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Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta perusopetuksen 
tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen vuosina 
2020-2021
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Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea suomen- ja ruotsinkielisen perusope-
tuksen hankkeelle ”Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettaja-
verkosto 2020-2021” valtionavustusta perusopetuksen tutoropettajien 
toimintaan ja osaamisen kehittämiseen Opetushallitukselta 602 400 eu-
roa. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 
1.1.2020–31.7.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 753 000 
euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 150 600 euroa (20 %), jota ka-
tetaan mm. asiantuntijaopettajatoiminnan kustannuksilla.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa ********** toimimaan Ope-
tushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa tämän 
hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut syksyllä 2019 haettavaksi valtionavustusta 
perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 
yhteensä enintään 6 000 000 euroa (diaarinumero 8/2044/2019). Val-
tionavustuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tu-
toropettajatoiminnan vakiintumista tukevia toimintatapoja ja -malleja 
sekä hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja, kokemuksia ja ver-
kostoja. Hakukelpoisia ovat opetuksen järjestäjät. Valtionavustusta 
myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista. Opetushalli-
tuksen hakuilmoitus on liitteenä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avus-
tusta hankkeelle “Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettaja-
verkosto 2020-2021”. Hankkeella vahvistetaan ja vakiinnutetaan peru-
sopetuksen tutoropettajien monipuolista toimintaa ja osaamisen kehit-
tämistä. Hankkeen tavoitteet, toteutus, tulokset ja talousarvio on kuvat-
tu tarkemmin oheisessa hankehakemuksessa.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021 lisäämällä digi-
taalisen teknologian hyödyntämistä rikastuttamassa oppimista ja mah-
dollistamassa mm. paikasta riippumatonta oppimista.

Hankkeen toteutusta toimialalla koordinoi kehittämispalvelut, joka tekee 
toteutuksessa tiivistä yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen perusope-
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tuksen sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikön kans-
sa.

Lisätiedot
Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26007

lauri.vihma(a)hel.fi
Kristian Roos, asiantuntija- ja toimistopalvelupäällikkö, puhelin: 310 80028

kristian.roos(a)hel.fi
Liisa Lind, johtava konsultti, puhelin: 310 86213

liisa.lind(a)hel.fi
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