Sivltk. 5.4.2019 § 33
VEO-palvelut Hanna Saari
040 219 2257
veopalvelut@gmail.com

Liite 9

TARJOUS VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN PALVELUISTA
Palvelu
Yritykseni VEO-palvelut Hanna Saari tarjoaa lakisääteisiä (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 25 §)
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatuslain
mukaan kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja varhaiskasvatuksessa
esiintyvää tarvetta vastaavasti.
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet:
1. Varhaiskasvatuslain (25 §) mukaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut, jotta lasten välinen
tasa-arvo ja yhdenmukaisuus tuen saamisessa toteutuisivat
2. Tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen kehittäminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen
3. Henkilöstön osaamisen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ on pääosin konsultoivaa työtä, jossa tuen tarjoamisen periaatteita
ja käytäntöjä pohditaan yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi työhön voi kuulua lasten oppimisvalmiuksien
arviointia ja erilaisten toiminnallisten pienryhmien ohjaamista.

Yrittäjä ja yritys
Olen toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä vuodesta 2003. Koulutukseltani olen
kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatuksen maisteriohjelma) ja lisäksi olen suorittanut erilliset
erityisopettajaopinnot, jotka antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
erityisopettajan tehtävissä (Varhaiskasvatuslaki 30 §; Asetus 327/2000 30 §). Olen toiminut konsultoivan
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävissä 2015-2019.
Erityisosaamistani on mm. tukiviittomat ja itsesäätelytaitojen tukeminen. Lisäksi minulla on pätevyys toimia
Lapset puheeksi -työmenetelmän kouluttajana. Myös varhaiskasvatussuunnitelmatyö on minulle tuttua ja
osaamistani voi hyödyntää esimerkiksi kunnan varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen tai sen
jalkauttamiseen työyhteisössä. Olen ollut myös luomassa ja uudistamassa tuen toteuttamisen rakenteita,
periaatteita ja käytäntöjä useassa kunnassa.
Yritys on perustettu vuonna 2019 ja se kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja on alv-velvollinen. Yritys tarjoaa
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden lisäksi erilaisia koulutuspalveluita. Mitään valmiita
koulutuspaketteja yrityksellä ei ole, vaan koulutuksen teemat ja sisällöt riippuvat koulutuksen tilaajan
tarpeista. Yritys täyttää varhaiskasvatuslaissa (43 §) määritellyt yksityisen varhaiskasvatuspalveluntuottajan
edellytykset.

Hinnat (alv 0%)
Veo-palvelut




1-4 pv/kk
5 pv /kk
tuntihinta

320€/pv
300€/pv
55€

Yksi työpäivä on 6,5h. Työpäivään ei sisälly suunnittelu, vaan se tehdään varsinaisen työajan ulkopuolella.
Palvelu laskutetaan kuukausittain jälkeenpäin. Lisäksi laskutetaan matkakorvaukset verottajan hyväksymän
matkakuluvähennyksen mukaisesti (vuonna 2019 0,25€/km).

Koulutukset



koko päivän koulutus
3-4 tunnin koulutus

500€
320€

Koulutuksista laskutetaan erikseen matkakorvaukset verottajan hyväksymän matkakuluvähennyksen
mukaisesti. Koulutusten hintoihin kuuluu materiaalit ja muu koulutuksen valmistelu. Koulutuksen tilaaja
järjestää koulutukseen tarvittavat tilat ja kahvit/ruuan ja halutessaan veloittaa niistä osallistujia.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!
VEO-palvelut Hanna Saari
040 219 2257
veopalvelut@gmail.com
Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla, puhelimitse klo 15.30 jälkeen

