
HANKKEET
Kasvatus ja opetus -yksikkö
sivistyslautakunta 15.11.2022



YKSIKÖIDEN YHTEISET



VARHAISKASVATUKSEN OSUUS
• avustus 23 500 €, omavastuu 1 250 €
• avustuksella vahvistetaan erityisesti kotona työskentelevien perhepäivähoitajien 

hoidossa olevien lasten tukea, jotka korona-aikana ovat jääneet vähemmälle, 
kun henkilökunta ei ole voinut siirtyä yksiköstä toiseen

PERUSOPETUKSEN OSUUS
• avustus 63 500 €, omavastuu 3 350 €
• tavoitteena korona-avustuksen vaikutusten vähentäminen lisäämällä tukea 

oppilaille, jotka koronaviruksen vaikutuksen aikana ovat jääneet oppimisessa 
muista jälkeen

HANKKEEN TOTEUTUS
• Rahoitus yhteensä 91 600 €  
• Hanke on päättynyt, hanke toteutui myönnetyn rahoituksen vuoksi suunniteltua 

pienempänä

YHDESSÄ PÄRJÄÄMME
koronaviruksen aih. poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen 2021—2022 



• Rahoitusta myönnetty 120 000 €, omavastuu 6 315,79 €

• Avustusta haettiin koronaepidemian vuoksi säännöllisestä koulunkäynnistä 
irtautuneiden oppilaiden oppimismotivaation ja kouluun palaamisen 
tukemiseen ja

• lisäksi hankkeella paikataan osaamisvajetta suhteessa opetussuunnitelman 
osaamistavoitteisiin ja vieraskielisten oppilaiden opetuskielen osaamista

KORONASTA KOHTI UUTTA
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen 
koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024



VARHAISKASVATUS 1/2
Vuorotellen vahvemmaksi

• käyttöaika 2022-31.12.2023
• avustus 72 000 €, omavastuu 18 000 €
• Vuorohoitopedagogiikan vahvistaminen 

vuorohoidossa sekä erilaisista perhetaustoista 
johtuvien erojen tasoittaminen.

• Hankerahoituksella palkataan resurssiopettaja ajalle 
1.8.2022 – 31.12.2023 sekä varhaiskasvatuksen 
perheohjaaja ajalle
1.1. – 31.12.2023.



Varhaiskasvatuksen perheohjaajan 
palkkaaminen 2021 - 2022

• käyttöaika 1.1.2022-31.12.2022
• avustus 40 000 €, omavastuu 10 000 €
• hankerahoituksella palkattu 

varhaiskasvatuksen perheohjaaja

Varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen 
käyttöönotto, tukitoimien uudelleen 
organisointi ja henkilöstön koulutus.

• Hankeavustus 100 000 €, hankkeen 
kokonaiskustannukset 125 000 €

• Varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen 
käyttöönotto, tukitoimien uudelleen 
organisointi ja henkilöstön koulutus.

• Käyttöaika 10.5.2022- 31.12.2023 saakka
• Hankerahoituksella palkataan 

varhaiskasvatukseen 
resurssierityisopettaja ja kaksi 
ryhmäavustajaa. Lisäksi hankerahoituksella 
järjestetään henkilöstölle koulutusta liittyen 
uuden varhaiskasvatussuunnitelman 
käyttöönottoon painottuen kolmitasoiseen 
tukeen.

VARHAISKASVATUS 
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PERUSOPETUS



Käynnissä olevat hankkeet 1/3
Koulutuksellisen tasa-arvon 
edistäminen ja erityisop. laadun kehitt. 
2021-2022

• avustus 113 250 €, omavastuu 28 
312,50 €

• Hanke on päättynyt
• Avustuksella vahvistetaan koulujen 

mahdollisuuksia tukea oppilaiden 
koulunkäyntiä lähikoulussa 
palkkaamalla kouluihin 
resurssiopettajia ja/tai erityisopettajia / 
konsultoiva erityisopettaja. 
Toimenpiteillä pyritään 
toimintakulttuurin muutokseen ja 
lähikouluperiaatteen vahvistumiseen.

Lähikouluperiaatteen vahvistaminen ja 
varhaisen tuen lisääminen siten, että 
jokaisen oikeus oppia toteutuisi

• avustus 168 400 €, omavastuu 42 100 €
• Hankeaika 31.12.2023 saakka
• Avustuksella vahvistetaan 

lähikouluperiaatteen toteutumista ja 
lähikoulujen mahdollisuuksia tukea 
tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia 
sekä esimerkiksi 
maahanmuuttajaoppilaita palkkaamalla 
resurssi- ja erityisopettajia sekä
koulunkäynninohjaajia.



Perusopetuksen käynnissä olevat 
hankkeet 2/3

Kestävästi koulutiellä

• Valtion erityisavustus perusopetuksen 
kestävyys- ja ilmastokasvatukseen

• avustus 53 820 €, omavastuu 5 980 €
• Hankeaika 27.9.2022—31.5.2024
• Hankkeessa kehitetään koulujen 

toimintakulttuuria ja 
oppimisympäristöjä vahvistamaan 
arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta 
ja  aktivoidaan sekä osallistetaan 
nuoria käytännön ympäristötyöhön ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

• Hanke toteutetaan yhteistyössä 
kestävästi lukiossa -hankkeen kanssa

Lisäresurssin varmistaminen 
ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn 
sekä tasalaatuisuuden varmistamiseen 
oppilashuollossa

• Käyttöaika 31.12.2022 saakka
• Yhteishanke Pohjois-Satakunnan 

seutukunnan kanssa
• Avustus 25 000 €, hankkeen 

kokonaiskustannukset 35 715 €
• Hankkeella palkattu kuraattori, haussa 

vielä ostopalvelupsykologi 



Käynnissä olevat hankkeet 3/3
Pori-vetoiset yhteishankkeet

Oppimisen tuen ja inkluusion 
kehittäminen esi- ja perusopetuksessa II

• Käyttöaika 1.2.2022-31.12.2022
• Avustus 38 400 €, hankkeen 

kokonaisrahoitus 48 000 €
• Oppimisen tuen kehittämiseen
• Hankkeessa palkattu nepsykoordinaattori 

kehittämään erityisesti nepsy-oireisten 
koulunkäynnin tukea

• Lue lisää hankkeesta: 
https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvat
us-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-tu
ki/

Inklusiivinen Satakunta

• Käyttöaika 1.1.2023-31.12.2023
• Avustus 16 200 €, koko hanke 18 000 €
• Hankkeessa palkataan osa-aikainen 

konsultatiivinen erityisopettaja 
kehittämään monialaista yhteistyötä 
(koulutuksen järjestäjä-hyvinvointialue) 
ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten tukikeinoja 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 

https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-tuki/
https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-tuki/
https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-tuki/


Perusopetuksen oppilaanohjauksen 
kehittämisverkosto (Pori)
• ei omaa rahoitusosuutta
• yhteyshenkilö Porissa Antti 

Jokinen-Amee

Innovatiivisten oppimisympäristöjen 
verkostohanke
• laaja verkosto
• Kankaanpään edustajana Kari 

Kähkönen

Yhteishankkeet, joissa perusopetus mukana

Harrasta Kankaanpään kouluissa
• Liikuntatoimen hanke, koordinaattorina 

Katri Anttinen
• Hanke järjestää maksutonta 

harrastustoimintaa koulupäivän 
yhteydessä



Hyvä tietää: lakimuutoksia 1.1.2023
• Harrastamisen Suomen mallin rahoitus on 

kirjattu osaksi nuorisolakia (1285/2016) § 
12. Harrastustoiminnan järjestäminen 
jatkuu kuntien vapaaehtoisena tehtävänä.

• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettuun lakiin (1705/2009) on lisätty § 
44 a, jossa säädetään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta edistäviin 
toimenpiteisiin, enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan, myönnettävästä 
avustuksesta. 



LUKIO



Suokansan sydänmailla

• Kankaanpään kaupungin hallinnoima 
LH Global Geoparkin 
ympäristökasvatusta yhteistyössä 
muiden Geopark -alueeen koulujen 
kanssa kehittävä hanke

• Hanke 85 100 €, josta 10 % kunnan 
omaa rahoitusta

• Hanke päättyy 30.6.2023 
• Geoedu Lauhanvuori-Hämeenkangas 

Geopark

LUKIO 1/3
Leader-hankkeet

Yhdessä olemme enemmän

• Liikuntakasvatuksen kehittämishanke 
• KV-kumppani Aluksne, Latviassa
• Hanke 47 000 €, josta kunnan omaa 

rahoitusta 15 510 €
• Hanke on päättynyt 
• https://www.facebook.com/togetherwe

aremore/

https://www.facebook.com/Geoedu-Lauhanvuori-H%C3%A4meenkangas-Geopark-120655315988205
https://www.facebook.com/Geoedu-Lauhanvuori-H%C3%A4meenkangas-Geopark-120655315988205
https://www.facebook.com/togetherwearemore/
https://www.facebook.com/togetherwearemore/


Lukion koronatuki: Yhdessä yli 
vaikeuksien

• Hanke päättyy vuoden 2022 aikana
• Oph:n rahoitus 32 869 €, koko hanke 

34 000 €
• Tavoitteena opiskelijoiden oppimisen 

tukeminen ja oppimisvajeen 
paikkaaminen

• Hankkeeseen palkattu resurssiopettaja 
ja järjestetty mm. kielten tukikursseja ja 
tukiopetusta koronatoimien vuoksi 
oppimisessa jälkeen jääneille

Ympäristökasvatus 2.1

• Käyttöaika 31.7.2023 saakka
• Oph:n rahoitus 27 585 €, koko hanke 

30 650 €
• Innovatiivisten, ympäristökasvatukseen liittyvien 

virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen
• Hankkeessa  järjestetty digitaalisen piirtämisen 

ja lisätyn todellisuuden opintojaksoja ja hankittu 
lukiolle virtuaalioppimista mahdollistavia 
työvälineitä

100Digi
Satakunnan lukioiden yhteinen, Porin hallinnoima 
hanke, jonka kautta järjestetään koulutusta 
opetushenkilöstölle ja yhtenäistetään 
tietojärjestelmiä ja kehitetään mm. Tietosuojaan ja 
hankintoihin liittyviä prosesseja

LUKIO 2/3



Kestävästi lukiossa

• rahoitus 24 750 €, omaavastuu 2 750 €
• Valtion erityisavustus toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen
• Hankkeessa kehitetään lukioiden toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä 

vahvistamaan arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta. Lukioiden ilmasto- ja 
kestävyysosaamista sekä pedagogiikkaa kehitetään; tuetaan ja jalkautetaan 
eurooppalaista kestävyysosaamisen viitekehystä osaksi toimintakulttuuria eri 
oppiaineissa.

• Hankkeessa aktivoidaan ja osallistetaan nuoria käytännön ympäristötyöhön ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä vahvistetaan pystyvyyden 
kokemusta.

LUKIO 3/3



Haussa
• Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille 

koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin
• Myönnetty 

• Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon 
vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023

• Valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten 
varhaiskasvatuksen järjestämiseen

• Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmä 
Valssin käyttöönoton tukemiseen


