
Perusopetus uudistuu 

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet ovat muuttuneet kuluvan 
vuoden aikana. Uudistuksilla on pyritty erityisesti oppilaan oppimisen ja 
koulunkäynnin tukemisen lisäämiseen. Tavoitteena on varhentaa ja tehostaa 
oppilaan saamaa tukea, jotta oppimisen mahdolliset esteet voitaisiin poistaa 
tai niitä voitaisiin ainakin vähentää. Näkyvimpänä uudistuksena on opetuksen 
3-portaisen tukimallin (kaavio) käyttöönotto. Jatkossa oppilaan saama tuki 
muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.  

 Yleinen tuki 
– kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin 
– aikaisempaa enemmän, monimuotoisempaa, saatavuus 

paremmaksi 
– tukimuotoina: tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, ohjaus, osa-

aikainen erityisopetus, joustavat järjestelyt, 
oppimissuunnitelma (mahdollinen) jne. 

• Ellei yleinen tuki riitä ->Pedagoginen arvio ->tehostetun tuen 
päätös -> oppimissuunnitelma 

 Tehostettu tuki 
– oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään 

säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja: 
yleinen tuki ei riitä. 

– oppimissuunnitelmaan (pakollinen) kirjataan oppilaan saama 
tehostettu tuki 

• Ellei tehostettu tuki riitä -> Pedagoginen selvitys-> erityisen tuen 
päätös -> HOJKS 

 Erityinen tuki 
– oppimisen tavoitteiden (tehostettu tuki) saavuttaminen ei 

toteudu muilla tukitoimilla 
– mahdollistaa oppimäärän yksilöllistämisen 
– järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai 

kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa 
– määräaikainen: uusi erityisen tuen päätös tehdään ennen 

kolmannelle ja/tai seitsemännelle luokalle siirtymistä 

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys kasvaa: huoltajat yhä 
tiiviimmin mukaan lapsen koulunkäynnin tukemiseen. Huoltajien antama tuki 
lapsen koulunkäynnille on erityisen tärkeää. Rehtori, opettajat ja 
oppilashuoltoryhmä yhdessä huoltajien kanssa seuraavat oppilaan tuen 
tarvetta. Opettajien pedagogisen asiantuntijuuden merkitys kasvaa.  



 

Sanastoa 

eriyttäminen = Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva 
ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja 
oppilaiden erilaisuus. 

tukiopetus =  Annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen 
opinnoissaan tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea. 

osa-aikainen 

erityisopetus =  Annetaan oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään. Annetaan muun opetuksen yhteydessä. 

pedagoginen arvio = Opettajien laatima kirjallinen arvio esim. tehostetun tuen 
tarpeesta. 

tehostetun tuen päätös= Rehtorin tekemä päätös tehostetun tuen aloittamisesta. Päätös 
perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään 
oppilashuoltoryhmässä. Ei valitusoikeutta. 



oppimissuunnitelma =  Voidaan tehdä oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi yleisessä 
tuessa ja tehostetussa (pakollinen) tuessa. Tehdään yhteistyössä 
huoltajien kanssa. 

pedagoginen selvitys = Opettajan tekemä kirjallinen selvitys oppilaan koulunkäynnin (ja 
tehostetun tuen) etenemisestä. Tehdään ennen erityisen tuen 
päätöstä. Huoltajia ja oppilasta on kuultava. Pedagoginen selvitys 
käsitellään oppilashuoltoryhmässä. 

erityisen tuen päätös = Hallintopäätös, jonka tekee sivistysjohtaja rehtorin esityksestä. 
Päätöksen tukena on pedagoginen selvitys ja muut mahdolliset 
lausunnot. Päätöksessä ilmenee pääsääntöinen opetusryhmä, 
mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut tai muut tarvittavat 
palvelut, opetuksen poikkeava järjestäminen ja mahdollinen 
oppimäärän yksilöllistäminen. Valitusoikeus. 

HOJKS =  Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 
Laaditaan erityisen tuen päätöksen jälkeen (HOJKS pakollinen). 
Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityistä tukea koskevan 
päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. 
Laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. HOJKS 
tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

Oppilashuoltoryhmä = Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa 
oppilashuoltoryhmässä. Ryhmän johtajana toimii rehtori. Muita 
jäseniä voivat olla mm. kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, 
opinto-ohjaaja tai koulukuraattori. 

KELPO = KELPO-kehittämistoiminta. Tehostetun ja erityisen tuen 
kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.  

 

Perusopetuslain (642/2010) keskeinen sisältö:  

• Lain tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja 
ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. 

Hyvää alkavaa lukuvuotta! 

   KELPO-koordinaattori Tommi Kanniainen 


