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Mikä on OppI-hanke?

Oppimisen tuen ja 

inklusiivisten käytänteiden ja 

rakenteiden kehittämishanke

Osa opetus- ja 

kulttuuriministeriön ”Oikeus 

oppia”-ohjelmaa

Vaasan suomenkielinen 

perusopetus

Vaasan ruotsinkielinen 

perusopetus

Vaasan esiopetus

Mustasaaren ja Laihian esi- ja 

perusopetus

Vaasan Kristillinen koulu

Vasa Övningsskola



Hankkeen toimijat ja tehtävät:

• Projektipäällikkö / Projektchef

• Koordinoi hanketta yhdessä ohjausryhmän ja 
opetuksen järjestäjien kanssa

• Edistää toimivien käytänteiden löytymistä oppimisen 
tuen asioille

• Suunnittelee ja järjestää koulutuksia

• Tukee toimijoita kohti hankkeen tavoitteita

• Ohjausryhmä / Styrgruppen

• Suunnittelee ja pohtii hankkeen suuria linjoja

• Suunnittelee ja seuraa hankkeen taloutta

• Tukee projektipäällikön työtä

• Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner

• Koordinoivat ja kehittävät alueellisesti oppimisen 
tuen käytänteitä



Opettajat

Erityisopet
-tajat

Rehtorit

Hallin-
to

Koulunkäyn
-ninohjaajat

Oppilashuol
-to

Oppilaat ja 
huoltajat

Hankkeessa 

kehitetään 

osaamista, 

lisätään 

tietoutta ja 

osallistetaan

kaikkia 

toimijoita



OppI-hankkeen tavoitteet / målsättningar 2022

Kolmiportaisen tuen käytänteiden selkeyttäminen ja

yhtenäistäminen

Att utveckla trestegsstödet och förtydliga process

erna

kring det.

Tuen kehittäminen tutkimuksen pohjalta.

Jatketaan ja kehitetään hyviä tutkimusperustaisia

inklusiivisen opetuksen 

toimintamalleja erilaisten oppijoiden tukemiseen

yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Att hitta och dela fungerande forskningsbaserade

metoder för elevens stöd i skolor med inklusion.

Det här görs genom att samarbeta med 

Åbo Akademi.

Henkilöstön kouluttamisen jatkaminen ja osaamisen

vahvistaminen erilaisten oppijoiden kohtaamiseen.

Henkilöstön kouluttaminen ratkaisukeskeisiin menet

elmiin.

Utbildning och fortbildning av personal så att man

bättre kan bemöta elever med olika behov av stöd

i skolorna. Fokus på lösningsfokuserade metoder.

Moniammatillisen yhteistyön selkeyttäminen ja

kehittämien kolmiportaisen tuen ympärille.

Att utveckla och 

det mångprofessionella samarbetet 

kring elevens stöd och förtydliga processerna krin

g samarbetet.



OppI-hankkeen tavoitteet / målsättningar 2022

VIP-verkoston toiminnan kehittämisen jatkaminen Att fortsätta arbetet som påbörjats i VIP-nätverket

Moniammatillisen konsultaation kehittäminen
Att utveckla den mångprofessionella

konsultationen.

Oppimisympäristöjen kehittäminen Att utveckla lärmiljöer.

Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen
Att utveckla samarbetet vid olika övergångsskeden

inom den grundläggande utbildningen.



Opetuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmat ohjaavat kohti 

hankkeen tavoitteita



Vuosi 2021 Vaasan 

perusop

Vaasan 

esiop

Mustasaaren 

perusopetus

Vasa 

Övningssk

Laihian 

perusop

Vaasan 

Kristillinen koulu

Kolmiportainen tuki X X X X

Pedagogiset

asiakirjat

X X X X

Koulupoissaolot X X X X

Konsultaatio/Mentorointi X X X X

Ratkaisukeskeisyys X X X X

Opiskeluympäristöt X

Mmt-oppilaat X X

Yhteisopettajuus X

Painoalueet/Eriyttäminen X X X

Inkluusio X X X X X X

Nivelvaiheet X



Hankkeessa toteutunutta:

Koulutusta ja 

kehittämistä

pedagogisista 

asiakirjoista

Fortbildning

och utveckling av 

pedagogiska

dokument

Koulutusta yhteis-

opettajuudesta

Fortbildning om

kompanjonlärarskap

Uusi

koulupoissaolomalli

Modell om

skolfrånvaro

Arviointi-

koulutusta

Bedömnings-

fortbildning

Åbo Akademi:

Erityisopettajien 

konsultaatiokoulutus

Konsultationsfortbildning

för speciallärare

Arvokeskustelua

Värdediskussion

Valterin 

rehtori-

koulutus 

inkluusiosta

Fortbildning

om inklusion

för rektorer

Koulutusta

haastavasta

käytöksestä

Fortbildning

om utmanade

beteende

Åbo Akademi: 

kyselytutkimukset

3-portaisesta 

tuesta ja 

koulupoissaoloista

Undersökningar

om trestegstödet

och skolfrånvaro



Hankkeessa toteutunutta:

Koulutusta 

matemaattisista 

erityisvaikeuksista

Fortbildning om

matematiksvårigheter

ViLLE-

koulutusta

ViLLE-

fortbildning

Hemma-

sittare

koulutus

Fortbildning om

Hemmasittarprogram Kouluvierailuja 

Hämeenlinna-

Helsinki-Espoo

Skolbesök

Tavastehus-

Helsingfors-

Esbo

Oppimisen tuen 

kotisivut

Stöd för 

lärande

-hemsidor

Oppimisen 

tuen 

vuosikello

Årsklocka av 

stöd för 

lärande

Pedagogiset 

kahvilat

Pedagogiska

caféer

Koulutus: Struktuuri, 

eriyttäminen ja 

samanaikaisopetus 

työrauhan tukena

Fortbildning:

Struktur, differentiering

och samundervisning

för att skapa arbetsro



OppI-hanke vuonna 2022

Nivelvaihe-

yhteistyö

Samarbetet i 

övergångsskedet

Opetuksen

painoalueet

Särskilt

prioriterade

områden

Mmt-opetus

Undervisning

av S2-elever

Oppimisen tuen 

koulutuksia

Fortbildningar

om stöd för 

lärande

Inklusiivisen

ajattelun

kehittäminen

Utveckling

av inklusionstänkande

Erityisopettajien

mentorointi

Mentorprogram

för speciallärare

Yhteisopettajuus

Samundervisning

Oppimisen tuen 

kotisivut

Stöd för lärande

-hemsidor

Vuosiluokkiin 

sitomaton opetus

Årskursintegrerad

undervisning

Mukaan myös 

Mustasaaren ja Laihian 

esiopetus

Förskolor i 

Korsholm och Laihela

kommer med

Pedagogisten 

asiakirjojen 

kehittäminen

Utveckling av 

pedagogiska dokument



Esimerk-

kejä OppI-

hankkeen 

puitteissa 

tehdyistä 

asioista



vaasa.fi/oppimisentuki/

vasa.fi/sv/stodforlarande/



Kolmiportainen tuki – Opas huoltajille

Trestegsstödet - Guide till vårdnadshavare

bulgaria

romania

englanti

kurdi

venäjä

arabia

somali

puola

Opas löytyy usealla
eri kielillä
- Guiden finns
tillgänglig på följande
språk:



Poissaoloihin puuttumisen malli -

Uppföljning och ingripande i skolfrånvaro

Vaasan perusopetus

Koulupoissaoloihin puuttumisen malli 

https://www.vaasa.fi/oppimisentuki/koulupoissaoloihin-puuttuminen/

https://eduvaasa.sharepoint.com/:b:/s/kasvatus/EQu5xPy6gFBLhB2Wh3_LGVUBDTmSntWNJq-CpABFZFPf0A?e=LWOvva
https://www.vaasa.fi/oppimisentuki/koulupoissaoloihin-puuttuminen/










Familjer med annan kulturell bakgrund &

Främjande av skolnärvaro







Ratkaisukeskeiset menetelmät

Lösningsinriktade metoder





Differentiering / Eriyttäminen

Särskilt prioriterade områden /
Erityiset painoalueet

Individuell lärokurs /
Yksilöllistetty oppimäärä

Painoalueet ja ydinsisällöt -

Särskilt prioriterade områden



Checklista för lärarens arbete
Särskilt prioriterade områden

❑ Jag har prövat att differentiera undervisning

❑ Jag har prövat att differentiera bedömningssituationer

❑ Eleven är inom intensifierat stöd eller särskilt stöd

❑ Jag har kontaktat specialläraren/klassläraren/ämnesläraren

❑ Jag har kontaktat föräldrarna

❑ Jag har kartlagt elevens intressen och styrkor

❑ Jag läst igenom läroplanen om ämnet i fråga

❑ Jag känner till kärninnehållet för ämnet i fråga

❑ Jag har valt ut de viktiga delarna som eleven behöver för att gå framåt i studierna

❑ Jag har tillsammans med arbetsteamet* diskuterat vad som är det mest ändamålsenliga för eleven gällande innehåll, metoder och bedömning

❑ Jag har dokumenterat hur vi planerat innehåll, metoder, samarbete och bedömning

❑ Jag har gjort målen och innehållet tydligt för eleven

❑ Jag har följt upp hur elevens inlärning framskrider i förhållande till målen som lagts upp

❑ Utgående från utvärderingen har arbetsteamet* tagit ställning till hur eleven bör undervisas i fortsättningen: eleven kan återgå till att läsa hela lärokursen
med hjälp av differentiering/eleven behöver fortsätta med särskilt prioriterade områden ännu en tid/ eleven behöver läsa individualiserad lärokurs

• *Arbetsteamet kan bestå av klasslärare/klassföreståndare, ämneslärare, speciallärare, föräldrar, vid behov skolpsykolog eller kurator och om möjligt
eleven själv.





7.lk Sisällöt: Tarvitsee harjoitusta Osaa tuettuna Hallitsee hyvin

Sanasto ja fraasit: Asuminen

Vaatteet

Harrastukset

Ruoka

Kaupunkisanasto

Ostostilanteet

Rakenteet: Aikamuotoja, esim. preesens ja imperfekti

Kysymyslauseet

Omistussanat

Persoonapronominit

Kielitaidon osa-alueet: Kuullun ymmärtäminen tutuista aiheista

Luetunymmärtäminen tutuista aiheista

Painoalueet/Ydinsisällöt B-ruotsi 7.-9.lk

Nimi:_______________________ Luokka:________ Lukuvuosi:__________________

Merkitse ruutuun päivämäärä, jolloin asiaa on opeteltu.

Lisää riveille muita ydinasioita tarvittaessa.



Kiitos!

Tack!

Ota yhteyttä / Ta kontakt:

anne.uusi-kokko@edu.vaasa.fi


