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Uskallanko? 
Olenko tarpeeksi fiksu? 

Osaanko? 
Joudunko häpeään? 
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Thuneberg & Vainikainen 2016  

▪  Sama koe kaikille on tasa-arvoa.   Oikein / Väärin 

▪  Tehostetun tuen vaiheessa voidaan  Oikein / Väärin 
yksilöllistää yksi tai useampi oppiaine. 

▪  Vertaispalaute voi olla osa oppilas-  Oikein / Väärin 
arviointia. 

▪  Arvioi muutamalla lauseella toteamusta: ”Oppilasarviointi 
noudattaa transsendentaalisen idealismin pääperiaatetta.” 

1.2.2016 3 
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TÄMÄN	PÄIVÄN	OPPIMISTAVOITTEET	
	
OPPIMISEN	TAVOITTEET	

	Yleiset	ja	yksilöllises=	asetetut	tavoiAeet	
	Tietoisuus	tavoiAeista	
		

ARVIOINTI	
	Arvioinnin	tehtävät	
	Forma=ivinen	ja	summa=ivinen	arvioin=	

	
OSAAMISEN	OSOITTAMISTAVAT	
PALAUTE	

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Oppimisen tavoitteet 
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OPPIMISEN	TAVOITTEIDEN	MÄÄRITTELY	
	
Opetussuunnitelma	opeAajan	tärkeimpänä	työvälineenä	ja	arvioinnin	ohjenuorana	
	
Yleiset	ja	yksilöllises=	asetetut	tavoiAeet	sekä	oppisisältöihin	eAä	toimintaan	ja	
käyAäytymiseen	liiAyen	

	-	lukuvuosi	
	-	jakso,	kurssi	tms.	
	-	viikko	
	-	päivä	
	-	oppitun=	
	-	tehtäväkohtaiset	tavoiAeet	

	
Oppilaiden	ja	vanhempien	=etoisuus	tavoiAeista	ja	niiden	saavuAamisesta	jatkuvan	
keskustelun	kauAa	

	-	esim.	oppitunnin	aloitus	ja	lopetus	
	-	vies=ntä	ko=en	kanssa	(Wilman	harkiAu	käyAö	opsin	arvioin=periaaAeiden	
	suuntaises=)	
	-	vanhempien	säännöllinen	tapaaminen	

OPPIMISEN	TAVOITTEET	YLEISEN,	TEHOSTETUN	JA	ERITYISEN	TUEN	
AIKANA	
	
Yleisen	opetussuunnitelman	mukaiset	tavoiAeet	

	-	sisältöjen	karsiminen	ja	painotus	
->	Kun	karsimista	pitää	tehdä	niin	paljon,	eAeivät	yleiset	tavoiAeet	
enää	toteudu	ja	kaikki	mahdollinen	on	jo	tehty,	voidaan	harkita	
yksilöllistämisen	mahdollisuuAa.	Se	ei	kuitenkaan	ole	ensisijainen	
keino	ja	vaa=i	erityisen	tuen	päätöksen.	

	-	Huom.	Opiskelun	erityiset	painoalueet	tehostetun	ja	erityisen	
	tuen	aikana.	Ero	yksilöllistämiseen	on	se,	eAä	tavoitetasoa	ei	
	madalleta.		

	
hAp://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/
=etoa_tuen_jarjestamisesta/opiskelun_erityiset_painoalueet		

Vaaroja:		
													Etenkin	erityisen	tuen	vaiheessa	tavoi0eiden	ase0aminen	ryhmätasolla	

	 	(esim.	käytössä	olevan	oppikirjan	mukaan)	niin,	e0ä	yksi0äisen	oppilaan	
	 	näkökulmasta	tavoi0eet	ovat	liian	matalalla	
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Koulutuksen arviointikeskus 
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Arviointi 

9 

MIKSI?	
	
Mitkä	ovat	arvioinnin	tehtävät	eri	kohdassa	oppimisprosessia?	
		
								 	1)	kaiken	opetuksen	lähtökohta	

	 	2)	yleisen,	tehostetun	tai	erityisen	tuen	aloi0aminen		
						 									2)	opetuksen	ja	tuen	suuntaaminen	tai	muokkaaminen	
								 	3)	opetuksen	ja	tuen	jatkaminen	
									 	4)	@lanteen	seuraaminen,	interven@on	tehon	arvioiminen		
	
	
Tasot:		
													1)	yksilötaso,	yksilöllisen	tehostetun	tuen	tarpeen	arvioin@,		
															2)	ryhmätaso	(luokan,	koulun	tai	kunnan)	tehostetun	ja	erityisen	tuen	 	

				kokonaistarve	resurssien	varaamiseksi		
	
Sekä	opeAajan	eAä	oppilaan	toimintaan	kohdistuvaa:	OpeAaja	suuntaa	
opetustaan	ja	oppilas	oppimistaan.	
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MITEN?	
	
Kaikki	opeAajan	toiminta,	katseet,	ilmeet,	eleet,	puoleen	
kääntyminen,	selän	kääntäminen	jne.	vaikuAaa	osaltaan	siihen,	
minkälaiseksi	oppilas	kokee	itsensä	oppijana.	(METSÄ-tehtävä)	
		
Ope0ajat	yhdessä	

	havainnoivat	@etoises@	ja	systemaaBses@	(samanaikaisopetus	voi	olla	myös	
	sitä,	e0ä	toinen	toimii	havainnoijana)	
	seulovat	
	keskustelevat	
	kirjaavat	

	
Opetussuunnitelmassa	mainitut	moninaiset	tavat	osoi0aa	osaamisensa	=	näy0ö	
	
Itsearvioin@	ja	vertaisarvioin@	(video	itsearvioin@in	lii0yen)		
OPPILAS	OSAA	MUTTA	ARVOSANA	ON	5.		
	-	MITÄ	KEINOJA	VOISI	LÖYTYÄ	OSAAMISEN	OSOITTAMISEEN?	
	-	MITEN	VIDEON	TILANNE	VOISI	JATKUA?	MITEN	TÄSTÄ	ETEENPÄIN?	

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Luokkatilanne 

12 
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SUORIUTUMISEEN	VAIKUTTAVIEN	TEKIJÖIDEN	ANALYSOINTI	JA	MUUTOSTA	EDISTÄVIEN	TEKIJÖIDEN	
TUNNISTAMINEN	YHTEISTYÖSSÄ	MUIDEN	OPETTAJIEN	KANSSA	

vaihe	1:	NeuvoAele	ja	sovi	rooleista	ja	linjasta	
			
vaihe	2:	Luo	työhypoteeseja,	toimintaoletuksia	
	
	
	
vaihe	3:	EriAele	ongelman	uloAuvuudet	

ARVIOINTI	
koulu/ko=	

tehtävän	
uloAuvuudet	

Miten	oppilas	lähestyy	tehtävää?	
	
Ymmärtääkö	oppilas	opetuksen?	Sitoutuvatko	
oppilaat	opiskeluun/opetussuunnitelman	
arvioin@?	
	
Mitkä	tekijät	vaiku0avat	oppilaan	
suoriutumiseen?	

vaihe	4:	Integroi	ongelman	uloAuvuudet	

Opp
ijan

	piir
teet

	

vaihe	5:	NeuvoAele	ensisijaiset	tarpeet	interven=on	
suhteen	ja	sovi	toimintasuunnitelmasta			

oppijan	piirteet	
tehtävän	uloAuvuudet	

oppimisympäristö	

vaihe	6:	Monitoroi	ja	arvioi	interven=on	toteuAamista			

INTERVENTIO	
koulu/ko=	

								monitoroi	

								evaluoi	

TOIVOTUT	TULOKSET	

oppijan	
piirteet	

oppimis-	
ympäristö	

Figure	11.3.	Ecological-RTI	applica5on	example,		
Dunsmuir	&	al.,	2005.	suom.	HT	

Ympäristö	 Biologiset	

tehtävän	uloAuv.	 kogni=iviset	 affek=iviset	

oppimisympäristö	 käyAäytymisen	



16.2.2016	

8	

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Luokkatilanne 
uudelleen 

15 

MIHIN	OPPILAS	KATSOO?	
	
	
	
	
OPETTAJAT	EIVÄT	VÄLTTÄMÄTTÄ	NÄE,	MITÄ	OPPILAS	
KOKEE,	JOTEN	ON	KYSYTTÄVÄ	OPPILAALTA	

Hedegaard,	M.	&	Daniels,	H.,	2011;	Hafe,	J.	2007	
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Oppilaiden kertomus 

18 
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Palaute 

19 

MITEN?	
	

										Realis=ses=	kannustaen	
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MITEN?	
	
Realis=ses=	kannustaen...	
		
Oppilaan	onnistumisen	ja	pätevyyden	tunne	kumpuaa	kokemuksesta,	e0ä	on	itse	
ollut	vaiku0amassa	asiaan.	
	
Vies@ntä	koteihin	(Wilman	harki0u	käy0ö	opsin	arvioin@periaa0eiden	
suuntaises@)	
	
	
MITEN	ARVIOISITTE	NÄITÄ	OPPILAAN	SAAMIA	ARVIOINTEJA	TÄMÄN	PÄIVÄN	
KESKUSTELUN	POHJALTA?	
	
	
	
ARVIOIKAA	VIDEOSSA	NÄKYVÄÄ	AINEEN	PALAUTTAMISTUOKIOTA	TÄMÄN	PÄIVÄN	
KESKUSTELUN	POHJALTA.	
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10	

15	

20	

25	

30	

Interven=on	tavoite:	
välimatka	muiden	taidon	
kehiAymiseen	pienenee	

suoritus-
pisteet	

ikä	
			7							8						9					10				11				12			13	

___	
	
_	_	_		

=	keskimääräinen	taitaja	
	
=heikko	taitaja	

Tuloksellisuuden	arvioin=:		lasketaan	alku-	ja	loppumiAauksen	ero,	joka	
standardoidaan=	vaikutuksen	koko	

HalliAu	interven=o:	arvioidaan	perustelluin	menetelmin	tarve	ja	asetetaan	sen	mukaan	tavoite.	Suunnitellaan	
tavoiAeen	mukaan	toiminta.	Arvioidaan	toiminnan	aikana	teho.	Jälkiseuranta.	Kaikki	kirjataan.		

Päivi Atjonen: Hyvä, paha arviointi.  
Eettisiä kysymyksiä arvon antamisesta.  
Helsinki 2007.  
 
Arvioinnin eettiset periaatteet  
1. Arvioitavan autonomian eli itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. [Itsearviointi tärkeä 
osa myös ulkoista arviointia -> vrt. Hattie, 2007] 
2. Kehityksen tukeminen. (Annetaan tulevan oppimisen kannalta tärkeää palautetta.) 
3. Vahingon välttäminen. (Arviointi on läpinäkyvää, sen tarkoitus ja käyttöyhteys tiedossa.) 
4. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen. (Kaikki saavat palautetta ansionsa mukaan.) 
5. Uskollisuuden noudattaminen. (Oppilas voi luottaa, että opettaja pitää hänen puoliaan.)  
  

Arvioinnin ulottuvuuksia 

arviointi liittyy kiinteästi 

interventioon Mihin sillä pyritään? 

Mikä tukee? 

Mitä todella tarvitaan? 
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TÄMÄN	PÄIVÄN	OPPIMISTAVOITTEET	
	
OPPIMISEN	TAVOITTEET	

	Yleiset	ja	yksilöllises=	asetetut	tavoiAeet	
	Tietoisuus	tavoiAeista	keskustellen	jatkuvas=	oppilaan	ja	huoltajien	kanssa	
	Isommat	ja	pienemmät	sekä	lyhemmän	ja	pidemmän	aikavälin	tavoiAeet	

ARVIOINTI	
	Arvioinnin	tehtävät	
	 	Forma=ivinen	ja	summa=ivinen	arvioin=	
	 	-	>	Opintojen	aikaisella	dynaamisella	arvioinnilla	ja	summa=ivisella	 	
	 							pääAöarvioinnilla	on	erilaiset	tehtävänsä.		
	 	Oppilaantuntemus,	ymmärrys	oppilaiden	lähtö=lanteesta	
	 	->	Edellytys	sille,	eAä	opeAaminen	on	ylipäänsä	mahdollista	
	Miten	opetusta	pitää	suunnata	ja	eriyAää	yleisen	tuen	keinona?	
	Tehostetun	ja	erityisen	tuen	aikainen	opetus	ja		
	interven=ot		
	->	Pohjautuvat	jatkuvaan	arvioin=in	ja	toiminnan		
						muuAamiseen	sen	pohjalta	
	Arvioinnin	uloAuvuudet	
	 	Realis=nen	kannustavuus	

OSAAMISEN	OSOITTAMISTAVAT	
PALAUTE	

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Väliarviointi: 
 

Mitä jo osaan? 
 

Mihin tarvitsen lisää aikaa tai harjoitusta? 
 

Miten opetusta ja ohjausta tulisi suunnata, jotta 
saavuttaisin tavoitteeni paremmin? 

26 
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www.helsinki.fi/yliopisto 

TÄMÄN PÄIVÄN OPPIMISTAVOITTEET 
 
OPPIMISEN TAVOITTEET 

 Yleiset ja yksilöllisesti asetetut tavoitteet 
 Tietoisuus tavoitteista keskustellen jatkuvasti oppilaan ja huoltajien kanssa 
 Isommat ja pienemmät sekä lyhemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteet 

ARVIOINTI 
 Arvioinnin tehtävät 
  Formatiivinen ja summatiivinen arviointi 
  - > Opintojen aikaisella dynaamisella arvioinnilla ja summatiivisella 
         päättöarvioinnilla on erilaiset tehtävänsä.  
  Oppilaantuntemus, ymmärrys oppilaiden lähtötilanteesta 
  -> Edellytys sille, että opettaminen on ylipäänsä mahdollista 
 Miten opetusta pitää suunnata ja eriyttää yleisen tuen keinona? 
 Tehostetun ja erityisen tuen aikainen opetus ja  
 interventiot  
 -> Pohjautuvat jatkuvaan arviointiin ja toiminnan  
      muuttamiseen sen pohjalta 
 Arvioinnin ulottuvuudet 
  Realistinen kannustavuus 

OSAAMISEN OSOITTAMISTAVAT 
PALAUTE 

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Päättöarviointi: 
 

Mitä opin tänään? 
 

Vastasiko päivä odotuksiani? Saavutinko päivälle itse 
asettamani tavoitteet? 

 
Miten tänään oppimani suhteutuu siihen, mitä tiedän 

asiasta jo aiemmin? 

28 
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www.helsinki.fi/yliopisto Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  

  

Terveisiä Ristolta & Terhiltä 
 

 
Kiitos kehittämistehtävien tavoiteteksteistä.  

Jatkahan työskentelyäsi, tee yhteistyötä parisi kanssa  
ohjeistuksen mukaan.  

 

Kaksi viikkoa ennen viimeistä koulutuspäivää: 

arvioi oman tehtäväsi tavoitteiden toteutuminen,  

tee siitä kirjallinen tiivistys ja lähetä teksti parillesi ja Terhille sähköpostilla. 

(ops-tekstejä, videoita tai kurssi- / oppimiskokonaisuuksien sisältöjä  
ei tarvitse lähettää)  

 
Merkitse viestin otsikkokenttään avi-alueen tai koulutuspaikkakunnan nimi. 
 
  

29 

www.helsinki.fi/yliopisto 
Koulutuksen arviointikeskus 
Thuneberg & Vainikainen 2016   

Arviointityökaluja 

30 
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Oppilaan tuki, arviointi yleensä ja tukeen liittyen pedagoginen arvio, pedagoginen 
selvitys 
Päätavoite:  
muutos parempaan oppilaan koulunkäynnin sujumisessa, parempi arki, parempi oppiminen 
(perheen arjen helpottuminen, myös luokan arjen helpottuminen) 

Pääkysymykset: 
Mitä saa irti opetuksesta?  ei vain millaista opetus on 
Mitä saa irti itsestään oppijana? ei vain millainen oppilas on, vaan onko oppiva tila, psyykkistä energiaa oppimiseen? 

 > oppilaan kanssa keskusteleminen: mitä itse kertoo tarvitsevansa, miten kokee   
                     oppimisensa, opetuksen 
 
Tietävätkö, tiedostavatko ja ymmärtävätkö oppilas ja vanhemmat koulun tavoitteet? 
Millainen on oppilas-opettaja –suhde? 
Millainen on kokemus kuulumisesta luokka- ja kouluyhteisöön? 

Millainen on kodin ja koulun suhde? 

 

Perusopetuslaki, 
OPS 
tavoitteet 

(yleis/yksilölliset) 
menetelmät 
sisällöt 

Arviointi 
oppilaan toiminnan 
opettajan toiminnan 
oppimisympäristön 
prosessi 
suoritus 
itsearviointi 
ulkopuolinen palaute  

  

Pääkehys: 
  

Tavoitteet tiedossa 
jokaisella oppilaalla, 
vanhemmalla? 

Onko oppilaalta kysytty? 

Muuttuuko arki? 

Arvioinnin tarkoitus, 
ulottuvuuksia formatiivinen 
vai summatiivinen? 

Tutkitaan oppilaan oppimisen sujuvuutta koulun arjessa. 
 
ei yksinään oppilaan ominaisuudet  
ei yksinään oppimisympäristö 
 
vaan kohteena oppilaan ja oppimisympäristön yhteen sopiminen 
 
 
 VÄLINEET:  
1.kehitetään pedagogisia arviointityökaluja, joilla päästä kiinni   
   oppilas-oppimisympäristön yhteensopivuuteen liittyviin  
   tekijöihin  
 
2. kehitetään konsultointitehtävään ja erityisopettajan   
   vihjesalkkua, jolla oppimisen ja    
    kouluarjen vaikeuksia voitaisiin ennaltaehkäistä  
 
3. ensipäivä-lomaketta kodin ja koulun keskustelun avuksi 
    ensimmäisen luokan ensimmäisenä koulupäivänä  
vrt. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esiopetus/419551/tekstikappale/694614  
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ALKUHAASTATTELU !
KOULUN 1. PÄIVÄNÄ !
YHTEISESTI LAPSELLE JA VANHEMMILLE!

Tulla kuulluksi!
esimerkiksi näin…laadukkaan opetuksen ja yhteistyön perustavaraa, jota nostetaan 

yhdessä tietoisuuteen… 

ALKU- 
HAASTATTELU 
KOULUN 1. PÄIVÄNÄ   
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ALKU- HAASTATTELU KOULUN 1. PÄIVÄNÄ   

Periaate: helppokäyttöisyys ja muokattavuus 
 
 
Rakenne: tsekkauslista 
 
•  kaksi ulottuvuutta: teoria ja arki 
 
•  tarkista toteutuuko tavoite oppilaan arjessa: kyllä      ei 
                                    jos ei toteudu: kuka/ketkä ottavat vastuulleen 

                      seurannan ajankohdat 
 
•  linkkejä teoria-sarakkeessa tutkimukseen, arki-sarakkeessa kuntien hyviin    
  käytäntöihin, materiaaleihin, hyödyllisiin nettiosoitteisiin 
 
HUOM! Molempia voidaan kunnissa muokata omiin tarpeisiin 
 

PEDAGOGINEN ARVIONTITYÖKALU: oppilas-oppimisympäristön yhteensopivuus  

…siis esimerkiksi näin…laadukkaan opetuksen ja yhteistyön perustavaraa, jota 

nostetaan yhdessä tietoisuuteen… 
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YLEINEN	TUKI	TEORIASSA	 ARJESSA	 kyllä	 ei	 oteSu	asiaksi	 seuranta		pm:t	

Koulukäytänteiden	tulee	olla	perusopetuslain	
mukaisia	ja	tukea	yhteisiä	
opetussuunnitelmien	perusteissa	ja	kunta-	ja	
koulukohtaisissa	OPSeissa	ilmaistuja	
tavoiAeita.		
	

Avaimia:	OPH:N	KELPO-luennot,	PoL,	OPSin	
perusteet	2004,	Erityisopetuksen	
strategia,	
Perusopetuksen	laatukriteerit	

Ovatko	kaikki	toimijat,	oppilaat,	
opeAajat	ja	vanhemmat	niistä	=etoisia	ja	
suunnilleen	yksimielises=,	joAa	voivat	
sitoutua	niihin?	
	
Avaimia	kun=en	hyvistä	käytännöistä:	
kasvatuskumppanuus,	vanhempain	
koulu,	vanhempainillat:		sähköinen	
reissuvihko,	keskustelualusta	

N.N.	&	A.P.	 12.8.,	3.2.,	
20.5.	
	

TavoiAeet	konkre=soituvat	lapsen	tasolla	
oppitunneilla,	kokeissa	ja	ko=tehtävissä.	
Kaikki	oppilaat,	muAa	erityises=	tukea	
tarvitsevat,	hyötyvät	siitä,	eAä	jatkuviin	
kouluru=ineihin	liiAyvät	asiat	ovat	kunnossa.	
Käytännössä	se	voi	näkyä	siinä,	miten	
esimerkiksi	seuraavat	kriifset	systeemit	
koulussa	toimivat:	

Onko	opetushenkilökunta	riiAäväs=	
keskustellut	ja	aika	ajoin	palaa	
keskustelemaan	arkiru=ineista	aseAuen	
oppilaan	asemaan?		

PEDAGOGINEN ARVIONTITYÖKALU: oppilas-oppimisympäristön yhteensopivuus  

esimerkiksi näin…laadukkaan opetuksen ja yhteistyön perustavaraa, jota nostetaan 

yhdessä tietoisuuteen… 

YLEINEN	TUKI	TEORIASSA	 ARJESSA	 kyllä	 ei	 oteSu	
asiaksi	

seuranta		
pm:t	

Läksyt	 Onko	läksyjen	määrä	
kohtuullinen	ja	järkevä,	
edistääkö	oppimista?	

Läksyt	voivat	olla	myös	hauskoja.	 Kiinnitetäänkö	huomiota	
läksyjen	laatuun:	onko	myös	
ajaAelu-,	havainnoin=-,	
toimintatehtäviä	kirjallisten	
ohella?	Edistävätkö	tehtävät	
ajaAelun	kehiAymistä	ja	
oppimista?	Onko	myös	tukea	
tarvitsevalla	lapsella	hauskoja	
ja	mielenkiintoisia	tehtäviä	
eikä	vain	vaikeaksi	koetun	
alueen	kertausta?	
Uskalletaanko/osataanko	
yksilöllistää	läksyjä	taitojen	ja	
jaksamisen	mukaan	Onko	
mie=Ay	kouluavustajien	rooli	
läksyjen	eriyAämisessä?	

Kaikki	eivät	saa	riiAäväs=	tukea	
kotoa.	Koulun	tehtävä	on	
kompensoida	tätä.		
Avaimia:			
	

Onko	järjesteAy	esimerkiksi	
läksykerho	niille	lapsille,	joita	
ko=	ei	pysty	tukemaan	
(koulun	jälkeen	mahdollisuus	
aikuisen		
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Kokeet	ja	niiden	
arvioin=perusteet:	hyvin	
suunnitellut	kokeet	lisäävät	
oppimista	ja	osaamista	sekä	
kannustavat	uusiin	haasteisiin.		

Ovatko	luokan	kokeet	
oppimista	lisääviä	ja	uusiin	
haasteisiin	kannustavia?	

	x	 		A.P.,	N.N.	 	3.1.,	15.4.	

OPSin	perusteiden	mukaan	
oppilaalla	on	oltava	erilaisia	
mahdollisuuksia	näyAää	
osaamisensa.	

Onko	yksilöllisiä	osaamisen	
näyAötapoja	järjesteAy	
arkeen?	Onko		käytäntö	
kertoa	niistä	oppilaille	ja	
vanhemmille?							
Järjestetäänkö	suullisia	
kokeita?	Onko	mahdollista	
korvata	koe	projek=työllä?	
Voiko	kokeen	tehdä	osissa?	

						x	 X	
	
	
	
	
	

	x	
	
x																																																																																																																																																				

		

Oppilas	rakentaa	minäkuvaansa	
oppijana	saamansa	palauAeen	
perusteella.	Sen	kannustavuus	
vaikuAaa	ratkaisevas=	tuleviin	
yrityksiin	ja	koulutyöhön	
sitoutumiseen.	

Onko	panosteAu	kokeesta		
anneAavaan	palauAeen	
laatuun?	Keskustellaanko	sen	
merkityksestä	oppilaan	halulle	
oppia?	
Onko	mie=Ay	palauAeen	
antamisen	tapaa	ja	paikkaa?	
Ohjataanko	
palautekeskustelussa	oppilaan	
itsearvioinnin	kehiAymistä?	
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TehosteAua	tukea	tulee	antaa	
monipuolises=	ja	riiAävän	kauan,	joAa	
nähdään	voidaanko	oppilasta	tukea	
tekemäAä	erityisen	tuen	päätöstä.	
Avaimia:	oppimaan	oppiminen	

Onko	oppilaan	saama	tuki	ollut	
mahdollisimman	monipuolista?	

Psyykkinen	hyvinvoin=	ja	turvallisuuden	
tunne	vähentävät	ahdistusta	ja	
vapauAavat	energiaa	oppimiseen.	
Avaimia:	psyykkinen	hyvinvoin@	
koulukiusaaminen	

Onko	tutkiAu	oppilaan	
valinnanmahdollisuuksia	
oppimiseensa	nähden?	
Onko	tutkiAu,	kokeeko	oppilas	
onnistumista	ja	pätevyyAä	
koulutyössään?		
Avaimia:	hyvinvoinnin	mi0ari	
Onko	tutkiAu,	kokeeko	oppilas	
kuuluvansa	luokka-	ja	
kouluyhteisöön?	
Avaimia:	KivaKoulu	

Helpoin	ja	halvin	tehostetun	tuen	muoto:	
lisäaika	

Onko	anneAu	lisäaikaa?	

Onko	selviteAy	oppilaan	pohja=edot	
ja	sen	mukaises=	eriyteAy	oppitunnin	
tehtäviä	ja	ko=tehtäviä?	
Avaimia:	Mäkisen	KELPO-vihjeet	
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Erityisen	tuen	päätökseen	tarvitaan:	
1.	huoltajan	kuuleminen,	2.	
pedagoginen	selvitys.		
Pedagogisen	selityksen	tekee	
opetuksen	järjestäjä	
asiantun=jaselvitysten	pohjalta.	
Avaimia:	PoL,	OPH:n	ohjeistus	

Onko	oppilasta	kuultu?	
Onko	huoltajaa	kuultu?	
Ovatko	opeAajat	tehneet	
pedagogisen	selvityksen		
yhteistyössä	oppilashuollon	
kanssa?	
Onko	tarviAaessa	hankiAu	
psykologinen,	sosiaalinen	tai	
lääke=eteellinen	selvitys?	

Erityisen	tuen	päätös	tehdään	
enintään	2	vuodeksi	kerrallaan.			
Määräaikanakin	tulisi	tarkistaa	
oppilaan	tarpeiden	muuAuessa.

	 											

Onko	selvää,	miten	arvioidaan,	
eAä	oppilas	ei	enää	ole	erityisen	
tuen	tarpeessa?	

Erityisen	tuen	päätöstä	tehtäessä	on	
määräAävä	järjestämispaikka	ja	
pääsääntöinen	opetusryhmä.	
Ensisijaises=	tuki	olisi	tarjoAava	muun	
opetuksen	yhteydessä.	Erityinen	tuki	
muodostuu	erityisopetuksesta	ja		
muusta	tämän	lainmukaisesta	tuesta.			

Onko	mie=Ay,	missä	erityinen	tuki	
järjestetään?	Tarjotaanko	
erityinen	tuki	ensisijaises=	muun	
opetuksen	yhteydessä?	Onko	
opeAajien	työnjako	mie=Ay?	Mitä	
erityisopetus	sisältää?	Mitä	muuta	
tukea	tarvitaan?		
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