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Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen valtionavustuskokonaisuus 2019

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen

Valtionavustuksen määräraha

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 
29.10.30 määrärahasta valtionavustusta yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa 
lukiolainsäädännön uudistusten toimeenpanon ja paikallisen opetussuunnitelmien 
valmistelutyön tukemiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen 
kokonaismenoista, joten hakijan oma rahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet 

Avustuksen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain 
tavoitteiden toteuttamista sekä lukion vuonna 2021 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien 
valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa 
toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja oppimisympäristöjen 
kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön ja 
kansainvälisyyden kehittäminen sekä lukiokoulutuksen laissa säädettyjen 
laadunvarmennusmenettelyjen vahvistaminen. Lukion laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 
edistämisen tulee näkyä osana kehittämistoimintaa.

Haun erityisinä painopisteinä ovat:
 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukeminen
 Lukiokoulutuksen johtamisen kehittäminen
 Lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen

kehittäminen
 Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen
 Kansainvälisyyden vahvistaminen
 Lukiokoulutuksen laadunvarmennusmenettelyjen kehittäminen

Avustus kohdentuu edellä mainittuihin kohteisiin ja myönnetään hakijalle yhtenä 
kokonaisuutena. Myöntämisedellytyksenä on koulutuksen järjestäjän perusteltu hakemus 
määrärahan kohdentamisesta painopistealueisiin.

Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta 
olennaisiin laite-, väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat korkeintaan 10 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Näiden hankintojen välttämättömyys tulee perustella 
hakulomakkeessa.
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Valintaperusteet

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
 Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita
 Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
 Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy konkreettisia ja levitettäviä tuotoksia
 Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana 

monipuolisesti

Myönnettävän avustuksen laskennallisena jakokriteerinä on hyväksyttyjen hakijoiden lukion 
oppimäärää suorittavien opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella laskettava keskimääräinen 
opiskelijahinta. Hakijan opiskelijahintaa porrastetaan vastaavan luonteisesti kuin 
rahoitusasetuksen (1766/2009) 1 §:ssä on säädetty lukion yksikköhinnan laskemisesta 
opiskelijamäärän perusteella. Siten pienen opiskelijamäärän omaava avustuksen saaja saa 
korkeamman opiskelijakohtaisen hinnan kuin suuren opiskelijamäärän omaava. Opetushallitus 
päättää kuitenkin kokonaisharkinnan perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen 
avustussumman.

Hakukelpoisuus

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa 
lukiokoulutuksen järjestämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa 
hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana. 

Valtionavustuksen käyttöaika

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2020. 

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ja myönnetään koulutuksen järjestäjäkohtaisesti, ei siis koulutuksen 
järjestäjien yhteishakemuksella.  Avustusta voi käyttää myös muiden lukiokoulutuksen 
järjestäjien kanssa yhteistyössä toteutettavan kehittämistoiminnan osarahoitukseen. Tällöin 
järjestäjät sopivat keskenään yhteistoiminnan kustannusten jakamisesta ja maksamisesta. Kukin 
avustuksen saaja vastaa itse oman hankkeensa valtionavustuksen käytöstä ja raportoinnista 
Opetushallitukselle.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Suorat linkit hakulomakkeisiin: 
Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/218/?lang=fi
Ruotsiksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/218/?lang=sv

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107 
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/218/?lang=fi
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/218/?lang=sv
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
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Opetusneuvos Petri Lehikoinen

Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.


