
 

 

KOLMIPORTAINEN TUKI  

VARHAISKASVATUKSESSA 

  



KOLMIPORTAINEN TUKI 

 

Varhaiskasvatuksessa peruspedagogiikka tukee lapsen kasvua, oppimista ja 

kehitystä. Peruspedagogiikka kuuluu kaikille lapsille, johon kuuluu mm. 

 Kokonaisvaltainen varhaiskasvatus 

 Lasten kasvun ja kehityksen tunteminen 

 Havainnointi 

 Suunnitelmallisuus 

 Aito läsnäolo 

 Tiimityö 

 Hyvä yhteistyö huoltajien kanssa 

 Oppimisympäristö lasten tarpeista 

 

Peruspedagogiikan lisäksi tukea voidaan antaa kolmiportaisena tukena, jota on 

yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki 

 

 

YLEINEN TUKI 
Tuen tarve on lyhytaikaista tai vähäistä. Huomioidaan 
jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Tukimuotoja voi 
olla mm. oppimisympäristön muokkaaminen, veon 
konsultointi, lapsikohtainen ohjaaminen, 
kasvatusta/opetusta tukevat menetelmät esim. 
kuvakortit

TEHOSTETTU TUKI
Lapsi tarvitsee useita tuen muotoja. Tukea on 
enemmän ja se on säännöllistä. Tukimuotoja voi olla 
mm. ryhmäavustaja, tarkemmin strukturoitu arki, 
veon tuki on tiiviimpää 

ERITYINEN TUKI 
Lapsen saama tehostettu tuki ei riitä ja lapsen tuki on 
kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä. Lapsella on 
todettu erityisen tuen tarve. Tukimuotoja voi olla mm. 
yksilölliset pedagogiset järjestelyt, veon palvelut 
säännöllisesti, yhteistyö muiden lasta kuntouttavien ja 
hoitavien tahojen kanssa tiivistä



YLEINEN TUKI 

Jokainen lapsi tarvitsee, ja on oikeutettu, kasvussaan ja kehityksessään 

saamaan yksilöllistä tukea. 

Yleinen tuki on varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille suunnattua 

tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet, lapsen 

omassa hoitopaikan ryhmässä. 

Yleinen tuki on pedagogista, jokapäiväistä toimintaa, joka on jokaiselle 

päivähoidossa olevalle lapselle hyödyllistä. 

Tuki voi olla esim. oppimisympäristön uudelleen muokkaamista, 

pienryhmätoimintaa, arjen jäsentämistä (päivän kulku esitetty esim. kuvin). 

Yleisen tuen lähtökohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön havainnot 

lapsen kehityksestä ja tuen tarpeesta. 

Lapsi voi tarvita tukea mm. kaverisuhteissa, pukemistilanteissa, leikkimisessä, 

tunne-elämän alueella tai kielen kehityksessä. 

Kun tuen tarve havaitaan, mietitään tapaa ohjata ja toimia lapsen kanssa, 

hänen tarpeitaan vaatimalla tavalla. Tuki suunnitellaan yhteistyössä lapsen 

vanhempien kanssa ja tukitoimet kirjataan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ne otetaan käyttöön heti. 

Kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Tuen aloittaminen ei edellytä 

erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisen tuen antaminen on kaikkien 

kasvatusvastuussa olevien henkilöiden tehtävä. Henkilöstön tukena toimii 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). 

Yleinen  tuki on intensiteetiltään matalampaa kuin tehostettu tai erityinen tuki.  



TEHOSTETTU TUKI 

Kun yleinen tuki ei riitä tai lapsen tuen tarve moninaistuu ja/tai lisääntyy ja huoli 

lapsen kehityksestä ja kasvusta herää, on annettava yksilöllisesti ja 

yhteisöllisesti suunniteltua tehostettua tukea. Tällöin lasta havainnoidaan ja 

havaintojen pohjalta tehdään pedagoginen arvio yhdessä lapsen vanhempien, 

kasvatushenkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa 

muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehdyn arvion pohjalta tehostetun tuen 

antamisesta varhaiskasvatusjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen.  

Tehostettua tukea annetaan lapselle, jolla on selviä tuen tarpeita yhdellä tai 

useammalla kehityksen osa-alueella. Tukea on annettava heti tarpeen ilmettyä 

ja sitä annetaan niin kauan, kuin lapsi sitä tarvitsee, tämä ennaltaehkäisee 

myöhempää lapsen tuen tarpeiden moninaistumista.  

Tehostetun tuen antamisesta laaditaan kirjallinen suunnitelma lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja tähän kirjataan sopivat tuen muodot, 

tavoitteet sekä sovitut vastuut yhteistyössä muiden tahojen kanssa.  

Tukea voidaan tehostaa tuen suunnittelulla ja toteutustapojen lisäämisellä tai 

niitä vahvistamalla. Yhdessä sovitut käytännöt otetaan heti käyttöön ja ryhmän 

varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii tukitoimien kirjaamisesta.  

Tehostetussa tuessa on ennaltaehkäisevä ja lapsen kasvun ja kehityksen riskejä 

tunnistava näkökulma. Se koostuu useista samanaikaisesti ja säännöllisesti 

toteutettavista tuen muodoista.  

Tehostettu tuki on intensiteetiltään vahvempaa ja yksilöllisempää kuin yleinen 

tuki.  

  



ERITYINEN TUKI 

Kun tehostettu tai yleinen tuki ei riitä, ja tuen tarve on pitkäkestoista sekä 

intensiivistä, voidaan antaa erityistä tukea. Erityinen tuki on yksilöllistä, 

kokoaikaista sekä jatkuvaa.  

Erityistä tukea lapsi voi tarvita vamman, sairauden, kehityksen viivästymän tai 

muun merkittävästi toimintakykyä alentavan oppimisen ja/tai kehityksen tuen 

tarpeen vuoksi.  

Ennen erityisen tuen päätöstä laaditaan pedagoginen selvitys yhteistyössä 

vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi 

terveydenhoitajan, psykologin, puheterapeutin ja/tai toimintaterapeutin 

kanssa. Pedagogisen selvityksen pohjalta erityisen tuen antamisesta tehdään 

hallintopäätös.  

Lapsella on oikeus erityiseen tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä.  

Erityinen tuki on vahvin varhaiskasvatuksessa annettava tuen taso, mikä 

muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan erityisen tuen antamista 

koskeva suunnitelma, joka sisältää tuen muodot, tavoitteet, sovitut vastuut 

moniammatillisessa yhteistyössä sekä tuen vaikutuksen seurantaan ja 

arviointiin liittyvät asiat.  

Lapsen kehityksen edetessä voidaan palata 

tehostettuun tai yleiseen tukeen, mikäli 

erityistä tukea ei enää tarvita. Tällöin 

hallintopäätös muutetaan tai kumotaan. 

  



LAPSEN TUEN POLKU VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

  

Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

-Aloituskeskustelu                                

-Varhaiskasvatussuunnitelma               

-Varhaiskasvatussuunnnitelman 

tarkistus vähintään kerran vuodessa ja 

aina tarvittaessa 

Huoli lapsesta herää 

-Keskustelu vanhempien ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön 

välillä                                             

-Varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan konsultointi 

Yleinen tuki 

-Pienryhmätoiminta/eriyttäminen           

-Leikin tukeminen, ympäristön 

mukauttaminen                                     

-Lapsen havainnointi                          

-Toimiva yhteistyö                              

-Ei tarvitse hallintopäätöstä 

Tuen tarpeen arvio 

-Lomake täytetään yhteistyössä 

huoltajien, varhaiskasvatuksen 

opettajan ja varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan kanssa                    

-Lomakkeen pohjalta 

varhaiskasvatusjohtaja tekee 

hallintopäätöksen tehostetun 

tuen antamisesta 

Tehostettu tuki 

-Yksilölliset tukitoimet                     

-Koostuu useista samanaikaisesti ja 

säännöllisesti toteutettavista tuen 

muodoista                                         

-Terapiat, kuntoutus, 

avustajapalvelut                                

-Moniammatillinen yhteistyö           

-Tarvitaan hallintopäätös 

Tuen tarpeen arvio 

-Lomake täytetään yhteistyössä huoltajien, 

varhaiskasvatuksen opettajan ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. 

Tarvittaessa mukana muita asiantuntijoita 

(psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) 

- Lomakkeen pohjalta varhaiskasvatusjohtaja 

tekee hallintopäätöksen erityisen tuen 

antamisesta 

Erityinen tuki 

-Yksilölliset, kokoaikaiset ja jatkuvat 

tukitoimet                                                  

-Koostuu useista tuen muodoista ja 

tukipalveluista                                           

-Terapiat, kuntoutus, avustajapalvelut      

-Moniammatillinen yhteistyö                   

-Tarvitaan hallintopäätös 
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Tuen tarpeen osa-alueet 

• Kielen kehitys (puhuminen, ymmärtäminen, viestinnän mahdollistaminen) 

• Fyysinen ja motorinen kehitys (terveys, kasvu, liikkuminen) 

• Sosiaalinen kehitys (vertaissuhteet, ryhmään kuuluminen, leikki) 

• Emotionaalinen kehitys (tunteiden hallinta, empatia) 

• Oppiminen (muisti, ajattelu) 

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen päätökset eivät ole lopullisia; tarpeen 

mukaan voidaan liikkua tuen portaalta toiselle. Lapsen kehityksen edetessä 

tehostetusta ja erityisestä tuesta voidaan palata yleiseen tukeen, jolloin 

hallintopäätös muutetaan tai kumotaan. Tuen tarpeen arviota tarkastellaan 

aina varhaiskasvatussuunnitelman tarkastelun yhteydessä vähintään kerran 

vuodessa, mutta tarvittaessa useammin. 



                 Liite 1  
Siikalatvan kunta 

Varhaiskasvatus  LAPSEN TUEN SUUNNITTELU 

Kasvun ja oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki  
 

Lapsen nimi  

Huoltajien nimet  

Lapsen hoitopaikka   

Kasvun ja oppimisen tuen 

muoto  

yleinen tuki        

tehostettu tuki        

erityinen tuki  

  

Keskustelun ajankohta  

Aika:___________________________________  

Paikka: __________________________________  

Osallistujat:   

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

1. Lapsen vahvuudet ja haasteet varhaiskasvatuksessa 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

2. Käytössä olevat tukimuodot  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

   



 

3. Tuen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja menetelmät 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Tuen tarpeen arvioinnin seuranta ja arvioinnin ajankohdat 

____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 



 

Siikalatvan kunta         Liite 2  

Varhaiskasvatus 

 

 

SIIRTOVAIHEEN LUPAKAAVAKE  

 

  

Lapsen nimi ___________________________ 

Nykyinen päiväkoti ja ryhmä____________________________ 

 

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tarvitaan huoltajien lupa 

siirtää lapsen varhaiskasvatussuunnitelma esiopettajalle  
 

 Annetaan lupa siirtää lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

esiopetukseen  

  

 Ei anneta lupaa siirtää lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 

esiopetukseen  

 

 

 

 

 

Aika: _____. _____. 20_____  

  

Paikka: _________________  

 

 

 

___________________________  _________________________  

Huoltajan allekirjoitus     Huoltajan allekirjoitus  

  
 

 

___________________________  

Varhaiskasvatuksen työntekijän allekirjoitus  

  



Siikalatvan kunta    ESITYS   Liite 3 

Varhaiskasvatus 

    TEHOSTETTU/ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA  

Henkilötiedot  Lapsen nimi  
  

  

Henkilötunnus  

Nykyinen päiväkoti ja ryhmä 
 

Huoltajan nimi ja osoite  
  

  

Puhelinnumero  

Huoltajan nimi ja osoite  
  

  

Puhelinnumero  

 Muu huoltaja 

 

 

Puhelinnumero 

 Muita lisätietoja 

 

 

 

 

Esitys  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Peruste  

Varhaiskasvatus: Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti Siikalatvalla 
noudatetaan myös varhaiskasvatuksessa portaittain etenevää tuen mallia.  

 
Siikalatvan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, Kolmiportainen tuki, Lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuki Siikalatvalla (erityinen tuki) 
 

 

Huoltajien 

kuuleminen  

         

      Esitys tehty huoltajien kanssa 
 

Lisätietoja 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä  
  
___________________________________  
  

  
___________________________________                  ________________________________________  
Huoltajan allekirjoitus                                                       Huoltajan allekirjoitus  



Perustelut  Esityksen perustelut (varhaiskasvatuksenopettajien lausunnot tms.)  
  

      Lausunto liitteenä  
   

   
 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Allekirjoitus  Paikka ja päivämäärä  
  

 

  

Työntekijän allekirjoitus ja virka/toimi  

 Paikka ja päivämäärä  
 

Päiväkodinjohtaja allekirjoitus 

Liitteet    

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut 

tai muut 

toimenpiteet 

 

__ lapsi kahden paikalle 
__ lapsiryhmään ryhmäavustaja 
__ tulkitsemispalvelut 
__ muut palvelut ja toimenpiteet 
__ käytetään olemassa olevia resursseja 
__   ___________________________ 
__   ___________________________ 
 
 

Varhaiskasvatus-
johtajan 
toimenpiteet 
esim. lupa 

kahden paikan 

käytöstä tai 

avustajan 

täyttöluvan 

hakeminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika 
 
 
_____________________________________ 
varhaiskasvatusjohtaja 

 


