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VAI,TIONAVUSTU]<SEN NfYONTAN,IINEN
Yleissivistdvi koulurus
Oppimisympdristo)en kehittiminen ja monipuolistaminen

Opetushallitus on kiisitelll't valtionar,-ustushakemukset valtionavustuslain
(688/2001) mukaan. Opetushallitus asetti 23.3. 2012 haettavaksi
valtionavustukset oppimisvmp;iristoj cn kchittdmiseen ja
monipuolistamiseen. Flakemuksia saapui 1 44, joissa haetun avustukscn
mriiiri oli yli 11 milj. euroa. Ar,rrstr,rksiin kdytettdvii rna:irrrzhz oli 2,5 milj.
euroz.

()p etushallitu s on priaff tnvt my ontii valtionavustusta s euraavasti:

Hakija: H elsrngin operuslrasro

Hanke: Pcpc - pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen

Opetushallitus hlviksll' a\mstukscn saajan yaltionar..ustukseen oikeuttar-ina
menoina 1 56 000 eutoa. \raltionar,-ustuksena t;.sta mySflnet aar. 124 00()
euroa.

Ar,'ustus maks etaan l.iimeissirin 30.9 .20 1 2 yhdes si errissii hakij an
ilmoittamalle nankkirili lle:

NDEAFIHFI
FI29 22661800 0030 09

Vuonna 201 1 avustusta saaneelle oppimislrmpdlis16lsn
kehittirnishankkee llc avustus voidaan maksaa vasta sen jiilkeen kun
Opetushallitus on hp'iksvnyt hakijan sclvitykscn aiemmin mlonnetyr
ar''ustuksen kiytostd. SeMtvs tulee toirnittaa hankkccn vdliselviryksen

1'htei dessd J0.8.2012 mennessd.

Valtionar-ustusta r-oidaan kiyttda oppimisympiiristojen kehittzimishankkeen
toteuttamisesta aiheutuviin menoihin piritoksen liitteenii olevan h1"r'iiksytyn
kiil'rtosuun nttelma n mukaiscs t-i.

Avustuksen saajan on lisi"ksi noudatettava a\-ustuspiitciksen liitteessi
esitcttyj d entvisar,'ustukseen liittl'v-il ehto ja j a ra j oituksia.

Helsingrn opetusvirasto
PL 3000
OOO99 HELSINGIN I'\UPUNKI

Asia

Taustaa

Piitos

Avustuksen maksu

Avustuksen kiytto

Ope tushallltus
T Jakanemenranta 6, PL 380, 00531 IJels:nk, puhclin 029 533 ll)0(J, faksi 029 513 1035, ctumni.sukumni@oph.fi, n.rrrv.oph.h
UtLrildningrstvrclscn
Ilagnriskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tclcfon 029 533 1000, fex (129 533 1035, fonamr.r.eften.ramn@oph.fi, rvnrr'.oph.fi



Kdyttdoikeudet

Selvitysvelvollisuus

Valtionavustuksen kivttc;aika

Lisitietoja

LIITTE,ET

H(*a;-

2 (2)

Valtionavun saaja luovuttaa Opetushallitukselle','astikkeetta tdmdn
'"'altronapuhankkeen vhtc)-dcsse syntyveen aineistoon tai muuhun
tuotokseen f Aljempnna aineisto) rinnakkaisen kiyttooikeuden sekii
oikeudet aineiston sisdllon ja ulkoasun muutoksijn.

Opctushallituksella on myos oikeus levittid aineistoa kaikissa
(tunnetuissa ja tuntemattomissa) ler,-itysmuodoissa seki valmistaa siiti"
kappaleita.

Valtionavun saaja vastaa siiti, ett:i sillii on oikcus luovuttaa edelli
maimtut oikeudet Opetushallitukselle.

Hankkecn ar,-ustuksen kziytostzi tehdziin Opetushallitukselle vi.liselvity s

r,-ii.meistdin 30.8.2013 ja loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa
hankkeen pidttvnlsesti tai vrimcist:iin 27 .2.2015. Hankkeen toiminnan
raportomrusta C)petushallitus antaa erillisen ohj cen.

Hankkccn tulee osallistua Oppimispeht ja virtuaaliset y-mpiristot
-kootdi-nointihankkeen tormintaan. Hanke on velvollinen toimittamaan
koordinointihankkeen cdclll-t11621 seh.'irykset.

Ar-ustus mvonnetdin'r'uoden 2072 maantahasta. Ar.ustuksen kiyttoaika
alkaa avustuspiiiitoksen piiviyk sestd ia paatvy 3 1 . 1 2.20 1 4.
I(ehittimishanke on kiynnistettiivii viimeis tidn 31.1,2.201,2.

Lisitieto j a antaa erityisasi-antuntij a Juho H clmincn,
juho.helminen@oph.fr,, puhelin 029 533 1000 fteskus).

Tihin piitokseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtionavustuslaki
34 \). Piatokseen ry-vtymaton asianosainen r.oi hakea oikaisua liitteend
olevan orkaisuvaatimusosoitukscn mukaisesti.

Johtaja Jorma I{auppinen -w

F)riq'is 2tiut *ttri,u

I{iyttosuunnitelma
Erityisar,-ustukseen liitq-vrit ehdot j a raj oitukset
Oikaisuvaatimus o s oitu s

8200 29.10.30.13 413 1502 461,026TIEDOK.SI
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LIITF, / I{iyttrisuunnitelma
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Helsingin opetu s\,'irasto

VALTI ONAW STU KS EN MYONTI|MINEN OPPI M I SYM PAR I ST OJ EN
KEHITTIIMISEEN 2012

Hanke: Pepe - pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen

Opetushallitus on hy-r.'riksynyt hankkeen rahoituksen oheisen kdyttdsuunnitelman mukarscsti.

Mikdli myonnetty valtionavusrus poikkcaa niin paljon haetusta rn;i;iranhasta tai avustuksen ehdot eroavat
niin paljon hakijan suunnitelmista, ettd hankkeen totcuttamista ei katsota mahdoll-iseksi, ptvdetiidn sritri
ilmoittamaan kirjallisesti Opetushallitr-rkseen 13.9.2012 mennessd. Talloin avustuspiiitos raukeaa.

Kustannusarvio 1) Hyviiksytty 2)

3s 99q!_ 27 000€

27 000€ 18 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

7000€

15 000 €l 9000€

ja markkinoin ti 5 000€ 3 000 €l

10 000 €20 000 €

ot 6 000€ 4000€

s000€ 2500€

20 000 €35 000 €

68 500 €

500 €

45 000 €

500 €

242 000€ 156 000 €

t24 000€

1) Hakiian arr,-io hankkeen kokonaiskustannuksista
2) Opetushallituksen h1'r'iksymdt hankkecn kokonaiskustannukset

Ncuvonta ja ohjaus

N{uut tehtivdt: sijaiskulut

Kokous- ia koulutusmen

Palvelujen ostot
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OPETUSHALLITUS

Erityis avustukseen liittJ-vdt ehdot j a rajoituks et

Asianmukainen kdyttii

Erityrsavustus ta saa kavttaa avustuksen saajalle ar.'ustuskohteesta aitreuruviin ja siihen kohdistur.-rin menoi-
hin. Valdonavustuksen saajan on noudatettarra hankkeessa tai toiminnassa r.altionavustuspiritokseen otet
tuja ehtoja ja rajoituksia. N4enojen v:ihennykscni otetaan huomioon samaarl tatkoitukseen mvonnefyt
muut a\-ustukset ja muut hankkeesta saata\rat tuotot. Eritlisa\rusrus voi olla enintdin slntvneen alijiiliman
suuruinel.

Operushalhrus edellr ttdd. etri ar'rrsruk.en saaian krjanpito r',n larlestetq siren. errd a\lrsretra\-asra rourrin-
nasta aiheutuvia menoja 1a tuloja seurataafl cnllisrlld laskentafunnisteilla, jorlla ne vo:idaan jilkikriteen selnt-
t;id je tarkastaa kirjanpidosta.

Hwiiksvttiviit menot

Hwiksyttdviksi n-renoiksi katsotaan avustettavafl l<ohteen kannalta tarpeelhset ja maa:ra''ltaar. kohtuulliset
menot. Kunkin r.'uoden osalta hyw:iksyttavine lrrenorra oretaan huomioon merot, jotka kirjanpitolarn
(1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) tnukaan on kljattarra kr,seiselle tilikaudelle.

Menot, ioita ei hyviksytd

Hlwlksyttdvii mcnoja eiv:it ole poistot, r'uokra-anrot, varainhankinnan tai [jke ja siioitustoirninnan me,
not eiv?itki seilaiset varaukset tai muut laskennalliset erit, jotka eivdt perusru io toteuruneislin menoihin.

Laki julkisista hankinnois ta (348 / 2007)

I-akia sovellctaan myris yksityl5lgn vhteisojen hankintoihin srlloin, kun hankirnan tekemistri varren on
saatu avustusta vh puolet hankrnnan ala,rosta.

Selvitys

Edtyisavustuksen sel.r,,.ttykseen tulee liittizi:

- yhteenveto hankkeen menolsta ja nrloista,
selostus hankkeesta ja sen tuioksista sekd

- avustusp ditokses sti mridrziq't muut liltteet.

Tositteet tai tositeiiliennokset liitetiln mukaan vain erikseen mllrittiessd. Tositteiden sdilytysaika on
kirianpitolarn mukaisesti vihintiln kuusi (6) \,uotta sefl rmoden lopusta, jonka aikana tilikausi on piiitry-
nyL

Lomake selvityksen laatimiseksi on saatavilla Opetushallituksen .ww-w-si.i.'ulta htqr:/ /r,vrvrv.oph.fr/rahoitus.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puheln 029 533 1000. faksi 029
Utbildningsstytelsen
Hagniskaien 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533

533 1 035, etunimi.sukunimi@oph.6, www.oph.fi

1 035, fornamn.efternamn@oph.fi , www.oph.fi



Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslain (688/2001) 20 \:n nojalla avustuksen saajan nrlee vriplzmlltii palauttaa r,.irheellisestr,
liikaa tai ilmeisen petusteettomasti saamansa a\rustus tai sen osa tai, jos ar.ustusta tai sen osaa er voida
kiiyttiiii ar,-ustuspiitciksesszi edellytee lli tavalla.

Listiksi ar,'ustuksen saaja on velvolLlnen viipymiitti palauttamaan avustuksen tai osan sriti, jos ar.ustusta ei
ole kziytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on ar,'ustusp:idtoksen mukaan kdytettdva, mikiili Opetushallitus ei
olc hakemuksesta myontinyt avusftrksen k?lyt6|1" lisdaikaa.

Valtronavustuslarn 24 \:n nojalla ar.ustuksen saalan on maksettava palautettavalle rnaarille avustuksen
maksupaivdsti kotkolarr (633 /1982) 3 $:n 2 momentin mukaista vuotui.sta korkoa lisiittvni kohnella pro
senttryksikolld.

Arrustu s tulee p alauttaa Op etushallituks en tilille:

NORDEA
rBAN FI13 1660 3000 1.022 47
BIC: NDEAFIHH

SANIPC)
IRAN: FI31 8000 1700 0137 67
BIC: DABAFIHH

oP POHJOT.A
IBAN: FI29 5000 0120 3776 75
BIC: OI(OYFIHH

Paiautuksen yhteydessi on mainittava ar.ustuspadtoksen diaarinumero.

Kdytt6tarkoituksen ja ehtoien muuttaminen

Opetushalli.tus voi a'urrstuksen saajan hakemuksesta eriryisesti s1rysta muuttaa aYustuksen kdyttotarkoitusta

la ehtoja. Titd koskcr.a hakemus on tehtzivri siten, etti piltcis kd"vttotarkoituksen muutoksesta voidaan
rehda cnncn av us rukren kn1 toa.

Tarkastusoikeus

Opetushallituksella on orkeus suorittaa ar,ru.stuksen maksamiscssa ja kayton valvonnassa tarpcellisia saaian
talouteen ja toimintaan kohdrstuv-ia tarkastuksia- Opetushallitus voi valtuuttaa toisen vuanomaisen tai
ulkopuolisen hyviiksytyn tilintatkastajan tekemzidn tarkoitetruja tarkastuksra. L-llkopuolinen asiantuntija vor
avustaa tarkastuksessa.

Valtionar,rrstuksen maksamisen keskeyttamiseen, maksamisen lopettamiseen ja takaisin perin-
teen noudatetaan, miti valtionavustuslaissa (688 / 2001) on sdadetty.

Opetushallitus
Hakaniementanta 6, PL 380, 00531 Helsrnki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukurumr@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagniskaien 6, PB 380, 00531 Helsingfots, telefon 029 533 1000, fax 029 5331035, fomamn.efternamn@oph.Ii, www.oph.f
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OIKAI SLryAATIMUSOSO ITUS
(Valtionavustuslaki 688/2001 34 S)

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Tihin pditokseen grytymAton saa hakea srihen oikaisua Opetushallitukselta. Oikaisuvaatrmus on toi
mitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Opetushallitukscn kirjaamoon.

Oikaisuvaatimusaika

Jo11ei
sisril-

Oikaisuvaatimuksen sisdltii

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- orkaisua vaativan nirni ja kotikunta
- piitos, johon haetaan otJraisua, milta kc,hdin padtokseen haetarn oikaisua, mrtzi muutoksia srihen vaa-

drtaan tehtivriksi ja mrila perusteilla oikaisua vaad.itaan
- posflosoite, puhelinnumeto ja srihkopostiosoite, joihrn asraa koskevat ilmoitukset orkaisua 'u'aativalle

voidaan toimittaa.

Jos 
_ 
oikarsua vaativan puhevaltaa kdyttdd hdnen laillinen edustajansa tai asiamiehensd tai jos oikaisuvaati-

muksen laatt)tna on joku muu henkilo, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos t?imdn nimi ia kotikun-
ta.

Oikaisua r.aadvan, timin laillisen edr.rstajan tai asiamiehen on allekr4oitettava oikaisuvaalrmus.

Oikais uvaatimuks en liitteer

aikarsernmin

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen pedlle

Opetushalituksen

kdyntiosoite Hakaniemenranta 6, Hels:inki
postiosoite PL 380, 00531 Helsinki
puhelinvaihde 029 533 1000
telefax 029 533 1.035
sihloposti kirjaamo@oph.fi

Opetushallitus
Hakanicmenranta 6, PL 380,00531 I{elsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, enrnimi.sukunimi@oph-fi. u'urur.oph.f,
Utbildningsstyrelsen
Hagndskaien 6, PB 380,00531 I'Ielsrngfors, telefon 029 5331000, fax 029 533 1035, fornamn-e ftemamn@oph.fi, wuw.oph.fi


