
Varhaiskasvatus

Palvelupolku/vaativa erityinen tuki



Lapsen oikeus

• Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi

• Jokaisella lapsella on oikeus kuulua yhteisöön

• Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsena muiden 
lasten joukossa

• Tuen tavoitteena on, että lapsi pystyy toimimaan 
oman yhteisön täysivaltaisena, tasa-arvoisena ja 
yhdenvertaisena jäsenenä

ARVOT

TOIMINTAKULTTUURI



Yhteinen määrittely

• Miten määrittelemme LAPSEN 

• Miten määrittelemme tuen tarpeen

• Kuka kantaa huolta lapsesta - huolenpito

• Hyvinvointi ja ilo

• Positiivinen pedagogiikka

YHTEINEN PUHE – PUHE OHJAA TOIMINTAA



Rakenteellinen tuki

• Sisarusryhmät

• Joustava esi- ja alkuopetus

• 5-6 -vuotiaiden ryhmät

• Palveluohjaus

• Tukitiimi



Asiakirjataso

• Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

• Perusopetuksen opetussuunnitelma

• Tuen käsikirja

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

• Laaja hyvinvointisuunnitelma

• Yhteiset toimintamallit -> SiunSote

• Tiedonsiirron käytänteet-
paikallinen/yksikkö/yksilötaso



Yksilöllistä tukea – ei kaikille samaa 
vaan jokaiselle omanlaista 

• Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

• Hyvinvointipedagogit

• Ryhmäavustajat

• Perheohjaaja

• Musiikkiterapeuttiset ryhmät (O)

• Muskaritoiminta (O)

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (O)

• Psykologin palvelut (O)

• Perheperustaisen kuntoutuksen 

keskus (Perpe, Honkalampi)

• Taidekasvattajat

• Luontohoiva - Ulkotoiminta



Työskentelytavat

• Palveluohjaus – oikea varhaiskasvatuspaikka

• Aloituskäynti kotiin

• Lapsen vasukeskustelu – ketä mukana?

• Konsultatiivinen ohjaus –tukitomet tuodaan 
ryhmään/minäpystyvyyden lisääminen

• Tuki aina ryhmään – lasta ei eroteta ryhmästä

• Tukitiimi – sisäinen monialainen tiimi

• Ostopalvelut 

• Perhepäivähoito etäkonsultaatio

• Laadunarviointi



Tuen käsikirjan yhteiset 
tavoitteet

• Lasten, nuorten ja vanhempien yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden lisääminen

• Palvelujen oikea-aikaisuus sekä asiakas- ja tarvelähtöisyys

• Tuki viedään lasten ja nuorten kasvuympäristöön

• Palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan

• Lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä 
edistetään

• Lasten ja nuorten osallistumisen lisääminen kunnan, 
liperiläisten yhdistysten ja järjestöjen tapahtumiin

• Lasten ja nuorten turvallinen arki



Segregaatio Sosiaalinen integraatio Inkluusio

Erityisryhmät/-päiväkodit Jako yleiseen ja 
erityiseen

Yhdessä oppiminen ja 
kasvaminen 
heterogeenisissä 
ryhmissä

Diagnosointi ja 
lapsivalikointi

Diagnosointi ja 
lapsivalikointi

Tuki lähipäiväkodissa

Kiinteät pienryhmät Kiinteät pienryhmät Pedagogiikan jatkuvaa 
kehittämistä

Yksilö eristetään Kuntoutetaan yksilöä Muutetaan ympäristöä

”Sosiaalinen integraatio uhkaa vesittää inkluusion” (Seppälä-
Pänkäläinen 2009)

Inkluusion ymmärtäminen?



Olla osa jotakin yhteisöä. 

-edellyttää yhteisön hyväksyntää ja yksilön halua 

Toimia osana jotakin yhteisöä. 

-edellyttää todellisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
yksilön osaamista ja halua mahdollisuuksien hyödyntämiseen 

Kokea olevansa osa jotakin yhteisöä.

-edellyttää yhteenkuuluvuuden mahdollisuuksia ja yksilön tietoisuutta 

”Tiedättehän, että jos jotakuta säikäyttää hyvin usein, 

hän muuttuu helposti näkymättömäksi.” 

Tove Jansson, Näkymätön lapsi

OSALLISUUS



 

Kolmiportainen tuki



Kolmiportainen tuki –
varhaiskasvatus ja perusopetus

• Yhteinen ajattelumalli

• Yhteiset toimintatavat

• Dokumentointi



LAADUKAS VUOROVAIKUTUS 
RYHMÄSSÄ

TUNNETUKI
•Turvallinen ilmapiiri, hyvä ryhmähenki, kokemus 
välittämisestä ja arvostuksesta 

• Vähän kielteistä kommunikointia ryhmässä

• Opettajan sensitiivisyys vahvaa, yksilöllistä 
huomiointia, lasten aloitteisiin vastaaminen 

• Ystävällinen ja kohtelias kommunikointi



TOIMINNAN ORGANISOINTI

• Selkeä ryhmä, aikuinen sitoutuu toimintaan

• Ympäristöstä löytyy tarvittavat välineet

• Siirtymät ovat joustavia ja toimivia, ennakointi



OHJAUKSELLINEN TUKI

• Toiminta, vuorovaikutus ja kielellinen mallintaminen 
tukevat ymmärtämistä, ajattelua, ongelmanratkaisu ja 
käsitteiden oppimista 

• Palaute on oppimisprosessia ohjaavaa ja kannustavaa

• Lapset ovat aktiivisia toimijoita ja osallistuvat aktiivisesti, 
toiminnallisen osallistumisen kehittämisen menetelmät 
käytössä









Vaativa erityinen tuki

• Yksilöllinen tuen polku

• Monialainen yhteistyö

• Vastuutyöntekijä malli – yhdessä SiunSoiten
kanssa

• Arviointi – missä onnistuttu/missä ei -> 
yhteistyön toimivuus 





Monialainen yhteistyö

Perhekeskus
Lastensuojelu 
Akuuttiryhmä Erikoissairaanhoito

-tutkimus

MONIALAINEN RYHMÄ
-vastuuhenkilö

-arviointi
-dokumentointi



Kun lapsi tulee 
varhaiskasvatuksesta/koulusta 
kotiin, hänen pitäisi voida sanoa 
joka päivä:

• Minä onnistuin

• Sain vaikuttaa mitä ja miten tehtiin

• Minusta pidetään

• Sain tehdä hyvää toisille 



TARVITSEMME

VARHAISKASVATUKSEEN YHTEISÖLLISEN 
”OPPILASHUOLLON”

-> neuvola

-> varhainen tuki

-> perheneuvola

-> akuuttiryhmä

-> Honkalampi –keskus

Ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä kunnan tasolla!


