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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

475 000,00 €

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Katja Utti-Lankinen
Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala, kehittämispalvelut

Sähköposti

katja.utti-lankinen@hel.fi
Puhelin

0931015053

Internetsivut

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

Avustusta koskevat tiedot
Käyttötarkoitus

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen sekä inkluusion kehittäminen Helsingin varhaiskasvatuksessa.

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Tavoitteena on mallintaa varhaiskasvatukseen kolmiportainen tuki ja  luoda kaupunkitasoinen systemaattinen tapa tuen
tarpeen arviointiin

Haettavan avustuksen määrä

475 000,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.08.2021 - 31.12.2022

Hankesuunnitelma
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Tarvekuvaus

Helsingissä on viime vuosina kehitetty kaikille sopivaa varhaiskasvatusta esi- ja perusopetusta, jossa pilottipäiväkotien ja -
koulujen kanssa on luotu erilaisia malleja joustaviin opetusjärjestelyihin. Tarvetta on edelleen kehittää kaupunkitasoisia
inkluusiota tukevia malleja sekä tarkastella olemassa olevia prosesseja ja rakenteita, jotka tukevat inkluusion toteutumista
erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheessa.

Moniammatillinen yhteistyö ja toimintakäytänteet tulee sopia uudelleen. Säännöllisellä tuen tarpeen arvioinnilla ja
moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan, että tuen tarpeen jatkuessa, myös mahdollisesti  tarvittava tutkimusprosessi
etenee.

Hankkeen avulla voidaan kaupunkitasoisesti koordinoida ja mahdollistaa alueellinen kehittäminen.

Tavoitteet

Tavoitteena Helsingissä on vahvistaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintaa koko kaupungissa.

Kehittää kolmiportaisen tuen käytänteet ja tukimuodot suomen- ja ruotsinkieliseen päiväkotihoitoon ja vuorohoitoon,  niin,
että mahdollisimman moni lapsi saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan.

Tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen systemaattinen tapa tuen tarpeen arviointiin.

Tavoitteena on osaamisen kehittäminen inklusiivisen toimintatavan omaksumiseksi.

Toteutustapa

Jatketaan jo aloitettua kehittämistyötä ja laajennetaan sitä kaikkiin päiväkoteihin: lapsiryhmien muodostaminen pedagogisin
perustein, moniammatillinen työskentely päiväkodissa ja osaamisen kehittäminen.

Kehittämistyön toteutuksessa huomioidaan päiväkotien erilainen lähtötilanne. Päiväkotikohtaisessa kehittämistyössä
hyödynnetään ulkopuolista ohjausta.

Selvitetään ja kartoitetaan Helsingin varhaiskasvatuksessa käytössä olevat  tutkimusperusteiset menetelmät ja interventiot
lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Määritellään varhaiskasvatuksen tehostettu tuki Helsingin kunnallisessa päiväkotihoidossa

Tavoitteiden mukaisia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä VIP- verkoston kanssa

Järjestetään henkilöstölle positiivinen pedagogiikka ja miniNepsy- koulutusta.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Ei

Yhteistyötahot

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvat perhekeskukset.

Helsinki on osallistunut Vip-verkoston toimintaan alusta asti ja on sitoutunut Vip-verkostossa tekemään kuntien välistä
yhteistyötä erityisavustuksen tavoitteiden suuntaisesti. kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut
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Hankkeen arvioitu maantieteellinen laajuus

Helsingin kaupunki.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö päiväkodeissa

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä (arvio)

Hanke koskettaa kaikkia kunnallisia suomen- ja ruotsinkielisiä päiväkoteja (356)

Hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä (arvio)

0

Miten hankkeen kohderyhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?

Hankkeen toimenpiteisiin liittyvää kehittämistä arvioidaan yhteisissä koulutuksissa sekä kehittämistyöhön osallistuvien
itsearvioinnilla.

Aikataulu

1.8.2021-31.12.2022

Tulokset

Yhä useampi lapsi saa tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissa.

Tuen tarpeen suunnittelu, toteutus ja arviointi on systemaattista.

Tulosten hyödyntäminen

Vakiinnuttamisessa hyödynnetään jo kehittämisessä mukana olleiden päiväkotien osaamista.

Kehitettyjä toimintamalleja viedään kaupunkitasoisesti systemaattisesti kaikkiin päiväkoteihin.

Tuloksia hyödynnetään kaupungin opetuksen ja monialaisten palveluiden edelleen kehittämisessä.

Mitä tiedonkeruumenetelmiä / mittareita tullaan käyttämään hankkeen tulosten osoittamiseksi?

Osallistamalla, vaikuttavuuskyselyillä sekä olemassa olevissa eri ammattiryhmien tapaamisissa ja aluerakenteissa.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Tarkoituksena on on suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin
sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen tuen järjestelyjä.

Hankkeen tavoitteet liittyvät moniammatilliseen, eri hallintokuntien, organisaatioiden rajat ylittävään yhteistyöhön.

Hankkeessa hyödynnetään jo kehitettyjä toimintamalleja, joita hankkeessa lähdetään kaupunkitasoisesti implementoimaan
ja edelleen kehittämään.
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Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin, ministeriöstä myönnettävien avustusten yleisiin perusteisiin?

Vahvistamalla matalan kynnyksen palveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä, varmistetaan, että jokainen lapsi saa
tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

Ei käytetä

Muuta

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 275 000,00 €
Toimitilakulut, jotka aiheutuvat hankkeesta
Ulkopuoliset palvelut 200 000,00 €
Muut kulut

Yhteensä 475 000,00 €

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

Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 475 000,00 €
Oma rahoitus 118 750,00 €
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 593 750,00 € 80.00%

Liitteet

Hyväksynnät

21.04.2021 Katja Utti-Lankinen

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti

Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys
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