5.4 Tehostettu tuki
Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on
pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun
oppimissuunnitelman mukaisesti1. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei
riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.
Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan
kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi
tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää
kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella
annettavaa erityisopetusta.
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta
lapselle ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän
näkemyksensä asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti
yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan
tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma
vastaamaan uutta tilannetta.
Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen
vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen
esiopetuksen aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.
Tehostettu tuki Oulun esiopetuksessa
Tehostetun tuen arvioiminen käynnistyy esiopettajan ja varhaiserityisopettajan havainnoilla
lapsesta ja hänen tuen tarpeestaan. Lapsen tukemiseksi ja ohjaamiseksi on jo tätä ennen
käytetty erilaisia yleisen tuen tukimuotoja ja oppimisympäristöjä ja tehostetun tuen
oppimissuunnitelma laaditaan asiakastietojärjestelmään yhteistyössä huoltajien kanssa.
Yksityiset päiväkodit laativat tehostetun tuen suunnitelman paperilomakkeelle.
Tehostetussa tuessa säännöllinen, päivittäinen ja yksilöllinen tuki korostuu. Tehostetussa tuessa
käytetään rinnakkain erilaisia pedagogisia menetelmiä ja rakenteellisia tukitoimia.

Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa
arviossa kuvataan
 lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja
lapsen näkökulmista
 lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
 lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet,
oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
 arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
 arvio tehostetun tuen tarpeesta.
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Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen
suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opettaja tai opettajat laativat yhdessä
kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään muita
asiantuntijoita. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai
muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan
luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen
piiriin, käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa2. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan
suostumusta. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla,
esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.
Pedagoginen arvio Oulun esiopetuksessa
Oulun kaupungissa pedagoginen arvio laaditaan sähköiseen järjestelmään. Yksityiset
esiopetusyksiköt laativat pedagogisen arvion paperisena asiakirjana. Pedagogiseen arvioon
kirjataan moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tapahtuva
käsittely, käsittelypäivä sekä arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Suunnittelu

Arvioin
laadinta

•Yleisen tuen keinot ovat olleet käytössä. Tukea on suunniteltu yhdessä huoltajien kanssa. Toteutuneet tukitoimet
on kirjattu sähköiseen järjestelmään/paperilomakkeelle.
•Varhaiserityisopettaja on ollut mukana tuen suunnittelussa.
•Annettu yleinen tuki ei enää riitä. Lapsi tarvitsee suunnitelmallista, jatkuvaa, säännöllistä ja useaa eri tukimuotoa
kasvun ja oppimisen tueksi.
•Tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi laaditaan yhteistyössä pedagoginen arvio.

•Esiopettaja ja esiopetusryhmän henkilökunta valmistelevat ja kirjaavat alustavasti pedagogista arviota
sähköiseen järjestelmään /paperilomakkeelle
•Lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne arvioidaan mahdollisimman laajasti.
•Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään lapsen yleisen tuen oppimissuunnitelmaa. Mikäli lapselle on
laadittu muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
•Pedagoginen arvio laaditaan yhdessä huoltajien kanssa.

•Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä.

Toteutus
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Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Tehostetun tuen aikana lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan3.
Oppimissuunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lapsen
kasvun ja oppimisen tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta
tuesta ja ohjauksesta.
Tavoitteena on turvata lapsen edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Tehostettua
tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun
tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä
lapsen ja huoltajan kanssa4. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.
Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen
esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta
ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan
vastaamaan tuen tarvetta aina lapsen tilanteen muuttuessa.
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen
mukaan kuin lapsen esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet
 lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
 lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
 lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet
Pedagogiset ratkaisut
 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
 lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
 lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
 lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
 oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
 esiopetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden
vastuunjako
 yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
 lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä
toiminnan järjestäjän kanssa
Tuen seuranta ja arviointi
 oppimissuunnitelman
tavoitteiden
toteutumisen
seuranta,
toimenpiteiden
vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat
 oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
 suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt
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Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana Oulun esiopetuksessa
Oulun kaupungissa oppimissuunnitelmat kirjataan sähköiseen järjestelmään. Yksityiset
päiväkodit laativat oppimissuunnitelmat paperilomakkeille. Asiakirjan vastuuhenkilönä toimii
esiopettaja. Hän huolehtii, että oppimissuunnitelma tulee laadittua ja kutsuu koolle huoltajat ja
laatimiseen osallistuvat henkilöt. Oppimissuunnitelma laaditaan huoltajien kanssa yhteistyönä.
Pedagogisiin asiakirjoihin kirjataan vain pedagogiset, kasvun ja oppimisen tukemiseen liittyvät
asiat eikä esimerkiksi yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvia asioita. Jos tehostetun tuen
tukimuodot muuttuvat tai lapselle annetaan uudenlaista tukea, riittää oppimissuunnitelman
päivittäminen.

