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Tehy ry:n lausunto oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevan työryhmän
asiantuntijakuulemiseen
Varhaiskasvatuksen lainsäädännön kehittäminen
Tuen malli
Tehy kannattaa kolmiportaisen tuen mallia säätämistä varhaiskasvatuslakiin
Lapsen siirtymisen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen
tulee olla sujuva jatkumo, joten varhaiskasvatuksessakin tulee ottaa käyttöön
kolmiportainen tuki. Tällä pyritään yhdenmukaistamaan ja turvaamaan laadukas kasvun ja
oppimisen tuki tarpeeksi varhain ja joustavasti. Tavoitteena on taata yhdenmukaisuus ja
tarpeellisen tuen jatkuminen myös esiopetuksessa ja perusopetuksessa.
Henkilöstömitoitus
Tällä hetkellä on ryhmissä paljon lapsia ilman tukitoimia. Tämä johtaa siihen, että muutama
lapsia ryhmässä saattaa viedä suuren osan kasvatusvastuullisten ajasta muiden lasten
jäädessä vähemmälle huomiolle. Ryhmiä muodostettaessa tulee kaikilla lapsilla olla
yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen.
Tehy kannattaa
• varhaiskasvatuksen erityisopettajien mitoituksen kirjaamista lakiin esim.
x lasta/veo
• kertoimien lisäämistä lakiin esim. tehostetun tuen lapsi: kerroin 2 ja erityisen tuen
lapsi: kerroin 3.
Sairaalavarhaiskasvatus
Sairaaloiden varhaiskasvatuksen tulee kehittää yhdenvertaista valtakunnallisesti. Kaikilla
lapsilla tulee asuinpaikasta riippumatta olla tasavertaiset mahdollisuudet sairaalassa
toteutettaviin varhaiskasvatuspalveluihin sairaalassa olon aikana. Sairaaloiden
varhaiskasvatus tulee liittää osaksi lapsen kokonaishoitoa huomioiden lapsen etu.
Tehy: sairaalavarhaiskasvatus tulee kirjata lakiin omana toimintamuotona.
Lisäksi haluamme tuoda seuraavat näkökulmat esille:
• Tuen tarpeen kirjauksissa tulee erikseen huomioida vuorohoito erityispiirteineen.
Myös henkilöstömitoitus on kirjattava erikseen vuorohoidon osalta.
• Tuen tarpeen kartoituksessa tulee huomioida hoivan ja huolenpidon yksilöllinen
tarve pedagogisen tuen rinnalla.
• Tuen toteuttamisen jatkumo ja siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja
perusopetuksen välillä tulee varmistaa eli tiedon kulku tulee varmistaa ja
mahdollistaa ettei prosessi ala alusta siirtymissä.
• Yhteistyö vanhempien kanssa, perheen tilanne huomioiden, on tärkeä tuen
toteutuksessa.
• Kaikkien ammattiryhmien osaamista vahvistetaan tuen tarpeessa olevan lapsen
kohtaamisessa ja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Kaikki ammattiryhmät
osallistuvat varhaiskasvatuksen toteutukseen ja tarvitsevat vahvistusta osaamiselle.

•
•

Moniammatillinen yhteistyö ja konsultointi esim. lastensuojelun ja
terveydenhuollon kanssa yhteistyössä vanhempien kanssa on tärkeää.
Moniammatilliset tapaamiset ja kirjalliset työt vievät paljon aikaa. Tämä on
huomioitava henkilöstöresursseja suunniteltaessa. Ryhmässä on oltava riittävä
määrä kasvatusvastuullisia koko toimintapäivän ajan.

Lausunto on tehty yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liiton kanssa.
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