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1.



2019 voimaan astunut lukiolaki 28 § toteaa oppimisen tuesta: 

”Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden 

oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on 

oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten 

tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön 

yhteistyönä.” 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#L5P26

Opiskelijan oikeus erityisopetukseen

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#a714-2018
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714#L5P26


• Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-

ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville

• Opettaja ohjaa oman oppiaineensa opiskelussa ja auttaa oppimisen 

taidoissa

• Opiskelija saa erityisopetusta ja muuta tukea oppimisvaikeuksiinsa 

• Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

• Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

LOPS



Tavoitteena opiskelijaa tukeva 
yhteistyö ja toimivat välineet2.EL



• Opiskelustrategioiden ja motivaation selvittämisen 

menetelmät

• Yksilölliset ja tiimimuotoiset tukitoimet

• Tuen varhaisen havaitsemisen toimintamallit

• Erityisopettajien ja koulun konsultaation tehostaminen

• Erityisopettajan ja aineenopettajan, opinto-ohjaajien ja 

ryhmänohjaajien yhteistyön kehittäminen

Osahankkeet



• Hankkeen kesto 17.5.2018 – 31.12.2020

• Hankkeen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Aikataulu:

– Lukuvuosi 2018 - 2019 hankkeen toimintamallien 

kehittäminen

– Lv 2019 - 2020 toimintamallien pilotointi ja edelleen 

kehitys

– Syksy 2020 hankkeen toimintamallien esittely ja 

julkistaminen

Valtakunnallinen Erityisesti lukiossa –
hanke kehittämisen tukena



• Opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistaminen ja jaksamisen 

tukeminen

• Tukimuotojen kehittäminen ja reagoinnin parantaminen

• Oppimisen tuen malleja ja menetelmiä aineenopettajien, 

opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien käyttöön

• Kohderyhmänä tuen tarpeessa olevat lukio-opiskelijat 

sekä lukioiden aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja 

ryhmänohjaajat

Hankkeen tavoitteet



• Espoon kaupungin sivistystoimi (Espoon yhteislyseon lukio, 
Pohjois-Tapiolan lukio, Leppävaaran lukio)

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Jyväskylän Lyseon lukio 
ja Schildtin lukio)

• Kuopion lukiot (Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion 
Klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion taidelukio Lumit, 
Nilsiän lukio)

• The English School, Helsinki

• Turun kaupungin sivistystoimiala (Katedralskolan, Kerttulin lukio, 
Luostarivuoren Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen
lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio)

Hankkeen toteuttajat



Erityisesti lukiossa –hankkeen julkaisut ovat käytettävissä ja muokattavissa



Ohjauksen ja tuen työkalupankki 

lukioihin –nettisivusto:

http://www.koulutustakuu.fi/tukityo

kalut-lukioihin/

Tue.nyt – ohjauksen ja tuen 

työkalupakki lukioille –julkaisu: 

http://www.koulutustakuu.fi/tukityoka

lut-lukioihin/tue-nyt

Erityisesti lukiossa -

webinaaritallenteet kootusti:

https://dreambroker.com/channel/3b

q81la9#/nomenu

http://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/
http://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/tue-nyt
https://dreambroker.com/channel/3bq81la9#/nomenu


Turun lukioiden oppimisen tukeen liittyvä kehitystyö



• Turussa kehitettiin lukioiden yhteinen tuen malli

• Toiminnan kivijalkana ajatus yhteisestä yhdessä tehtävästä työstä 

• Osa kaupunkikohtaista opetussuunnitelmaa (LOPS 2021)

• Tiekartta tuen mahdollisuuksista, malleista, vastuista ja rooleista

• Nettisivut opiskelijoille ja huoltajille sekä henkilöstölle

• Toimijoille tukena mm. EL –hankkeen ohjausvideoita

Koko koulu tukee!



• Tuki tehdään yhdessä!

• Kaikille toimijoille selkeät käytänteet ja vastuut

https://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/wp-

content/uploads/sites/20/2020/10/pedagoginen-tuki-turun-lukioissa.pdf

• Ajanmukainen tieto opiskelijalle, huoltajille ja henkilöstölle

https://blog.edu.turku.fi/ohjaus-ja-tuki-lukioissa/fi/

• Kipupisteinä tiedonkulku ja tiedon säilyttäminen

– Miten tieto tuen tarpeesta saadaan aineenopettajalle ja miten tukea 

kehitetään lukioyhteisössä? 

– Tiedonsiirron luvat 

– Tuen toteutuksen kirjaukset mm. YTL varten, MAR

Kehittämistyön tavoitteita

https://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/wp-content/uploads/sites/20/2020/10/pedagoginen-tuki-turun-lukioissa.pdf
https://blog.edu.turku.fi/ohjaus-ja-tuki-lukioissa/fi/


Erityisopetuksen kehittäminen3.



• Työn kohteena kuusi päivälukiota + iltalukio ja 

yli 3 000 opiskelijaa

• Erityisopettajat (3) vastaavat opiskelijoiden 

tuesta lukioittain

• Yksi ns. koronaerityisopettaja lv 2020-2021

• Toteutetaan neljässä toimipisteessä

Turun lukioiden erityisopetus



• Lukiseulat ja lukitestaukset

• YTL:n lausunnot ja prosessi

• Opiskelijoiden tuen mallien rakentaminen

• Opettajakunnan konsultointi 

• Taitava Oppija-kurssi jonka pitävät erityisopettajat

• Yksilö- ja ryhmäinterventiot

• Opiskeluhuolto yhteisöllinen ja yksilöllinen

• Yhteistyö opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa

Erityisopettajien työ



• Tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen

– Toimivat välineet: DigiLukiseula ja tulossa sähköinen 

matematiikan testi

– Kehittyvät tuen mallit opiskelijoille lukio-opintojen ajan

• Tuen mallien rakentaminen yhdessä koulun moniammatillisen 

verkoston kanssa

– Tuen toteutuksen toimivuuden seuranta ja kehittäminen

– Konsultaatio ja Pedagoginen palaveri (PP) sekä MAR

• Tuki pienryhmässä, yksilöllisesti ja samanaikaisopetuksessa

Erityisopetuksen tavoitteita



• Yhteistyömuotojen kehittäminen

• Oppilaitosten toimintakulttuurien kehitystyö

• Henkilöstön tukeminen

• Lainsäädäntö

• Työn resursointi 

• Oppivelvollisuuskoulu

Erityisopetuksen tulevaisuuden haasteet 
ja  mahdollisuudet



Tervetuloa ohjauksen ja tuen teemoihin keskittyvään maksuttomaan 
etäseminaariin. Tilaisuus on tarkoitettu lukioiden erityisopettajille sekä muille tuen 
malleista ja toteutuksista kiinnostuneille. Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet linkissä:

https://mailchi.mp/70967e61f63e/tuen-joulupaketti

Seminaarin järjestää Erityisesti lukiossa -hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
Turun lukioihin toimintamalleja, joilla tuetaan lukio-opiskelijoita opintojen 
etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa ja lisätään heidän hyvinvointiaan. Hanketta 
toteuttavat Turun kaupungin lukiot, Espoon, Jyväskylän ja Kuopion lukiot sekä 
Helsingin Englantilainen koulu 2018-2020. Hanketta rahoittavat opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot.

https://mailchi.mp/70967e61f63e/tuen-joulupaketti


Kiitos!

Heli Ketovuori
heli.ketovuori@turku.fi

040-6633 294

mailto:heli.ketovuori@turku.fi



