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Opettajille 
tehdyn 
kyselyn 
tulokset

Missä oppimisen tukeen liittyvissä asioissa koetaan haasteita?

Riittämättömät resurssit (paperit vs todellisuus, luokkakoot) 66
Koulun eri työntekijöiden työnkuvat ja vastuut 65
Konkreettinen tukeminen luokassa 57
Tuen tasot (erot ja niillä liikkuminen) 44
Asiakirjojen kirjoittaminen (miten, mitä, tiedonsiirto, salassapito) 37
Eriyttäminen (miten, vso, yksilöllistäminen, painoalueet, ydinsisällöt) 28
Opettajan liiallinen työmäärä ja työn kuormitus 26
Kaivataan lisää erilaisia ryhmiä (pienluokat, tukiopetus) 22
Ei tiedetä, mistä ja miten saa ulkopuolista apua oppilaalle 19
Oppilaiden poissaolot 12
Erityisoppilaiden suuret määrät yleisopetuksessa 12
Monikielisten lasten tuen asiat 11
Arviointi 11
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 10
Kaivataan kirjallista, selkeää tietoa 7
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3. Oppimisen 
tuen 

palvelusivusto 
”opettajat 
kartalle”

4. Yhteistyön 
kehittäminen ja 

palveluprosessien 
selkeyttäminen 

”mutkat suoriksi”

1. Koulutukset ja 
seminaarit

”valoa kansalle”

2.Nepsymallin 
luominen 

”tukea tuen 
antajille”

Oppimisen tuen 
kehittäminen 
Varsinais-
Suomessa 
hankkeen 
kehittämisalueet



1. Koulutusaiheet

1. Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset
2. Aivot ja oppiminen
3. TPR-menetelmä
4. Traumatisoituneiden lasten kohtaaminen
5. Tuen menetelmät yleisopetuksessa 
6. Pedagogisten asiapapereiden kirjoittaminen 



VIP

Keskitetyn 
palvelun koulut

Aluenepsyopettaja
15 opintopisteen koulutus

Koulunepsyopettaja
3 päivän koulutus

Luokanopettaja/aineenopettaja
2 tunnin koulutukset

Alue- ja koulunepsyopettajat:
-matalan kynnyksen tuki

-varhainen tuki
-yleiseen ja tehostettuun tukeen

-lähikouluperiaatteen 
vahvistaminen

2.Nepsymalli



3. Oppimisen tuen 
palvelusivusto 

-Työväline opettajille oppilaan tuen asioissa
-Kaikki oppimisen tuen tieto yhdessä paikassa helposti 
saatavilla
-Koko polku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 
loppuun asti
-Selkokielisesti, selkeästi, tiivistettynä, 
rautalankamallit
-Kokoaa yhteen eri toimijoiden työnkuvat ja vastuut 
lapsen tuen asioissa
-Sekä koulun sisäiset että ulkopuoliset oppimisen 
tukeen liittyvät tahot
-Nivelvaiheiden yhteistyö ja käytännöt 
-Moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön pysyvät 
rakenteet ja mallit 





3. Oppimisen tuen palvelusivusto
ALAKOULU:
1. Pedagoginen vuosikello
2. Pedagogisen kirjoittamisen 
ohjeet 
3. Tuen ideapankki (tuen tasot)
4. Nepsymalli
5. Poissaolomalli
6. Ennaltaehkäisevän työn 
työkalupakki
7. Kieli- ja kulttuuriasiat
8. Huoltajayhteistyö

-kaavakkeet
-huoli puheeksi
-vanhempainillat  

9. Ydinsisällöt
10. Onko kiusaaminen rikos? -
ohjeistus
11. Testipatteristo



4. Yhteistyötä 



Yhteystiedot
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Projektikoordinaattori
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