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HAKUTIEDOTE 2017

Yleissivistävä koulutus
Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma
Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen
kehittämiseen ja koulutukseen tutoropettajatoiminnalla

Taustaa
Säädösperusta:
Valtionavustuslaki (688/2001)
Avustuksen käyttötarkoitus
Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen (hakuryhmä A)
Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti (hakuryhmä B)
Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä
momentin 29.10.20.2 määrärahasta valtionavustusta seuraavasti:
Hakuryhmä A)

Tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen
myönnetään enintään 8 000 000 euroa

Hakuryhmä B)

Tutoropettajatoiminnan kehittämiseen alueellisesti
myönnetään enintään 1 800 000.

Määrärahan käyttö suunnataan perusopetuksen hankkeisiin.
Hakukelpoisuus
Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille
yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa perusopetuksen järjestämiseen.
Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana,
mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.
Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
•
•
•
•
•

Hakija on hakukelpoinen
Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen
hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen
valtionavustusten käytöstä
Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan
rajoissa

Avustettavien hankkeiden tavoitteena on edistää ja kehittää perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria.
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Hakuryhmien tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika
Hakukokonaisuus jakautuu kahteen osioon (A ja B):
A. Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen
B. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti
Kunkin osion avustusta haetaan omalla erillisellä hakemuksella.

HAKURYHMÄ A)

TUTOROPETTAJIEN TOIMINTA JA KOULUTTAMINEN
Tutoropettajat voivat toimia omassa kunnassa tai verkostossa.
Yksi hakemus opetuksen järjestäjää kohden tai verkosto, jossa yksi kunta on
hakijana.
Tutoropettajien toimintaan myönnetään yhteensä enintään 8 000 000 euroa.
Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista, joten
hakijan oma rahoitusosuus on vähintään 20 %. Valtionavustusta voi käyttää
tutoropettajien palkkaamiseen ja kouluttamiseen.
Opetuksen järjestäjät luovat tutoropettajien paikallisia, alueellisia ja teemallisia
verkostoja, joissa hyviä käytäntöjä jaetaan.
Hakijan tulee kuvata hakulomakkeella tutoropettajatoiminta sekä yhteistyö,
osaamisen jakaminen ja verkostoituminen kouluyhteisössä.

Tavoitteet
Tutoropettajatoiminnassa tavoitteena on, että Suomen jokainen koulu osallistuu
ja on osallinen tutoropettajatoiminnassa. Verkostossa on mahdollisuus kehittää
isomman alueen osaamista ja näin mahdollistaa tasa-arvoisemmat
mahdollisuudet koko alueen oppijoille.
Tutoropettajat
• tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen digitalisaatiota
• tukevat työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä
toimivat vertaistukena
• osallistuvat aktiivisesti koulujen toimintakulttuurin tukemiseen ja
kehittämiseen.

Painopisteet
Tutoropettajien toiminta edistää
• uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa
• osaamisen jakamista
• opettajien ja oppilaiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä
• hyvien käytäntöjen tunnistamista, levittämistä ja vakiinnuttamista
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Valintaperusteet
Valintaperusteina ovat
• hakutiedotteen tavoitteiden ja painopisteiden toteuttaminen
• tutoropettajien toiminnan ja kouluttamisen toteuttamiskelpoisuus
• kuvaus yhteistyöstä, osaamisen jakamisesta ja verkottumisesta
• tutoropettaja -kyselylomakkeeseen vastaaminen
Mikäli avustuksen välttämättömät edellytykset sekä valintaperusteet täyttyvät,
rahoitukseen vaikuttaa oppilasmäärä, hakemuksen laatu, hakijan ensikertalaisuus
sekä haetaanko rahaa sekä tutoropettajatoimintaan että kouluttamiseen.
Tutoropettaja -kyselylomakkeen sisältö ei vaikuta valintaperusteisiin.
Objektiivinen, rehellinen vastaaminen antaa tärkeää tietoa toiminnasta kentältä.
Avustussumma on pääsääntöisesti minimissään 5 000 euroa avustuksen saajaa
kohden.

HAKURYHMÄ B

TUTOROPETTAJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN ALUEELLISESTI
Vain yksi hakemus tutoropettajatoiminnan kehittämisen alueelliseksi
koordinaattoriksi haluavalta opetuksen järjestäjältä. Hakemuksessa tulee kuvata
opetuksen järjestäjien kesken yhteisesti sovittu suunnitelma
tutoropettajatoiminnan alueellisesta kehittämisestä.
Tutortoiminnan kehittämiseen alueellisesti myönnetään yhteensä enintään
1 800 000 euroa.
Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten
hakijan oma rahoitusosuus on vähintään 5 %.

Tavoitteet
Erityisavustuksella tuetaan alueellisina koordinaattoreina toimivia opetuksen
järjestäjiä, jotka
• organisoivat tai järjestävät itse laadukasta tutoropettajatoimintaa, joka
edistää digitalisaation ja toimintakulttuurin kehittymistä kaikissa alueen
kouluissa
• levittävät hyviä malleja kuntiin ja kouluihin, joissa tutortoiminta on vasta
alkuvaiheessa tai sitä ei vielä ole
• etsivät aktiivisesti alueelliseen tutortoimintaan mukaan sellaisia kuntia ja
muita opetuksen järjestäjiä, joiden on vaikea kehittää ja toteuttaa toimintaa
yksin
Hankkeessa voidaan keskittyä esimerkiksi toimintakulttuurin kehittämiseen,
yhteisopettajuuteen, oppilaiden osallisuuteen, oppilaisiin tutoreina tai työtapojen
monipuolistamiseen digitalisaation avulla.
Painopisteet
Painopisteinä ovat seuraavat asiat:
•
•

tutortoiminnan levittäminen alueen kaikkiin peruskouluihin
digitalisaation edistäminen opetuksessa
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•
•

opetusmenetelmien monipuolistaminen
toimintakulttuurin kehittäminen osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi

Valintaperusteet
Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella
•
•
•
•
•

hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
hankkeen alueellinen laajuus ja kattavuus, erityisesti vielä tutortoiminnan
ulkopuolella olevien opetuksen järjestäjien ja koulujen osalta
hakijan aiemmat näytöt tuloksellisesta alueellisen yhteistyön koordinoinnista
hakijan aiemmat näytöt tuloksellisesta tutoropettajien toiminnasta ja
koulutuksesta
hankkeen kustannusarvion realistisuus

Hakemusasiakirjat molempiin hakuihin:
A. Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen ja B. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti
Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeisiin ovat saatavilla Opetushallituksen wwwsivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset).
Suorat linkit hakulomakkeisiin:
A. Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/111/?lang=fi
B. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/113/?lang=fi
Valtionavustuksen hakuaika
Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 12.9.2017 ja päättyy 13.10.2017 klo
16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Valtionavustuksen käyttöaika
Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 30.6.2019.
Hanke on käynnistettävä viimeistään 1.1.2018.
Muuta
Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen
hakijoille ja käyttäjille.
Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen (hakuryhmä A) hakijan tulee vastata
ohessa olevaan kyselylomakkeeseen tutor-toiminnasta
https://link.webropolsurveys.com/S/4FECF48A8BF9FCC8
Avustusta ei saa käyttää perusopetuksen järjestäjän perustoiminnan
rahoittamiseen.
Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen
kannalta olennaisiin laite-, väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat
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korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintojen
välttämättömyys tulee perustella hakulomakkeessa.
Avustusta ei voi käyttää ulkomaanmatkoihin.
Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta
Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista
rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.
Avustusta voidaan kuitenkin käyttää aloitetun tutortoiminnan jatkamiseen ja
kehittämiseen.

Lisätietoja antavat:
A. Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525
Opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, p. 029 533 1371
Opetusneuvos Ulla Laine, p. 029 533 1597
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
B. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen alueellisesti
Insinööri Heli Anttalainen, p. 029 533 1041
Erityisasiantuntija Juho Helminen, p. 029 533 1064
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Erityisasiantuntija Matti Ranta, p. 029 533 1537
Yliarkkitehti Reino Tapaninen, p. 029 533 1209
Opetusneuvos Ulla Laine, p. 029 533 1597
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.

Johtajan sijainen,
opetusneuvos

Tiina Tähkä

Opetusneuvos

Ulla Laine

