
   

VARHAISEN PUUTTUMISEN JA TUKIMUOTOJEN KEHITTÄMINEN SEKÄ VARHAISKASVATUK-
SEN HENKILÖSTÖN OHJAUS-HANKE, 1.8.2020 - 31.12.2021 

Tiivistelmä 
Kalajoelle oli saapunut ja saapui koko hankkeen ajan monikulttuurista väestöä työperäisen muuton sekä pakolaisuuden kautta. 
Tilanne oli Kalajoella uudehko ja lähitulevaisuudessa työperäisen maahanmuuton uskottiin kasvavan voimakkaasti naapurikun-
taan rakennettavan ydinvoimalan myötä. Suomen kielen kehittyminen kotoutumisen ja tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien 
turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Hankeavustuksella vastataan tähän tarpeeseen.  Kalajoen kaupunki on saanut valtion-
avustusta tähän varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen kehittämisen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaushankkeeseen 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
 
Kohderyhmä:  
Hankkeen kohderyhmänä olivat yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea tarvinneet lapset, S2- suomea 
toisena kielenä puhuneet lapset sekä heidän perheensä. Lisäksi kohderyhmänä ovat olleet lasten kanssa työskentelevät eri 
toimijat, sidosryhmät sekä varhaiskasvatuksen työntekijät.  Lasten määrä yhteensä 476, hankkeen tuoman tuen piirissä 110, ja  
S2-lapsia 21. Sidosryhmien määrä (organisaatiot): 7 kpl. 
 

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 ja yhteistyökumppanit 
Hankkeessa palkattiin ohjaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja ryhmäavustaja sekä S2-lastenhoitaja. Erityisopettaja 
tiedotti hankkeesta ja kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tuen -käsikirjasta, osallistui tilaisuuksiin kuunnellen osallisten 
mielipiteitä, ja järjesti pedagogisia iltoja kolmiportaisen tuen mallin käyttöönottamiseksi ja soveltamiseksi käytännössä 
varhaiskasvatuksessa yleisenä tukena tai tehostetun ja erityisen tuen antamisessa. Erityisopettaja seurasi toteutusta ja 
antoi ohjausta sekä laati materiaaleja sekä antoi ohjausta yksittäisille lapsille. Tuen vaikutusta seurattiin. Ryhmäavustajat 
tukivat ja ohjasivat lapsia päiväkodin arjessa ja teki yhteistyötä erityisopettajan kanssa ja piti kahdenkeskisiä tuokioita tukea 
tarvitsevien lasten kanssa. S2-lapsiin suuntautunut ryhmäavustaja järjesti yksilö ja pienryhmätuokioita. 

 
Yhteistyökumppaneita ovat olleet erityisopettajalle, ryhmäavustajille ja S2 lastenhoitajalle Kalajoen varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, erityisen tuen koordinaattori, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, päiväkotien johtajat, 
varhaiskasvatuksen henkilökunta, lasten vanhemmat, neuvola ja kasvatusneuvola, sosiaalityöntekijät sekä terapeutit 
(puhe-, toiminta-, fysioterapeutit). Lisäksi yhteistyötä tehtiin muiden lapsen asioita hoitavien tahojen kanssa heidän 
päivähoitoryhmissä käyntien ja Teams- verkostopalaverien aikana. 
 
Lasten vanhempien kanssa tehty yhteistyö on sisältänyt lapsen asioista tuonti- ja hakutilanteissa sekä puhelimitse. 
Erityisopettaja osallistui myös varhaiskasvatussuunnitelmien palavereihin ja monialaisiin palavereihin asiantuntijana. 
 
 
Tulokset 
Hankkeen aikana tuotettiin seuraavat materiaalit: Kolmiportainen tuki Kalajoen varhaiskasvatuksessa, Varhainen puuttuminen ja 
varhainen tuki, Yleisen ja tehostetuen tuen tukitoimia, Huolen puheeksi ottaminen, Tunnetaidot ja tunteiden säätely, Tunnekas-
vatuksen menetelmiä ja kirjoja, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus Kalajoella, Lapsen havainnointiohjeistus perhe-
päivähoitoon, Pienten pedagogiikka, S2 materiaalipaketti. 
 

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus 
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi hankkeelle 132 240 € kustannusarvion ja myönsi avustusta 105 792,00 €.   
Myönnetyt varat käytettiin henkilöstön palkkaukseen. Toteutunut kustannus oli 104 472 €.   

 

Vastuuorganisaatio 
Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, hankkeen johtajana toimi Riku Saksholm. Vastuullinen palvelun yhteyshenkilö on 
Varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård. 
 
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 


