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HAKUTIEDOTE
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2017, lisähaku matematiikkaan ja johtamiseen
Valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on
edistää varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa toimivan henkilöstön elinikäistä oppimista ja tasaarvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Tällä valtionavustuksella tuetaan erityisesti matematiikan osaamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä systemaattisissa,
15 opintopisteen laajuisissa opintokokonaisuuksissa.
Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelmissa (15 op) koulutushankkeiden
tulee toteuttaa koulutuksesta MOOC (Massive Open Online Course) itse tai yhteistyössä yhden tai
useamman organisaation kanssa. Tämän jälkeen MOOC jää käytettäväksi itsenäiseen opiskeluun.

Tavoitteet
Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on, että
•
•
•
•
•
•

opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan haun teema-alueilla
koulutuspoliittisten, rakenteellisten sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten
perusteita koskevien uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa johtamisosaamista edistetään
matematiikan oppimistulokset kääntyvät nousuun kaikilla kouluasteilla ja matemaattisen ajattelun taidot kehittyvät entistä paremmin varhaiskasvatuksessa
opettajien matematiikan opettamisen taidot monipuolistuvat ja paranevat
koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taidot johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa paranevat
toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja ja osaavalla johtamisella niistä tulee oppivia ja kehittyviä yhteisöjä.

Taustaa
Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat
•
•
•
•
•

Valtionavustuslaki 688/2001
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 1705/2009 ja asetus 1766/2009
Valtion talousarvio 2017
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma (2016)

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen
henkilöstökoulutuksen määrärahasta 5 600 000 euroa.
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Valtionavustuksen käyttötarkoitus
Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelman (15 op) rahoitus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön matemaattisen
osaamisen kehittämiseen.
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelman (15 op) rahoitus on
tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa
koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen.
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. Tällaisia ovat esimerkiksi osuus kouluttajan palkasta, työtilan
vuokra hankkeessa käytetyn työajan suhteessa ja koulutuksiin käytettyjen tilojen vuokra koulutusajalta. 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, työnohjausta eikä
mentorointia. Laitehankintoihin voidaan hyväksyä MOOCin toteuttamisesta tai muusta toteuttamistavasta aiheutuvat kohtuulliset menot.
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 sekä erityisavustuksen käytön ehtoja ja rajoituksia.
Hakukelpoisuus
Hakijoina voivat olla yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja
kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla, kokemusta opettajien
täydennyskoulutuksesta matematiikan sekä luonnontieteiden opetuksen alalta (matematiikan täydennyskoulutusohjelmassa) ja henkilöstö- ja johtamiskoulutuksesta (johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa).
Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että
•
•
•

hakija on hakukelpoinen
hakemuksessa on edellytetyt liitteet
hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
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kohderyhmäehdot täyttyvät
koulutushankkeen sisältö vastaa haettua teema-aluetta
koulutushanke toteutetaan 31.12.2019 mennessä
hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu annettuja ohjeita noudattaen.

Hakeminen
Haku alkaa 12.10.2017 ja päättyy 16.11.2017 klo 16.15. Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.oph.fi  Rahoitus  Valtionavustukset Opetustoimen henkilöstökoulutus. https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/120/?lang=fi.
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 yleisohjeeseen ja löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi  Rahoitus  Valtionavustukset / Yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille. Yhteistyösopimus esitetään Opetushallitukselle vain pyydettäessä.
Valtionavustuksen käyttöaika sekä rahoitusta saaneiden hankkeiden aikataulu
Valtionavustukset myönnetään vuoden 2017 määrärahasta. Avustuksen käyttöaika alkaa päätöksen
päiväystä seuraavasta päivästä ja kestää 31.12.2019 saakka, väliselvitykset tulee toimittaa
30.6.2018 mennessä ja loppuselvitykset viimeistään 30.6.2020.
Valintaperusteet
Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
•
•
•
•
•
•
•
•

laajuus 15 opintopistettä
maantieteellinen kattavuus
kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta matematiikan sekä
luonnontieteiden opetuksen alalta (matematiikan täydennyskoulutusohjelmassa) / henkilöstöja johtamiskoulutuksesta (johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa)
hankkeen organisointi ja toteutus
hankkeessa syntyneiden koulutussisältöjen ja -materiaalien, tuotosten ja mallien avoin jakaminen
ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
talouden realistisuus
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matematiikan täydennyskoulutusohjelmassa: hanke tuottaa koulutuksesta MOOC:n (Massive
Open Online Course) itse tai yhteistyössä yhden tai useamman organisaation kanssa.

Haun teemat
Haku kohdennetaan kahteen koulutusteemaan
• Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma (15 op), jossa koulutushankkeen tulee toteuttaa koulutuksesta MOOC (Massive Open Online Course) joko itse tai yhteistyössä yhden tai useamman organisaation kanssa. Tämän jälkeen MOOC jää käytettäväksi itsenäiseen opiskeluun.
• Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma (15 op)
Hakemusta laadittaessa valitaan ensin koulutusteema, jolle hankesuunnitelmaa esitetään. Sen jälkeen valitaan tarkoituksenmukaiset kohderyhmät. Vaikuttavuuden varmistamiseksi toivotaan koulumuodot ylittävää, poikkihallinnollista ja eri sidosryhmät mukaan ottavaa kouluttautumista.
Lisätietoja antavat
Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280, johtamiskoulutus
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1071, ruotsinkielinen koulutus
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, matematiikka
Erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna, puh. 029 533 1137, johtamiskoulutus sekä suunnitelmien talouteen liittyvät kysymykset
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533, matematiikka
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
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