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Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022
29.01.2021 - 11.03.2021 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

2 700 000,00 €

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Katja Utti-Lankinen
Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Sähköposti

katja.utti-lankinen@hel.fi
Puhelin

09 310 15053

Internetsivut

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

Avustusta koskevat tiedot
Käyttötarkoitus

Erityisavustuksella on tarkoitus palkata varhaiskasvatuksen  henkilöstöä päiväkoteihin

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Lisätä opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin. Tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja,
rakenteita ja käytänteitä välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien
avulla toteutetaan pienryhmätoimintaa, mahdollistetaan samanaikaisopetus/yhteisopettajuus sekä
erilaiset joustavat ryhmittelyt ja opetusjärjestelyt.
Kehitetään edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia osaksi pysyviä rakenteita.

Haettavan avustuksen määrä

2 700 000,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.01.2022 - 31.12.2022

Hankesuunnitelma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Tarvekuvaus

Helsingissä on 336 päiväkotia, jotka sijaitsevat hyvin erilaisilla alueilla huomioiden muun muassa alueen ikärakenne,
työttömyysaste sekä vieraskielisten lasten  osuus. Erityisavustusta on tarpeen kohdistaa päiväkodeille tasaamaan
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja. Avustuksella mahdollistetaan laadukas ja tasa-arvoinen
varhaiskasvatus sekä oppimisen tuki kaikille lapsille riippumatta heidän asuinalueestaan.

Tavoitteet

Erityisavustuksella toteutetaan joustavia opetusjärjestelyitä, jotka tukevat kaikkien lasten oppimista ja positiivista
minäkuvaa oppijana. Haettavan avustuksen avulla toteutettavia pedagogisia ratkaisuja muun muassa:
pienryhmätoimintaa, yhteisopettajuutta sekä samanaikaisopettajuutta lisätään.

Varhaiseen tunnistamiseen, tuen tarpeen havaitsemiseen ja puuttumiseen tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia,
ennaltaehkäisemään erityisen tuen tarvetta ja lastenhoitajia sekä erityisavustajia vahvistamaan lapsen osallisuutta
lapsiryhmässä.

Toteutustapa

Haemme valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen opettajien lastenhoitajien ja erityisavustajien, suomi/ruotsi- toisena
kielenä opettajien  sekä monikielisten ohjaajien palkkaamiseen. Erityisavustuksella palkattava henkilöstö mahdollistaa
joustavan pienryhmätoiminnan  monipuolisten
menetelmien käytön sekä erilaiset toimintaympäristöjen järjestelyt.

Monikielisen ohjaajan mallintamiseen ja sen edelleen kehittämiseen palkataan monikielisiä ohjaajia. Monikielisten ohjaajien
avulla  jatketaan lasten osallisuuden ja arjen tukemiseen, ohjaukseen sekä ohjaajan kieli- ja kulttuuritietoisuuden
jakamiseen kohdistuvaa mallintamista ja pilotointia.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Ei

Yhteistyötahot

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

-

Kohderyhmä

Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevat lapset ja heidän huoltajat, sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Aikataulu

Avustuksen käyttöaika 1.1.2022 - 31.12.2022

Tulokset

Lapsen tuen tarve huomataan aikaisemmin, siihen puututaan dynaamisemmin ja joustavammin ja se pystytään antamaan
entistä useammin lapsen lähipäiväkodissa. Yhdessä tekeminen ja joustavat opetusjärjestelyt lisääntyvät. Opettajien
toimiminen samanaikaisopettajina vahvistaa opettajien osaamista kaikkien oppijoiden tukemista omassa lähipäiväkodissa.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivel hälvenee ja tukea tarvitsevan lapsen siirtymä esiopetukseen sujuvoituu. Lasten
hyvinvointi paranee ja toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä. Suomi/ruotsi toisena kielenä-opettajien toimiminen
samanaikaisopettajina vahvistaa lasten
suomen/ruotsin kielen kehitystä.
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Tulosten hyödyntäminen

Kehitettyjä uusia pedagogisia toimintatapoja hyödynnetään inklusiivisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Mitä tiedonkeruumenetelmiä / mittareita tullaan käyttämään hankkeen tulosten osoittamiseksi?

Päiväkodeille  tehdään arviointikysely tasa-arvorahan käytöstä ja sen vaikutuksista lapsille ja toimintaan.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Helsingin kaupungilla on varhaiskasvatuksen järjestämislupa.
Avustuksen käyttösuunnitelma on myöntöperusteiden mukainen.

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

Tukee lähipalveluperiaatetta ja mahdollistaa välttämättömän ja riittävän varhaisen tuen lapsen lähipäiväkodissa.
Rahoituksella  tuetaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta, inkluusion edistämistä, oppimisen ja hyvinvoinnin,
tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipäiväperiaatteen vahvistamista sekä lapsen saamaa oikea-
aikaista tukea.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

Ei ole

Muuta

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 3 375 000,00 €
Toimitilakulut, jotka aiheutuvat hankkeesta
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulut

Yhteensä 3 375 000,00 €

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

Ei ole

Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 2 700 000,00 €
Oma rahoitus 675 000,00 €
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 3 375 000,00 € 80.00%

Hakukohtaiset kysymykset
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Kuinka paljon lapsia on maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä (tarkoitetaan lapsia, joilta maksua ei peritä koska se on alle minimin 27 eur/kk)?

9 212

Liitteet

Hyväksynnät

09.03.2021 Katja Utti-Lankinen

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti

Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys
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