
TUEN SEURANNAN LOMAKE VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Lapsi:________________________________ Ryhmä:_________________________ 

Arvioija(t):_______________________________________Pvm:_________________ 

Tukitoimia tai erityisiä opetusjärjestelyjä tarvitaan, koska lapsessa mietityttää: 

□oppimishuolet □käy'äytymishuolet □tunne-elämän pulmat 

□vapaa-ajan pulmat            □poissaolot                         □keski'ymisen pulmat 

□sosiaaliset pulmat □erityislahjakkuus □terveyteen lii'yvät pulmat 

□muu:___________________________________ 

 

Rastita, mitä tukitoimia olet kokeillut. Havainnot kohdassa voit perustella, miksi et ole kokeillut jotain tuki-

toimea tai miten tukitoimi on toiminut. (* = tehostettua tukea) 

Oppimisympäristö Kyllä Ei  Havainnot 

 
Sopiva paikka (mm. si-

jainti, pöydän koko, ryh-

män istumajärjestys, 

kaukana häiriötekijöistä, 

nukkuma- ja naulakko-

paikka) 

   

Tavaroilla, esineillä, asi-

oilla ja leikeillä omat pai-

kat (mm. pöytäpaikka, 

ruoan määrä, lelujen 

paikat merkitty kuvilla) 

   

Ylimääräisten                * 

ärsykkeiden (kuulo, 

näkö, haju) karsiminen 

huoneesta (mm. sermit, 

taustahäly, aikuisten ää-

nenkäyttö, tuoksut)      

   

Pienryhmätoiminta  

(esim. joustavat ryhmit-

telyt iän, tuen tarpeen, 

leikin ym. tilanteiden 

mukaan) 

   

Selkeät, yhdessä  sovitut 

ryhmän säännöt (sään-

nöt esillä, rauhoittumis-

paikka) 

   



Ilmapiiri, aikuisen malli 

ja asenne (mm. posi-tii-

visuus, kiireettömyys, il-

meet, eleet) 

   

Toiminnan ja tehtävien 

jäsentäminen ja selven-

täminen, toiminnanoh-

jauskortit 

   

Siirtymätilanteisiin       * 

valmistaminen ja niiden 

selkiyttäminen (pihalle 

lähtö, jonossa kulkemi-

nen, leikin lopettami-

nen, vapaammat tilan-

teet) 

   

Leikin valintataulu (vali-

taan leikki omalla nimi-

lapulla tai kuvalla ja si-

toudutaan valintaan) 

   

Ryhmätilan toimivuus ja 

siisteys, lasten työt kat-

selukorkeudella 

   

Muuta, mitä? 

 

 

   

Oppimisen tukemi-

nen 

Kyllä  Ei  Havainnot 

Lapsen yksilöllinen    * 

huomioiminen, kannus-

taminen ja ohjaaminen 

päivittäin (esim. ruo-

kailu, pukeminen, riisu-

minen, päivälepo, wc, 

leikki ja toimintahetket) 

   

Harjaannuttaminen      * 

jälkien siivoamiseen, ta-

varoista  huolehtimi-

seen ja oman toiminnan 

ohjaukseen 

   

Päivä- ja viikkostruktuu-

rin läpikäyminen (etene-

mistä seurataan pitkin 

päivää ja viikkoa, kes-

kustelut, toiminnan ker-

taaminen, rutiineista 

poikkeavan toiminnan 

ennakoiminen) 

   

Lapsien vastuutehtävät, 

apulaisena oleminen 
   



Toimintaohjeiden *     

selkiyttäminen ja pilkko-

minen osiin, tuokioiden 

kesto, siirtymätilanteet, 

lapsen vireystilan huo-

miointi, lisätty ohjaami-

nen ja mallintaminen 

(esim. kuvakortit, tauot) 

   

Opetuksen ja tehtävien* 

eriyttäminen ja leikin ri-

kastuttaminen 

   

Erilaisten oppijoiden * 

huomioiminen (esim. 

havainnollistaminen ku-

vien/esineiden avulla, 

aistiharjoitteet) 

   

Kommunikaation tu-     * 

kena käytetään havain-

tomateriaalia, kuvia ja 

tukiviittomia 

   

Hetkien aloittaminen ja 

lopettaminen samalla 

tavalla tai ennakoimalla 

   

Palkkioiden järjestel-

mällinen käyttö (leimat, 

tarrat, helmet yms.) 

   

Välitön, kannustava ja 

lapsen itsetuntoa vah-

vistava säännöllinen pa-

laute 

   

Vertaisryhmän ja/tai    * 

avustajan tuki 
   

Erityislastenopettajan 

tuki 
   

Lisätty sosiaalisten tai-

tojen harjoittelu aikui-

sen avulla (esim. leikin 

mallintaminen, leikki-

ryhmät, Askeleittain – 

ohjelma) 

 

   

Itsearviointi 

 
   

Yhteistyö Kyllä Ei  Havainnot 
Reissuvihon tai vastaa-

van käyttö 
   

Yhteydenotto huolta-

jaan 
   

Palaveri huoltajan 

kanssa, jossa sovittu ta-
   



voitteista ja toimenpi-

teistä kirjallisesti (Lap-

sen tuen tarpeen arvi-

ointi) 

Tiimipalaverit    
Keskustelut kelton 

kanssa 
   

Nivelvaiheyhteistyö 

(esim. hoitopaikan tai 

ryhmän vaihtuessa) 

   

 

Lapsen asioista on keskusteltu seuraavien asiantuntijatahojen kanssa: 

□erityislastentarhanope'aja □terveydenhoitaja □psykologi 

□toimintaterapeu7  □puheterapeu7 □fysioterapeu7 

□kuntoutusohjaaja  □perhetyöntekijä □sosiaalityöntekijä 

 

Lisätietoja: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


