
•	 osa	koulun	arkea

•	 jokaisen	opettajan	työtä

•	 toimitaan	heti,	kun	tuen	
tarve	huomataan

•	 ehkäisee	oppimisen	ja	
koulunkäynnin	vaikeuksia

Opetuksen	
strukturointi

Opetuksen	eriyttäminen		
ja	joustavat	ryhmittelyt OhjausYhteistyö

Vahvistetaan ryhmän yhteisöllistä toi-
mintaa, yhteenkuuluvuutta ja kaikkien 
osallisuutta luokan/koulun toimintaan.

Työskentelyn tueksi sovitaan oppilaiden 
kanssa yhteistyössä selkeät säännöt.  
Säännöistä pidetään kiinni ja niiden  
sopivuutta arvioidaan säännöllisesti.

Ryhmässä kiinnitetään huomiota kannusta-
vaan ja hyväksyvään ilmapiiriin. 

Oppilaiden vahvuudet nostetaan esiin.  
Opettaja tukee oppimista ja motivaatiota 
kannustavan palautteen ja ohjauksen avulla. 

Oppilaat arvioivat oppimaan oppimisen  
taitojaan ja oppimisensa edistymistä.

Opettaja ohjaa, opettaa, tukee ja vahvistaa.

Opettaja ohjaa ryhmää toimimaan niin, että sen 
sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista.

Opetellaan kannustavaa vertaisarviointia ja  
arvioidaan säännöllisesti myös opetusjärjestelyjä.

Keskustellaan oppilaan kanssa kahden kesken  
koulunkäynnin tavoitteista, oppilaan oppimiseen  
liittyvistä vahvuuksista ja kehityshaasteista.

Järjestetään ennakoivaa tukiopetusta muun tukiopetuk-
sen ohella.

Omakielinen opettaja ohjaa.

Ohjataan oppilasta läksykerhoon tai muuhun läksytukeen 
koulussa.

Erityisopettaja ohjaa kannustavasti ja monimuotoisesti.

Järjestetään kasvatuskeskusteluja.

Ryhmässä käytetään monipuolisia 
työtapoja, esim. toiminnallisuut-

ta, eri aistien käyttöä, kokemuk-
sellisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Ryhmän opetus suunnitellaan 
ryhmän vahvuuksia ja yksilökohtais-

ta oppilastuntemusta hyödyntäen, 
esim. seulontatiedot.

Eriytetään opiskeltavan teeman  
laajuutta ja/tai syvyyttä; esim. 

erilaiset tehtävät/kotitehtävät.

Eriytetään opiskelun rytmiä ja/tai 
etenemistä.

Eriytetään osaamisen näyttömahdolli-
suuksia; esim. lisäaika kokeissa, suulliset 

kokeet, kokeiden suorittaminen erillisessä 
tilassa tai muut vaihtoehtoiset tavat osoit-

taa osaamistaan.

Ryhmitellään oppilaat joustavasti esim. 
rinnakkaisluokkien kesken. Käytetään apuna 
työjärjestysten palkittamista.

Tukiopetus toteutetaan huomioimalla moni-
puoliset ja yksilölliset menetelmät, materiaalit, 
ajankäyttö ja ohjaus.

Omakielinen opettaja tukee luokassa, pienryhmäs-
sä tai yksilöllisesti.

Oppilaanohjaaja ohjaa luokassa, pienryhmässä ja 
yksilöllisesti.

Erityisopettaja tukee monimuotoisesti luokassa,  
pienryhmässä ja yksilöllisesti.

Avustaja tukee ja kannustaa omatoimisuuteen luokassa, 
pienryhmässä ja yksilöllisesti.

Toteutetaan ennaltaehkäise-
vää ja suunnitelmallista kou-

lun oppilashuoltotyötä, johon 
osallistuvat omalta osaltaan 

kaikki koulussa työskentelevät. 

Oppilaan oppimiseen ja koulun-
käyntiin liittyvää asiaa käsitellään 

aina ensisijaisesti oppilaan kanssa. 

Wilma-viestintää käytetään moni-
puolisesti kannustamaan ja tukemaan 
oppimista. Viestintä perustuu pedago-
giseen harkintaan. Kiinnitetään jatku-
vasti huomiota oppilaan säännölliseen 
koulunkäyntiin.

Tiivistetään yhteistyötä kodin kanssa 
määräajaksi.

Järjestetään huoltaja – oppilaspalaveri, 
jossa sovitaan oppilaskohtaiset tavoitteet, 
toimenpiteet, vastuut ja seuranta.

Kannustetaan vertaistukeen; toinen oppilas, 
tukioppilas tai oma pienryhmä luokassa.

Arvioidaan oppilaan tilannetta toisten  
oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Konsultoidaan erityisopettajaa.

Toteutetaan yhteisopettajuutta monipuolisesti.

Opettaja konsultoi oppilashuollon asiantuntijoita 
(kuraattori, lääkäri, psykologi, terveydenhoitaja).

Oppilas saa tukea oppilashuollon asiantuntijoilta.

Tunnin/päivän/jakson ohjelma ja tavoitteet  
käydään läpi oppilaiden kanssa.

Luodaan oppimisympäristö, joka tukee keskittymis-
tä oppimiseen. 

Havainnollistetaan opittavia asioita monipuolisesti. 

Opittavia asioita mallinnetaan, konkretisoidaan ja 
liitetään aikaisemmin opittuun.

Toimintaohjeita yksinkertaistetaan ja tehtäviä  
pilkotaan. 

Lisätään työskentelytaukoja.

Läksyt merkitään taululle tai Wilmaan.

Opettaja tai avustaja auttaa läksyjen merkitse-
misessä esim. läksyvihkoon.

Tarkistetaan kirjojen ja opiskeluvälineiden 
mukanaolo päivän päätteeksi.

Käytetään oppimissuunnitelmaa soveltu-
vin osin esim. tavoitteiden, vastuiden, 
sopimusten yms. selkiinnyttämiseksi. 

Oppimissuunnitelmassa voi kuvata 
myös pidemmälle edistyneen 
oppilaan oppisisältöjen syventä-
mistä ja laajentamista.

Oppilaat ovat aktiivisesti mukana oppimisen  
ja opetusjärjestelyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tukimuotojen sopivuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti oppilaiden, 
huoltajien, opettajien ja muun henkilökunnan yhteistyönä. Tuen tarve voi 
vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon 
tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Näitä tukimuotoja käytetään 
sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen aikana.
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Oppimisen tuki


