Vanhempainilta 1.3.2022
Varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi
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Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset asiat

• Esiopetukseen ilmoittautuminen on ollut ja lapsille toimitettu/toimitetaan päätökset
esiopetuspaikoista
• Seuraavaksi edessä tulevan toimintakauden paikkojen haku.
• Maaliskuun aikana myös erillinen kaksivuotisen esiopetuksen ilmoittautuminen kokeiluun valituille
lapsille. Tullaan järjestämään erillinen infotilaisuus huoltajille.
• Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua
alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja
varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
• Hakuohjeet https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hakeminen-paivahoitoon
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Hyväksytty Esiopetuksen selvitys
2023 -2024 lukukaudesta
eteenpäin
-Monituottajamalli

3.3.2022

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 16.11.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy selvityksen esiopetuksen järjestämisen
vaihtoehdoista ja päättää, että esiopetus järjestetään 1.8.2023 alkaen monituottajamallin
mukaisti. Esiopetuksen kilpailutuksen periaatteet ja hankinnan kriteerit tuodaan lautakunnan
päätettäväksi ennen kilpailutuksen aloittamista. Sivistys- ja kulttuurilautakunta lisäksi
päättää, että selvityksen tehnyt työryhmä valmistelee monituottajamallin käyttöönoton
toteutuksen ja laatii esiopetukseen oppilaaksioton periaatteet vuoden 2022 aikana.
Alatyöryhmät valmistelevat esiopetuksen alueellista toteutusta osallisuuden mahdollisuudet
huomioiden.
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Monituottajamalli
Toimipaikat
• Esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja kouluilla järjestämisen kriteerien mukaisesti
• Esiopetusta järjestävät yksiköt päätetään 3-5 vuodeksi (esiopetus ostopalveluna edellyttää kilpailutusta)
Pedagogiikka
• 5-8-vuotiaiden pedagogiikan vahvistaminen ja kehittäminen
• Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) yhteisen työn pohjana
• Joustavat, yksilölliset opinpolut (erilaiset joustavat mallit, VSOP)
Ryhmäkoko
• Minimiryhmäkoko 14, maksimiryhmäkoko 21. Esiopetusryhmän minimiryhmäkoon vaatimuksesta voidaan poiketa kielipainotteisten
esiopetusryhmien, vaihtoehtopedagogiikan jatkumoiden turvaamiseksi, tuen tarpeisten lasten määrän tai pitkien kuljetusmatkojen päässä olevilla
alueilla
• Suhdeluku 1:7 koko päivän ajan
Tilat
Esiopetuksen järjestämisen
• Tilat ja oppimisympäristöt kokoaikaiseen esiopetukseen (lapsen ehyt päivä)
strategia on taustalla
Henkilöstö
palveluverkon vuosittaisessa
• Pätevien opettajien/kahden opettajan ryhmät (henkilöstörakenne 2030)
tarkastelussa
• Muodostetaan alueella esi- ja alkuopetuksen tiimejä arjen yhteistyöhön
Pedagoginen tuki ja oppilashuolto
• Tuen jatkumot ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tukeen
• Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilaaksiotto- periaatteet esiopetukseen
• Valmistellaan esiopetukseen oppilaaksiotto -periaatteet käyttöönotettavaksi keväällä 2023

Oulun varhaiskasvatuspalvelut ottavat käyttöön eVakaasiakasjärjestelmän
• Oulun kaupungin varhaiskasvatus luopuu Vaka Efficasta ja siirtyy käyttämään eVakaasiakastietojärjestelmää.
• Tavoitteena on, että eVakan myötä varhaiskasvatuspalveluiden asiointi- ja
hallintoprosesseissa siirrytään täysin digitaaliseen toimintatapaan. Tulossa on muun
muassa lapsen sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma.
• Nykyisen suunnitelman mukaan eVaka otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.5.2022.
• Oulun kaupunki kehittää eVakaa yhteistyössä Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien
kanssa.

• Keväinen käyttöönottoprojekti toteutuu yhteistyössä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen
kanssa.
• Oulun ja Turun eVakan toteuttajakumppanina toimii Gofore.
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Asiakastilanne
Varhaiskasvatuslain muutokset ovat muuttaneet palvelutarvetta ja perheiden palvelukysyntää
• Henkilöstön suhdeluku 1.8.2019
• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen 1.8.2020
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain uudistus 1.8.2021
• Tulorajojen nosto 26 % ja sisarusalennuksen lasku 50 %→40 %
• Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen 1.8.2021
• Pienten alle 3-vuotiaiden osallisuuden kasvu → tähän ei ole osattu varautua tässä laajuudessa

• Päiväkoteihin on ollut jonossa paljon uusia pieniä lapsia

• Kevään osalta tilanne saadaan järjestymään tiivistämällä ryhmiä:
• Purkamalla paikkalukuja palkkaamalla tilalle varhaiserityisavustajia ja S2 opettajia
• Joustavalla ryhmien suunnittelulla kesken vuoden
• Yksittäisiä lisäryhmiä perustetaan
• Yksityisen kanssa neuvoteltu mm Haukiputaalle yhden lisäryhmän perustaminen
• Varhaiskasvatuksen paikkatilanteeseen 2022-2023 arvioidaan tilojen lisäkapasiteetin tarve, joka
viedään sivistys- ja kulttuurilautakunnalle päätöksentekoon maaliskuussa 2022
3.3.2022

Mitä on aiemmin tehty palveluverkkomuutoksia vuosina 2021-2022
• Soittajankankaan päiväkodin Lounatuulen yksikkö 16.8.2021 (n. 60 lasta)
• Pitkäkankaan päiväkodin filiaali Vesselit 16.8.2021 (21 lasta)
• Salonpään päiväkoti aloitti toimintansa 1.11.2021. (+1 ryhmä lisää nykytilanteeseen)

• Hintan päiväkoti (8 ryhmää) aloitti toimintansa 1.1.2022 (+3 ryhmää lisää nykytilanteeseen)
• Lisäryhmiä lisätty vuonna 2021, 13 ryhmää, avoimen ryhmiä supistettu/yhdistelty 6 ryhmän verran
• Yksityisille laajennuksia Kristillinen päiväkoti (+20 asiakaspaikkaa), Runokerä (+12 asiakaspaikkaa &
Satusiipi +12 asiakaspaikkaa), Tähtelä (+21 asiakaspaikkaa) ja Huvikumpu (+4 asiakaspaikkaa) +
Taikametsäntarha ( + 12 )
• Oulunsalon, Mäntypellon uusi päiväkoti valmistuu 1.9.2022 8 ryhmää (Saloilan päiväkoti, sekä Kuovit JAO ja
Kauppiaantie lakkaa) → Tarkastellaan tarve kevään aikana ja mahdollisesti jatketaan tarpeellisten tilojen käyttöä
• Uusi Hiukkavaaran Vaskikankaan päiväkoti (8 ryhmää) käynnistyy elokuussa 2022 sekä Hiukkavaara 2. päiväkoti (5
ryhmäinen) valmistuu lokakuu 2022
Vuosille 2023- 25 kunnalliset ja yksityiset päiväkodit:
•

Heinätori 08/2023 , Kaijonharjun 08/2023 2 lisäryhmä, Allinpuisto 01/2024 tai 08/2024

•

Pilke Karjasilta tulossa, Pilke Pateniemen ranta, aikataulu tarkentuu

•

Useiden yksityisten palveluntuottajien kanssa neuvoteltu toiminnan laajentamisesta
• Päiväkoti Mansikkamaa
• Englanninkielinen leikkikoulu
• Punavarpunen
• Päiväkoti Taikametsäntarha

Palveluverkkoprosessi keväällä 2022

touko-kesäkuu

maalis-huhtikuu
tammi-helmikuu

Alue 2 (pohjoinen) Kello-Kiviniemi- osa
Haukiputaasta (Takkuranta)

marras-joulukuu
Alue 3 (keskinen) Tuira-Keskusta

lokakuu

Siku-ltk
21.6.2022

Alue 4 (eteläinen) Kaakkuri-Kaukovainio

Alue 5 (itäinen) Kiiminki

Alue 1 (itäinen) Hiukkavaara, Myllyoja, Hintta, Laanila, Korvensuora

KH:n lähetekeskustelu 27.9.
.
.
SIKU-ltk:n työpaja
5.10.
.
SIKU –jory projektisuunnitelma 1.11.

SIKU&YYP –ltk:t
16.11.2021
SIKU-ltk työpaja
23.11.2021

SIKU -ltk
22.2.

KV 4.4.
(päätös)
KH
14.3

KH 7.2
(info)

SIKU -ltk
18.1. (info)

Hallintosääntö
päivitys

SIKU-ltk
8.2.

Palvelulinjaukset ryhmät

KH 19.4.

ryhmät ryhmät

MATOpäätöksenteko
28.2.2022

KV 25.4.
(päätös)
KHpuheenjohtajat
4/2022.

Varhaiskasvatuslain uudistukset 1.8.22 alkaen
Laissa säädetään uutena lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan
tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista,
tuen muodoista, tukipalveluista, hallintopäätöksen antamisesta sekä
muutoksenhausta.
• Tuki on lapsen tuen tarpeen mukaan esi- ja perusopetuksen mukaisesti kolmiportaista
tai -tasoista (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Tämä muodostaa vahvemman jatkumon
esi- ja perusopetukseen.
• Tehostetun ja erityisen tuen tasolla lapselle tehdään hallintopäätös annettavasta tuesta.
• Tuki toteutetaan osana varhaiskasvatuksen toimintaa inklusiivisesti.
• Lakia sovelletaan kaikkiin Varhaiskasvatuslain alaisiin toimijoihin (julkinen/yksityinen
varhaiskasvatus)
• Valmistelutyö lain muutokseen käynnissä ja samalla käynnissä tuen strategian päivitys

• Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.8.22 alkaen on päivitetty ja
Oulun paikallinen varhaiskasvatus on päivitystyön alla
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Hallintopäätös
tehostetusta ja
erityisestä tuesta

TUKITOIMET
•

•

Rakenteelliset,
hoidolliset ja
pedagogiset
tukitoimet
Yhteistyö
huoltajien
kanssa

•

Monialainen
yhteistyö

•

Erityisopetus
ja konsultaatio

•

Tukipalvelut

Erityinen

tuki

Tehostettu tuki

Se, että lapsi ei vielä
osaa opetuksen
kieltä vieras- tai
monikielisen
taustansa vuoksi ei
lähtökohtaisesti ole
varhaiserityiskasvatuksen piiriin
kuuluva asia.

Yleinen tuki
LAADUKAS VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle,
oppimiselle ja hyvinvoinnille.
Oppimisvaikeuksia ennaltaehkäistään pedagogisilla järjestelyillä ja
erilaisilla työtavoilla mm.
•
suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen
•
ryhmien joustava muuntelu
•
oppimisympäristöjen muokkaaminen
•
selkeä päiväjärjestys
•
päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia.

Perustettu 16 uutta
varhaiskasvatuksen
erityisopettajan
tehtävää ja 7 S2
varhaiskasvatuksen
opettaja tehtävää

Muita asioita
• Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat keskeytyneet
• Tiedotamme perheitä heti, mikäli mahdollisia toimia kohdistuisi varhaiskasvatukseen
Ukrainan tilanne saattaa puhuttaa lapsia , Keskustelun tueksi löydät materiaalia seuraavista
lähteistä:
• Mieli ry: Mitä voin tehdä, jos puheet sodasta huolestuttavat https://mieli.fi/uutiset/mita-voitehda-jos-puheet-sodasta-huolestuttavat/

• MLL: Kuinka puhua kansainvälisistä kiireistä ja sodan uhkakuvista
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsiuutistulvassa/
•
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Kiitos ja hyvää laskiaistiistaita
Oulun Varhaiskasvatuspalvelut
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