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HAKUTIEDOTE 2017
Yleissivistävä koulutus
Avustukset kristillisten koulujen toimintaan

Taustaa
Valtionavustuslaki 688/2001

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä
määrärahasta momentilta 29.10.30 valtionavustuksen kristillisten koulujen
toimintaan. Tähän tarkoitukseen on varattu 50 000 euroa.
Valtionavustus myönnetään hakemuksen perusteella. Avustusta myönnetään
enintään 80 % hakemuksessa eritellyistä kokonaiskustannuksista, joten hakijan
omakustannusosuus on vähintään 20 %.
Hakukelpoisuus
Valtion erityisavustus voidaan myöntää niille opetuksen järjestäjille, joilla on
valtioneuvoston myöntämä perusopetuksen järjestämislupa käytettäväksi
kristillisten koulujen toiminnan kehittämiseen.
Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että
• hakija on hakukelpoinen
• hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen
hakupalveluun
• avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
sekä
• avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan
rajoissa.
Yleistä
Kristillisten koulujen toiminta perustuu kristilliseen arvopohjaan, maailmankuvaan
ja ihmiskäsitykseen. Kouluissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa. Kristillisen
koulun opetuksen järjestämisen periaatteet kirjataan koulukohtaiseen
opetussuunnitelmaan.

Hakuryhmän tavoitteet ja painopisteet
Tämän hakuryhmän tavoitteena on jakaa avustusta kristillisten koulujen
toimintaan. Avustus kohdennetaan kristillisten koulujen toiminnan kehittämiseen
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.
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Painopisteet ovat seuraavilla osa-alueilla:
• oppilaiden osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus
• oppimisen ja koulunkäynnin tuki
• oppilashuolto
• oppimisen arviointi
Kehittämisen tulee olla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaista. Hankkeen organisointi ja toteutus sekä kouluttajien pätevyys ja
osaaminen edesauttavat hankkeen onnistunutta toteutusta. Kehittämistoiminnan
tulee olla tietoperustaista ja monipuolista. Verkostoituminen ja yhteistyön
tarkoituksenmukaisuus sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
hankkeen toteuttamisessa katsotaan eduksi.
Valtionavustuksen käyttötarkoitus
Valtionavustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta 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 saatavissa olevaa Valtionavustusten hakijoille ja
käyttäjille osoitettua yleisohjetta.
Valintaperusteet
Valtionavustusta myönnettäessä otetaan huomioon oppilasmäärä, koulujen
lukumäärä sekä seuraavat asiat:
• hakemuksessa on otettu huomioon tämän hakutiedotteen tavoitteet ja
painopisteet
• toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden kristillisten koulujen ja kristillisten
koulujen ja päiväkotien liiton kanssa.
Hakuaika
Hakuaika on 4.9.–22.9.2017. Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten
myöntämisestä lokakuun loppuun mennessä.
Käyttöaika
Myönnetyn valtionavustuksen käyttöaika alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2018.

HAKUTIEDOTE

27/2017

3 (3)

4.9.2017

Hakeminen
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän
nimissä 4.9.–22.9.2017 välisenä aikana. Hakemus tulee olla tallennettuna
sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15
mennessä, jolloin hakulomake sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei
hyväksytä.
Hakemuksen linkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/110/?lang=fi
Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella organisaation virallisen
sähköpostiosoitteen lisäksi myös allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden ja
mahdollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet. Näihin osoitteisiin lähetetään
linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen
päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta. Paperista versiota hakemuksesta ei toimiteta
Opetushallitukseen.
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen (p. 029 533 1525).
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
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