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Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Innovatiivisten oppimisym-
päristöjen edistäminen perusopetuksessa 2019, Opetushallitus
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Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea innovatiivisten oppimisympäristö-
jen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa Opetushallituksen valtion 
erityisavustusta 527 000 euroa ajalle 1.7.2019 – 31.7.2021. Omarahoi-
tusosuus on 10,4 % eli 55 000 euroa. 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämistä toteutetaan kaupungin 
suomen- ja ruotsinkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä ja peruskou-
luissa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kehittämispalvelujen peda-
gogisen asiantuntijan

**********

toimimaan innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen
esi- ja perusopetuksessa valtion erityisavustuksen hakemisen sähköi-
sessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero:13/433/2019) valtion 
vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrära-
hasta valtion erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen 
edistämiseen, esi- ja perusopetuksessa. Avustusta voidaan myöntää 
kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla 
on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusope-
tuksen järjestämislupa. 

Hankkeen tavoitteena on keksintöpedagogiikan tukeminen ja digitaali-
sen teknologian käytön syventäminen helsinkiläisissä kouluissa. Tavoit-
teena on parantaa alueellista tasa-arvoa ja rakentaa opettajien, oppi-
laiden ja koulujen johdon kanssa toimintamalli, jonka avulla uudet kou-
lut innostetaan keksintöpedagogiseen kehittämiseen mukaan ja koulu-
jen olemassa oleva varustelu saadaan monipuolisempaan käyttöön.  

Hankkeessa tehdään yhteistyötä yritysten, kaupungin eri toimialojen ja 
oppilaitosten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa uusien pedagogisten so-
vellusten kokeilemisen ja motivoivien projektien kehittämisen yhteis-
työssä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
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Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Hakutiedote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupungin kanslia


