Lapsen tuki
varhaiskasvatuksessa
OPAS
HUOLTAJILLE

Hei huoltaja,
Meillä varhaiskasvatuksessa lapsesi hyvinvointi,
kehitys ja oppiminen ovat tärkeitä asioita ja
huomioimme lapsesi yksilölliset tarpeet
ryhmässä.
Jokaisella varhaiskasvatuksessa on tarvittaessa
oikeus saada oikea-aikaista, yksilöllisesti
kohdennettua sekä lapsen tarpeiden mukaista
tukea erilaisilla joustavilla järjestelyillä.
Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat
lapsenne vahvuudet sekä oppimiseen,
kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet.
Tästä oppaasta löydät tärkeimmät asiat
varhaiskasvatuksessa annettavaan
tukeen liittyen ja voit palata
tämän pariin aina tarvittaessa.
Lisätietoa löytyy myös
KasvuVauhdissa-ﬁ- sivulta.
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Jokainen
lapsi on
tärkeä!

TUKEMINEN

YLEINEN
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ERITYINEN
TUKI

Yleinen tuki on ensimmäinen keino
vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tuen
tarve on lyhytkestoista ja lapsi hyötyy
yksittäisistä tuen muodoista.

Tehostettu tuki on yksilöllisempää ja
tuen tarve on lyhytkestoista tai
pidempään jatkuvaa. Lapsella on tarve
säännöllisesti ja samanaikaisesti
useampaan tuen muotoon.

Erityinen tuki on vahvin tuen muoto
varhaiskasvatuksessa ja se suunnitellaan
yksilöllisesti.

Tuen muotoja
tuen tasoista
riippumatta ovat:
PEDAGOGINEN,
RAKENTEELLINEN
ja
HOIDOLLINEN
TUKIMUOTO

Kaikilla tuen tasoilla
Lapsen tarvitsema tuki eli tuen taso, muodot ja
niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut
ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuen tasojen välillä siirrytään
joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina
tapauskohtaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmaa
tarkennetaan tarpeen mukaan, vähintään kerran
vuodessa.
Yleinen tuki
- muodostuu yksittäisistä tuen muodoista
kuten pedagogisista ratkaisuista sekä
tukitoimista, joilla tilanteeseen vaikutetaan
varhaisessa vaiheessa.
- tuen tarve on lyhytkestoista
- tarvittaessa tehdään hallintopäätös esim.
tulkitsemis- ja avustamispalveluita tai
apuvälineitä kommunikointiin, kuuloon,
näköön, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen
tarpeeseen.
Tehostettu tuki
- yksilöllisempää ja muodostuu useista
samanaikaisista tukimuodosta
- lyhytkestoista tai pidempään jatkuvaa
- tuki voidaan antaa joko yksilöllisesti
ryhmässä tai yhteisöllisesti toteutettuna
esimerkiksi pienryhmissä.
- tehdään hallintopäätös
Erityinen tuki
- vahvin tuen taso varhaiskasvatuksessa
- suunnitellaan yksilöllisesti
- jatkuvaa ja kokoaikaista
- useita tukimuotoja ja -palveluita
- erityistä tukea voidaan antaa vammasta,
sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai
muusta, merkittävästi toimintakykyä
alentavasta lapsen oppimisen ja kehityksen
tuen tarpeesta johtuen.
- tarvitaan hallintopäätös

Pedagoginen tuki
- ennakoitava päivärytmi
- pienryhmät toiminnassa
- vuorovaikutus- ja kommunikointitavat
- toiminnan suunnittelu, toteutus,
dokumentointi ja arviointi
- varhaiskasvatuksen erityisopettaja
- yhteistyö
- oppimisympäristö
- lasten ja huoltajien osallisuus
Rakenteellinen tuki
- pien- tai erityisryhmä
- henkilöstön rakenteen ja mitoituksen
vastaaminen lapsen tuen mukaan
esimerkiksi varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, avustaja
- tulkitsemis- ja avustamispalvelut
- apuvälineiden käyttäminen
- esteettömyyden huomioiminen
- henkilöstön täydennyskoulutus
Hoidollinen tuki
- menetelmiä ja toimintatapoja, joilla
vastataan lapsen tarvitsemaan
hoivaan, hoitoon ja avustamiseen
- lapsen terveydenhoidolliset tarpeet,
esim. pitkäaikaissairauden hoito,
lääkitys, ruokavalio, liikkumiseen
liittyvät avustamisen tarpeet.
Arvioidaan tapauskohtaisesti
pystytäänkö toteuttamaan osana
lapsiryhmän perustoimintaa.
- henkilöstön ohjaus ja konsultaatio
sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa

Yhteistyö teidän huoltajien kanssa on tärkeä
osa lapsenne varhaiskasvatusta.

Henkilöstön,
huoltajan tai
asiantuntijan
aloitteesta tuen
tarpeen esiin
tuominen varhaiskasvatuksessa

Toivomme matalalla kynnyksellä toteutuvaa
keskustelua lapsen tuen tarpeista, koska
tarkoituksena on käydä yhdessä mahdollista
tuen tarvetta läpi ja löytää niihin sopivia
keinoja.
Huoltajien kanssa
yhdessä päivitetään
varhaiskasvatussuunni
telmaan lapsen
tarvitsema tuki

Tehtäessä
hallintopäätöstä
järjestetään
kuulemistilaisuus
huoltajille sekä lapselle

Hallintopäätös on
toistaiseksi
voimassa oleva, joka
voidaan kumota tai
muokata tuen
tarpeen
muuttuessa.

Hallintopäätös
pohjautuu lapsen
varhaiskasvatussuunnitel
maan. Hallintopäätöksen
tekee
varhaiskasvatuksen
järjestävä kunta.

Mikäli on lapsenne edun mukaista ottaa
yhteistyöhön mukaan varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, puheterapeutti,
erikoissairaanhoito, lastensuojelu tai muu
taho, niin tällainen monialainen yhteistyö
toteutetaan ensisijaisesti teidän huoltajien
suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä
noudatetaan salassapitoa ja tietojen vaihtoa
koskevia säännöksiä.
Tukea annettaessa on tärkeää huomioida
johdonmukainen jatkumo lapsen vaihtaessa
varhaiskasvatusyksikköä, varhaiskasvatuksen
sekä esiopetuksen aikana sekä
peruskouluun siirryttäessä. Tämä tarkoittaa
saumatonta yhteistyötä ja tiedon
välittämistä yhdessä teidän huoltajien,
varhaiskasvatuksen sekä eri tahojen kanssa.

Yhteystietoja
Lapsen
tarvitsemaa tukea
tulee antaa
viivytyksettä.

