
Jalo –jakso
Palvelun ja ohjausprosessin kuvaus

Lahden perusopetus, koko kaupungin aluetta palveleva erityisen tuen opetusjärjestely
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Jalo -jakson palvelukuvaus
Jalo -jakso on Jalkarannan koulussa toimiva erityisen tuen opetusmuoto, joka palvelee lahtelaisia
alakouluikäisiä oppilaita. Opetus on järjestetty luokkamuotoisena erityisopetuksena. Jalo -jakso on
tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea, joilla on tunne-elämän tai psyykkisen voinnin
vuoksi suuri tuen tarve koulunkäynnissä. Jalo -jaksolle voidaan ohjata oppilas, jolla on jo omassa
koulussaan käytössä kaikki koulun tukitoimet ja moniammatillisen verkoston tuki. Myös oppilaan erilaiset
kriisit, pelot ja ahdistuneisuus voivat aiheuttaa tarpeen Jalo –jaksolle. Jalo -jaksolla selvitetään, millä
tukitoimilla lasta tulisi koulunkäynnissä tukea jatkossa tai mitkä lapsen arjessa olevat asiat edesauttavat
lapsen koulunkäyntiä.

Oppilaan Jalo –jakson pituus ja koulutyöskentely suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä kunkin
oppilaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Jalo –jakso ei siten ole pysyvä tai pitkäaikainen oppilaan
opetuspaikka. Jalo -jakson aikana selvitetään lapsen koulunkäyntiä tukevia ratkaisuja. Yhteys oppilaan
omaan kouluun säilyy ja henkilöstö tekee yhteistyötä keskenään. Moniammatillinen verkosto toimii tiiviissä
yhteistyössä oppilaan ollessa Jalo –jaksolla.

Jalo –jakson opetusryhmät toimivat pääasiassa pienryhmissä joustavin opetusjärjestelyin. Pienryhmissä
työskentelee yhteensä kolme erityisluokanopettajaa, avustajia ja koulukuraattori. Toiminnan
toteuttamisessa ja suunnittelussa on mukana sairaalaopetuksen henkilökuntaa. Koulukuraattori
työskentelee sekä oppilaan että perheiden kanssa. Oppilasta hän tukee koulupäivän aikana ja pitää
yhteyttä koteihin. Jokaisella oppilaalla on Jalo -jakson aikana tukenaan moniammatillinen verkosto oppilaan
tarpeiden mukaisesti. Oppilaan siirtyminen lähikouluun suunnitellaan yksilökohtaisesti.
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Vaiheiden kuvaus: Oppilaan tukitoimet omassa koulussa
➢ Oppilas tarvitsee tukea

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin havainnointia ja seurantaa on toteutettu koululla oppilaan opettajien, oppilashuollon ja 

huoltajan kanssa yhteistyötä tehden. Seurantaa tehdään Lahden ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen 

periaatteiden mukaisesti.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/54589/perusopetus/tekstikappale/64085

https://peda.net/lahti/opetus/oppimisen-tuki/tl

➢ Tukitoimet

Oppilaalle annetaan tukea kolmiportaisen tuen mukaisesti (yleinen, tehostettu, erityinen tuki). Tukitoimien antamisessa on 

käytössä kaikki koululla olevat tukitoimet. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Tukitoimet ovat kirjattuna oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin ja Wilmaan. Tukitoimien seuranta on säännöllistä. (kts. edellisen

kohdan linkkien materiaalit)

➢ Kootaan lapsen verkosto

Lapsen tilanteen selvittämistä ja tukitoimien suunnittelua varten kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä ryhmä 

muodostaa lapsen asioita käsittelevän monialaisen verkoston. Verkoston toiminta on yksilökohtaista oppilashuoltotyötä. Työtä 

ohjaavaa materiaalia löytyy

https://peda.net/lahti/oppilashuolto/oto/otyo2

➢ AERO antaa konsultaatiota

AERO antaa tarvittaessa konsultaatiota oppilaan tukitoimien suunnitteluun,  toteutukseen ja seurantaan. AERO havainnoi 

tilannetta, onko mahdollista ratkaista pulmia opetusmenetelmiä muuttamalla, oppimisympäristöön liittyvillä ratkaisuilla tai 

opetusryhmässä olevien aikuisten vuorovaikutussuhteilla oppilaaseen. Tarvittaessa Tutor –toimintaa opettajalle. Rehtori ja 

koulun tarvittava henkilöstö tekee yhteistyötä AEROn kanssa opetusjärjestelyiden osalta, mikäli tilanne vaatii niiden tarkastelua.

➢ Aluepäällikön konsultointi

Aluepäällikkö tekee yhteistyötä AEROn kanssa opetusjärjestelyiden ja tukitoimien tarkastelussa
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Vaiheiden kuvaus: Jalo –tiimin konsultointi oppilaan omaan 

kouluun

➢ Sairaalaopetuksen edustaja konsultoi pedagogisissa asioissa (Jalo –vastaava) 

AERO on yhteydessä sairaalaopetuksen edustajaan (Jalo –vastaava), konsultoiden tilannetta. Mikäli tilanne 

vaatii jatkoselvittelyä 

➢ Tilanteen tarkastelu koululla yhteistyössä Jalo -vastaavan kanssa

Jalo -vastaava tulee koululle havainnoimaan tilannetta ja antaa konsultaatiota. Yhteistyössä koulun kanssa 

selvitetään jatketaanko tukitoimia oppilaan omalla koululla vai ohjataanko oppilas Jalo -jaksolle. 

➢ Taustatietolomakkeen täyttäminen yhdessä huoltajien kanssa

Oppilaan oma opettaja täyttää taustatietolomakkeen yhdessä huoltajien kanssa.

➢ AERO kokoaa oppilaan verkoston, johon osallistuvat myös Jalo -kuraattori ja Jalo –vastaava

Taustatietolomake tulee olla täytettynä ennen verkostoneuvottelu. Lomake mukana verkostoneuvottelussa. 
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Vaiheiden kuvaus: Ohjaaminen Jalo -jaksolle
➢ Oppilaan omalla koululla tehdään pedagoginen selvitys + kodin ja koulun esitys erityisestä tuesta –lomake

Mikäli Jalo –vastaavan koordinoimana lähdetään oppilasta ohjaamaan Jalo -jaksolle, koululla aloitetaan laatimaan 

tarvittavia asiakirjoja. Näitä ovat:

- Pedagoginen selvitys (Wilma) https://wilmalahti.edu.lahti.fi/

- Kodin ja koulun esitys erityisestä tuesta –lomake 

http://intra.lahti.fi/palvelut/tietopalvelut/lomakkeet/Sivut/Sivistystoimiala.aspx

Asiakirjat lähetetään AEROlle sisäisessä postissa. AERO huolehtii aluesihteerin kanssa asiakirjojen kirjaamisesta. 

AERO laittaa asiakirjoista kopiot Jalkarannan koulun rehtorille.

➢ Erityisen tuen päätöksen valmistelu

Mikäli oppilaan tuen tasossa tai opetusjärjestelyssä tapahtuu muutos, AERO valmistelee erityisen tuen päätöksen 

oppilaan asiakirjojen pohjalta.

➢ Erityisen tuen päätös

Aluepäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen, jossa todetaan seuraava sanamuoto: erityinen tuki järjestetään 

erityisen tuen ryhmässä joustavin opetusjärjestelyin. Erityisen tuen päätös tiedoksi huoltajalle, oppilaan oman koulun 

rehtorille ja Jalkarannan koulun rehtorille
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Vaiheiden kuvaus: Oppilas Jalo -jaksolla

➢ Oppilas otetaan Jalo -jaksolle

Oppilas aloittaa koulunkäynnin Jalo -jaksolla. Oppilaan kotikouluna säilyy edelleen oma koulu, johon hän on oppilaaksi otettu

➢ Tietoa asianosaisille

Jalo –tiimi on yhteydessä huoltajaan, oppilaan omaan kouluun ja oppilaan verkostoon, jolloin kerrotaan tietoa käytännön 
tarvittavista asioista Jalo –jaksoon liittyen. 

➢ HOJKS/päivitys

HOJKS laadinta toteutetaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan, Jalo –tiimin, monialaisen verkoston kanssa. HOJKSiin
suunnitellaan yhteydenpito oppilaan omaan kouluun. 

➢ Jalo –jakson tukitoimet, Integraatio kokeilut Jalkarannan koulussa

Tukitoimien toteutusta HOJKSiin kirjatuin toimenpitein. Jalo -jakso on yksilöllistä. Keskimäärin Jalo –jaksolla saatu opetus 
kestää ½ vuodesta 1-1 ½ -vuoteen. Huom! Kouluterveydenhuolto järjestetään Jalo –jakson aikana Jalkarannan koulussa. 
Psykologipalvelut sovitaan tapauskohtaisesti.

➢ Verkostoneuvottelut

Monialaisen verkoston kanssa toteutettavaa yhteistyötä jatketaan Jalo –jakson aikana. Säännölliset ja tarvittavat 
verkostoneuvottelut toteutetaan verkostossa sovitun työnjaon mukaisesti. Jalo –tiimin kuraattori toimii koordinoivana henkilöä.

➢ Koulukuraattorin rooli

➢ Kuraattori tapaa Jalo – jakson aikana oppilaita yksilöllisesti ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä yhdessä perhetyön kanssa.
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Vaiheiden kuvaus: paluu lähikouluun

➢ Paluun suunnittelu alkaa

Oppilaan paluu takaisin lähikouluun on suunniteltua. Paluun ajankohta suunnitellaan huolella yhteistyössä oppilaan, 

huoltajan, monialaisen verkoston ja Jalo –tiimin kanssa. Jalo –tiimin opettaja laatii oppilaasta kirjalliset 

”käyttöohjeet”.

➢ Sairaalaopetuksen Jalo -vastaava yhteydessä AEROon

Jalo –tiimin edustaja konsultoi ja on yhteydessä AEROon.

➢ AERO selvittää opetuspaikan

AERO selvittää oppilaalle opetuspaikan. Mikäli tarvitaan erityisen tuen päätös, AERO koordinoi sen tarvittavan 

valmistelun yhteistyössä Jalo –tiimin kanssa.

➢ Aluepäällikön konsultointi

AERO ja aluepäällikkö käyvät konsultoivaa keskustelua oppilaan tarvitsemasta opetusjärjestelyistä ja 

tukitoimista. Aluepäällikkö tekee tarvittaessa erityisen tuen päätöksen.

➢ Siirto omaan kouluun tai uuteen kouluun Jalo –tiimin koordinoimana yhteistyössä lähikoulun kanssa

Oppilas siirtyy saamaan opetusta AEROn koordinoimaan opetuspaikkaan. Mikäli koulu on eri kuin oppilaan oma 

koulu, tekee rehtori päätöksen oppilaaksi otosta. Siirtyminen suunnitellaan yhteistyössä Jalo –tiimin ja koulun 

kanssa. Yhteistyössä katsotaan oppimisympäristössä huomioitavia asioita.

➢ Jalo–tiimi antaa konsultaatiota oppilaan tukemiseen

Jalo –tiimi on yhteydessä oppilaan kouluun ja antaa konsultaatiota oppilaan opetukseen, toimintaan ym. 

huomioitaviin asioihin. Lapsen siirtyessä Jalo –jaksolta pois verkosto tiivistää yhteistyötä. 
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Vaiheiden kuvaus: Tukitoimien toteutus omassa koulussa

➢ Verkostoneuvottelu oppilaan omalla koululla

Oppilaan paluun jälkeen koululla järjestetään verkostoneuvottelu, johon osallistuvat myös Jalo -vastaava ja Jalo 

-kuraattori.

➢ Tukitoimet ja seuranta

Koulussa päivitetään oppilaan HOJKS yhteistyössä oppilaan, huoltajan, Jalo –tiimin, monialaisen verkoston kanssa. 

Tukitoimien toteutus ja seuranta HOJKSiin kirjatuin toimin. Tukitoimien antamisessa on käytössä kaikki koululla 

olevat tukitoimet. Tarvittaessa konsultaatiota AEROlta ja opettajan osaamiseen Tutor –opettajalta.
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