
Ajankohta Tehtävä Vastuuhenkilö Tarkoitus
7.lk tukioppilaiden tunnit Opo
7.lk ryhmäytymispäivä Nuorisopalvelut

Erityisopettajat varmistavat, että luokanvalvojilla on 
tarvittavat tiedot tukea tarvitsevista oppilaista. 7.lk 
erityisjärjestelyt alkavat (1.jakson aikana) 
erityistä/tehostettua tukea tarvitseville oppilaille.

Laaja-alainen 
erityisopettaja, kuraattori

Tukitoimien varmistaminen, 
HOJKS:en ja 
oppimissuunnitelmien 
päivittämisen aikataulutus

7. luokan vanhempainilta Rehtori Yläkoulun käytänteet

Tukilomakkeet avattuna Wilmassa 20.9. 
(laskentapäivä)

Erityisopettaja

6.lk erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien 
oppilaiden yläkouluun siirtymisen suunnittelu 
aloitetaan vanhempien kanssa

Alakoulun erityisopettaja

7.lk jälkisaattaen-vaihto, uudet luokanvalvojat 
tapaavat entisiä 6.lk opettajia

Opo
Tuen varmistaminen ja 
tiedon siirtäminen

Marraskuu Kysely alakouluilta tulevien 7.luokkalaisten määrästä Yläkoulun rehtori
Seuraavan lukuvuoden 
suunnittelu. Yhteystietojen 
päivittäminen.

Joulukuu  -

Tammikuu Primuksen tiedonsiirto (oppilastiedot, katsomusaine) Pääkäyttäjä
Seuraavan lukuvuoden 
suunnittelu

Lokakuu

HOJKS/oppimissuunnitelmien päivitykset 
viimeistään syyslomaan mennessä tehtynä

Luokanvalvoja 
koordinoi, tehdään 
yhteistyössä, 
erityisopettaja konsultoi

Lukuvuoden tavoitteet ja 
tukitoimet määritellään

23.11.2017

Alakoulusta yläkouluun: yhteistyön vuosikello - 
tuen suunnittelu.

Yhteistyön vuosikellon noudattamisen tavoitteena on lasten, perheiden ja 
työntekijöiden kannalta johdonmukainen jatkumo alakoulusta yläkouluun.

Elokuu

7.luokkalaisten 
ryhmäytyminen

Syyskuu

Tuen varmistaminen ja 
tiedon siirtäminen



Yksittäiset oppitunnit 7.-luokkalaisille Nuorisopalvelut Ryhmäyttäminen

Alakoulun ja yläkoulun yhteinen ohr: käsitellään 
kaikki kuudensien luokkien oppilaiden pedagogiset 
asiat ja sovitaan tarvittavat siirtopalaverit

Koollekutsuja alakoulun 
erityisopettaja tai rehtori

Tehostetun tuen/erityisen tuen 
oppilaspaikkahakemukset (pienluokka, jopo, 
erityiskoulu < pedagogiset selvitykset tehty)

Vastuu 
erityisopettajalla 
(päätökset tekee 
monialainen ryhmä)

Pedagogisten selvitysten tekeminen (6. lk oppilaat, 
joilla on  erityinen tuki/tuen tarve)

Luokanopettaja, 
erityisopettajat

Tukitoimien varmistaminen 
yläkoulussa, tiedonsiirto

Erityisen tuen päätökset tehty
Hyvin ja ajoissa valmisteltu 
siirto

Oppilaspaikat hyväksytty
Kaikki samalla viivalla - 
jokaiselle parhaiten 
palveleva paikka

Maalis - 
huhtikuu

Tukioppilaat vierailevat 6.luokissa Opo
Yläkoulun toimintatapoihin ja 
oppiaineisiin tutustuminen

Nuorisopalveluiden ryhmäytyspäivä 7. luokkalaisille Nuorisopalvelut Ryhmäytyminen

Uusien 7. luokkien muodostaminen

Yläkoulun 
rehtori/opo/ala- ja 
yläkoulun 
erityisopettaja/kuraattori

Yhteistyön aloittaminen ylä- 
ja alakoulun opettajien välillä

6.-luokkalaisten ppilaiden siirtopalaverit, 7.-
luokkalaisten tehostetun ja erityisen tuen 
seurantapalaverit

Erityisopettaja/luokanop
ettaja/kuraattori/koulups
ykologi/th/vanhemmat/o
ppilas (tarvittavat 
mukana)

Tehostettua ja erityistä tukea 
saavien oppilaiden 
opetuksen suunnittelu

Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta sekä 
oppilaiden tutustuminen yläkouluun. Luokkien 
julkaiseminen.

Opo, rehtori + 
moniammatilliset 
toimijat

Huoltajille tietoa opiskelusta 
yläkoulussa. Oppilaat 
tutustuvat tulevaan luokkaan 
ja kouluun.

Alakoulu toimittaa oppilasasiakirjat yläkoulun 
erityisopettajalle, joka vastaa tiedonsiirrosta 
luokanvalvojalle (HOJKS, oppimissuunnitelmat, 
lausunnot jne.)

Alakoulun erityisopettaja
Oppilaan tukeminen 
siirtymävaiheessa

Yksittäisten oppilaiden tutustumiskäynnit Erityisopettaja Kynnyksen madaltaminen

Kesäkuu 
(heinä-elo)

7.-luokkalaisten terveystarkastukset yhdessä 
huoltajan kanssa

Kouluterveydenhoitaja
Oppilaan terveyden kartoitus 
ja palveluiden jatkuvuus

* vanhempainvartit

Maaliskuu
Sivistystoimen 
kehittämispäällikkö

Huhtikuu

Toukokuu

Helmikuu
Tiedon siirto ja seuraavan 
lukuvuoden suunnittelu



Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.
Kodin ja koulun vuorovaikutus korostuu siirtymävaiheessa.
Oppilaiden osallisuus heidän omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää (mm. kaveritoiveet).

Vinkkejä nivelvaiheeseen liittyen:
Tet-jakson aikana kuudennet luokat menevät yläkoululle tutustumaan/opiskelemaan koko päiväksi
Kuudesluokkalaiset käyvät oppitunneilla läpi vuoden yläkoulun puolella (samanaikaisopetus)
Yläkoulun opettajat tulevat alakoululle, kun luokkajaot julkistetaan. Samalla he pitävät ensimmäisen tunnin omalle luokalleen.
Mahdollisuuksien mukaan uusissa ryhmissä toimimista jo kuudennen luokan keväällä luokanvalvojan johdolla, 
ryhmäytymisen edistämiseksi.
Moniammatillinen vanhempainilta esim. tammi-helmikuussa (nuorisotoimi)
Tukioppilaiden pitämät pikkujoulut.
Alakoulun erityisopettaja yläkoululla muutaman päivän ensimmäisellä kouluviikolla.


