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HAKUTIEDOTE 2017
Valtionavustukset järjestöille

Avustuksen käyttötarkoitus
Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen
toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan nimeltä mainittujen
järjestöjen
sekä
eräiden
vaihto-oppilasjärjestöjen
toimintaa
sekä
lukiolaisten
tiedeolympialaistoimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan myös kotiperuskoulun/ hemgrundskolan ja
Suomi-koulujen toimintaa ja kehittämistä sekä tuetaan Suomi-koulujen tuki ry:n toimintaa.
Avustuksen kohderyhmänä ovat järjestöt.
Säädösperusta
Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta
valtionavustuksen järjestöille. Tähän tarkoitukseen on varattu momenteilla 29.10.51 yhteensä
1 206 000 euroa.
Hakukelpoisuus
Hakukelpoisia ovat kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivat järjestöt, koulun vapaata
harrastustoimintaa tukevat järjestöt, vaihto-oppilasjärjestöt, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen
lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Ympäristökasvatuksen seura ry, Kesälukioseura ry,
Suomen tiedeolympialaistoiminnasta huolehtivat järjestöt, kotiperuskoulutoiminnan järjestäjät
sekä Suomi-Seura ry ja Suomi-koulujen tuki ry. Toiminnan on oltava vakiintunutta, koko maahan
ulottuvaa.
Hakuaika

10.4.2017 – 12.5.2017

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
-

Hakija on hakukelpoinen.
Hakemus on saapunut määräajassa.
Hakija on antanut hyväksytyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä.
Avustuksen käyttötarkoitus on asetettujen tavoitteiden mukainen.
Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

HAKURYHMÄT JA NIIDEN TAVOITTEET, PAINOPISTEET, VALINTAPERUSTEET JA HAKUAIKA
HAKURYHMÄ 1: Valtionavustus järjestöille ja voittoa tavoittelemattomille vaihto-oppilasjärjestöille järjestöjen
toiminnan tukemiseen
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Hakuryhmän tavoitteet
Kodin ja koulun yhteistyön, kerhotoiminnan ja koulun vapaan harrastustoiminnan lisääminen,
kehittäminen ja monipuolistaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen.
Hakuryhmän painopisteet
- Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen
- Koulun kerhotoiminnan kehittäminen
- Ympäristötietoisuuden lisääminen
Hakuryhmän valintaperusteet
- Koko maahan ulottuva, vakiintunut toiminta
- Erityisistä syistä tärkeänä pidettävä toiminta

HAKURYHMÄ 2: Valtionavustus lukiolaisten tiedeolympialaistoiminnan tukemiseen
Hakuryhmän tavoitteet
Tiedeolympialaistoiminnan tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus tieteeseen ja tutkimukseen
tutustuttamalla heitä kansainväliseen huippuosaamiseen ja ohjata heitä verkostoitumaan sekä
kansallisesti että kansainvälisesti jo kouluaikana. Lisäksi tavoitteena on lisätä tiede- ja
teknologiaosaamisen arvostusta ja tiedottaa uusimmasta tutkimuksesta. Tiedeolympialaisiin
osallistuminen on osa kansainvälistä yhteistyötä erityisesti lahjakkaiden opetuksessa. Se tarjoaa
mahdollisuuden vertailla opetuksen järjestämistä, opetussuunnitelmia sekä koulujen ja yliopistojen
välistä yhteistyötä eri maissa.
Hakuryhmän painopisteet
Tiedeolympialaistoiminnan kehittäminen osana lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevaa opetusta
Hakuryhmän valintaperusteet
Koko maahan ulottuva, vakiintunut toiminta.

HAKURYHMÄ 3: Valtionavustus Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen ja kotiperuskoulu/ hemgrundskola toimintaan
Hakuryhmän tavoitteet
Suomi-koulujen toiminnan, muun Suomi-koulujen toimintaa tukevan, yleishyödyllisen ja voittoa
tavoittelemattoman toiminnan sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminnan tukeminen ja
kehittäminen.
Hakuryhmän painopisteet
Suomi-koulujen toiminta ja sitä tukeva yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toiminta sekä
kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminta.

Hakemusasiakirjat
Avustushakemus tehdään Opetushallituksen sähköisellä hakulomakkeella. Hakemus on tehtävä
yhdistyksen (koulutuksen järjestäjän) nimissä ja hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla
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nimenkirjoittamisoikeus yhdistyksen (koulutuksen järjestäjän) puolesta. Hakulomake ja tämä
tiedote ovat Opetushallituksen www-palvelimella osoitteessa
www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset.
Lukiolaisten tiedeolympialaistoiminta tulee kuvata jokaiseen eri oppiaineeseen liittyvän
olympiatoiminnan osalta erillisellä liitteellä. Kuvauksiin tulee liittää hakulomakkeen kohtaan ”muut
hakutiedotteessa mainitut liitteet” erittely matka-, palkkio- ja muista kuluista, jotka aiheutuvat
kansallisesta kilpailu- ja valmennustoiminnasta sekä olympiamatkoista.
Valtionavustuksen hakuaika
Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun
päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.
Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä 2.6.2017 mennessä.
Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2017 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa 1.1.2017 ja
päättyy 31.12.2017. Avustus voidaan käyttää vuoden 2017 aikana syntyviin kuluihin. Loppuraportti
myönnettyjen avustusten käytöstä tulee toimittaa Opetushallitukselle 13.4.2018 mennessä
Opetushallituksen selvityslomakkeella.
Lisätiedot
Järjestöjen valtionavustukset
opetusneuvos Teijo Koljonen puh. 029 533 1524
undervisningsråd Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
Tiedeolympialaistoiminnan avustukset
opetusneuvos Leo Pahkin, puh. 029 533 1163
Suomi-koulujen valtionavustukset, kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminta
opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi.

Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Paula Mattila

