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VUODEN 2019 KOHOKOHTIA ERITYISEN TUEN OSALTA 
 
Haminan kaupungin erityisopetusta kehitettiin vuoden 2019 aikana rohkealla asenteella. 
Suunnittelu- ja kehittämistyötä toteutettiin asiakaslähtöisesti sekä katse tulevaisuuteen 
suunnaten. Työlle asetettiin kolme tavoitetta, joista ensimmäinen oli luoda malli siitä, miten 
kolmiportaisen tuen palveluihin ohjaudutaan. Lisäksi tavoitteena oli yhtenäistää erityiseen 
tukeen liittyviä käytänteitä sekä vahvistaa nivelvaiheissa tehtävää yhteistyötä. 
 
Kolmiportaisen tuen ohjautumisprosessin kuvaus 
 
Lasten ja nuorten ohjautumisprosessi kolmiportaisen tuen palveluiden pariin mallinnettiin 
onnistuneesti. Syksyllä 2018 tehdyn kolmiportaisen tuen tarvekartoituksen jälkeen huomattiin, 
että tuen tarvitsijoita oli paljon ja oppilaiden ongelmat olivat monisyisiä. Prosessin ensimmäinen 
vaihe oli asettaa päivämäärä kolmiportaisen tuen asiakirjojen toimittamiseksi erityisen tuen 
koordinaattorille pienryhmäpaikkojen hakua varten. Lähtökohtainen ajatus oli se, että tukea 
järjestetään lapsille ja nuorille heidän tarpeidensa mukaisesti. Tuen tarpeeseen vastaaminen 
tarkoitti kahden erityisopettajan ja yhden erityisluokanopettajan lisäresurssointia vuodelle 2019.  
 
Kasvatus- ja koulutusvaliokunnan ymmärrys ja tuki lisäresurssoinnin tarpeellisuudesta oli 
ensiarvoisen tärkeää ja hyvän yhteistyön lopputulemana saimme kyseiset uudistukset aikaan. 
Lisäksi prosessiin kuvattiin eri toimijoiden vastuut lukuvuoden eri vaiheissa. Suunnitelmana oli 
aikaistaa erityisen tuen pienryhmäpäätösten tekemistä, jotta oppilaat ehtivät ennen 
kesälomaansa tutustumaan tulevaan opinahjoonsa eikä uutta luokkaa ja mahdollisesti myös 
koulua tarvitse jännittää koko loman ajan. Rehtoreiden ja koulunjohtajien näkökulmasta 
ennakointi mahdollisti erityisopetuksen henkilökunnan rekrytoimisen seuraavalle lukuvuodelle 
ajoissa. 
 
Erityisen tuen käytänteet 
 
Erityisen tuen käytänteiden yhtenäisyyden eteen oli Haminassa tehty paljon hyvää työtä 
aiempien vuosien aikana. Kolmiportaisen tuen asioissa opetushenkilöstöä oli muun muassa 
koulutettu runsaasti. Laaja-alaisten erityisopettajien määrä oli kuitenkin kasvanut parin viime 
vuoden aikana sekä opetushenkilöstö vaihtunut vuosien varrella, joten koettiin, että nyt olisi 
oikea aika päivittää tietoja ja kehittää yhteisiä toimintatapoja erityisopetuksen kentällä.  
 
Tavoitetta kohden otettiin merkittäviä askeleita, joista esimerkkinä voidaan mainita laaja-alaisten 
erityisopettajien laatima vuosikello, johon merkittiin yhdessä kaikkia Haminan kaupungin 
oppilaita koskevat testistöt ja työn aikataulut. Wilma-lomakkeistoon liittyvä uudistustyö sekä 
opetushenkilöstön koulutus olivat myös askeleita erityisen tuen käytänteiden yhdistämiseksi 
koko kaupungin tasolla. Kahden laaja-alaisen erityisopettajan työtehtäviä muutettiin siten, että 
niihin lisättiin konsultoivan työn sekä kotiopetustyön osuutta. Molemmat työtehtävät 
osoittautuivat onnistuneiksi ratkaisuiksi toimintatapojen yhdistämisen näkökulmasta.  
 
 



 
Yhteistyö nivelvaiheissa 
 
Nivelvaiheiden toiminnan vahvistaminen oli kolmas tavoite ja tämän avulla pyrkimyksenä oli 
tuen tarpeen ennakoiminen entistä vahvemmin. Ennakoinnin myötä tuki olisi mahdollista 
kohdentaa ja toteuttaa oikea-aikaisesti sitä tarvitseville. Käynnistimme säännöllisen yhteistyön 
varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä psykologin kanssa. Toimintatapoja kehitetään 
edelleen, mutta nyt on jo todettavissa, että yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ja tarpeellista tuen 
tarpeen ennakoinnissa.  
 
Nivelvaihetoimintaa tehostettiin myös perusopetuksen puolella, jossa konsultoiva erityisopettaja 
ja koulupsykologi aloittivat toisen ja kuudennen luokan nivelvaiheen kehitystyön. 
Oppilaslähtöisen tuen arvioinnin myötä turvaamme lasten ja nuorten oikeudet saada tukea 
tarveperusteisesti. Tämä tarkoittaa yhä useammin myös sitä, että oppilas kykenee siirtymään 
pienryhmäopetuksesta yleisopetuksen oppilaaksi omaan lähikouluunsa. Tällöin asiantunteva ja 
tehokas erityinen tuki varhaisessa vaiheessa on toiminut niin kuin sen pitääkin.  
 
Lopuksi 
 
Vuosi 2019 on ollut työntäyteinen ja onnistunut. Asetetut tavoitteet kolmiportaisen tuen 
palveluiden piiriin ohjautumisen mallin luomisessa, yhteisten käytäntöjen sekä nivelvaihetyön 
osalta saatiin käynnistettyä ja osittain myös saavutettua. Kehittämistyö jatkuu kyseisten 
tavoitteiden parissa myös tulevaisuudessa. 


