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46 §
Valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2021-2023

HEL 2021-003170 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea suomen- ja ruotsinkielisen varhais-
kasvatuksen hankkeelle 'Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuk-
sessa 2021-2023' valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen 
edistämiseen Opetushallitukselta yhteensä 148 500 euroa. Mikäli Ope-
tushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2021–
31.7.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 165 000 euroa. 
Hankkeen omarahoitusosuus 16 500 euroa (10 %) katetaan kehittä-
mispalveluiden budjetista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti hakea suomen- ja ruotsinkielisen esi- 
ja perusopetuksen hankkeelle 'Digiympäristökehitys Stadin esi- ja al-
kuopetuksessa 2021-2023' valtionavustusta innovatiivisten oppimisym-
päristöjen edistämiseen Opetushallitukselta yhteensä 162 000 euroa. 
Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 
1.8.2021–31.7.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 180 000 
euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 18 000 euroa (10 %) katetaan ke-
hittämispalveluiden budjetista.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan 
Lauri Vihman kehittämispalveluista toimimaan Opetushallituksen säh-
köisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa näiden hankehakemusten 
osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut maaliskuussa 2021 haettavaksi valtiona-
vustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskas-
vatuksessa (asianumero 5/738/2021) yhteensä enintään 1 550 000 eu-
roa sekä esi- ja perusopetuksessa (asianumero 6/646/2021) yhteensä 
enintään 1 550 000 euroa. Hakukelpoisia ovat varhaiskasvatuksen se-
kä esi- ja perusopetuksen järjestäjät. Valtionavustuksia myönnetään 
enintään 90 % hankkeiden kokonaismenoista. Valtionavustusten kes-
keiset tavoitteet ilmenevät oheisista Opetushallituksen hakuilmoituksis-
ta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustuksia hankkeille, joilla 
rikastutetaan oppimista digitaalisella teknologialla Helsingin kaupunkist-
rategian 2017–2021 mukaisesti. Hankkeiden tavoitteet ja tavoitellut tu-
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lokset sekä talousarviot on kuvattu tarkemmin oheisissa valtionavus-
tushakemuksissa.

Hankkeiden toteutusta toimialalla koordinoi kehittämispalvelut, joka te-
kee toteutuksessa tiivistä yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen var-
haiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä tietohallinto-
palveluiden ICT-kehitysyksikön kanssa.

Rahoitusjohtaja on 10.12.2018 tehnyt päätöksen (103 §), jonka mu-
kaan perusopetusjohtaja on toimivaltainen päättämään kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verratta-
vien etuuksien hakemisesta.
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