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Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämiseen vuosille 
2021 - 2023
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Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta sitouttavan 
kouluyhteisötyön kehittämiseen vuosille 2021-2023 yhteensä 680 000 
euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 850 000 euroa, josta omavastuun 
osuus on 20% eli 170 000 euroa. Omavastuuosuus katetaan palvelu-
kokonaisuuden ja kehittämispalveluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja 
hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektipäällikkö ********** 
toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun erityisavustuksen hakemisen 
sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtion erityisavustushaun pe-
rusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021-
2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jol-
la ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan 
oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea 
oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyh-
teisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevis-
sä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Mallia kehitetään pi-
lottihankkeissa ja toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueel-
lisesti ja paikallisesti.  

Tavoitteena on Helsingissä kehittää kaupunkitasoisesti koulujen pois-
saoloja ennaltaehkäiseviä ja kouluun kiinnittymisen keinoja ja vähentää 
ongelmallisten poissaolojen määrää. Kehittämisessä hyödynnetään 
käytössä olevia välineitä ja valmiita mallinnuksia, kuten pedagogista 
tietojohtamisen alustaa, poissaoloihin puuttumisen portaita sekä pois-
saoloihin puuttumisen käsikirjaa. Kehittämisessä edistetään myös kiu-
saamisen vastaisen ohjelman toimenpiteiden toteutumista kouluissa. 

Lisätiedot
Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 29960

taina.torniainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 hakemus OKM
2 hakuilmoitus OKM

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia


