
Tuen järjestämisestä vastaavat tiimit 
 (sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, palvelujohtaja rehtori, koordinoiva erityisopettaja, 
vastaava kuraattori tai psykologi.. )

Pohditko, missä tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään? 
Ohjaavatko päätöstäsi tai toimiasi oppilaan tarpeet vai opetustoimen resurssit? 
Onko varhainen tuki vuodesta toiseen tulipalojen sammuttamista? 
Törmääkö monialainen yhteistyö tiedonkulkuun?  

Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti 
käynnistää yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin 
kanssa koulutusprosessin, jossa tuetaan kuntia kehittä-
mään oppilaan tuen järjestämistä. Koulutukset järjestetään 
Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Savossa. Prosessissa kes-
kitytään yhteisölliseen johtamiseen, inklusiivisen koulun 
rakenteisiin ja tuen erityiskysymyksiin. Hanke nojaa uuteen 
tutkimustietoon, kansallisten ja kansainvälisten kehittämis-
hankkeiden tuloksiin ja käytännön kokemuksiin. 

Koulutus järjestetään neljänä eri koulutusosiona. 
Koulutusprosessissa laaditaan tuen järjestämistä 
koskeva kehittämissuunnitelma, missä resurssien jakoa 
pohditaan uudistuvilla tavoilla. Suunnitelman laadintaa 
tukee oman kunnan tai koulun tuen järjestämisestä 
kerättävä tieto.  Kuntien työskentelyä tuetaan myös 
kahdella tunnin mittaisella verkkovalmennuksella. 

Ilmoittautumiset 
15.9.2017 mennessä

Ilmoittaudu 
osoitteessa:

jyu.fi/kji

Johtamisen verkkovalmennus (2 x 45 min)

Tuen järjestämisen 
yhteisöllinen johtaminen 

2 pv + ennakkotehtävä

Kuopio 26.-27.10 .2017
Pori 30.-31.10 .2017

Seinäjoki 20.-21.11.2017

Lähikouluperiaate -totta 
vai tarua?

1 pv + välitehtävä

Kuopio 29.1.2018
Pori 30.1.2018

Seinäjoki 31.1.2018

Uutta osaamista, 
uudet asenteet!
1 pv + välitehtävä

Kuopio 3.5.2018
Pori 4.5.2018

Seinäjoki 8.5.2018

Päätösseminaari: 
Tuen järjestämisen uusi 

vuosikymmen

1 pv 
Jyväskylä, marraskuu 2018

Koulutusprosessi 2017-2018

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja 
opetustoimessa työskenteleville osallistujille 
maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustan-
nuksista vastaa osallistujan työpaikka. Osallistujat 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin 
enintään 20 henkilöä tai 5-7 kunnan kehittämis-
tiimien henkilöä/ alue.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Koulutusprosessin jälkeen, olette...

löydetty uusia rakenteita ja järjestelyjä, joilla voidaan saavuttaa 

parempia oppimistuloksia sekä pedagogista hyvinvointia 

toimintamalleja monialaisen yhteistyön vahvistamiseen 

Laatineet tuen järjestämisen suunnitelman, jossa on 

Arvioineet yhteisönne arvoja ja toimintakulttuuria tukea 

tarvitsevan oppilaan näkökulmasta 

Saaneet eväitä ja tietoa rakentavaan yhteistyöhön päättäjien 

kanssa normien mukaisessa kasvun, oppimisen ja koulun-

käynnin tuen järjestämisessä ja resursoinnissa, sekä ennalta-

ehkäisevässä työotteessa  

Verkostoituneet muiden osaajien kanssa

Johtamalla ja kehittämällä kohti inklusiivista koulua

http://jyu.fi/kji

