VARHAISEN PUUTTUMISEN JA TUKIMUOTOJEN KEHITTÄMINEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN OHJAUS-HANKE, 1.8.2020 - 31.12.2021
Tiivistelmä
Kalajoelle on saapunut ja saapuu koko ajan monikulttuurista väestöä työperäisen muuton sekä pakolaisuuden kautta. Tilanne on
Kalajoella uudehko ja lähitulevaisuudessa työperäisen maahanmuuton uskotaan kasvavan voimakkaasti naapurikuntaan rakennettavan ydinvoimalan myötä. Hankeavustuksella vastataan tähän tarpeeseen. Suomen kielen kehittyminen kotoutumisen ja
tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Kalajoen kaupunki on saanut valtionavustusta
tähän varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen kehittämisen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaushankkeeseen Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.
Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen asiakkaat ja henkilökunta. Kalajoen kaupungissa on varhaiskasvatusikäisiä lapsia tällä hetkellä 654 lasta,
joista 44 on suomea toisena kielenään puhuvia. Työntekijöitä n. 140.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saada koko Kalajoen alueelle niin kunnallisen kuin yksityisen varhaiskasvatuksen ryhmiin toimivat
käytänteet sekä kolmiportaiseen tukeen että suomi toisena kielenä -opetukseen.
Toimenpiteet, toteutus
Hankkeeseen palkataan ohjaava S2-opettaja, joka jatkaa aiemmin aloitettua suomi toisena kielenä -opetusta ja integroi tehostetun yksilöopetuksen lisäksi sen vielä vahvemmin ryhmille tehtäväksi sekä ohjaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka vakiinnuttaa kolmiportaisen tuen varhaiskasvatuksen käytännöksi. Ohjaavat opettajat kiertävät kaikissa Kalajoen varhaiskasvatusyksiköissä, sekä kunnallisissa että yksityisissä, ohjaten ryhmissä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa pedagogisten asiakirjojen
täyttämisessä, tuen suunnittelussa ja eri menetelmien käyttöönotossa sekä ryhmissä ja yksittäisten lasten ohjaamisessa, tuottavat tarvittavaa materiaalia varhaiskasvatuksen käyttöön sekä osallistuvat vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävään
yhteistyöhön. Ryhmäavustajat vastaavat lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta, toinen tuen tarpeen lasten ryhmissä ja
toinen maahanmuuttajalasten ryhmissä.
Henkilökunnalle järjestetään teeman tiimoilta pedagogisia iltoja, jossa kerrotaan aiheesta ja keskustellaan. Hanke edellyttää
henkilöstöltä toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia ohjauksen kautta. Asiakkaita osallistetaan ottamalla mukaan eri
vaiheisiin ja kysymällä palautetta. Henkilökunnalle järjestetään teeman tiimoilta pedagogisia iltoja, jossa kerrotaan aiheesta ja
keskustellaan. Hanke edellyttää henkilöstöltä toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia ohjauksen kautta. Asiakkaita
osallistetaan ottamalla mukaan eri vaiheisiin ja kysymällä palautetta.
Yhteistyökumppanit
Varhaiskasvatuksen yksityiset palveluntuottajat.
Odotetut tulokset
Hankkeen odotetaan vastaavan erityisvarhaiskasvatuksen ja S2- opetuksen tarpeisiin siten, että tunnistetaan ja puututaan lasten
tuen tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuloksena ongelmien ennaltaehkäiseminen ja sitä hyvin voiva lapsi.
Hänen pohjansa kehittymiselle ja oppimiselle ovat turvattuja koulupolkua ajatellen.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi hankkeelle 132 240 € kustannusarvion ja myönsi avustusta 105 792,00 €.
Myönnetyt varat käytetään henkilöstön palkkaukseen. Kunnan oma rahoitusosuus on 26 448 €.

Vastuuorganisaatio
Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, hankkeen johtajana toimii hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi.
Vastuullinen palvelun yhteyshenkilö on varhaiskasvatusjohtaja Maria Pentinmikko, maria.pentinmikko@kalajoki.fi.
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