
Kolmiportainen   tuki   
  

Oppimisen   ja   koulunkäynnin   tuen   kolme   tasoa   
ovat    yleinen ,    tehostettu    ja    erityinen   tuki .   Lisäksi   
oppilas   voi   saada   yksilökohtaista   oppilashuoltoa.   
  

Yleistä   tukea    annetaan   heti   kaikille,   jotka   
tarvitsevat   tukea   oppimisessaan.   Tuki   voi   olla   
tukiopetusta,   opetuksen   eriyttämistä,   kodin   ja   
koulun   yhteistyön   lisäämistä,   osa-aikaista   
erityisopetusta   jne.     
  

Tehostettuun   tukeen    siirrytään   kun   yleinen   tuki   ei   
riitä.   Tällöin   lapselle   laaditaan   oppimissuunnitelma   
ja   aiempia   tukimuotoja   tehostetaan   sekä   lisätään.   
Oppilashuollon   ammattilaisten   sekä   
erityisopettajan   tukea   voidaan   lisätä.  
  

Erityiseen   tukeen    ovat   oikeutettuja   ne   oppilaat,   
joille   tehostetun   tuen   tukimuodot   eivät   riitä.   
Erityistä   tukea   annetaan   ensisijaisesti   omassa   
luokassa   oppilaalle   laadittavan   henkilökohtaisen   
opetuksen   järjestämistä   koskevan   suunnitelman   
(HOJKS)   mukaisesti.   Tällöin   voidaan   mm.   lisätä   
koulunkäynninohjaajan   tukea,   erityisopetusta,   
yksilöllistää   oppiaineita   tai   antaa   opetusta   
pienryhmässä.   
  
  

Laaja-alainen   erityisopetus   
  

Ikaalisten   peruskouluissa   toimii   neljä   laaja-alaista   
erityisopettajaa,   joista   kolme   työskentelee   
alakoulujen   puolella   ja   yksi   yläkoulussa.     
  

Laaja-alaista   erityisopetusta   tarjotaan   jokaisella   
tuen   tasolla.   Laaja-alainen   erityisopettaja   voi   
esimerkiksi   tarjota   luokissa   samanaikaisopetusta   
luokanopettajan   työparina   tai   opettaa   erillisessä   
tilassa   pienempää   ryhmää.   Alkuopetuksessa   
laaja-alaisen   erityisopettajan   työ   painottuu   
ensisijaisesti   lukiopetukseen,   eli   luku-   ja   
kirjoitustaidon   vahvistamiseen.   
  

Laaja-alainen   erityisopettaja   kartoittaa   
yleisopetuksen   luokkien   oppilaiden   tuen   tarpeita   ja   
tekee   tarvittaessa   erilaisia   seulontatestauksia   koko   
ryhmälle.     
  

Laaja-alainen   erityisopettaja   toimii   tiiviissä   
yhteistyössä   luokanopettajan   kanssa,   ja   tarjoaa   
tukeaan   konsultoiden   ja   ratkaisumalleja   hakien.   
Tilanteen   ja   tarpeen   mukaan   laaja-alainen   
erityisopettaja   osallistuu   vanhempainiltoihin,   
oppilaspalavereihin   ja   on   mukana   arvioinnissa.   
  
  

Pienryhmäopetus   
  

Ikaalisissa   toimii   alakoulussa   4   sekä   yläkoulussa   1   
pienryhmä.   Kunnan   pienryhmäopetus   on   keskitetty   
Valkean   ruusun   kouluun.     
Pienryhmien   toiminta-ajatuksena   on   osallistava,   
yksilöllinen   opetus,   jolloin   kaikilla   lapsilla   olisi   
erityistarpeista   huolimatta   mahdollisuus  
mielekkääseen   koulunkäyntiin   sekä   
jatko-opintoihin.   Pienryhmäopetusta   annetaan   
kokoaikaisesti   sekä   osa-aikaisesti   integroituna   
yleisopetukseen.   

Pienryhmäopetukseen   liittyvissä   kysymyksissä   voi   
olla   yhteydessä   koordinoivaan   erityisopettajaan.   
  
  

Koordinoiva   erityisopettaja   
  

Koordinoivan   erityisopettajan   työhön   kuuluu   
huolehtia   että   kunnan   oppimisen   tukeen   liittyvät   
asiat   ovat   yhdenmukaiset   sekä   valtakunnallisesti   
ajantasalla.     
Koordinoiva   erityisopettaja   antaa   tarvittaessa   
konsultaatiota   tai   lausuntoja   oppilaan   tuen   
tarpeesta,   tuen   portailla   liikkumisessa   sekä   
tukitoimien   toteuttamisesta.     
Tehtävään   kuuluu   myös   pienryhmien   koordinointi,   
erityisopetuksen   kehittämistyö   sekä   
oppilashuoltoryhmätyö.     
  

Pipsa-Tytti   Läykki   
puh.   044   7301   365   
pipsa.laykki@ikaalinen.fi   
  
  

Koulupsykologi     
  

Koulupsykologin   työhön   kuuluu   lasten   ja   nuorten   
oppimisen   ja   hyvinvoinnin   tukeminen.   Hän   tutkii   
mm.   testien,   kyselyiden,   havainnoinnin   sekä   
haastatteluiden   avulla   oppimiseen   ja   
koulunkäyntiin   liittyviä   asioita.   Tutkimusten   
perusteella   suositellaan   ja   suunnitellaan   
tukikeinoja.   Koulupsykologilta   saa   kuntouttavaa   
tukea   tarkkaavuuden-   ja   toiminnanohjauksen   
haasteissa,   lukemista   kuntouttavia   käyntejä   sekä   



neuvontaa   ja   keskustelutukea   oppilaille   ja   
huoltajille.   
Koulupsykologille   ohjaudutaan   esim.   kuraattorin,   
terveydenhoitajan,   opettajan   tai   
oppilashuoltoryhmän   kautta.   Huoltaja   voi   olla   
myös   suoraan   yhteydessä   koulupsykologiin.   
  

Kati   Keimiöniemi   
puh.   044730   6543   
kati.keimiöniemi@ikaalinen.fi   
  
  

Koulukuraattori     
  

Koulukuraattori   auttaa   oppilaita,   joilla   on   omaan   
kasvuunsa   ja   kehitykseensä   liittyviä   ongelmia   tai   
pulmatilanteita,   tai   vaikeuksia   koulunkäynnissä   tai   
ihmissuhteissaan.   Työn   tarkoituksena   on   järjestää   
oppilaille   riittävä   tuki   ja   ohjaus   oppilaiden   
kehitykseen   liittyvien   sosiaalisten   ja   psyykkisten   
vaikeuksien   ennaltaehkäisemiseksi   ja   
korjaamiseksi.  
  

Kuraattori   keskustelee   luottamuksellisesti   oppilaan   
kanssa   ja   tekee   tarpeen   mukaan   yhteistyötä   
opettajien,   perheen,   viranomaisten   ja   muiden   
oppilaan   elämään   vaikuttavien   tahojen   kanssa.   
Yhteyttä   voi   ottaa   kuka   tahansa.   Työhuone   
sijaitsee   Yhteiskoululla,   mutta   tapaamisia   voidaan   
sopia   minne   tahansa   koululle   tai   kotiin.  
  

Minttu   Haveri   
puh.   044   7301   298   
minttu.haveri@ikaalinen.fi   
  

Kouluterveydenhuolto     
  

Kouluterveydenhuolto   on   tarkoitettu   
peruskoululaisille   ja   heidän   perheilleen.   Se   on   
maksutonta   ehkäisevää   palvelua,   jota   on   
saatavilla   pääsääntöisesti   koulupäivien   aikana.   
Kouluterveydenhuollon   tehtävänä   on   mm.   
oppilaan   kasvun   ja   kehityksen   sekä   terveyden   ja   
hyvinvoinnin   edistäminen.   Koululääkärille   on   
ajanvaraus   terveydenhoitajan   kautta.   
  

Merja   Jokinen   
p.0447301275   
merja.jokinen@ikaalinen.fi   
  
  

Oppilashuolto   (OHR)  
  

Oppilashuollon   tavoitteena   on   edistää   oppilaiden   
ja   kouluympäristön   hyvinvointia,   huoltajien   kanssa   
tehtävää   yhteistyötä   ja   oppilaiden   osallisuutta.   
Tavoitteena   on   myös   turvata   yksilökohtainen   
varhainen   tuki   kaikille   sitä   tarvitseville.   
Oppilashuolto   jakautuu   yhteisölliseen   ja   
yksilökohtaiseen   oppilashuoltoon.   
Yhteisöllinen   oppilashuolto   edistää   koulun   
hyvinvointia   ja   yksilöllinen   oppilashuolto   käsittelee   
yksittäisen   oppilaan   tuen   tarpeen   selvittämistä.   
Yksilöllinen   oppilashuolto   edellyttää   
oppilaan/huoltajan   suostumusta   ja   on   salassa   
pidettävää.   
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Oppilaan   tuki   
peruskoulussa   
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