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19 §
Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulutuksellinen ta-
sa-arvo esi- ja perusopetuksessa 2019
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Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen valtion erityisavus-
tusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 
6731292 euroa ajalle 1.8.2019 – 31.12.2020. Valtionavustuksen koko-
naiskustannukset ovat 8414116 euroa. Omarahoitusosuus on 20 % eli 
1682824 euroa, johon käytetään positiivisen diskriminaation määrära-
haa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan erityissuunnittelijan 

**********

toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjes-
telmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön 
noin 32,2 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarvion momenttiin 
29.10.30.24.1. sisältyvästä määrärahasta. Valtionavustus myönnetään 
opetuksen järjestäjälle hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 
2019–2020.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin 
muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, 
yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvis-
tamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättö-
mään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan toimintamal-
lien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen jär-
jestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia 
sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodos-
tamiseksi, joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppi-
laan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuk-
sessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi
Heidi Roponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakutiedote
2 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia


