
     
 

OPPIMISVAJEEN PAIKKAAMINEN 2021-2022 
- Koronapandemian aikana lisääntyneiden poissaolojen ja etäopetusjaksojen aiheuttamien oppimisvajeiden 

paikkaaminen  

 

Tiivistelmä  
Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen 
liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaan-
ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perus-
opetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa. 
 
Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmän muodostavat esi- ja perusopetuksessa olevat lapset ja heidän perheensä.  
 
Aikataulu 6.9.2021-31.12.2022 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on poikkeustilanteen aiheuttaman lasten oppimisen erojen ja valmiuksien tasaaminen. Suomen kielen kehittymisen 
turvaaminen maahanmuuttajalapsilla ja varhainen puuttuminen tuen tarpeisiin. Yhteistyö vanhempien kanssa tasoerojen pie-
nentämiseksi. 
 
Toimenpiteet ja tulokset 
Perusopetuksessa avustuksen turvin tarjotaan ylim. tukiopetusta niille oppilaille, joilla havaitaan olevan oppimisvajetta. Kotitaus-
tan aiheuttamia eroja kavennetaan. Lisätään ohjaajille työtunteja luokkatyöskentelyyn. Resurssiopettajan tuntimäärää lisätään 
samanaikaisopetukseen. Erityisopettajien tuntimäärää lisätään tehostetun tuen oppilaisiin. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-
sessa panostetaan tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen. S2 -opetusta lisätään. 
Esi- ja perusopetuksessa: Lukuvuoden alussa tehdään oppimisseuloja 0-9 luokille, joiden tulosten ja opetushenkilöstön aiemmin 
tekemien havaintojen perusteella suunnitellaan ja aikataulutetaan tukitoimet. Tukitoimien vaikuttavuuden seuranta oppimis-
seuloilla toteutetaan lukukausittain. Tiedottaminen tapahtuu sähköisillä alustoilla: Wilma, nettisivut, sosiaalinen media, sekä 
mediatiedotteen kautta myös perinteisessä mediassa. Vanhempainilloilla sitoutetaan vanhempia ja ohjataan mukaan toteutta-
maan osaltaan tukitoimia ja seuraamaan niiden vaikuttavuutta kotona. 
Varhaiskasvatuksessa: Tuen tarpeiden lapsille tehdään toimintakauden aikana Kettu-testejä, joiden tulosten ja varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön havainnoinnin perusteella suunnitellaan ja toteutetaan lapsen tarvitsemat tukitoimet. Erityisen tuen lapsien 
kanssa avustajat voivat toteuttaa yksilöllistä tukea ja avustamista, sekä auttaa muuta varhaiskasvatushenkilöstöä lapsen yksilölli-
sen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa. 
Suomi toisena kielenä eli S2-toimintaa varten lasten kanssa tehdään kielen kehitykseen liittyvää testausta. Toimintakauden 
loppuessa testit uusitaan. 
Vanhempien tiedottaminen tuen tarpeiden toteutumiseen liittyen tapahtuu päivittäisessä vuorovaikutuksessa lasten tuonti- ja 
hakutilanteissa sekä sähköisen Daisy-järjestelmän kautta. Esiopetuksen piirissä erityisen tuen lapsilla on käytössään 
myös Wilma-järjestelmä. Vanhempainiltoja järjestetään joko sähköisesti tai perinteisin menetelmin. 
 
Kustannukset ja rahoitus  
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä 115000 € ( 95 %)  Valtion erityisavustuksen varhaiskasvatukseen ja esi- ja perus-
opetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022. Kalajoen omarahoitusosuus on 5. 
Myönnetyt varat käytetään henkilöstökuluihin ja ulkopuolisiin palveluhankintoihin.  
 
Vastuuorganisaatio 
 Kalajoen kaupungin sivistyspalvelut, varhaiskasvatus ja  opetuspalvelut. Hankkeen johtaja Tiina Kangas. Yhteyshenkilöt: Anna-
Maria Palo, Raumankarin koulun rehtori / perusopetus ja Elina Nygård / varhaiskasvatus. 


