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Ohjelma klo 14.00 -15.30

• Varhaiskasvatus oikeudesta & turvattomista oloista tulevien 
lasten varhaiskasvatuksen tukeminen  – opetusneuvos Tarja 
Kahiluoto, OKM

• Ukrainalaiset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa –
opetusneuvos Kati Costiander, OPH

• Valmistava opetus esiopetuksessa – opetusneuvos Katri 
Kuukka, OPH

• Kielitietoisuus – opetusneuvos Katri Kuukka, OPH

• Kuntien malleja ja käytänteitä:

* Palveluohjauksen palveluesihenkilö Saija Riihinen ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Katri Manninen, Jyväskylä

* Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, Jämsä

* Kieli- ja kulttuurikoordinaattorit Kirsi Pennanen ja Maria 
Partanen, Vantaa

• Keskustelua ja kysymyksiä
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Tilaisuus tallennetaan. Pidättehän ystävällisesti mikrofonit ja kamerat suljettuina. 



Varhaiskasvatus oikeudesta & 
turvattomista oloista tulevien lasten 
varhaiskasvatuksen tukeminen  
Tarja Kahiluoto, opetusneuvos, OKM

OPH:n webinaari 22.9.2022



Oikeus varhaiskasvatukseen, 1

• Lapsilla, joilla on Suomessa kotikunta, on selkeä subjektiivinen 
varhaiskasvatusoikeus perustuen varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 §:n 1 
momenttiin. 

• Osa tilapäisen suojelun piirissä olevista lapsista saa kotikunnan Suomesta 
suoraan, jos perheenjäsenellä on Suomessa kotikunta. -> Näillä lapsilla on 
subjektiivinen oikeus saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta.

• Sen sijaan kotikunnattomilla lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen edellyttää 
varhaiskasvatuslain 6 §:n 2 tai 3 momentin kriteerien täyttymistä.

• Lapsi asuu kunnassa esimerkiksi huoltajan työskentelyn, opiskelun, 
sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

• Myös kiireellisessä tilanteessa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa 
varhaiskasvatus on järjestettävä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle 
kuin kunnan asukkaalle - > edellyttää yksilökohtaista harkintaa
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Oikeus varhaiskasvatukseen, 2

• Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on kuitenkin aina ensisijaisesti mietittävä 
lapsen etua ja varhaiskasvatuksen järjestämisen tulee perustua lapsen 
tarpeiden yksilölliseen arviointiin.

• -> Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja 
siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. (vakalaki 4 §)

• Kun turvapaikka perheelle ja lapselle on myönnetty, lapsella on yhtäläinen 
oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen kuin muillakin lapsilla, joiden 
kotikunta on Suomessa.

• Pakolaisaseman saaneet henkilöt saavat Suomesta kotikunnan ja oikeuden 
varhaiskasvatukseen. 
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OKM rahoituslain muutosesitys, 1

• Hallituksen esitys 159/2022vp, annettu 19.9.2022

• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) uusi 46 §: Erityisavustus kunnille 
varhaiskasvatuksen järjestämiseen tilapäistä suojelua hakeville ja saaville lapsille, kansainvälistä suojelua 
hakeville lapsille sekä ilman oleskeluoikeutta oleville lapsille. 

• Avustus on tarkoitettu kompensoimaan sellaisen varhaiskasvatuksen kustannuksia, josta kunta ei saa 
peruspalvelujen valtionosuutta. 

• Avustuksen perusteena olevilla lapsilla ei saisi olla kotikuntaa. 

• Esityksen tavoitteena on kannustaa kuntia järjestämään varhaiskasvatusta tilapäistä suojelua hakeville tai 
saaville lapsille, kansainvälistä suojelua hakeville lapsille sekä ilman oleskeluoikeutta oleville lapsille (ns. 
paperittomille lapsille). 

• Avustusta voitaisiin myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Kunta tai kuntayhtymä voisi sisällyttää hakemukseen 
myös yksityistä varhaiskasvatusta. Avustusta voi myös käyttää kattamaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen 
ostopalvelutoiminnan hankintakustannuksia taikka kunnan maksamaa osuutta palvelusetelistä tai yksityisen 
hoidon tuesta. 

• Avustus kattaisi päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon mutta ei avointa varhaiskasvatustoimintaa eikä 
esiopetusta. 

• Kirjaamalla valtionavustus rahoitusta koskevaan lakiin avustus vakinaistettaisiin ja sen aktivoimiseksi voitaisiin 
aina tarvittaessa osoittaa määrärahoja. 
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Kohderyhmän määrittelyt

• Kansainvälistä suojelua hakevalla lapsella tarkoitetaan ulkomaalaista lasta, 
joka on hakenut kansainvälistä suojelua ulkomaalaislain (301/2004) 95 §:n 
mukaisesti.

• Tilapäistä suojelua hakevalla tai saavalla lapsella tarkoitetaan ulkomaalaislain 
109 §:ssä tarkoitettua suojelua hakenutta tai saanutta ulkomaalaista lasta. 

• Ilman oleskeluoikeutta olevalla lapsella tarkoitetaan lasta, jonka oleskeluoikeus 
Suomessa on ulkomaalaislain 40 §:n mukaisesti päättynyt.
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OKM rahoituslain muutosesitys, 2
• Avustuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista säädettäisiin valtioneuvoston 

asetuksella.

• Avustus määräytyisi valtakunnallisten keskimääräisten kustannusten mukaan ikäryhmittäin 
ja osa/kokoaikaisuuden mukaan per varhaiskasvatuskuukausi.

• Kuukaudesta tulisi olla olemassa päätös tai sopimus varhaiskasvatuksesta, väh. 10 pv / kk. 

• Vardan tiedot apuna avustushaussa -> vailla kotikuntaa olevat lapset ja lapsen 
varhaiskasvatuspäätös. - > avustus haettaisiin toteutuneiden lapsimäärien mukaan

• Lainmuutos tulisi voimaan 1.1.2023, -> koskisi vuoden 2023 kustannuksia. 

• Avustukseen on varattu julkisen talouden suunnitelmassa 60 milj. euroa vuodelle 2023. - > 
rahoitus kattaisi noin 4 650 lapsen varhaiskasvatuksen kulut

• Yleisesti valtionavustuksista poiketen tämän avustuksen osalta kunnilta ei vaadittaisi 
omarahoitusosuutta, mikäli talousarviossa päätetty määräraha riittää. 

• Esityksen mukaan lainsäädäntö olisi pysyvästi voimassa, mutta avustus voitaisiin jakaa vain, 
jos valtion talousarviossa tarkoitukseen esitettäisiin määrärahoja. 
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OKM rahoituslain muutosesitys, 3

• Avustuksen kohderyhmän ulkopuolelle jäisivät sellaiset perheet, jotka ovat 
Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla, mutta he eivät kuuluisi ehdotetun 46 §:n 
mukaisen kansainvälisen tai tilapäisen suojelun piiriin. 

• Tällaisia voivat olla perheet, jotka ovat tulleet Suomeen esimerkiksi 
kausityöntekijöiksi. 

• Avustus on tarkoitettu kannustamaan kuntia nimenomaan turvattomista 
oloista pakenevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen eikä esimerkiksi 
puhtaasti työperäiseen maahanmuuttoon. 

• Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kulut eivät kuuluisi valtion 
erityisavustuksen piiriin.
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OKM rahoituslain muutosesitys, 4

• Avustuksen kohteena olevat lapset ja perheet huomioiden kuntien olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota varhaiskasvatuslain 16 §:n mukaiseen kunnan 
ohjaus- ja neuvontavelvollisuuteen muun muassa suomalaisesta 
varhaiskasvatusjärjestelmästä, varhaiskasvatuksen toimintamuodoista, 
tavoitteista, henkilöstöstä, muutoksenhausta ja asiakasmaksuista. 

• Tarpeen mukaan tulisi myös olla tulkitsemispalveluita sekä tämän ohjauksen 
toteuttamiseksi, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevien 
keskustelujen toteuttamiseksi.
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OKM rahoituslain muutosesitys, 5

• Avustuksen käyttökohteita olisivat kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön 
palkkakulut, tilakustannukset, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä kunnalle 
syntyvät yksityisen varhaiskasvatuksen hankinta- ja tukikustannukset.

• Erityisavustus voisi kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta 
aiheutuvien laskennallisten kokonaiskustannusten täyden määrän. -> Poikkeus 
valtionavustuslain 6 §:n mukaiseen pääsääntöön.
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Valtion erityisavustus 
vuoden 2022 kuluihin



Valtion erityisavustus vuoden 2022 kuluihin

• OKM:n myöntämä valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten 
varhaiskasvatuksen järjestämiseen

• Hakuaika 19.9.-24.10.2022

• Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet 
ajalla 4.3.-31.12.2022 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta.

• Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat. Avustusta myönnetään 
kuntakohtaisesti. Kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää hakemukseensa yksityisen 
palveluntuottajan varhaiskasvatuksen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille 
eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.

• Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.4.2023 mennessä.
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Valtion erityisavustus vuoden 2022 kuluihin, 2

• Poiketen yleisesti myönnetyistä erityisavustuksista, myöskään tämän vuoden 
2022 avustuksen osalta ei vaadita omarahoitusosuutta.

• Valtion erityisavustuksella korvataan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa 
järjestettyä varhaiskasvatusta. Huom.! Ei korvata avointa 
varhaiskasvatustoimintaa.
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Hakulomakkeen tietoja, 1

• Avustuksen hakulomakkeella ilmoitetaan 0-2 vuotiaiden lasten 
varhaiskasvatuksen määrä, 3-6 vuotiaiden osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten varhaiskasvatuksen määrä sekä 3-6 vuotiaiden kokoaikaisessa 
varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuksen määrä. 

• Varhaiskasvatuksen määrä kysytään 4.3. – 30.9.2022 (hakua edeltävä aika) 
osalta toteuman mukaan ja loppuvuoden 1.10.-31.12.2022 (haun jälkeisen ajan 
osalta) arviona. Toteumalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuukausia, josta 
on jo tehty hakuedellytysten mukainen varhaiskasvatuspäätös.
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Hakulomakkeen tietoja, 2

• Erityisavustusta myönnetään sellaisesta kalenterikuukaudesta, jona lapsen 
varhaiskasvatuspäätöksessä päätetty tai sopimuksessa sovittu 
varhaiskasvatuspäivien määrä on vähintään 10 päivää. – ei läsnäolopäiviä!

• Lapsista ei tarvitse ilmoittaa tunnistetietoja hakulomakkeella. Kunnan tulee 
pyydettäessä toimittaa tiedot avustuksen piirissä olleista lapsista.

• Hakulomakkeella ilmoitetaan vain hakuedellytykset täyttävien kuukausien ja 
lasten yhteismäärät.
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Lisätietoja OKM:n nettisivuilla

• Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. 

• https://okm.fi/-/valtion-erityisavustus-turvattomista-oloista-tulleiden-lasten-
varhaiskasvatuksen-jarjestamiseen?languageId=fi_FI

• Teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: asiointipalvelu.okm@gov.fi

• opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.
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Ukrainalaiset lapset 
varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa

Kati Costiander
Opetusneuvos

22.9.2022



Venäjän hyökkäyksen vaikutukset – kysely 
toukokuu -22
• Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että Ukrainasta paenneita on saatu kevään aikana suhteellisen hyvin 

sijoitettua varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen, eikä suuria jonoja ole päässyt muodostumaan.

• Eniten jonoa on perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa esiopetuksessa, mutta yksittäisillä kunnilla voi olla verrattain isoja määriä.

• Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät arvioivat valmiuksistaan ottaa uusia lapsia ja nuoria 
kesällä 2022/syksyllä 2022:

• 36 % melko hyvät / 27 % ei hyvät eikä huonot, EOS / 15 % erittäin huonot / 13 % melko huonot, 9 % 
erittäin hyvät

• Kyselyssä tiedusteltiin mm. sitä, tietävätkö kunnat miksi osa paenneista ei osallistu opetukseen tai koulutukseen 
Suomessa. Suurin osa vastaajista ilmoitti syyksi sen, että lapset ja nuoret ovat ukrainalaisen etäopetuksen 
piirissä. Myös ajankohta (lukuvuotta on vain vähän jäljellä) ja toive pikaisesta paluusta omaan kotimaahan 
vaikuttavat.

• Vastaajista 241 on ilmoittanut vastaavansa varhaiskasvatuksen järjestäjänä, joista 60 % edustaa kuntaa, 39 % 
muuta varhaiskasvatuksen järjestäjää (esim. yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja tms.) ja 0,9 % 
rekisteröitynyttä yhteisöä tai säätiötä. 



Ukrainasta paenneet varhaiskasvatuksessa, esi- ja 
perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa (12.9.2022)

Lähde: KOSKI- ja VARDA-tietovaranto. Ukrainan kansalaiset joiden varhaiskasvatussuhde alkanut 24.2.2022 jälkeen (VARDA) tai 
joiden opinto-oikeus alkanut 20.2.2022 jälkeen (KOSKI).

Tilanne 

31.5.2022

Tilanne 

14.6.2022

Tilanne

1.8.2022

Tilanne

12.8.2022 

Tilanne 

25.8.2022

Tilanne 

12.9.2022

Varhaiskasvatus 170 264 268 372 473 609

Esiopetus 83 59 32 79 270 299
Perusopetukseen valmistava opetus 2702 3050 2984 3247 3685 4336

Perusopetus 151 134 94 233 367 392

Aikuisten perusopetus 152 154 147 145 174 195

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) 0-4 0-4 0-4 0-4 - -

IB-tutkinto 0-4 0-4 0-4 11 18 24

Lukiokoulutus 17 16 17 35 49 55

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 12 13 13 12 - -

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) - - 0-4 0-4 183 295

Ammatillinen koulutus 144 167 169 227 273 279

Yhteensä 3446 3900 3797 4466 5595 6550



Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa olevat suhteessa 
vastaanottojärjestelmän* piirissä oleviin lapsiin ja 
nuoriin 

Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa

1-6-vuotiaat vast. 
ottojärjestelmässä

Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa olevien osuus

908 3676 25 %

Perusopetuksessa ja siihen 
valmistavassa

7-15-vuotiaat vast. 
ottojärjestelmässä

Opetuksessa olevien osuus

4728 7007 67 %

*Migri: Vastaanottojärjestelmän piirissä olevat ukrainalaiset, vastaanoton tilannekuva 5.9.2022.



Sodan traumat ja lapset
• Lapsen kehitystä haavoittavat kokemukset ovat yksilöllisiä, niin myös reaktiot niihin

Traumatisoituneiden lasten kohtaamisessa henkilöstön tukena:

Varhaiskasvatuksessa

• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, monialainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa mm. 
neuvola, lähetteet terveydenhuollon arvion perusteella   

Esiopetuksessa

• Opiskeluhuoltopalvelut, lapsen lakisääteinen oikeus. Opiskeluhuoltolain mukaan on henkilöstön 
virkavastuulla ohjata tukea tarvitseva esiopetukseen osallistuva psykologi- ja kuraattoripalveluihin, jos 
lapsesta herää huoli. 

• Palvelujen järjestämisestä vastaa sijaintikunta, vuodenvaihteesta eteenpäin hyvinvointialue tai Helsinki.

→ Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan paikallisesti sovittuja ohjauskäytänteitä 
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Inkluusio periaatteena, arvona ja 
kokonaisvaltaisena tapana ajatella 

• Inklusiivisiin periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat: yhtäläiset oikeudet, 
tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen 
sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. 

• Inklusiivisuus on käsitteenä laaja ja se tulee nähdä kaikkia lapsia koskevana ja 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen liittyvänä periaatteena, 
arvona ja kokonaisvaltaisena tapana ajatella. 

• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi 
kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. 

• Tukitoimet suunnitellaan pedagogisesti niin, että lapsen osallisuus, oikeus oppia 
ja toimia osana vertaisryhmää toteutuvat lapsen edun mukaisesti.
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Suomi/ruotsi toisena kielenä opetus 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 1/3

• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sovitaan paikallisesti toimintatavat moni- ja 
vieraskielisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseksi sekä siitä, miten kielen kehitystä 
edistetään tavoitteellisesti ja pedagogisesti.

• Ukrainasta tulleilla lapsilla voi olla kotikielenä vain yksi kieli tai useampi kieli.

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa tuetaan lapsen kielitaidon, itsetunnon, 
kielellisen ja kulttuurisen identiteettien ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä. 

• Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

• Säännöllinen suomi/ruotsi toisena kielenä- opetus tukee lapsen kielellistä kehittymistä. 

• Suomen tai ruotsin kielen omaksumisen lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli ja sen 
ilmaisuvaranto. 



Suomi/ruotsi toisena kielenä opetus 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2/3

• Lapsen kielen kehitykseen liittyvää suomen tai ruotsin kieleen tutustumista ja opettelua ei tule 
rinnastaa varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen.

• Mikäli lapsi on saanut tavoitteellista suomi/ruotsi toisena kielenä opetusta ja on altistunut
laadukkaalle suomi/ruotsi toisena -kielelle, ja silti hänen kielen kehityksessään on pulmia, voi 
lapsi tarvita tukea. 

• Myös huoltajalta voi nousta esiin huolia lapsen oman äidinkielen kehityksessä.

• Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta annetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
pedagogisen toiminnan yhteydessä ja päivän kaikissa eri tilanteissa, kuten leikissä, ruokailussa 
ja siirtymätilanteissa. 

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön tehtävänä on mallintaa lapselle suomen tai 
ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa. 



Suomi/ruotsi toisena kielenä opetus 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 3/3

• Kielen oppimisen tukena voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, esineitä, laulua tai piirtämistä.

• Lasta tulee auttaa ymmärtämään mitä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa seuraavaksi 
tapahtuu, kertomaan toiveitaan ja pyytämään apua. 

• Lapsi saa harjoitella kuuntelemista, kertomista sekä ajatustensa ja mielipiteidensä ilmaisua 
vähitellen myös suomen tai ruotsin kielellä.

• Lapselle voidaan järjestää varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa mahdollisuuksien mukaan 
tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään tai omia äidinkieliään.

• Varhaiskasvatuksessa voi myös työskennellä henkilöstön ja lasten tukena suomi/ruotsi toisena 
kielenä erikoistuneita konsultoivia varhaiskasvatuksen opettajia.
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Kielten rikas maailma -materiaali

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali


Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa eli KieliPeda-

työväline

OSIO 1: Kielitietoisen oppimisympäristön arviointi

OSIO 2: Monikielisen lapsen kielimaailman tarkastelu

OSIO 3: Monikielisen lapsen suomen kielen taitojen seuranta

http://www.utu.fi/kieku


Kieltenvälinen vertailu 
varhaiskasvatuksen kielitietoisen 
pedagogiikan kehittämisessä eli 

KieliVertailu-työväline

Opas: sisältää yleistajuisen johdatuksen fonetiikkaan sekä kieli 
vertailun kymmenestä Suomessa yleisimmin puhutusta 
kielestä. 

Harjoituskirja: sisältää varhaiskasvatukseen soveltuvia leikkejä 
ja pelejä suomen kielen äänteiden harjoitteluun. 

http://www.utu.fi/kieku


Huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, on luottamuksellinen yhteistyö 
huoltajan kanssa ensisijaista, esimerkiksi aloituskeskustelu ja tutustumiskäynti.

• Huoltajan kanssa keskustellaan (aloituskeskustelu/lapsen vasu/leops)

• mitä heidän tilanteestaan saa puhua ja mistä asioista he toivoisivat, että muulle 
lapsiryhmälle ja muille huoltajille kerrotaan

• suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteista ja toimintatavoista 

• lapsen oikeudesta tukeen, tuen järjestämisen keskeisistä periaatteista sekä lapselle 
annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista 

• Tarvittaessa huoltajan kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen 
ymmärryksen varmistamiseksi.

• Lapsen aloittaminen ja varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen tutustuminen saa viedä aikaa, 
jotta lapsi tottuu uudenlaiseen ympäristöön.



Lapsen vasu -
kohta 5.4. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia

• Tässä kohdassa kirjataan tavoitteet ja menetelmät, miten edistetään monipuolisesti vieraskielisten ja 

monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. 

• Suomea/ruotsia toisena kielenä opetetaan varhaiskasvatuksessa tavoitteellisesti ja pedagogisesti 

suunniteltuna kielellisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien.

• Tähän kohtaan voi myös kirjata kieleen ja kulttuuriin liittyviä muita tarkentavia näkökulmia pedagogisiin 

tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyen esimerkiksi saamen kieleen, romanikieleen ja viittomakieleen.
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/lapsen-varhaiskasvatussuunnitelma-
mallilomake-ja-ohjeistus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lapsen-varhaiskasvatussuunnitelma-mallilomake-ja-ohjeistus


Kommunikoinnin tueksi Opetushallituksen verkkokaupasta
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https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/varhaiskasvatuksen-
kuvasanasto-bildordbok-om-smabarnspedagogiken/2680540

https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/varhaiskasvatuksen-kuvasanasto-bildordbok-om-smabarnspedagogiken/2680540
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REIMARI – varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto
POIJU - esi- ja perusopetuksen kehittämisverkosto

Reimari ja Poiju-
kehittämisverkostot toimivat 

• itsenäisesti ja yhteistyössä  
• opettajien, henkilöstön ja 

asiantuntijoiden tukena
• pohditaan kansallisia 

toimintatapoja ja jaetaan 
osaamista.

Tavoitteet

• vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden 
huomioimista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
toimintakulttuurissa

• tukea maahanmuuttajataustaisten oppijoiden toisen 
kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta ja 
opetusta

• lisätä valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteistyötä, 
verkostoitumista ja tiedonkulkua.

Lisätietoa:
• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/reimari-varhaiskasvatuksen-kielellisen-ja-kulttuurisen-moninaisuuden
• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/poiju-perusopetuksen-kielellisen-ja-kulttuurisen-moninaisuuden-kehittamisverkosto

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/reimari-varhaiskasvatuksen-kielellisen-ja-kulttuurisen-moninaisuuden
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/poiju-perusopetuksen-kielellisen-ja-kulttuurisen-moninaisuuden-kehittamisverkosto


• Ukrainan kasvatus- ja 
koulutusjärjestelmä

• Venäjän hyökkäyksen käsittely 
kasvatuksessa ja koulutuksessa

• Materiaalia varautumiseen 
kasvatuksessa ja koulutuksessa

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-
ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan


Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
kriisinkestävyyden vahvistamiseen - Itla
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https://itla.fi/tukimateriaalia-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-
kriisinkestavyyden-vahvistamiseen/#toc_Varhaiskasvatus-ja-esiopetus

https://itla.fi/tukimateriaalia-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-kriisinkestavyyden-vahvistamiseen/#toc_Varhaiskasvatus-ja-esiopetus


Avoin ja maksuton Lapsen mieli, kieli ja 
kulttuuri -koulutus ke 25.1.2023 klo 13-15

• Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa ja innostavaa, 
helposti käyttöön otettavaa materiaalia maahan 
muuttaneen lapsen ja perheen kohtaamiseen 
mielenterveyttä vahvistavalla tavalla.

• Varhaiskasvattajat saavat keinoja opettaa kaveri- ja 
tunnetaitoja sekä muita mielenterveystaitoja kieli-
ja kulttuuritietoisesti mm. leikin, metsäretkien, 
tarinoiden, musiikin ja muun taidetyöskentelyn 
avulla. 

• Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Kysy lisää: riikka.nurmi@mieli.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry

11.5.2019

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/lapsen-mieli-kieli-ja-kulttuuri-koulutus-varhaiskasvatukseen/
https://link.webropolsurveys.com/S/24D3364D1ABB5DA1
mailto:riikka.nurmi@mieli.fi


Kiitos
Kysyttävää? Ota yhteyttä

• varhaiskasvatus@oph.fi

• esiopetus@oph.fi
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Valmistava opetus 
esiopetuksessa  
Kielitietoisuus 
Ukrainalaisten lasten varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen toteuttaminen -webinaari

Opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus



Valmistava opetus 
esiopetuksessa



Valmistava opetus antaa valmiuksia - ei valmista

• järjestetään ryhmämuotoisena tai inklusiivisesti

• vähintään 23,6 h/vko 6-10-vuotiaille tai 26 h/vko muille

• inklusiivinen valmistava opetus sopii koulutulokkaille ja alkuopetukseen, myös 
vanhemmille oppilaille perusopetuksen ryhmässä silloin, kun valmistavaa ryhmää ei 
muodostu

• valmistavaan opetukseen saa aina valtionosuuden, ks. esim. 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukrainalaisten-lasten-ja-nuorten-
perusopetuksen-ja-valmistavan-opetuksen

• valmistavan opetuksen perusteet: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetukseen_valmistavan_opet
uksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukrainalaisten-lasten-ja-nuorten-perusopetuksen-ja-valmistavan-opetuksen
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf


Valmistavan opetuksen raameja esiopetuksessa

• 6-10-vuotiaille opetusta annetaan vähintään 900 tuntia, s.o. ~24 tuntia viikossa

• jos oppilas saa valmistavaa opetusta esiopetuksessa, hänen viikkotuntimääränsä on siis suurempi kuin 
esiopetuksen viikkotuntimäärä > vrt. ennakkokysymys

• jos oppilas siirtyy esiopetukseen ennen valmistavan päättymistä, tuntimäärä muuttuu esiopetuksen 
tuntimääräksi, ts. vähenee 

• jos oppilas siirtyy perusopetukseen, tuntimäärä määräytyy ko. vuosiluokan vuosiviikkotuntimäärän mukaan

• Oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta ei voi hakea valtionavustusta, mutta perusopetuksen ryhmiin voi 
osallistua sovitusti

HUOM! Tilapäistä suojelua saavat eivät ole oppivelvollisia, koska heillä ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa. Heille 
tulee kuitenkin järjestää perusopetuslain edellyttämä mahdollisuus osallistua perus- ja esiopetukseen samaan tapaan 
kuin oppivelvollisuusikäisille turvapaikanhakijalapsille

Lisätietoa https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukrainalaisten-lasten-ja-nuorten-perusopetuksen-ja-valmistavan-
opetuksen
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukrainalaisten-lasten-ja-nuorten-perusopetuksen-ja-valmistavan-opetuksen


Kielitietoisuudesta



Arvopohjaa ja -perustaa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

- Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään 
ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä 
ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. 

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

- Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan 
ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, 
syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista 
henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

• Perheiden monimuotoisuus

- Ammatillinen, avoin ja kunnioittava 
suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja 
perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, 
katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä 
kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle 
kasvatusyhteistyölle8

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

• Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta 
merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri 
sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 
nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä 
jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään 
itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. 

• Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute 
ja oikeudenmukainen kohtelu kuuluvat hyvään esiopetukseen. 
Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteita ja 
ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita.

23.9.2022 Katri Kuukka, Opetushallitus



Toimintakulttuuri 
• Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka 

muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 
varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä on luoda edellytykset 
toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuodoissa ja yksiköissä. Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on 
inklusiivinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana 
ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. 

• Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut, tiedostamattomat ja joskus myös tahattomat 
tekijät. Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan 
vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys vai ei. 

(Vakan ops)

• Lasten kanssa työskentelevien aikuisten on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia 
ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapselle. (Esiopetuksen ops)

Katri Kuukka, Opetushallitus



Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat 
periaatteet

Varhaiskasvatus

• Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
yhteisö

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa

Esiopetus

• Kaikille yhteinen esiopetus

• Oppimisen ja oivalluksen ilo

• Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana

• Hyvinvointi ja turvallinen arki

23.9.2022 Katri Kuukka



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
(Vakan ops) 

• Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. 
Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, 
vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan 
kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti 
moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja 
kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä 
monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja 
mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.

• Ennakkokysymys: Tulisiko venäjänkielen taitoisen henkilökunnan puhua ukrainalaisille lapsille 
venäjää turvallisuuden tunteen ja yhteyden luomiseksi?

• Kyllä, jos se auttaa turvallisuuden tunteen ja yhteyden luomiseksi

• Ei, jos se aiheuttaa turvattomuutta ja haurastuttaa yhteyttä

>> Tärkeä ottaa esiin aloituskeskustelussa huoltajan kanssa!
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Varhaiskasvatus

Oppimisen alueet

• Kielten rikas maailma

• Ilmaisun monet muodot

• Minä ja meidän yhteisömme

• Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Kasvan, liikun ja kehityn

Esiopetus

Opetuksen yhteiset tavoitteet ja 
oppimiskokonaisuudet

• Ilmaisun monet muodot

• Kielen rikas maailma 

• Minä ja meidän yhteisömme

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kasvan ja kehityn
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Kielten rikas maailma 
(Vakan ops)

• Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja 
valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa 
vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja 
kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon
kehittymiseen. Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen 
osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. 
Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, 
mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

23.9.2022 Katri Kuukka, Opetushallitus



Lasten kielitietoisuus
(Vakan perusteet)

• Lähiympäristön eri kielten havainnointi tukee 
lasten kielitietoisuuden kehittymistä. 
Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä 
lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä 
sekä vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista 
kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen 
avulla suunnataan lasten huomiota sanojen 
merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, 
kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia 
rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan 
leikillisesti.
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Mitä kaikkea kielitietoisuus on?

1. Tietoisuutta omasta itsestä kielen/kielten käyttäjänä – jokainen aikuinen 
kielellinen malli

2. Kielen merkityksen tiedostamista oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyössä, ts. toimintakulttuurissa 

3. Kielten ja kielimuotojen arvostamista ja näkyväksi tekemistä

4. Tietoisuutta eri tiedonalojen kielistä ja tekstilajeista: oppimisen 
alueiden/opetuksen yhteisten tavoitteiden ja oppimiskokonaisuuksien opetus 
on luonteva ympäristö tiedonalan kielen ja tekstilajien oppimiselle

23.9.2022 Katri Kuukka



Kiitos!



Ukrainalaisten lasten 
varhaiskasvatus Jyväskylässä

2022

Saija Riihinen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, palveluesihenkilö

Katri Manninen, veo

Sari Laitinen, veo



53

VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTELYT

■ Palveluohjaus ja vastaanottokeskus tehneet tiivistä yhteistyötä maaliskuusta
alkaen Ukrainasta tulleiden lapsiperheiden asioissa

▪ hakuinfot

▪ yhteistyötapaamiset

■ Keväällä järjestettiin kaikille esiopetusikäisille paikat, sekä

varhaiskasvatus/kerhopaikat muiden tarpeiden mukaisesti

■ Syksylle järjestetty paikkoja hakemusten perusteella

■ Esiopetusikäiset ovat valmistavassa esiopetuksessa yhdessä valmistavan opetuksen 1-
luokkalaisten kanssa

■ Oman äidinkielen opetusta järjestetään myös esiopetuksessa oleville
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• Turvallinen, mahdollisimman tavallinen lapsen arki

• Kaksi ukrainankielistä erityisavustajaa

• S2-opetus lapsen arjessa

• Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen

Lähipäiväkoti

• Kiertävä tunnetaito-ohjaaja työparinaan ukrainankielinen erityisavustaja

• 4-5 vuotiaat

Tunnekerhot

• Kieku-koordinaatioryhmä

• Ukraina-tietopaketti henkilöstölle

• Kieku-yhdyshenkilötapaamiset

• Koulutukset

• Tiedottaminen

Tuki henkilöstölle

• Tulkkaus

• Lastensuojelu (vok)

• Perheen ohjausta varhaiskasvatus- ja perusopetusasioissa

• Keskitetty neuvolapalvelu

Yhteistyö huoltajien kanssa

”Taivaalla on niitä pelottavia”.
Keltakattoinen talo on ”onnellinen koti” Jyväskylässä.

- tunnekerhossa



JÄMSÄN 
VARHAISKASVATUS JA 

ESIOPETUS 
TILAPÄISEN 

SUOJELUN LAPSILLE

Varhaiskasvatusjohtaja Maija 
Jääskeläinen 22.9.2022



■ 3 varhaiskasvatusaluetta

■ 12 päiväkotiyksikköä, joissa 1 – 7 ryhmää
▪ Kasvatushenkilöstöä yhteensä n. 140

▪ Avustajia 19 vakituista ja 5 + 4 määräaikaista

▪ Lisäksi hankerahoituksella avustajia, 
resurssilastenhoitajia, perhetyöntekijöitä, 
erityisopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia

■ 13 perhepäivähoitajaa

■ Lapsia yhteensä 539, joista 
▪ päiväkodeissa 494; joista esiopetuksessa 142

▪ Perhepäivähoidossa 45

JÄMSÄN 
VARHAISKASVATUS



■ Keväällä 2022 ei vielä varhaiskasvatuksessa; ei
tietoa lapsimääristä tai ikäjakaumasta

■ Ei subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen
▪ Huoltajien työssäkäynti, opiskelu

▪ Muu tarve

■ Kesällä käyty läpi varhaiskasvatukseen liittyviä
asioita ukrainalaisten yhteyshenkilön kanssa

■ Infoilta esioppilaiden huoltajille elokuussa ennen
esiopetuksen alkua

■ Yhteistyö valmistavan opetuksen koordinaattorin
kanssa

TILAPÄISEN
SUOJELUN PIIRISSÄ
OLEVAT LAPSET



Esioppilaat

■ Päiväkotien esiopetusryhmissä, eri 
päiväkodeissa

■ Valmistava opetus

Varhaiskasvatusikäiset

■ Huoltajat opiskelevat, ovat töissä

■ Päiväkotiryhmissä eri yksiköissä

YHTEISTÄ

■ Mahdollisuuksien mukaan 
lähipalveluna

■ S2 opetus

■ Avustajaresurssia päiväkoteihin ja 
ryhmiin; ukrainan tai venäjän 
kielen taitoisia



■ Tiedonsaanti juuri kesän 
kynnyksellä/kesäkuussa → järjestelyt, 
palveluohjaus

■ Yhteisen kielen puute → avustajat, 
tulkkipalvelut

■ Toiminnan suunnittelu ja toteutus →
yhteistyö, valmiiden materiaalien 
hyödyntäminen, pedagogisten 
asiantuntijoiden ja erityisopettajien 
tuki

■ Palvelutarpeet jatkossa? Ennakointi?

= Loistava ja luova henkilöstö tärkein 
voimavara arjen sujumiseen, ISO KIITOS 
heille!

ARJEN HAASTEITA, 
JOISTA SELVITÄÄN



KIITOS JA HYVÄÄ 
SYKSYÄ!



Kirsi Pennanen, Maria Partanen

Kieli- ja kulttuurikoordinaattori

Ukrainalaisten lasten 
varhaiskasvatus ja 
esiopetus Vantaalla 2022



Tiedottaminen

Tietoa%20Vantaasta%20Ukrainasta%20saapuneille%20|%20Vantaa


Esiopetus ja 6-vuotiaiden valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu niille 
maahanmuuttajataustaisille 
kuusivuotiaille lapsille, joiden 
suomen/ruotsin kielen ja/tai muut 
taidot eivät riitä esiopetuksen 
ryhmässä opiskelemiseen.

Vantaan varhaiskasvatuksessa suomi 
toisena kielenä -opetus kuuluu kaikille 
niille lapsille, joiden äidinkieli/-kielet on 
muu kuin suomi. Suomi toisena kielenä 
-opetus (S2-opetus) tapahtuu leikin, 
pelien, tutkimisen ja yhdessä 
toimimisen avulla lapsen omassa 
lapsiryhmässä. S2-opetuksessa 
opetellaan sanastoja ja harjoitellaan 
suomen kielen rakenteita.

Kuva N. Thurin



Avoimet 
kohtaamispaikat

• Palvelu on suunnattu pääasiassa alle 
kouluikäisille lapsille ja heidän läheisilleen.

Lapsi ja aikuinen saavat mahdollisuuden 
tavata toisia lapsia ja aikuisia sekä 
osallistua ohjattuun toimintaan. 
Asukaspuisto on turvallinen ja viihtyisä 
ulkoilu- ja leikkipaikka. Asukaspuisto 
edistää perheiden verkostoitumista ja 
sieltä saa ohjausta sekä ideoita lasten 
kanssa toimimiseen. Vanhemmat saavat 
tukea vanhemmuuteen ja lasten 
kasvatukseen sekä tietoa muista perheille 
suunnatuista palveluista.



Varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatuslain 6 §

• Kunnan velvollisuus 
järjestää varhaiskasvatusta 
asumisen ja oleskelun 
perusteella

Kuva R. Mannermaa



Tuki henkilöstölle Yhteistyössä oppilashuollon kanssa 
suunniteltiin, toteutettiin ja tallennettiin Tukea 
turvapaikanhakijalapsen vastaanottamiseen –
klinikoita 

Ukraina tietoa ja ohjeistusta Kasolle -yhteiset 
sivustot kasvatuksen ja oppimisen toimialan 
kanssa 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 6-
vuotiaiden valmistavan opetuksen näkökulmia 
omalla Turvapaikanhakijalapsen 
vastaanottaminen varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa -sivusto



KIITOS!



Ennakkokysymykset



Mihin terveydenhuoltopalveluihin ukrainalaiset 
lapset ovat oikeutettuja? 
• Tilapäistä suojelua saavalle annetaan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin henkilölle, 

jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. 

• Esimerkiksi puheterapiaan mennään terveydenhuollon arvion pohjalta ja terveydenhuollon 
lähetteellä, jonka voi kirjoittaa esim. neuvola tai kouluterveydenhuolto. 

• Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia, jotka järjestävät 
alkuterveystarkastukset ja joiden kautta asiakkaat ohjataan tarvittaessa vastaanottokeskuksien 
ulkopuolisiin terveyspalveluihin. Varhaiskasvatuksen, esi- tai perusopetuksen tai toisen asteen 
opintojen aloittaminen ei edellytä alkuterveystarkastukseen osallistumista. Lisätietoa: 
https://okm.fi/ukraina. 
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