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Säädösperusta ja tausta

Valtionavustuslaki (688/2001) 

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2017 selvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2017:41), jossa todettiin valtionavustusrahoitteisen kehittämistoiminnan olevan 
sirpaleista ja siiloutunutta. Selvityksessä ehdotettiin, että jatkossa tarkasteltaisiin kokonaiskuvaa 
ja laajemmin avustusten vaikuttavuutta strategisen ohjauksen näkökulmasta. Lisäksi 
selvityksessä todettiin, että avustuksia tulisi koota vaikuttavuudeltaan laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Sama todetaan peruskoulufoorumin Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -
raportissa, joka asetti tavoitteeksi pitkäjänteisen ja joustavan toiminnan ja kehittämisen tuen 
varmistamalla perusrahoituksen riittävyyden ja kansallisen kehittämisrahoituksen kokoamisella 
yhteen. 

Kansallisen kehittämisrahoituksen kokoaminen toteutuu tänä vuonna siten, että kaikki 
varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskevat valtionavustukset on 
koottu samaan kokonaisuuteen.

Keväällä 2019 valtionavustusta on mahdollista hakea seuraavien kokonaisuuksien 
kehittämiseen:
 Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa
 Kaksikielinen opetus
 Kielten tutoropettajatoiminta
 Koulujen kerhotoiminta
 Koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa
 Tutoropettajatoiminnan alueellisten verkostojen vakiinnuttaminen
 Innovatiiviset oppimisympäristöt yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
 Kansainvälistyminen yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
 Lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen
 Pilottihankkeet lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi

Samaan aikaan tapahtuva haku mahdollistaa paikallisen pohdinnan siitä, mihin kokonaisuuksiin 
koulutuksen järjestäjän on tarpeen keskittyä. Lisäksi yhteinen haku säästää hallintoresurssia. 
Valtionavustuskokonaisuuden avulla pyritään myös löytämään uusia tapoja kehittää koulutusta 
ja uudistaa oppimista yhteisöllisen ja pitkäjänteisen kehittämisen kautta tavoitteena oppivat 
yhteisöt ja systeeminen muutos. 
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Valtionavustuksen määräraha

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvistä määrärahoista 
valtionavustusta noin 70 miljoonaa euroa.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 Hakija on hakukelpoinen.
 Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. 

Valtionavustuksen hakuaika

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Hakukohdekohtaiset päätökset pyritään tekemään 12.4.2019 mennessä. 

Avustuksen hakeminen

Avustus haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajalla on 
nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän tai muun hakukelpoisen hakijan 
puolesta. 

Tämä tiedote, hakukohdekohtaiset tiedotteet ja linkki hakulomakkeisiin ovat saatavilla 
Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset). 

Muuta

Avustusta ei saa käyttää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen 
järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen 
myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Lisätietoja hakukokonaisuudesta antavat: 
Johtaja Anni Miettunen, puh. 029 533 1612, anni.miettunen@oph.fi  
Opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila@oph.fi  
Opetusneuvos Ulla Laine, puh. 029 533 1597, ulla.laine@oph.fi  
Opetusneuvos Petri Lehikoinen, puh. 029 533 1713, petri.lehikoinen@oph.fi
Direktör Gun Oker-Blom, puh. 029 533 1138, gun.oker-blom.oph.fi 

http://www.oph.fi/
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Johtaja Anni Miettunen

Opetusneuvos Leena Nissilä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.

JAKELU Ulla Laine, Opetushallitus
Petri Lehikoinen, Opetushallitus
Gun Oker-Blom, Opetushallitus


