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YHTEISTYÖ

#kasvuvauhdissa #växttakt



Hankkeen tavoitteet

Kehittää yhtenäinen 
toimintamuoto

hyvinvoinnin
seurantaan
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Kolmitasoisen tuen 
kehittäminen ja 

yhtenäistäminen

Vaativan erityisen 
tuen kehittäminen



Lapselle tarvittava tuki

LÄPINÄKYVÄSTI

SUUNNITELMALLISESTI

OIKEAN 
VAHVUISENA

OIKEA-AIKAISESTI

VARHAISESSA
VAIHEESSA

MONIAMMATILLISESTI



Hankekokonaisuus

Sosioemotionaalinen 
kompetenssi

Pedagoginen 
vuorovaikutus

Kulttuurinen 
kompetenssi

Datan filtteröinti
ja analysointi

Tukeminen

Täydennys-
koulutus

Indikaattori 1: 12 väittämää
sosioemot jne

Indikaattori 2: 7-8 väittämää
kieli ja kommunikaatio

Indikaattori 3: 12 väittämää
pedagog. vuorovaikutus
läheisyys, konflikti

Indikaattori 4: 8 väittämää
kulttuurillinen kyvykkyys, 
eriaisuuden hyväkyminen

Hyvinvointi

2 3

1

Kysely perheille

Kysely ammattilaisille

Kysely ammattilaisille
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Mitä hankkeessa on tehty keväällä 2022?

Tietojohtamisen ja 
tuen tasojen 

projektiryhmien 
tapaamiset 

säännöllisesti. 
Projektiryhmiin on 

osallistunut 
hankekuntien eri 
ammattiryhmien 

asiantuntijoita. 

Lapsen 
hyvinvointi- 

kyselyn 
pilotointivaihe 
tehty keväällä 

2022.

Hankkeiden 
näkemyksiä ja 

toimintatapoja on 
yhtenäistetty 

varhaiskasvatukse
n tuen osalta. 

Täydennyskoulutus- 
paketin 

kokoaminen ja 
aikatauluttaminen 

hankekuntien 
tarpeiden 

mukaisesti.



Mitä hankkeessa tehdään syksyllä 2022?

1. Tietojohtamisen ja 
tuen tasojen 

projektiryhmien 
tapaamiset 

säännöllisesti.

2. Lapsen 
hyvinvointi- 

kyselyn 
analysointi 

yhteistyössä 
Turun yliopiston 

kanssa.

3. Kyselyiden 
jatkaminen 

hankekuntien 
kanssa vuoden 
2022 loppuun.

4. Lapsen 
hyvinvointi- 

kyselyiden käytön 
ja hallinnan 
siirtäminen 

hankekunnille.

5. Jalkautuminen 
hankekuntiin 

materiaalien ja 
kyselyiden 

käyttöä varten. 

6. Täydennys- 
koulutuksen 

järjestäminen 
hankekuntien 

ammattilaisille.

7.Tietojohtamisen 
koulutus 

päiväkodin 
johtajille ja 
hallinnolle.



Hankkeessa tuotettu materiaali

 Webropol 
–pohjainen lasten 
hyvinvointikysely 
ammattilaisille ja 

huoltajille 
yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa.

Esitteet huoltajille ja 
ammattilaisille 

lapsen 
hyvinvointikyselyä 

varten

Lapsen tuki 
varhaiskasvatuk- 

sessa -opas 
huoltajille (suomi, 

ruotsi, englanti, 
venäjä)

Tuen askeleet 
varhaiskasvatuk- 

sessa -opas 
henkilöstölle 

Lapsen 
hyvinvoinnin 

tukemisen 
menetelmät -opas 
varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille

Kotisivut 
www.kasvuvauhdissa.fi 

(sivuilta löytyy kaikki 
materiaalit)

+ Tallennettua 
koulutusmateriaalia

http://www.kasvuvauhdissa.fi/


Tietoon perustuva päätöksenteko

Mahdollisuus lasten 
hyvinvoinnin jatkuvaan 
seurantaan

Tietoon perustuva 
päätöksenteko osaksi 
varhaiskasvatuksen arkea

Erilaisten tuen muotojen 
vaikuttavuuden arviointi
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HYVINVOINTI

JOKAPÄIVÄINEN
ARKI

TIETOON
PERUSTUVA

PÄÄTÖKSENTEKO



Tuen tasot ja muodot

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

Yleinen tuki on ensimmäinen tuen muoto 
varhaiskasvatuksessa. Se on osa 
varhaiskasvatuksen perustoimintaa eli tukea 
annetaan lapselle omassa ryhmässä 
tarvittaessa. Tuen tarve on lyhytkestoista.

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. Tuki on jatkuvaa ja 
kokoaikaista, muodostuu useista 
tukimuodoista ja tukipalveluista.  

TIETOJOHTAMINEN

Kerätty data päätöksen pohjana

Pedagoginen 
tuki

Rakenteellinen 
tuki

Hoidollinen 
tuki

TUEN MUODOT
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Kiitos!
Mikael Syrjänen

Hankekoordinaattori
mikael.syrjanen@lohja.fi

044 374 3572

Heidi Lemola
Hankekoordinaattori
heidi.lemola@lohja.fi

044 374 8869
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