoperiaatteella toimiva, mutta vain yksittäisiä oppilaita on 
palannut yleisopetukseen. Osa integroituu yleisopetukseen esim. valinnaisaineissa. 
Oppilaat ovat kirjoilla yleisopetuksen luokassa. Arviointi tehdään pääsääntöisesti 
yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Opettajana ELO.

■ Syksystä -22 lähtien myös ITU-luokka (intensiivinen tuki), opettajana ELO. Se tarjoaa 
jaksottaista tukea, jonka jälkeen palataan yleisopetukseen. ELO harkinnan mukaan 
jalkautuu myös koteihin. Sosiaalitoimen jalkautuva työntekijä yritetään saada mukaan 
työpariksi. Kotona tehdään opiskelusuunnitelma ja tarvittaessa opetetaan aluksi.

■ Molemmilla erityisopettajilla myös konsultoivaa työtä.

■ Yläkoulussa oma koulupsyykkari.

■ Lisätiedot: apulaisrehtori Noora Laamanen puh. 044 7436301



Neulamäen koulu

■ Resurssiopettajan ns. paja-toiminta 16h/vko ma-pe aamupäivisin koulun ip-kerhon 
tiloissa (rauhallinen tila).

■ Oppilailla on lääkärin lausuntoon perustuva päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

■ Toiminta suunniteltiin yhteistyössä sairaalakoulun konsultoivien erityisopettajien 
kanssa ja yhteistyö jatkuu tiiviinä.

■ Hoitokontaktin omaavat oppilaat voivat opiskella sairaalakoulussa esim. 2-3h / 
vko(hybridiopetus), osa odottaa sinne pääsyä ja osa on palautunut sieltä omaan 
kouluun. Tavoitteena palata kokonaan yleisopetuksen ryhmään.

■ Arvioinnista vastaavat aineenopettajat.

■ Lisätietoja: rehtori Erja Kokkonen puh. 044 7184681



Resurssi vastaamassa tuen tarpeeseen
■ Erityisopettajan kaikki lukujärjestyksen tunnit eivät ole ”naulattuna” lukujärjestykseen taaten 

mahdollisuuden joustoon. 

– Useamman erityisopettajan kouluissa esimerkiksi yhden erityisopettajan tunnit joustavassa 

käytössä tarpeen mukaan.

– Esimerkiksi aamutunnit varattuna klo 8-10 kohtaamaan VSOP-oppilaat ja/tai 

kouluakäymättömät ja/tai POL 18§ päätöksen oppilaat

– ”huilijakso”, jossa kuormittunut oppilas voi jakson ajan opiskella erityisopettajan luona.

– Useamman erityisopettajan kouluissa työaika ei automaattisesti kaikilla sama, jotta myös 
iltapäivän tunneilla mahdollisuus pienryhmätoimintaan/tukeen.

▪ RESURSSIOPETTAJAn kanssa tehtävä yhteistyö

▪ KOULUNKÄYNNINOHJAAJAn kanssa tehtävä yhteistyö

▪ OPOn kanssa tehtävä yhteistyö



VIP-verkosto: 
Koulua käymättömät lapset

–

■ Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren tukeminen koulussa

■ Mia Tapiola: Traumatisoitunut lapsi ja koulun aikuiset

https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/09/Piia-Ruutu-Psyykkisesti-oireilevan-lapsen-ja-nuoren-tukeminen-koulussa.pdf
https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/09/Mia-Tapiola-Traumatisoitunut-lapsi-ja-koulun-aikuiset.pdf


VIP-verkosto:
Koulua käymättömät lapset

▪ Annina Toivakka ja Kristiina Kantola: Neurokirjon vanhempien näkökulma kouluakäymättömyyteen

Oikeus Oppia! Sitouttava kouluyhteistyö -hanke Koulupoissaolojen oireet ja syyt -kartoitus

Opas koulua käymättömille oppilaille

https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/09/Annina-Toivakka-ja-Kristiina-Kantola-Neurokirjon-vanhempien-nakokulma-kouluakaymattomyyteen.pdf
https://okm.fi/sitouttava-kouluyhteisotyo
http://www.tuuve.fi/uncategorized/koulupoissaolojen-oireet-ja-syyt-kartoitus/
https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf

