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Avustuksen hakeminen, erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiope-
tuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvis-
taviin toimenpiteisiin
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Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuu-
ria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin tarkoitettua erityisavustusta 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 690 000 euroa ajalle 1.2.2020-
31.12.2022. Omarahoitusosuus on 10 %. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija 
********** toimimaan hankehakemuksen Lukuinnon kasvattaminen ja 
lukemisen kulttuurin vahvistaminen Helsingissä -hakemuksen sähköi-
sessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta 
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa lukemisen 
kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteiseen vuosille 2020 - 
2022. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa helsinkiläistä lukemisen kulttuuria, 
eri-ikäisten oppijoiden lukuinnostusta sekä kotien lukemisen kulttuuria. 
Hankkeessa palkattavat lukukoordinaattorit ovat toiminnan jalkauttajia 
järjestäen erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja lukemiseen innostavaa 
toimintaa. Opettajien täydennyskoulutuksella vahvistetaan lukutaidon 
tukemista, taataan kollegiaalinen tuki sekä luodaan pysyviä käytäntöjä 
lukutaidon edistämiseen opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Hanke 
tukee opinpolun jatkumoa, ja sen toimenpiteillä on mahdollista tukea 
esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimista.

Hankkeen tuloksena tieto ja osaaminen lapselle lukemisen merkityk-
sestä on lisääntynyt niin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen 
opettajien keskuudessa kuin helsinkiläisissä perheissä. Lukutaito on 
parantunut ja lukeminen lisääntynyt. Hankkeen aikana rakennetut lu-
kuaskeleet ovat tulleet osaksi opinpolkua. Esiopetuksen ja alkuopetuk-
sen yhteisen oppimisen suunnitelmissa huomioidaan lukemisen kult-
tuurin vahvistaminen konkreettisin toimenpitein.

Lisätiedot
Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22795
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