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Jyväskylän normaalikoulu
alakoulu, yläkoulu, lukio

Oppilaita: noin 1000

Opettajia: noin 100

Yläkoulussa ja lukiossa: 

Oppilaita: yk noin 300, lukio noin 300

Aineenopettajaharjoittelijoita: noin 250-300

erityisopettajaharjoittelijoita: noin 30-35



Mistä Sinä tulet tähän hetkeen? 🙂☕
● kuka olet, mistä tulet 🙂

● kerro jotain omasta yksiköstäsi 
(esim. harjoitteluista, harkkamääristä, erityisistä 
piirteistä/painotuksista,  jne.)

● mitä toiveita, ajatuksia sinulla on koskien tätä sessiota?



Pedagogisen kahvilan aikana tavoitteena on 
pohtia yhdessä 🤓

1. Mikä merkitys yksilöllisyyden huomioimisella on: 
a) oppilaalle
b) opiskelijalle
c) ohjaajalle (arviointi)?

2. Mikä haasteita se asettaa harjoittelulle: opiskelijalle, ohjaajalle?



Oppimiseen vaikuttavat tekijät 

Kuva: http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-1.html



Oppiaineiden rinnalle nousevat tuen tarpeet 
yläkoulussa



Ohjattu harjoittelu ERIA269 YKSILÖLLISEN OPPIMISEN  OHJAAMINEN 5op 
osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa
•laatia oppimateriaalia, käyttää sitä opetuksessa ja ohjauksessa ja arvioida sen 
toimivuutta
•suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa 
systemaattista tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet
•käyttää arviointimenetelmiä ja hyödyntää niiden tuloksia oppimisen 
ohjaamisessa ja tuen suunnittelussa
•reflektoida erityisopetusta tuen vaikuttavuuden näkökulmasta
•toimia erityisopettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti



Ohjattu harjoittelu ERIA269: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen (5op)



TUEN SUUNNITELMA JA 
LÄHTÖKARTOITUS:

1. Olemassa oleva tuen tarve
2. OSALLISTUVA 

OBSERVOINTI
3. Tukimuotojen ja 

tavoitteiden rajaaminen
4. Kohdentaminen ja 

teoriapohja
5. Kohdennetun tuen alustava 

suunnitelma
6. Alkukartoitus

KOHDENNETTU YKSILÖLLINEN TUKI



Tuen toteutus
● Huomioidaan yksilöllisyys, 

tavoitteiden pilkkominen ja 
priorisointi

—> tukisuunnitelman päivittäminen 
ja kohdentaminen

—> yksilöllisyyden huomioiminen 
opetuksessa, eriyttäminen

● Positiivinen täsmäpalaute 
tavoitteisiin nähden, oman 
opetuksen eriyttäminen

https://peda.net/kuopio/po/ops-pankki/okt
m/fapa:file/download/fca2dcf25f7362ece5e
8a603c192c89171ab4494/Formatiivinen%20
arviointi%20Paivi%20Atjonen.pdf



Kohdennetun tuen osatavoitteet

Videoista tukea 
tavoitteiden 
vaiheistamiseen ja 
tuen keinoja 
tavoitteiden 
saavuttamiseen

(YleAreena, Vinkkejä 
opiskelutekniikkaan, 
neljä osaa)

https://areena.yle.fi/1-3051647
https://areena.yle.fi/1-3051647
https://areena.yle.fi/1-3051647
https://areena.yle.fi/1-3051647
https://areena.yle.fi/1-3051647
https://areena.yle.fi/1-3051647


Tuen arviointi
● Arviointityökalu muokataan oppilaiden tarpeiden mukaisesti

—> jatkuva arviointi, itsearvioinnin merkitys tärkeä 

—> tuen jatkumo ja yksilöllisyyden huomioiminen

—> opittujen taitojen siirtyminen tuetusti kouluarkeen



Mitä yksilöllisyyden huomioiminen vaatii
Opetusharjoittelijalta

- sitoutumista
- muutoksensietokykyä  ja mukautumista
- opittujen tietojen ja taitojen yhdistämistä 

käytäntöön
- luovuutta pedagogisiin ratkaisuihin
- havainnointikykyä

Oppilaalta

- muutoksensietokykyä
- tottumista yksilölliseen ohjaukseen

Harjoittelun ohjaajalta

- hyvää oppilaantuntemusta
- taitoa kohdentaa tuki 
- kokonaisvaltaista otetta
- laajaa ja monipuolista yhteistyötä koulun 

väen ja huoltajien kanssa
- erityispedagogista osaamista
- kiinnostusta harjoittelijan 

henkilökohtaisista taidoista ja tavoitteista



Kysymyksiä keskustelun tueksi
Miksi opetusharjoittelijoiden on vaikea huomioida yksilöllisiä tarpeita opetuksessa?
Onko kaikilla ohjaavilla opettajilla riittävästi tietoa oppilaistaan?
Millaisia keinoja vahvistaa oppilaiden yksilöllistä huomioimista on alakoulussa, entä yläkoulussa?
Millaisia eriyttämisen keinoja olet käyttänyt?
Mikä asettaa haasteita eriyttämiselle?
Millaiset työtavat auttavat vahvistamaan oppilaantuntemusta?
Millaiset työtavat ja materiaalit tukevat havaintojen tekemisessä?
Onko käytössänne hyviä tukikeinoja oppilaiden tuen tarpeiden havainnointiin?
Millaisia keinoja käytät opiskelijoiden havaintojen tekemisen tukemiseen?
Mitä on pedagoginen tuki? 
Millaisia työtapoja olet käyttänyt pedagogisen tuen vahvistamisessa?
Miten opetusharjoittelijat tulevat tietoiseksi velvollisuuksistaan oppilaan tukemisessa? 
Mitä on välttämätön tieto opetuksen järjestämisen kannalta?
Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia opetusharjoittelijoilla on oppilaan tuen järjestämisen suhteen?
Mikä estää/haastaa opetusharjoittelijan pedagogisen tuen antamisen?
Millaisia yhtenäisiä ohjauskäytänteitä kouluissanne on tukea tarvitsevien oppilaiden osata?
Miten opetusharjoittelija saisi parhaiten tietoa asioista jotka vaikuttavat oppilaiden oppimiseen, 
työskentelyyn ja sitoutumiseen?



Luokanopettajalla on aineenopettajia enemmän keinoja ja mahdollisuuksia tukea oppilasta 
yksilöllisesti.
Aineenopettajat kertovat opetusharjoittelijoille oppilaiden tuen tarpeista kattavasti.
Aineenopettajat eriyttävät opetustaan näkyvästi.
Eriyttäminen on joissain oppiaineissa helpompaa.
Aineenopettajat käyttävät erilaisia työtapoja opetusryhmänsä huomioiden.
Opettajat näyttävät oppilaiden pedagogisia asiakirjoja opetusharjoittelijoille.
Pedagogisia asiakirjoja päivitetään yhdessä harjoittelun aikana nousseiden havaintojen/työskentelyn 
pohjalta.
Wilma/Helmi tulee tutuksi harjoitteluissa, opetusharjoittelija pääsee käyttämään 
Wilmaa/Helmi-järjestelmää.
Opetusharjoittelijan on helppo huomioida erilaiset tarpeet ryhmässä.
Aineenopettajan (ohjaajan) malli vaikuttaa opetusharjoittelijan tapaan kohdata oppilaat.
Ohjaajalla on runsaasti tietoa oppilaista.
Opetusharjoittelijan on hyvä tietää kenellä ryhmässä on tuen tarpeita ja millaisia.
Opetusharjoittelija ei saa tarpeeksi tietoa oppilaiden haasteista.
Moniammatillinen yhteistyö on osa opetusharjoittelua.
Harjoittelijalla on runsaasti teoriatietoa erilaisista oppijoista.

Väittämiä keskustelun tueksi


