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Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022
27.11.2020 - 27.01.2021 16:15

Hakijan nimi

Helsingin kaupunki
Osoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sähköposti

helsinki.kirjaamo@hel.fi
Puhelinnumero

09 310 1691

☑ Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Haettavan avustuksen määrä

320 000,00 €

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Katja Utti-Lankinen
projektipäällikkö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sähköposti

katja.utti-lankinen@hel.fi
Puhelin

09- 310 15053

Internetsivut

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Avustusta koskevat tiedot
Käyttötarkoitus

Sairaalaopettajien palkkaaminen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022.

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Avustus kohdennetaan sairaalaopettajien palkkaamiseen siten, että konsultatiivinen työ sekä suomenkielisessä ja
ruotsinkielisessä perusopetuksessa lisääntyy. Konsultaatiolla pyritään lisäksi vahvistamaan esiopetuksen henkilöstön
osaamista.

Haettavan avustuksen määrä

320 000,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.08.2021 - 31.12.2022

Hankesuunnitelma
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Tarvekuvaus

Erikoissairaanhoidon hoitokäytänteet ovat muutoksessa ja muutokset näkyvät lähikouluissa. Lasten ja nuorten
sairaalahoito on muuttunut yhä avohoitopainotteisemmaksi ja hoitoajat ovat lyhentyneet.  Psyykkisesti oireilevien oppilaiden
opetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaiden lähikouluissa (Pol 4a) ja erikoissairaanhoitoa tarjotaan avohoitona.
Samanaikaisesti psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten määrän kasvun kanssa myös konsultaatiotarve on lisääntynyt.
Sairaalaopetukseen tulee jatkuvasti yhä enemmän konsultaatiopyyntöjä. Määrän kasvu ja korona-aikana muuttuneet
olosuhteet ovat lisänneet myös tarvetta kehittää vaikuttavia ja monipuolisia keinoja tukea oppilaita ja lähikouluja
yhteistyössä verkostojen kanssa. Tulevaisuudessa osastomuotoisen sairaalaopetuksen lisäksi tarvitaan vahvaa osaamista
oppilaan omaan lähikouluun. Konsultaation myötä lähikoulujen toimintakulttuuri ja erilaiset tukimuodot vahvistuvat sekä
lähikoulujen henkilöstön osaaminen oppilaan tukemiseen kasvaa.

Tavoitteet

Tavoitteena on konsultaatiota lisäämällä esiopetuksen ja lähikoulujen henkilöstön oppimisen tukeen liittyvän osaamisen
vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen ja toimintakulttuurin muuttaminen.
Lisäksi tavoitteena on moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön kehittäminen sekä vahvistaminen ja siten inkluusion
toteutumisen tukeminen.

Lisäksi tavoitteena on yksittäisen oppijan tilannearviokonsultaation kehittäminen ja vahvistaminen.
Kehittämistyön kohteena ovat erityisesti ne oppijat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa käyttäytymisen,
toiminnanohjauksen ja tunne-elämän säätelyn pulmiin, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen,
kiusaamiseen ja kouluakäymättömyyteen.

Tavoitteena on alueellisen tasa-arvon vahvistaminen kohdentamalla konsultaatiota koko sairaalaopetusyksikön toiminta-
alueeseen.

Toteutustapa

Tällä hetkellä Sophie Mannerheimin koululle on resurssoitu 10vvt konsultaatioon  kolmelle vaativan erityisen tuen
ohjaavalle opettajalle, jotka konsultoivat Helsingin kaupungin koulujen opettajia ja muuta henkilöstöä. Tehtävään sisältyy
myös työyhteisöjen kouluttamista.

Avustuksella on tarkoitus palkata 3 kokoaikaista konsultoivaa erityisopettajaa suomenkieliseen ja 1 ruotsinkieliseen
perusopetukseen.

Konsultatiivisessa työssä korostuu erityisesti kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäisen
yhteistyön rakenteiden ja toimitamallien vahvistaminenkoulukonsultaatiot ja ohjaustoiminta. Konsultaatiota toteutetaan etä –
ja /tai lähiohjauksena kouluihin ja päiväkoteihin, joissa toimii esiopetus. Lisäksi henkilöstön osaamista voidaan vahvistaa
järjestämällä ohjausta ja koulutusta sekä benchmarkkausta sairaalaopetukseen.

Keskitetty kouluttaminen ja valtakunnallisen konsultaatiomallin luominen kuuluu kansalliseen koordinaatio-osaan, jota
Turun kaupunki hakee.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Ei

Yhteistyötahot
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Muut keskeiset yhteistyökumppanit

HUS -alueen kunnat, joihin konsultaatio kohdentuu, sairaalaopetuksen kansallinen verkosto,  erikoissairaanhoito,
(erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatria),  terveydenhuollosta vastaavat tahot, sosiaalitoimi sekä mahdollisesti 3. sektorin
toimijat.

Hankkeeseen liittyvän  tutkimuksen osalta yliopistot. Hankkeeseen osallistuminen edellyttää sitoutumista sairaalaopetuksen
kehittämiseen liittyvään tutkimushankkeeseen. Helsinki sitoutuu tutkimushankkeeseen.

Hankkeen arvioitu maantieteellinen laajuus

Alueellinen.

Helsingin kaupungin lisäksi konsultaatiota annetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sovitusti. Koska
alueella toimii useampi sairaalaopetuksen yksikkö, sovitaan konsultaation kohdentumisesta alueen kuntiin tarkemmin
rahoituspäätösten jälkeen.

Kohderyhmä

Konsultaatio kohdentuu lähikoulujen ja esiopetusyksiköiden henkilöstöön sekä välillisesti esi- ja perusopetuksen oppilaisiin.
Kohderyhmään kuuluu ne lapset ja nuoret, joilla kiusaamisesta,  käyttäytymisen, toiminnan ohjauksen sekä tunne-elämän
säätelystä johtuvia koulunkäynnin pulmia tai koulukäymättömyyttä.

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä (arvio)

Helsinkiin palkataan rahoituksella 4 konsultoivaa sairaalaopetuksen opettajaa, joista 1 ruotsinkieliseen palveluun.

Kansallinen koordinaatio: keskitetty kouluttaminen ja valtakunnallisen konsultaatiomallin luominen Turun kaupungin
koordinoimana. Hankkeeseen palkatut työntekijät muodostavat kansallisen verkoston.

Hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä (arvio)

Hankkeeseen ei osallistu vapaaehtoisia.

Miten hankkeen kohderyhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?

Konsultoinnin kohteena oleva henkilöstö osallistuu yhdessä konsultoivan opettajan kanssa oman toiminnan suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin.

Lisäksi konsultoinnin kohteena olevilta pyydetään palautetta konsultaatiosta sekä arviota konsultaation vaikutuksista. Nämä
antavat  myös viitteitä kansallisen konsultaatiomallin kehittämiseksi.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika 1.8.21-31.12.2022 palkattavien opettajien ja heidän työskentelynsä osalta. Konsultatiivinen työ
toteutuu koulujen toiminta-aikana ajalla.

Hankkeen tarkempi suunnittelu-  ja valmistelutyö aloitetaan kevätlukukaudella 2021 yhteistyössä sairaalaopetuksen
verkoston kanssa.
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Tulokset

Konsultaation kohteena olevissa kouluissa ja päiväkodeissa toimintakulttuuria ja henkilöstön osaamista on kehitetty  ja
vahvistettu siten, että oppijoista suurin osa voi opiskella omassa lähikoulussaan ja -päiväkodissaan. Tuki on tuotu oppilaan
luo.

Tätä mitataan konsultaation alku- ja loppukyselyin.

Konsultaation tuloksena koulussa ja esiopetuksessa toteutettavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet tehostuvat
Lisäksi rahoituksella pyritään vahvistamaan monialaisia yhteistyörakenteita sekä edistämään inkluusiota.

Tehostamalla tukea konsultaation kautta lapsen omassa lähikoulussa tai esiopetuksessa vältetään kalliita korjaavia
toimenpiteitä.

Tulosten hyödyntäminen

Valtakunnallisesti osana koko maan sairaalaopetusverkostoa luodaan malli konsultatiivisen sairaalaopetuksen
järjestämiseksi. Kehittämistyöhön liittyvä tutkimus antaa tietoa ja malleja valtakunnalliseen ja alueelliseen
konsultaatiotyöhön.

Sairaalaopetuksen kehittämiseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään sairaalaopetuksen konsultaatiomallin
kehittämiseksi oman kunnan/alueen toiminnan kehittämisessä.

Opetuksen järjestäjä seuraa säännöllisesti konsultaatioiden toteutumista ja niiden vaikutusten arviointia sekä hyödyntää
tuloksia omassa kehittämistoiminnassaan.

Hankkeen kehittämät hyvät käytännöt ja toimintamallit jaetaan muiden sairaalaopetuksen järjestäjien kanssa kansallisen
koordinaatiohankkeen verkostoyhteistyön ja sen järjestämien tapahtumien kautta.

Mitä tiedonkeruumenetelmiä / mittareita tullaan käyttämään hankkeen tulosten osoittamiseksi?

Sairaalaopetuksessa on valtakunnallinen tilastointiperinne, johon kytketään myös konsultatiivisen sairaalaopetuksen
tilastoinnit. Tilastointi käsittää sekä määrällisiä (konsultoitujen oppilaiden / koulujen määrä, konsultaatiotarpeen syyt, jne.)
että laadullisia kysymyksiä (konsultaatiokäytänteet ja niiden toimivuus).

Valtakunnallinen yliopistotasoinen tutkimus määrittää omassa tutkimussuunnitelmassaan tarkemmat mittarit, joilla
kehittämistyön valtakunnallista ja alueellista vaikuttavuutta mitataan. Osallistumme aktiivisesti tutkimuksen toteuttamiseen.
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Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Tämä hanke on rakennettu osana valtakunnallista sairaalaopetusverkoston kehittämistyötä, jota koordinoi Turun kaupunki.
Siten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyjä hakukohtaisia myöntöperusteita (kohdentuminen pedagogiseen sekä
ennaltaehkäisevään ja tilannearviota rakentavaan konsultaatioon). Saatava rahoitus käytetään hakuohjeen mukaisesti.

Helsingin kaupunki on sairaalaopetuksen järjestäjäkunta ja avustus kohdentuu sairaalaopetusyksikön toiminta-alueelle.
Hankkeen toimijat tekevät jatkuvaa yhteistyötä lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä muiden erikoissairaanhoidon alojen
kanssa. Eri alojen ammattilaisten tietotaitoa hyödynnetään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeeseen osallistujat sitoutuvat valtakunnalliseen pitkäkestoiseen koulutukseen, tutkimukseen ja raportointiin, jota
koordinoi Turun kaupunki.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin, ministeriöstä myönnettävien avustusten yleisiin perusteisiin?

Hanke on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Avustuksen myöntäminen on perusteltua ja tarpeellista valtion avustuksen
käytölle asetettujen tavoitteiden, laadun ja laajuuden kannalta.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

Ei käytetä.

Muuta

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 400 000,00 €
Toimitilakulut, jotka aiheutuvat hankkeesta
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulut

Yhteensä 400 000,00 €

Listaa tehtävät, joissa henkilön vuositulot sivukuluineen tai palkkio ylittää 80.000 euroa

Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 320 000,00 €
Oma rahoitus 80 000,00 €
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 400 000,00 € 80.00%

Liitteet

Hyväksynnät

26.01.2021 Katja Utti-Lankinen

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti
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Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Saapumisaika: 26.01.2021 09:59

Hakemus 128220 Sivu 6


