
23.2.2022 ja 8.3.2022

Varhaiskasvatuspalvelut



Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen 
rovaniemeläisessä varhaiskasvatuksessa
Lähtökohtana:

● Lapsen edun ensisijaisuus ja laadukas varhaiskasvatus kaikille 
varhaiskasvatuksessa oleville lapsille

● Lapsen varhaiskasvatus pyritään ensisijaisesti toteuttamaan huoltajien 
toivomassa varhaiskasvatuspaikassa, jossa lapsen tarvitsema tuki 
turvataan

● Tuen järjestämisen periaatteet koskevat sekä kaupungin 
varhaiskasvatusta että palvelusetelillä tuotettua varhaiskasvatusta

● Varhaiskasvatuksen tehostetun ja erityisen tuen päätökset tekee 
varhaiserityiskasvatuksen palveluesimies kveon esityksestä



Lapsen tuki rakentuu laadukkaalle inklusiiviselle 
varhaiskasvatukselle kaikilla tuen tasoilla
Varhaiserityiskasvatuksen palvelut kuuluvat kaikille:
● Konsultoiva erityisopettaja (kveo)
● Ohjaava opettaja
● Menetelmäohjaaja

Kveon palvelut kohdentuvat lapsen tuen tarpeeseen vastaamiseen sekä 
henkilöstön osaamisen vahvistamiseen.
Ohjaavan opettajan palvelut kohdentuvat henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseen vasun pedagogiikan mukaisesti.
Menetelmäohjaajan palvelut kohdentuvat lapsen tuen  tarpeeseen 
vastaamiseen sekä henkilöstön osaamisen vahvistamiseen.



Tuen muodot kolmitasoisessa tuessa
Pedagoginen tuki
● Pedagoginen tuki on ensisijainen kaikilla tuen tasoilla 

○ Yleisessä tuessa ensisijaisesti henkilöstön vastuulla on vastata heti  lapsen tuen tarpeeseen 
muokkaamalla toimintaa ja oppimisympäristöä.

● Ohjaavan opettajan ja menetelmäohjaajan ohjaukset henkilöstölle
○ Mikäli henkilöstön tekemät pedagogiset ratkaisut yleisessä tuessa eivät ole riittäviä, on 

henkilöstöllä mahdollisuus ohjaavan opettajan ja/tai menetelmäohjaajan ohjaukseen.
○ Tehostetussa ja erityisessä tuessa menetelmällisen ohjauksen lähtökohtana on yksittäisen 

lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeet.

● Konsultoivan erityisopettajan palvelut
○ Kuuluvat kaikille lapsille tuen tasosta riippumatta. 
○ Konsultointi painottuu tuen eri tasoilla lapsen ja /tai lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti
○ Monialaisen yhteistyön koordinointi

Hoidollinen tuki



Tuen muodot kolmitasoisessa tuessa jatkuu

Rakenteellinen tuki
Kveo on mukana asiantuntijana kaikissa rakenteellisen tuen prosesseissa
● Lapsiryhmän pienentäminen

○ Kertoimen käyttö pedagogisen tuen mahdollistamiseksi tehostetussa ja erityisessä tuessa

● Integroidut ryhmät neljässä kaupungin yksikössä
○ Ensisijaisesti vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille
○ Vahvistettu henkilöstörakenne: Veo, vo, 2 lh ja lisäksi erityisavustaja tarpeen mukaan

● Avustamisen palvelut kaupungin omissa yksiköissä
○ Ryhmäkohtainen tai henkilökohtainen avustaminen

● Henkilöstörakenteen vahvistaminen
○ Lastenhoitaja resurssin lisääminen ryhmään

● Henkilöstön koulutus
○ Velvoittavat koulutukset



Tuen muodot kolmitasoisessa tuessa jatkuu

Hoidollinen tuki toteutetaan:
● lapsen tarpeesta riippuen 
● osana lapsiryhmän perustoimintaa 
● tarvittaessa rakenteellisen tuen kautta avustamisen palveluna tai 

lapsiryhmän koon pienentämisenä



Henkilöstön koulutus vasun uudistukseen liittyen
Tarpeet
● Kaikilla henkilöstötasoilla tarvitaan vahvaa perehdyttämistä ja 

perehtymistä uudistuneisiin tuen tasoihin ja inklusiivisuuden 
toteuttamiseen sekä vastuiden selkeyttämiseen

● Oph:n ja Avin koulutukset uudistuneesta vasusta

Suunniteltuna
● Yhteinen työpaja vaka yksiköiden johtajat (kpi ja palse), 

varhaiserityiskasvatus, palveluohjaus ja hallinto 17.3.2022
● Lapsen vasu -työpajat, pedakahvilat 2022-2023



KIITOS!


