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Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja esittää kaupunginhallituk-
selle, että kaupunginhallituksen käytössä olevia määrärahoja korona-
pandemiasta palautumiseen ja kaupungin palvelujen digitaaliseen uu-
distamiseen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kohdennetaan 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle yhteensä 3,2 miljoonaa euroa 
Varhaiskasvatus proaktiivisesti -hankkeelle.

Päätöksen perustelut

Pandemian aikana eriarvoistuminen ja polarisaatio ovat lisääntyneet. 
Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan varhaiskasvatuksen pal-
velujen parempi suunnittelu ja saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti 
-periaatetta ja viestitään vanhemmille monipuolisemmin sekä myös 
monikielisesti. Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen saavutettavuus ja 
palveluohjaus tehostuvat ja osallistumisaste kasvaa, mikä tasoittaa 
koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista. 

Palautumisen kannalta on oleellista, että oikea tieto varhaiskasvatuk-
sesta ja esiopetuksesta saavuttaa perheet ja varhaiskasvatus on hel-
posti perheiden saavutettavissa.

Varhaiskasvatus toimii vahvana tukiverkkona ennaltaehkäisten syrjäy-
tymistä, tuntee kaupungin palveluverkkoa ja ohjaa tarpeen mukaan 
perheitä hakemaan lisäapua varhaisessa vaiheessa, jolloin haasteisiin 
tai ongelmiin on helpompi löytää ratkaisuja. Varhaiskasvatus tekee yh-
teistyötä lapsiperheiden palvelujen, kuten lastensuojelun, neuvolan ja 
kotipalvelun kanssa. 

Varhaiskasvatuspaikka proaktiivisesti - hankkeen tuloksena varhais-
kasvatuspaikan tarvitsijat saavat sopivan varhaiskasvatuspaikan oike-
aan aikaan, oikeasta paikasta ja sopivalla sisällöllä (mm. sopiva toimin-
tamuoto, lähipalvelu, kieli)

Hankkeen tuloksena perheitä ohjataan proaktiivisesti palveluntarjonnan 
piiriin, jota kautta löytyy sopiva palvelu/ varhaiskasvatuspaikka, joka on 
myös helppo ottaa vastaan.

Hankkeessa väestöön, varhaiskasvatuspaikkoihin ja perheen tilantee-
seen liittyvien tietojen perusteella tuotetaan tarve-trendejä sekä paikan 
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tarpeen ennakointia, jolloin perheitä kyetään ohjaamaan proaktiivisesti 
oikean palvelutarjonnan piiriin. 

Lisäksi hankkeen tuloksena voidaan hyödyntää kaupungin resurssien 
optimointia, kuten resurssien allokoinnin suunnittelua henkilöstöresurs-
sitarpeena ja tulevana tilatarpeena.

Liitteessä yksi on tarkemmin kuvattu hanketta ja liitteessä kaksi on esi-
tetty perusteluja tiivistetysti esitysmuodossa.
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