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• Kolmiportainen tuki on ollut käytössä jo vuosia sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa

• Varhaiskasvatusikäisten kohdalla ei ole tehty hallintopäätöksiä. Esioppilaiden erityisen tuen päätökset on tehnyt aluejohtaja ja päiväkodin johtaja on todennut tehostetun tuen. 

• Jatkumo perusopetukseen ollut hyvä, puhumme samaa kieltä

• Kuten nytkin, myös vastaisuudessa tuki järjestetään lapsen lähipäiväkodissa

Paikallinen päätöksentekoprosessi syksystä 2022 alkaen:

- Lapsen tukeen liittyvät asiat kirjataan sähköiseen järjestelmään lapsen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen varhaiskasvatussuunnitelmaan (rasti ruutuun, mikä kyseessä)

• Tehostettuun tai erityiseen tukeen siirtyminen: 

- Keskustellaan huoltajien kanssa ja tehdään lapsen vasuun tuen tarpeen arviointi, opettaja vastaa & veo tukena

- Huoltajien kuuleminen – lomakkeen täytöstä vastaa päiväkodin johtaja

- Päiväkodin johtaja valmistelee hallintopäätöksen aluejohtajalle

- Aluejohtaja tekee päätöksen näiden pohjalta sähköisessä järjestelmässä, jossa aina huoltajien nähtävillä

- Tuen tason muuttuessa tehdään uusi varhaiskasvatussuunnitelma

- Veo aina mukana tehostetun ja erityisen tuen prosesseissa

- Päätös ei edellytä lausuntoja

- Päätös on voimassa toistaiseksi

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Kolmitasoisen tuen järjestäminen 

kunnassamme



• Oleellista arki lapsen ryhmässä

• Kaikki tuen tasot: oleellista tunnistaa kunkin lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen, ei ”tasapäinen kohtelu”

• Vaativan tuen tarve haastaa ryhmissä etenkin silloin kun varhaiskasvatuksen tukitoimet eivät riitä

• Seuraamme strategisena tavoitteena ns. huolen heräämistä & ensimmäistä yhdessä sovittua toimenpidettä → tavoitteena varhainen ja oikea-aikainen tuki

• Rakenteelliseen tukeen liittyvää: 

- Avustajaresurssi sekä veoresurssi perustuu lasten kokonaismäärään sekä tuen tarpeisten lasten määrään

- Avustajapalvelu ei edellytä diagnooseja, lausuntoja tms., veot toimivat asiantuntijoina ja resurssi jaetaan tarpeeseen perustuen alueella. Tarkastellaan lapsiryhmän 
kokonaistilannetta.

- Jokaisessa yksikössä nimetty konsultoiva veo tai kaksi 

- Kehittämiskohteena esim. jaksoveotyöskentely

• Muuta tukeen liittyvä resurssointi:

- Kaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaa

- Puheterapeutti

- Venäjän kielinen veo

- Varma-tiimi: psykologi & kuraattori henkilöstön tukena
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Tuen järjestäminen



• Kunnallinen perhepäivähoito

- Samaan tapaan kuin päiväkodeissa, veot konsultoivat

• Vuorohoito

- Yksikköön nimetty veoresurssi kuten muihin yksiköihin

- Tuen tarvetta tarkastellaan yksilöllisesti

• Palvelusetelipäiväkodit

- Nimetty veo konsultoi

- Veon esityksestä voidaan osoittaa avustajaresurssia

• Yksityinen perhepäivähoito

- Hoitajan tulee olla yhteydessä kunnalliseen perhepäivähoidonohjaajaan ja mietitään 
tapauskohtaisesti

→ Päätösprosessi aina sama
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Tuen järjestäminen



• Tuen tason määrittely ei ole yksiselitteistä, miten varmistetaan tasavertaisuus

• Laadukas pedagogiikka ja tuki: arjen järjestymisellä ja strukturoinnilla suuri merkitys, 

esim. avustaja ei pelasta heikkoa pedagogiikkaa --> Keinoja hyvään arkeen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Täydennyskoulutustarpeita



lappeenranta.fi

greenreality.fi

KIITOS


