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HAKUTIEDOTE
Yleissivistävä koulutus
Kärkihanke 1, Uusi peruskoulu – ohjelma
Kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanoa tukeva opetushenkilöstön
osaamisen kehittäminen

Taustaa

Opetushallitus myönsi 6.3.2017 perusopetuksen järjestäjille valtion erityisavustuksia
kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa,
esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Avustusta myönnettiin yhteensä 4 014 000 euroa 96 perusopetuksen järjestäjälle,
joista seitsemän on ruotsinkielisiä. Useissa avustetuissa hankkeissa on mukana
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköitä.
Kyseessä on Uusi peruskoulu -ohjelman Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskeva
kokeilu, jonka toimenpiteillä vahvistetaan suomalaista kielivarantoa.
Hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen kyvyn
hyödyntämiseksi. Avustuksella tuetaan myös opetuksen järjestäjiä, jotka etsivät
uusia käytäntöjä opiskella ja opettaa eri kieliä varhaiskasvatuksessa tai
esiopetuksessa.
Myönnetyillä valtionavustuksilla tuetaan kokeiluja, joissa opetuksen järjestäjät
varhentavat A1- tai A2-kielten opetusta, sekä hankkeita, joissa kieliä tuodaan
esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Kokeiluissa myös lisätään kieliohjelmaan
kieliä, joita ao. paikkakunnalla tai koulussa ei haun aikaan ole ollut mahdollista
opiskella. Avustuksilla on mahdollista tukea myös muunlaista kieltenopetuksen
kokonaisvaltaista kehittämistä sekä kielikasvatuksen juurruttamista osaksi koko
koulun toimintakulttuuria.
Lisätietoa jo päättyneestä hausta sekä rahoitetuista hankkeista on saatavilla
Opetushallituksen verkkosivuilta
http://oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/2/karkihanke_
1_uusi_peruskoulu_ohjelma_kieltenopetusta_koskeva_kokeilu

Haku pääpiirteissään

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta
koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi.
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on edellä mainituista hankkeista vastaavat
opettajat ja varhaiskasvattajat.
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Haun tavoitteena on löytää neljästä kuuteen (4 - 6) täydennyskoulutushanketta,
jotka
-

ovat laajuudeltaan neljä (4) opintopistettä. Opintopisteen laskentatavasta ks.
liite.
toteutetaan monipuolisesti sisältäen kontaktiopetusta, tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä oppimis- ja kehittämistehtäviä
kehittävät kieltenopetuksen ja kielikasvatuksen järjestämiseen liittyviä
pedagogisia ratkaisuja ja malleja
sitoutuvat jakamaan ja levittämään hankkeissa syntyneitä ratkaisua, tuotoksia ja
malleja
tukevat verkostoitumista ja osaamisen jakamista
ottavat soveltuvin osin huomioon ruotsinkielisten hankkeiden koulutustarpeen
huomioivat alueelliset erityistarpeet ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin
eri alueilta
tukevat pitkäkestoista ammatillista kehittymistä.

Hakijoiden tulee esittää ehdotuksensa täydennyskoulutuksen rakenteesta, sisällöistä
ja aikataulusta lukuvuodelle 2017 – 2018, mahdollisesti jatkuen syksylle 2018. Lisäksi
ehdotuksessa tulee olla suunnitelma siitä, miten kehitetty koulutusmalli on
levitettävissä.
Täydennyskoulutuksen teema-alueet
Täydennyskoulutus suunnataan perusopetuksessa, esiopetuksessa ja
varhaiskasvatuksessa työskentelevien opettajien kieltenopetukseen ja
kielikasvatukseen liittyvän pedagogisen ja ammatillisen osaamisen sekä
aineenhallinnan kehittämiseen. Teema-alueet liittyvät Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (2014), Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (2014) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016)
toimeenpanoon.
Teema-alueeet ovat
- pedagogisen osaamisen kehittämiseen liittyen:
 kielen oppimisen ja opetuksen muutos: kielikäsitys, kielitaito,
kieltenopetuksen tehtävä, kielikasvatus ja kielitietoisuus sekä kielitaidon ja
oppilaan oppimisen arviointi
 kieltenopetuksen varhentamiseen liittyvä pedagogiikka
 tietoperustainen osaaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä
verkosto-osaaminen
-

kielivarannon vahvistamiseen liittyen:
 monipuolisen kielitaidon markkinoiminen kielivarannon lisäämiseksi
 kieliohjelman kehittäminen ja ylläpitäminen

Hakemusta laadittaessa otetaan huomioon kaikki teema-alueet. Opetushallitus
täsmentää yhdessä avustuksen saaneiden hankkeiden edustajien kanssa
toteuttamissuunnitelmat ennen toimeenpanon käynnistämistä.
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Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat
Valtionavustuslaki (688/2001)
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Uusi peruskoulu -ohjelma

Valtionavustuksen määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön Kärkihanke
1: Uusi peruskoulu -ohjelman kielten kokeiluja koskevaa osuutta varten 4,5
miljoonan euron määrärahan, josta tässä haussa tarkoitettuun
täydennyskoulutukseen varataan enintään 400 000 euroa.
Hakijalta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Valtionavustuksen käyttötarkoitus
Henkilöstökoulutuksen valtionavustus kattaa avustettavasta koulutushankkeesta
aiheutuvat menot. Se on tarkoitettu koulutuksesta aiheutuviin välittömiin menoihin,
joita ei olisi syntynyt ilman kyseistä hanketta ja jotka ovat välttämättömiä hankkeen
toteutumisen kannalta. Valtionavustuksella voidaan kattaa vain hankkeen välittömät
menot sekä sellaiset menoerät, joiden osalta voidaan osoittaa välitön
aiheuttamisperuste. Matkustuskustannukset hyväksytään valtion
matkustusohjesäännön mukaisesti. Laskennallisia ja prosentuaalisia kustannuseriä,
jotka eivät perustu välittömästi hankkeesta aiheutuviin todellisiin menoihin ja joita ei
olisi syntynyt ilman kyseistä hanketta, ei hyväksytä valtionavustushankkeen
kustannukseksi. Valtionavustuksella ei rahoiteta esimerkiksi tutkimustoimintaa,
koulutukseen osallistuvien matka-, ruokailu-, sijais- ja majoituskuluja, ohjaus- tai
muiden suunnitteluryhmien kuluja, laitehankintoja, työnohjausta eikä mentorointia.
Yhteys muihin hankkeisiin sekä rahoitusmuotoihin tulee selvästi esittää
hankesuunnitelmassa sekä hankkeen talousarviossa. Valtionavustuksen käytössä ja
hankkeen taloudenpidossa on lisäksi noudatettava Opetushallituksen verkkosivuilta
www.oph.fi  Rahoitus  Valtionavustukset saatavissa olevaa Valtionavustusten
hakijoille ja käyttäjille osoitettua yleisohjetta.
Hakukelpoisuus

Hakukelpoisia ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta
kielikasvatuksen ja kielten opetuksen sekä varhaisen kielenoppimisen alueilla.
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Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että








hakemus on tullut ajoissa
hakija on hakukelpoinen
koulutushankkeen sisältö vastaa hakutiedotteessa määriteltyjä teemaalueita ja muita ehtoja
hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu
annettuja ohjeita noudattaen
koulutushanke toteutetaan 1.9.2018 mennessä
hakemuksessa on edellytetyt liitteet
hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen
valtionavustusten käytöstä.

Valintaperusteet
Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:










koulutuksen tietoperustaisuus
kattava ja monipuolinen sisältö
kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
hankkeen organisointi ja toteutus
pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
kustannusarvion realistisuus
verkostoitumisen ja yhteistyön tarkoituksenmukaisuus
tuotosten tarkoituksenmukaisuus ja avoin jakaminen
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa.

Hakeminen
Haku alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 16.15. Avustushakemus täytetään
Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.oph.fi 
Rahoitus  Valtionavustukset Yleissivistävä koulutus  Hakulomake.
Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun
päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu. Hakijan tulee ilmoittaa
hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön sekä hakijan
virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä
hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei
allekirjoiteta.
Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen
hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen
suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Yhteishankkeissa on toivottavaa, että
toimijat muodostavat monipuolisia verkostoja. Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa
laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen
rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset
kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa
Opetushallituksen ohjetta yhteistyösopimuksen laadintaan, joka on sisällytetty
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yleisohjeeseen ja löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi  Rahoitus 
Valtionavustukset / Yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille.

Valtionavustuksen käyttöaika sekä rahoitusta saaneiden hankkeiden aikataulu
Valtionavustukset myönnetään vuoden 2017 määrärahasta. Avustusten käyttöaika
alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 30.9.2018.
Lisätiedot
Opetusneuvos Anu Halvari
Opetusneuvos Annamari Kajasto
Opetusneuvos Paula Mattila
Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen
(varhaiskasvatus ja esiopetus)
Undervisningsråd Yvonne Nummela

029 533 1277
029 533 1596
029 533 1144
029 533 1525
029 533 1523

Tiedustelut ensisijaisesti: kielihankkeet@oph.fi

LIITE

Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Anu Halvari

Ohjeita valtionavustuksen hakemiseen, käyttämiseen ja seurantaan. Kärkihanke 1:
Uusi peruskoulu, kielten kokeiluja koskevan osuuden hankkeiden henkilöstön
täydennyskoulutus 2017 – 2018

