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Vaatimattomasti paras



Prosessikuvaus tuen aloittamisesta ja järjestämisestä

 

      

 
 

 

Huoli lapsen 

kehityksestä 

ja 

oppimisesta 

herää 

huoltajilla 

Huoli lapsen 

kehityksestä 

ja 

oppimisesta 

herää 

varhaiskasva

tuksessa 

Keskustelu 

tiimissä. 

Tarvittaessa 

erityisopettaj

a mukana 

 

PUHEEKSIOTTAMINEN 

KESKUSTELU 

Huoltajien ja 

varhaiskasvatuksen 

henkilöstön kesken 

 
HAVAINNOINTI 

SEURANTA 

HUOLI 

EI 

LIEVENE 

 
JATKOSUUNNITELMA 

OHJAUS 

 

HUOLI LIEVENEE 

TUEN SUUNNITTELU-

PALAVERI 

(Perheesi parhaaksi, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma

, verkosto) 

 

Tuen arviointi 

 

Tuen 

toteuttaminen 

LASTENNEUVOLA 
- lääkäri, 

terveydenhoitaja, 

neuvolan perhetyö, 

ohjaus 

puheterapiaa/perheneu

volaan/perhetyöhön 

- Samalla polulla-lomake 

kaikista 1,5- ja 4-

vuotiaista, voidaan 

tehdä kaiken ikäisille 

- konsultaatiopuhelut  

PERHENEUVOLA 
- psykiatri,puheterapeutti, 

fysioterapeutti, psykologi, 

perheneuvoja 

- varhaiskasvatuksen 

lähete perheneuvolaan 

yhdessä erityisopettajan 

kanssa 

- konsultaatiopuhelut 

PERHETYÖ 

- palvelutarpeen arviointi 

yhdessä huoltajien kanssa 

- perhepalveluiden 

perhetyö (maksuton) 

- lapsiperheiden 

kotipalvelu (maksullinen), 

ei edellytä arvioita 

- konsultaatiopuhelut 

NEPPIS-VALMENNUS 
- valmennusta annetaan 

kotiin/päiväkotiin yksilö- 

tai ryhmävalmennuksena 
- ei edellytä lähetettä, 

erityisopettaja tietoinen 

valmennuksen tarpeesta 

- yhteys Neppis-

koordinaattoriin, joka 

tekee alkukartoituksen 

MUU 

- esimerkiksi Kangasalan 

seurakunta, MLL 

 

 

HUOLI LIEVENEE 



Miten tästä eteenpäin?

• Lastensuojelutarpeen arviointi tarvittaessa

• Perheneuvolasta tarvittaessa erikoissairaanhoitoon psykiatrin 
lähetteellä

 tutkimukset ao poliklinikalla + palaute varhaiskasvatuksesta 
/esiopetuksesta

 päivittäminen vuosittain

 kuntoutussuunnitelma poliklinikalla, henkilökunta pääsääntöisesti 
kuntoutusneuvottelussa mukana. Huoltajat/TAYS määrittelevät 
osallistujat.
 kuntoutusten/terapioiden määrittely
 kuntoutusohjaajien tuki ryhmään: pääsääntöisesti tuen palavereihin   

osallistuminen ja kotikäynnit -> tuki ryhmään?

 vaikka lapsi on erikoissairaanhoidon piirissä, asiakkuus voi olla 
myös perheneuvolassa tai huoltajat voivat saada tukea ja 
ohjausta kotiin perheneuvolasta

 foniatrian asiakkaalla havaitaan käyttäytymisen tai 
tarkkaavuuden haasteita -> oman kunnan perheneuvola tekee 
tutkimukset -> ohjaus esim. Neppisvalmennukseen Kangasalle. 
Tarvittaessa ohjaus eteenpäin.



Tuki varhaiskasvatuksessa

• Tarvittavan resurssin järjestäminen ryhmään: pienennetty 
lapsiryhmä, avustaja, integroitu ryhmä, veon tuki

• Yhteistyö terapeuttien kanssa

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, esim. lastensuojelu

• Vähintään kaksi kertaa vuodessa tuen palaverit , joihin kutsutaan 
terapeutit, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, erikoissairaanhoito 
(pääsääntöisesti kuntoutusohjaaja osallistuu)

• Neppis –toiminta: yksilö- ja ryhmäohjaus kotona, ryhmässä tai 
vanhempainohjauksena

• Ryhmän opettajalla/opettajilla yhteistyössä veon kanssa vastuu 
tuen toteuttamisesta, arvioinnista ja monialaisesta yhteistyöstä



Nivelvaiheet

• Aina vaihdetaan saattaen ryhmästä toiseen, 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun

 Kesken toimintakauden: järjestetään siirtopalaveri huoltajien, 
lähettävän ja vastaanottavan ryhmän kesken. Mukana veot, mikäli 
katsotaan tarpeelliseksi.

 Toimintakauden vaihtuessa tiedonsiirto tapahtuu yleensä kevään 
tuen palaverissa. Tarvittaessa erikseen.

 Tiedonsiirto kouluun eskarikevään tuen palaverissa: koulun eo
mukana.

• Erityisen tuen lasten koulupolun suunnittelussa mukana johtava 
erityisopettaja jo ennen esiopetusvuotta tarvittaessa.

 lykkäys vai kouluun (tähän toki ottavat myös muut asiantuntijat 
kantaa)

 kuntouttaviin luokkiin sijoittaminen
 ohjaajaresurssi

• Pidennetty oppivelvollisuus: esiopetusvuonna koulun 
erityisopettajan tunti/vko 



Avoimia kysymyksiä/kipukohtia

• Lapsella asiakkuus erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa
 Kenen on vastuu jo perhe ei käytä lasta tutkimuksissa eikä lapsi 

saa muuta kuntoutusta kuin varhaiskasvatuksen?

 Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa: tieto ei siirry edellisestä kunnasta 
eikä kunnan sisällä sosiaalitoimesta varhaiskasvatukseen  

• Kaikki poliklinikat eivät kutsu varhaiskasvatusta neuvotteluihin 
eivätkä osallistu lapsen tuen palavereihin – miksi?

• Miten/mistä enemmän tukea ryhmään kun pedagoginen tai 
psykiatrinen osaaminen ei riitä?



Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.
Sirpa Siponen

+358 50 550 9734

Sirpa. siponen@kangasala.fi


