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Vertikalin palvelut
Oikeus oppia -
kehittämisohjelman
tukena

Vertikal Oy vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettamaan Oikeus oppia-kehittämisohjelmaan 
tarjoamalla käyttöönne laajennetun 
asiantuntijaverkoston, ja sen mukanaan tuoman 
osaamisen sekä palvelut.

Kauttamme voitte tilata esimerkiksi 
hankesuunnittelun kokonaisuudessaan tai 
hankekoordinaattorin palvelut. Verkostostamme 
löytyy myös varhaiskasvatuksen erityisopettajia. 
Voitte tilata korkealaatuista osaamista koko 
hankkeeseen tai vaikkapa rajatummin yksittäisiin 
koulutuksiin.

Olkaa yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä juuri 
teidän tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

www.vertikal.fi
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1. Varhaiskasvatuksen laadun, 
arvioinnin ja johtamisen 
kehittäminen

2. Lapsen oikeus tukeen

3. Lasten ja nuorten digitaalisten 
taitojen kehittäminen

4. Tasa-arvoraha



1. Varhaiskasvatuksen laadun, 
arvioinnin ja johtamisen kehittäminen
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Hankekoordinaattorimme vastaa kuntanne
laadunhallinnasta ja arviointiin liittyvistä asioista. 
Käytössä on Vertikal Oy:n laaja työkalupakki, joista on 
teille hyötyä omassa kehittämishankkeessanne.

Olemme tehneet kymmenittäin erilaisia
johtamisselvityksiä, joita voidaan tavoitteiden osalta
painottaa haluamaanne suuntaan. 

www.vertikal.fi



1. Varhaiskasvatuksen laadun, 
arvioinnin ja johtamisen
kehittäminen
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Johtamisen toimintakäytännöt, -rakenteet
ja –kulttuuri: 

• Varhaiskasvatuksen selvitykset: aiheita voivat olla 
mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet, 
rakenteet ja hinnoittelu

• VATTI - varhaiskasvatuksen visuaalinen tietokanta. 
Kaikki varhaiskasvatuksen toiminta- ja 
taloustiedot yhdessä paketissa. Sen avulla voit 
tehdä vertailuja kunnittain, maakunnittain tai 
vaikka kuntakoon mukaan

• SPB –malli auttaa lähijohtajia ottamaan haltuun 
talouden ja toiminnan tunnusluvut

www.vertikal.fi
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• Räätälöidyt asiakaskyselyt ja tulosraportit sekä 
analyysit

• ArviD -arvioinnit: kattavat kyselyt niin 
henkilöstölle, huoltajille kuin lapsillekin 
(arvioinnit toteuttaa Piia Roos Oy)

• Älykäs päiväkoti Emppu, uudenlainen konsepti 
tuottaa tietoa, miten päiväkoti rakennuksena ja 
oppimis-ympäristönä toimii. Se havainnoi lasten 
toimintaa automaattisesti ja tuottaa opettajille 
arviointi- ja kehittämistietoa oman lapsiryhmän 
näkökulmasta

www.vertikal.fi



2. Lapsen oikeus tukeen

Uudenlaisena palveluna tarjoamme 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien palveluita.

Kauttamme tulevat VEOt ovat ammatillisesti päteviä ja 

he ovat valmiita tekemään laaja-alaisesti VEOn

tehtävänkuvan mukaisia toimeksiantoja.

Halutessanne VEO voi yhdessä Vertikalin

asiantuntijatiimin kanssa tehdä selvityksen kuntanne 

varhaiserityiskasvatuksen tilanteesta ja laatia tältä 

pohjalta kehittämistoiminnan suunnitelman.

Varhaiskasvatuksen videokirjasto

www.vertikal.fi



3. Lasten digitaalisten
taitojen kehittäminen

• Vertikalin kautta saatavan digikoordinaattorin avulla voitte kehittää
henkilöstön digitaalista osaamista ja rohkeutta käyttää erilaisia digitaalisia
työvälineitä lasten kanssa.

• Digikoordinaattorimme voi tarvittaessa tehdä alku- ja loppukartoituksen
digivälineistön käytöstä, oppimisympäristöstä ja henkilöstön osaamisesta. 
Koordinaattorimme myös raportoi hankkeen etenemisestä säännöllisesti.

• Kehittämishankkeen myötä digitaaliset sisällöt, toimintatavat ja välineet
tukevat lapsen uteliaisuutta ja oppimisen iloa sekä ovat kiinteä ja luonteva
osa oppimisympäristöä.

Tarjoamme myös henkilöstölle inspiroivaa ja ajantasaista koulutusta:

• Sovellusten ideapankin (mm. Pikkulin tunnetaitosovelluksia)

• Mitä on alkeellinen ja leikillinen koodaaminen?

• Monilukutaito varhaiskasvatuksessa



4. Tasa-arvoraha
Tasa-arvorahan tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. Tasa-arvorahan avulla vahvistetaan oppimisen tuen 
suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan.

Tarjoamme muun muassa seuraavia tuotteita: 

• Sosioekonominen analyysi

• Tasa-arvoselvitys

• Varhaiserityiskasvatuksen selvitys

Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata aiheeseen liittyen 
konsultaatiota ja koulutusta, esimerkiksi valmistavan opetuksen ja S2-
lasten kielenkehityksen tukemiseen. 

”Tekemämme selvitykset ovat tarkkoja ja palvelun

pedagogisia tavoitteita kunnioittavia.”
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