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1. Koulunkäynnin tuki 

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella 

oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on 

annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilas voi tarvita myös monenlaista tukea yhtä aikaa.  

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi 

saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.  

 

1.1. Yleinen tuki 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä 

pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen 

aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada 

tehostettua tukea. (Perusopetuslaki 16 §). 

 

1.2. Tehostettu tuki 

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää 

tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen 

ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen 

moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan 

oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun 

tuen toteutumisen edellytys. (Perusopetuslaki 16 a §). 

 

1.3. Erityinen tuki 

Kehitysvammaiset ja autisminkirjoon kuuluvat oppilaavat saavat oppimisensa tueksi erityistä tukea.  

Silloin kun oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, 

tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Päätös 

erityisestä tuesta voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista. Huoltajan tuki,  

moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan 

päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. (Perusopetuslaki 17-17 a §). 
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HOJKSssa määritellään mm. opiskelun erityiset painoalueet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, 

oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat, oppilaan itsearviointi 

sekä muut pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, 

opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat ja oppimateriaalit. Mikäli oppilas opiskelee 

yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSssa luetellaan nämä aineet 

sekä määritellään niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä määritellään, miten edistymistä seurataan ja 

arvioidaan. (Perusopetuslaki 17 a §). 

 

Kunta voi järjestää ja hankkia perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Sitä tulee sitä tarjota 

kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 

lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. 

Erityisen tuen päätöksessä määritellään mm. seuraavat asiat (perusopetuslaki 17-18 §):  

 pääsääntöinen opetusryhmä  

 avustajapalvelut 

 oppilaan tarvitsemat apuvälineet  

 mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen 

 opetuksen järjestäminen poiketen 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta 

 oppilaan vapauttaminen oppiaineen opiskelusta 

 muut perusopetuslain erityiset opetusjärjestelyt: muut opetuksen sisältöjä tai 

järjestämistapaa koskevat järjestelyt 

 päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 

 opiskelu toiminta-alueittain 

Perusopetuslaki kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


 

5 
 

 

2. Yleistä kehitysvammaisten ja autisminkirjon oppilaiden 
opetuksesta ja päivätoiminnasta 

Kehitysvammaiset ja autisminkirjoon kuuluvat oppilaat opiskelevat erityisopettajan johdolla pienluokissa. 

Se saavat osallistua tarvittaessa myös aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. 

 

2.1. Opetusryhmät 

Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998) 17 §:ssä tarkoitetuille oppilaille, jotka saavat 

erityistä tukea, saa opetusryhmässä olla pääsääntöisesti enintään kymmenen oppilasta. Opetusryhmän 

enimmäiskoko voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän 

työskentelytavan takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden 

opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään 

kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla 

enintään kuusi oppilasta. (Perusopetusasetus 2 §). 

 

Pienluokassa toimii erityisluokanopettaja ja useita koulunkäyntiavustajia, oppilashoitajia tai 

erityiskoulunkäyntiavustajia ryhmän rakenteesta ja kaupungista riippuen. Pienluokkia on esiopetuksesta 

yhdeksänteen luokkaan saakka. Usein samalla luokalla on eri-ikäisiä oppilaita. 

 

2.2. Aamu- ja iltapäivätoiminta, päivätoiminta 

Kehitysvammaisella tai autistisella oppilaalla on vammaispalvelulain mukainen oikeus osallistua 

koulupäivän lisäksi myös päivätoimintaan. Päivätoiminta on iltapäiväkerhotyyppistä toimintaa aamulla 

ennen koulua tai koulun jälkeen. Helsingissä päivätoiminta nimetään iltapäivätoiminnaksi.  

 

Päivätoiminta erotetaan 1.–2.-luokkalaisten tavallisesta iltapäivätoiminnasta lyhenteillä EAUT 

(autisminkirjo), TOI (vaikeimmin vammaiset), EHA (lievemmin kehitysvammaiset). Oppilaalle myönnetyt 

terapiat toteutuvat koulupäivän tai päivätoiminnan aikana. Terapeutit tulevat koululle kuntouttamaan 

oppilasta. Koulun avustava henkilöstö siirtyy yleensä oppilaiden mukana päivätoimintaan. Päivätoiminnassa 

voi olla lapsia useilta saman koulun eri luokilta. Autisminkirjon sekä kehitysvammaisilla oppilailla on oikeus 

päivätoimintaan myös koulujen loma-aikoina: syyslomalla, joulun välipäivinä, talvilomalla sekä kesällä.  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
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2.3. Lomahoito ja kuljetuspalvelut 

 

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminta/ päivätoiminta toteutetaan joko koulun 

tiloissa tai sitä lähellä sijaitsevissa toimintatiloissa. Näillä oppilailla on oikeus iltapäivätoimintaan/ 

päivätoimintaan koko perusopetuksen ajan, myös koulujen loma-aikoina.  

 

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine mahdollisiin 

saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen oppilaan koulukuljetuspalvelut sekä kuljetuspalvelut ns. 

lomahoitoon koulujen loma-aikoina. Useimmat lapset saapuvat koululle ja haetaan päivätoiminnasta 

taksilla, koska matka kodin ja koulun välillä voi olla pitkä. Vastuu taksiyritykseltä koulun henkilökunnalle 

siirtyy silloin, kun oppilaat otetaan vastaan koulun pihalla. Vastuu oppilaista siirtyy taksiyritykselle silloin, 

kun oppilaat siirtyvät taksiin päivän päätteeksi. Joskus taksimatkoilla saattaa olla saattaja oppilaiden 

turvallisuuden varmistamiseksi. Tästä käytännöstä sovitaan oppilaan HOJKS-neuvotteluissa. Käytäntö ei ole 

kovin yleinen. 

 

3. Autisminkirjo ja autismiopetus  

Kyseisellä pienluokalla on laajaan autisminkirjoon kuuluvia oppilaita. Seuren työvuoroissa käytetään tästä 

luokkamuodosta usein lyhennettä EAUT. Autistiset oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti samoja oppiaineita 

kuin muutkin oppilaat. Pienluokalla eri oppiaineiden sisältöjä on mahdollista konkretisoida ja yhdistää 

toiseen oppiaineeseen. Osa oppiaineista on saatettu helpottaa eli mukauttaa. 

 

3.1. Sosiaaliset tilanteet 

Sosiaalisten tilanteiden lukeminen on haasteellista autistiselle ihmiselle. Hänen on usein vaikea ”lukea” ja 

ymmärtää/ lukea toisten ihmisten tunteita.  Esimerkiksi hän saattaa spontaanisti nauraa nähdessään toisen 

ihmisen itkevän. Hänen on usein myös vaikea ymmärtää toisen henkilön ajatuksia ja toimintaa ja ymmärtää 

oman toimintansa ja muiden toiminnan syy-seuraus –yhteyksiä. Hänen voi olla vaikea esimerkiksi erottaa 

riitaa ja kovaäänistä naurua tai huutoa toisistaan.  

 

Osa oppilaista on kiinnostunut uudesta ihmisestä ja oppilas saattaa esimerkiksi istua uuden sijaisen syliin, 

odottamatta. Osa oppilaista ei välttämättä ota lainkaan kontaktia uuteen ihmiseen lainkaan, eikä halua,  
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että toinen ihminen tulee liian lähelle. Ystävystyminen on usein vaikeampaa kuin muilla oppilailla. 

Useimmiten kaveruus näillä oppilailla on vierekkäin tekemistä ja toisen läsnäolon suvaitsemista. 

Vuoropuhelua toisen oppilaan kanssa voi olla jonkin verran, mutta oppilas on useimmiten mieluummin 

kontaktissa aikuiseen kuin toiseen oppilaaseen.  

 

Oppilaiden toiminta häiriintyy herkästi toisen ihmisen toiminnasta. Osassa luokista on käytössä sermi 

oppilaiden pulpettien välissä, jotta kumpikin oppilas voi keskittyä rauhassa omaan työskentelyyn. 

Tavoitteena on, että oppilas saa harjoitella sosiaalisia taitoja ja oppii toimimaan ryhmässä ja toisten 

ihmisten kanssa. 

 

Autistisen oppilaan käyttäytymistä on vaikea ennakoida ja siksi hän tarvitsee jatkuvaa valvontaa. Hänen 

käyttäytymisestään tai olemuksestaan ei voi aina päätellä, mitä hän ajattelee tai tuntee sisällään. Oppilas 

saattaa vaikuttaa ulospäin iloiselta ja nauravalta, vaikka todellisuudessa hän voi olla tilanteessa ahdistunut. 

Autistisen ihmisen on vaikea lukea muiden ihmisten tunnetiloja ja usein myös omien tunteiden 

tunnistaminen on vaikeaa. Avustajan onkin hyvä toimia ystävällisesti, kohteliaasti ja kannustavasti: 

räiskyvästä avustamistyylistä on usein haittaa. Jos et tunne vielä oppilasta, ohjaa häntä käsivarren mitan 

päässä. 

 

3.2. Strukturoitu toiminta 

Luokan toiminta on strukturoitua eli etukäteen mietittyä ja hyvin jäsenneltyä. Päivän toiminta on kuvitettu 

kalenteriin, jotta oppilas pystyy seuraamaan oppitunteja ja muita tekemisiä päivän eri vaiheissa. Koulupäivä 

alkaa yleensä samalla rutiinilla eli kalenterin katsomisella. Kalenterista katsotaan yleensä viikonpäivä, 

päivämäärä, kuukausi, sää ja päivän kulku yhdessä. Maanantaiaamuisin käydään yleensä myös viikonlopun 

kuulumiset läpi. Eri päivien toiminnat pyritään pitämään pääsääntöisesti samanlaisina, koska toistuvat 

päivärutiinit lisäävät oppilaiden turvallisuuden tunnetta ja auttavat hahmottamaan päivän eri vaiheita.  

 

3.3. Aistiherkkyydet 

Autistisilla henkilöillä on usein eriasteisia aistiherkkyyksiä joko yhden tai useamman aistin alueella. Tämän 

vuoksi oppilas saattaa pitää kuulosuojaimia oppitunnilla, koska äänet tuntuvat hänellä moninkertaisina 

korvissa. Ylikorostunut tuntoaisti saattaa näkyä siten, että joku oppilas ei tunne kipua tai toinen oppilas 

tuntee vaatteiden pesulaput ja saumat kivun tunteena iholla. Kouluilla on usein aistihuone, jossa 

kuntoutetaan aistiherkkyyksiä erilaisten aistiharjoitusten avulla.  
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3.4. Kommunikaatio 

Autistisen oppilaan puheilmaisu eroaa tavallisen oppilaan ilmaisusta. Puhe on usein monotonisen kuuloista 

ja sävyjä puheessa on vähemmän. Autismiskirjon oppilas käyttää puheessaan usein kirjakielen ilmaisuja.  

 

Osalta autisminkirjon oppilaista puuttuu toimiva puheilmaisu. Oppilas saattaa ymmärtää puhetta, mutta 

hän ei välttämättä puhu itse. Osalla oppilaista puheessa voi olla kaikupuhetta: opittuja sanoja tai lauseita,  

joilla ei ole merkitystä tai small talk -tyyppistä lähestymispuhetta.  

 

Autistinen oppilas tarvitsee aikuiselta selkeät, lyhyet ja konkreettiset, yksiselitteiset ohjeet. Joillakin 

oppilailla voi olla myös kuulonvaraisen viestin vastaanoton ongelma eli hänen voi olla vaikea ymmärtää 

kysymyslausetta. Avustajan on lisäksi hyvä varmistaa kysymyksellä, että oppilas on kuunnellut ja 

ymmärtänyt asian.  Autistisen oppilaan ajatusmaailma on yleensä hyvin konkreettinen ja ottaa helposti 

asiat siten kun se on ilmaistu. Huumorilla kerrotut asiat saattavat ahdistaa häntä, jos hän ei tiedä, että kyse 

oli vitsistä. 

 

3.5. Koulupäivästä päivätoimintaan 

Päivätoiminnan/ iltapäiväkerhon tarkoitus on ohjata ja opastaa lasta/nuorta mielekkääseen vapaa-ajan 

tekemiseen. Koulupäivän päätteeksi tehdään usein pitkä kävelylenkki ja sen jälkeen vietetään yhteinen 

lepohetki. Autisminkirjon oppilaat ovat usein hyvin omaehtoisia eli he tekevät mieluiten sitä, mikä on 

kaikista mieluisinta, jos se vaan on mahdollista.  Heitä ohjataan tekemään myös ei-niin mieluisia asioita.  

 

3.6. Muita tärkeitä asioita autisminkirjoon liittyen  

Suurella osalla autisminkirjon oppilaista on autismin lisäksi myös eriasteinen kehitysvamma.  

Kehitysvammaisuus vaikuttaa oppimiskykyyn ja ajattelutaitoihin. Tällöin myös kommunikaation sekä 

vuorovaikutuksen sekä oppimisen haasteet korostuvat. Tyypillisiä muita ns. liitännäisvammoja ovat mm. 

kielenkehityksen erityisvaikeus, esim. täydellinen puhumattomuus ja TIC-oireet (samanlaisina toistuvat 

maneerit, äännähdykset ym.). Oppilailla on usein kömpelyyttä hienomotoriikassa: esimerkiksi 8- luokan 

oppilas ei välttämättä osaa solmia kengän nauhojaan, mutta voi pärjätä arjessa tarrakenkien avulla. 

 

Autismiopetuksen avustaminen vaatii tietämystä autisminkirjosta. Avustajalta vaaditaan rauhallista ja 

tarkkailevaa työotetta, jatkuvaa valppautta, hyvää havainnointikykyä. Autismiluokassa voi joskus joutua 

esimerkiksi kiinnipitotilanteisiin, jotta oppilas ei pysty vahingoittamaan itseään tai toisia. Kiinnipidon tulee  
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olla aina viimeinen keino rajoittaa oppilasta, joka on vahingoittamassa itseään, toista ihmistä tai 

omaisuutta.  Sijaisena et ole päättämässä kiinnipitoon ryhtymisestä. Autismiluokilla on aina useita avustajia. 

Vakituisilta avustajilta ja opettajalta voi oppia paljon. 

 

Aspergerin syndroomaa kutsutaan yleisesti autismin lievemmäksi muodoksi. Vaikka Asperger-oppilaalla 

on usein vaikeuksia lukea sosiaalisia tilanteita, hän on keskimäärin älykkäämpi kuin keskiverto suomalainen.  

Asperger-luokkien oppilaalla on usein joku mielenkiinnon kohde, josta hänellä on runsaasti tietoa.  Jos  

mielenkiinnon kohde on tiedossa, sitä kannattaa hyödyntää avustajan työssä esimerkiksi saamalla oppilas 

motivoitumaan oppitunneilla. Tärkeää on ohjata oppilasta myös muiden aiheiden pariin. Oppilas, jolla on 

harvinaisen laaja tietämys esimerkiksi dinosauruksista, Suomen tieverkoston kunnossapidosta tai VR:n 

aikatauluista, ei välttämättä hallitse oman elämänsä aikatauluja tai kaverisuhteita. Henkilöitä, joilla on 

Aspergerin oireyhtymä ei estä opiskelua tai työllistymistä. Nämä oppilaat on helpohko motivoida 

panostamaan kouluun tai jopa ei-niin-mielenkiintoiseen oppiaineeseen asettamalla heille yhteisesti 

sovittuja tavoitteita esimerkiksi arvosanan suhteen. Sovittua asiaa ei helposti jätetä toteuttamatta. Useat 

heistä kirjoittavat ylioppilaaksi ja valitsevat akateemisen uran. Näiden oppilaiden avustajan on hyvä 

muistaa, että nämä oppilaat nauttivat useimmiten puuhailla yksin. Hänen kanssaan voi keskustella 

erilaisista asioista. Konkreettinen ja selkeä kieli toimii ryhmässä parhaiten. Huumorin viljeleminen voi 

aiheuttaa hämminkiä tai väärinymmärtämistä. 

 

4. Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaiset oppilaat 

4.1. Lievemmin ja keskivaikeasti kehitysvammaisten opetus  

Tässä pienluokassa opiskelee lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisia oppilaita. Usein käytetty lyhenne 

tästä pienluokasta on EHA. Oppilailla on yksilölliset oppimistavoitteet. EHA-luokan oppilas on ikäistään 

nuoremman lapsen oloinen, oppii hitaammin ja tarvitsee paljon enemmän harjoituskertoja uuden asian 

oppimiseksi kuin tavallinen oppilas. Luokalla on monesti useita oppilaita, joilla on Downin oireyhtymä. 

Espoossa on joitain luokkia, joissa yleisopetuksen luokkaan on sijoitettu 3–4 lievästi kehitysvammaista 

oppilasta. Yleensä nämä oppilaat opiskelevat omissa pienluokissaan.  

 

Oppilaat harjoittelevat oppiainesisältöjä konkreettisesti. Esimerkiksi kaupassa asiointia ja rahan käyttöä 

voidaan harjoitella pelien ja leikkien avulla. Kehitysvammaliiton ylläpitämällä Papunet-sivustolla on  
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valtavasti materiaalia kehitysvammaisten ihmisten kanssa työskentelyyn. Sivusto löytyy osoitteesta: 

www.papunet.net ja http://verneri.net/yleis/. 

 

4.2. Arkitaitojen opettelu on tärkeä osa koulupäivää 

Oppiaineiden lisäksi tärkeää on myös arki- eli päivittäistaitojen harjoittelu. Oppilas tarvitsee yleensä tukea 

ja/tai ohjausta pukeutumisessa/riisuutumisessa, johon liittyy mm. sään mukaisiin vaatteisiin pukeutuminen, 

hienomotoriikka vaativien nappien kiinnilaittaminen ja kengännauhojen solmimisen harjoittelu. Kellon ja 

aikataulujen hahmottaminen on heille vaikeaa. Oppilas voi tarvita apua/ohjausta myös wc-toiminnoissa. 

Arkitaitojen harjoitteluun liittyvät myös ruokailutapojen opettelu, erilaisten ruokien maistaminen, oman  

vuoron odottaminen, puheenvuoron pyytäminen jne. Moni oppilaista saa myös henkilökohtaista 

toimintaterapiaa koulupäivän tai päivätoiminnan aikana. 

 

4.3. Kommunikaation tuki 

Luokassa käytetään kuvia ja usein myös tukiviittomia kommunikaation tukena. Tukiviittomat ovat 

viittomakielisiä merkkejä, joita käytetään puheen tukena. Tukiviittomien käyttäjä puhuu ja viittoo samalla 

ydinsanat. Lapsi hahmottaa sanoman helpommin, kun hän voi käyttää kuulo- ja näköaistia samanaikaisesti. 

Luokassa käytetään yleisesti kuvia muun muassa päivänkulun selkeyttämiseksi, kuten autismiopetuksessa.  

Moni oppilas saa henkilökohtaista puheterapiaa koulupäivän tai päivätoiminnan aikana. 

 

4.4. Koulupäivästä päivätoimintaan 

Päivätoiminnan/ iltapäiväkerhon tarkoitus on ohjata ja opastaa lasta/nuorta mielekkääseen vapaa-ajan 

tekemiseen. Päivätoimintaan siirryttäessä oppilailla on usein kävelylenkki tai muuta ulkoilua sekä lepohetki 

kuten autisminkirjon päivätoiminnassakin. Päivätoiminta painottuu vapaa-ajan toiminnan mielekkääseen 

harjoitteluun. Päivätoimintaan kuuluvat yleisesti myös erilaiset retket kirjastoon, luontoon jne. 

  

Oppilaan avustaminen vaatii avustajalta jatkuvaa valppautta ja kykyä olla läsnä tilanteissa. Hyvä avustaja 

jaksaa kuunnella, odottaa, kannustaa oppilasta. Avustajalla tulee olla selkeä puheilmaisu ja hänen tulee 

käyttää lyhyitä, selkeitä lauseita. Kiertoilmaisuja tulee välttää. 

 

 

 

 

http://www.papunet.net/
http://verneri.net/yleis/
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5. Syvästi ja vaikeimmin vammaiset oppilaat 

Syvästi tai vaikeimmin vammaisten oppilaiden opetus on järjestetty oppiaineiden sijaan toiminta-

alueittain. Toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen kaikki tavoitteet ovat kunkin oppilaan henkilökohtaisia 

tavoitteita, joissa yhdistyvät kuntoutus ja arkielämä. Oppilaan oppiminen on toisaalta hidasta ja usein 

pyritään ylläpitämään jo saavutettuja taitoja. Opitut taidot unohtuvat helposti, jos niitä ei harjoiteta 

jatkuvasti. 

 

5.1. Toiminta-alueittain järjestetty opetus (TOI) 

Koulupäivä on kokonaisvaltaista kokemista ja kokemuksellista oppimista, joka muistuttaa sisällöltään ja 

toimintatavoiltaan päiväkotipäivää. Erillisiä oppiaineita ei ole. Ryhmän toiminnassa painottuu usein ilo ja  

ilon kautta kokeminen. Nämä oppilaat tarvitsevat aikuisen jatkuvaa valvontaa, apua/tukea ja huolenpitoa. 

Useat oppilaat ovat liikunnallisesti toimintakykyisiä eli he esimerkiksi kävelevät ja syövät itse. Osa oppilaista 

tarvitsevat aikuisen apua kaikessa toiminnassaan. 

 

Opiskelu pohjautuu viiteen toiminta-alueeseen, jotka ovat: 

1. Motoriikka 

2. Kieli ja kommunikaatio 

3. Sosiaaliset taidot 

4. Päivittäistaidot eli arkitaidot 

5. Kognitiiviset taidot/ajattelutaidot 

Toiminta-alueiden sisältöä avataan seuraavissa kappaleissa. 

 

5.1.1. Motoriikka 

Karkeamotorinen kuntoutus voi olla esimerkiksi riippukeinussa keinumista, pyöräilyn harjoittelua 

kolmipyöräisellä polkupyörällä, lattialla köllöttelyä, johon liittyy kehon hallintaa, hierontaa, liikunnallisia 

laululeikkejä ja kävelyretkiä. Nämä lapset saavat yleensä henkilökohtaista fysioterapiaa ja terapia tapahtuu 

useimmiten koulupäivän tai päivätoiminnan aikana koulun tiloissa tai lapsen omassa ryhmässä.  
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Hienomotorinen kuntoutus voi olla esimerkiksi kädellä maalaamista, sormien erittelyn harjoittamista tai 

pehmeällä muovailuvahalla muovailua. Monet kehitysvammaiset lapset saavat myös toimintaterapiaa, joka 

tapahtuu useimmiten myös koulupäivän tai päivätoiminnan aikana. 

 

Näillä oppilailla on usein liitännäisvammana liikuntavamma, voi vaikuttaa jalkojen, käsien tai koko kehon 

hallintaan. Useat oppilaat tarvitsevat liikkumiseen pyörätuolia. On tärkeää, että nämä oppilaat eivät istu 

passiivisina paikoillaan pyörätuolissa koko päivää, vaan heidät tuetaan esimerkiksi seisontatelineeseen 

toimintatuokion ajaksi ja heillä on välillä mahdollisuus köllötellä lattialla patjan päällä. Isokokoisen oppilaan 

nostamisen apuna on käytössä nostoteline. 

 

Joillakin oppilailla voi olla käytössään dallaattori (rollaatorin omainen työnnettävä teline, jonka avulla 

oppilas voi kävellä itse). Jos tavallinen lapsi oppi kävelemään keskimäärin 1,5 –vuotiaana, on mahdollista, 

että hyvällä kuntoutuksella lapsi oppii kävelemään ilman tukea vielä 8-vuotiaanakin.  

 

Muita yleisiä käytössä olevia oppilaiden henkilökohtaisia apuvälineitä ovat muun muassa ortoosit, joilla 

tuetaan esimerkiksi nilkat/ranteet oikeaan asentoon. Täysin autettavien oppilaiden määrä on vähentynyt 

15 viime vuoden aikana huomattavasti.  

 

5.1.2. Kieli ja kommunikaatio 

Syvästi tai vaikeasti vammaisella oppilaalla ei ole yleensä toimivaa puheilmaisua. Jokaisen ihmisen 

perusoikeus on tulla kuulluksi. TOI-opetuksen tavoitteena on saada oppilaalle toimiva vaihtoehtoinen 

kommunikointikeino, jotta hän voi ilmaista mielipiteitään ja kommunikoida toisten ihmisten kanssa. 

 

Osalla oppilaista voi olla muutama puhuttu sanaa tai ”sanatorsoa”.  Ryhmässä käytetään erilaisia 

nauhoittavia puhelaitteita ja muita kommunikaattoreita, viittomia ja kuvia. Katso lisää aiheesta 

Kehitysvammaliiton Papunet-sivustolta: http://papunet.net/materiaalia/kansio-lapsille ja 

http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki. Lapset saavat yleensä myös henkilökohtaista puheterapiaa, 

joka järjestetään koulupäivän tai päivätoiminnan aikana. 

 

5.1.3. Sosiaaliset taidot 

Sosiaaliset taidot vastaavat huomattavasti pienemmän lapsen tasoa. Sosiaaliset taidot vastaavat usein alle 

kolmevuotiaan lapsen tasoa.  Näitä taitoja harjoitellaan arjessa, tekemällä ja kokemalla yhdessä asioita.  

 

http://papunet.net/materiaalia/kansio-lapsille
http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki
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Vaikka lapset eivät yleensä puhu, on tärkeää, että heille puhutaan ja heitä kannustetaan 

vuorovaikutukseen.  

 

TOI-ryhmä tekee usein retkiä lähiympäristöön esimerkiksi kirjastoon, puistoon ja uimahalliin. Lapselle 

kirjastokäynti tai metrolla/junalla matkustaminen ryhmän kanssa voi olla elämän ensimmäinen. Lapsen ilo 

on aidon kuplivaa ja palaute kivasta jutusta tulee välittömästi. 

 

5.1.4. Päivittäistaidot 

TOI- ryhmän oppilaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja tukea kaikissa arkipäivän askareissa, esimerkiksi 

pukemisessa/riisumisessa. Sinun on tärkeä tietää, mitä lapsi osaa ja mitä hän opettelee. Lasta autetaan vain 

sen verran kuin hän välttämättä apua tarvitsee.  

 

Avustaja huolehtii oppilaan henkilökohtaisesta hygieniasta, kuten käsien pesusta.  Oppilaat tarvitsevat 

usein vaippoja. Isokokoisten oppilaiden nostamisen apuna käytetään nostolaitetta. 

 

Osa oppilaista ruokailee itsenäisesti, osaa oppilaista voi tarvita syöttää kokonaan, osa pystyy syömään 

avustettuna: aikuinen auttaa fyysisesti (fasilitoi) eli tukee kädellään lapsen lusikkakättä ja auttaa lusikan  

viemisessä suuhun. Oppilaalla, joka ei voi syödä tai juoda suun kautta, on käytössä yleensä ruokapumppu. 

Ruokapumppu annostelee ja vie ravinnon suoraan lapsen vatsalaukkuun.  

 

Nämä oppilaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa sekä runsaasti tukea kaikissa arkipäivän toiminnoissa. 

Jokaisella oppilaalla onkin yleensä oma avustaja. Avustaja avustaa yhtä lasta yleensä noin viikon ajan, ja 

siirtyy sitten avustamaan ryhmän seuraavaa lasta. Sijaiset avustavat yleensä ryhmän kaikista helpoimmin 

avustettavia oppilaita. Vakituiselta henkilökunnalta on helppo kysellä neuvoja ja pyytää opastusta, kun 

työskennellään pienessä ryhmässä lähellä toisia. 

 

5.1.5. Kognitiiviset taidot/ajattelutaidot 

Vaikeasti kehitysvammaisen lapsen ajattelutaidot vastaavat hyvin pienen lapsen tasoa. Oppilas saattaa olla 

näissä kognitiivisissa taidoissa noin 8–18 kuukauden ikäisen lapsen tasolla. Kognitiivisia taitoja käytetään ja 

kehitetään kaikissa arkipäivän tilanteissa. Esimerkiksi kaulaliinan kaulasta ottaminen on motorisen haasteen 

lisäksi myös kognitiivinen ongelmanratkaisuhaaste. Ryhmässä pelataan, leikitään ja toimitaan kunkin lapsen 

yksilöllisten tavoitteiden pohjalta.  
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5.2. Aistien harjaannuttaminen 

TOI -ryhmässä käytetään paljon eri aisteja stimuloivia harjoituksia. Koulurakennuksessa, jossa on 

kehitysvammaisia tai autistisia lapsia, on rakennettu yleensä erillinen aistihuone tai ”valkoinen huone”. 

Aistihuone on sisältä valkoinen ja siellä tarjotaan aistikokemuksia eri aisteille. Tuntoaistiharjoitus voi olla 

esimerkiksi eri lämpöisten vesien lämpötilaerojen kokeilua, erilaisten pintamateriaalien kokeilua esim. käsin 

tai jaloin. Näköaistiharjoitus voi olla värikkään diskopallon alla oleilua tai muita näköön liittyviä elämyksiä. 

Kuuloaistia voidaan aktivoida kuunteemalla erilaisia musiikkityylejä, luonnon ja rakennetun ympäristön 

ääniä jne. Hajuaistiharjoitus voi olla vaikka erilaisten hajujen haistelemista saman näköisistä purkeista. 

Makuaistiharjoituksen aikana voidaan maistella erilaisia kirpeitä, makeita, suolaisia ja happamia makuja. 

 

5.3. Koulupäivästä päivätoimintaan 

Toiminnan ero koulupäivän ja päivätoiminnan välillä on usein pieni ja henkilökuntakin on usein sama 

opettajaa lukuun ottamatta. Päivätoiminta alkaa yleensä lepohetkellä ja jatkuu kuntouttavalla arjen 

toiminnalla.  

 

5.4. Muita tärkeitä asioita syvästi tai vaikeimmin vammaiseen oppilaaseen liittyen 

Usealla oppilaalla on kehitysvamman lisäksi jokin muu vamma tai sairaus, esimerkiksi liikuntavamma, 

puhevamma, aistivamma, sisäelinten toimintaan liittyvä vamma tai epilepsia.  

 

TOI-ryhmässä työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, lempeää jämäkkyyttä, hyvää läsnä olemisen kykyä 

sekä toisen ihmisen arvostamista. Ryhmässä voi työskennellä 5-6 aikuista, joten hyvät sosiaaliset taidot ja 

positiivinen elämänasenne ovat tärkeitä. Avustajan pitkät hiukset on hyvä pitää kiinni sidottuna. Riippuvia 

koruja ei kannata käyttää, ettei lapsen käsi tartu niihin kiinni. Vanhusten hoidosta ja muusta hoitotyöstä 

saatu kokemus on eduksi. 

 

 

 

 

 

 


