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52 §
Erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen varhais-
kasvatuksessa sekä esi-ja perusopetuksessa 2021-22

HEL 2021-003964 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta oppimisen 
tuen ja inkluusion kehittämiseen vuosille 2021-2022 yhteensä 1 700 
000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 125 000 euroa, josta oma-
vastuun osuus on 20% eli 425 000 euroa. Omavastuuosuus katetaan 
perusopetuspalveluiden ja ruotsinkielisen palvelun sekä kehittämispal-
veluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää erityisavustusta lapsen kehityksen ja oppimisen tuen sekä 
inkluusion kehittämiseen varhaiskasvatuksessa yhteensä 475 000 eu-
roa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 593 750 euroa, josta omavastuun 
osuus on 20% eli 118 750 euroa. Omavastuuosuus katetaan kehittä-
mispalveluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa projektipäällikkö ********** 
toimimaan opetus-ja kulttuuriministeriön sähköisessä hallintajärjestel-
mässä asiointiroolissa näiden hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi valtion erityisa-
vustuksen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämistyön jatkamiselle esi- 
ja perusopetuksessa vuosille 2021- 2022. Helsingille myönnettiin vuo-
sille 2020-21 erityisavustusta oppimisen tuen ja inkluusion kehittämi-
seen 700 000 euroa. Haettavalla jatkorahoituksella on tarkoitus jatkaa 
ja laajentaa kehittämistä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on avan-
nut haettavaksi erityisavustuksen varhaiskasvatuksen kasvun ja oppi-
misen tuen sekä inkluusion kehittämiselle. Myönnettävä erityisavustus 
varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukselle on yhteensä 22 mil-
joonaa euroa. 

Tavoitteena varhaiskasvatuksessa on kehittää kolmiportaisen tuen käy-
tänteet ja tukimuodot suomen- ja ruotsinkieliseen päiväkotihoitoon ja 
vuorohoitoon niin, että mahdollisimman moni lapsi saisi tarvitsemansa 
tuen omassa lähipäiväkodissaan. 

Esi- ja perusopetuksen osalta tavoitteena Helsingissä on vahvistaa 
inklusiivista kasvatusta ja opetusta kaupunkitasoisesti niin, että mah-
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dollisimman moni oppija saa tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväko-
dissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (peruskoulu). 

Tavoitteena on myös oppijan ja perheen tuen tarpeen tunnistaminen 
sekä monialaisten yhteistyörakenteiden kehittäminen tuen eri vaiheissa 
matalan kynnyksen palvelumallin mukaisesti. Tavoitteena on eri am-
mattilaisten toimiminen saman päämäärän eteen päällekkäisyyksien 
karsimiseksi ja yhteisen ymmärryksen luomiseksi.

Perusopetuksen osalta tavoitteena on myös kehittää edelleen koulu-
valmentajatoimintaa, jolla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja hyvin-
voinnin tukea, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilaiden sosi-
aalista kiinnittymistä kouluyhteisöön. Tavoitteena on myös mallintaa 
kouluvalmentajatoiminta kansallisesti hyödynnettäväksi toimintamallik-
si.

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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