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OPH-2817-2017

Hakutiedote 47/2017

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2018, kansalaisopistot
1. Taustaa
1.1. Säädösperusta

• Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
• Valtion vuoden 2018 talousarvio HE 106/2017 vp, mom. 29.10.31, Vapaa
sivistystyö

1.2. Avustuksen käyttötarkoitus
Oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, rakenteellista kehittämistä tukevia avustuksia sekä ylimääräisiä
avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen
rajoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä Opetushallituksen sekä
vapaan sivistystyön ylläpitäjiä ja oppilaitoksia edustavien valtakunnallisten järjestöjen kanssa määrittänyt avustusten jaon tavoitteet ja muut periaatteet.
2. Valtionavustuksen määräraha
Valtion vuoden 2018 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määrärahat
laatu- ja kehittämisavustuksia varten. Opetushallitus on varautunut osoittamaan
valtion vuoden 2018 talousarvion tilijaottelun mukaisesti kansalaisopistojen ylläpitäjille laatu- ja kehittämisavustuksia yhteensä noin 1 000 000 euroa.
Opetushallitus julistaa vuoden 2018 laatu- ja kehittämisavustukset haettavaksi
edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen
sisältyvät määrärahat.
Avustusta myönnetään enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten
hakijan oma maksuosuus on vähintään 15 %.
3. Hakukelpoisuus

Kansalaisopistojen ylläpitäjät.

4. Laatu- ja kehittämistyön tavoiteryhmät






OPETUSHALLITUS

oppilaitoksen strategian/kehittämisohjelman laatiminen
oppilaitoksen strategiaan/kehittämisohjelmaan perustuva toiminnan kehittäminen
pedagoginen kehittäminen
oppilaitoksen laatujärjestelmän/laatutyön kehittäminen
aktiivista kansalaisuutta sekä kansalais- ja järjestötoimintaa edistävän koulutuksen kehittäminen
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muu koulutuspoliittisten linjausten mukainen vapaan sivistystyön koulutuksen
kehittäminen

5. Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset
1. Hakemus on saapunut määräajassa.
2. Hakija on hakukelpoinen.
3. Hakija on antanut määräaikaan mennessä toiminnan ja talouden sisältävän
selvityksen aikaisemmin myönnettyjen laatu- ja kehittämisavustusten
käytöstä.
4. Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.
5. Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.
6. Hakija sitoutuu vähintään 15 % omarahoitukseen.
6. Valintaperusteet

Avustushakemuksia käsitellessään Opetushallitus kiinnittää huomiota seuraaviin
valintaperusteisiin:
1. Kehittämistoimenpiteiden laatu:





suunnitellut kehittämistoimenpiteet 2018–2019
- organisointi ja toteutus
- kustannusarvion realistisuus
- kerrannaisvaikutukset toimijoille ja muille
- toimien jatkuvuus
- tulosten hyödynnettävyys
- strategisten tavoitteiden toteutuminen
- vaikuttavuus
mahdollinen väliraportti aloitetuista kehittämistoimista
oppilaitoksen kehittämisohjelma

2. Oppilaitoksen toiminnan laajuus ja/tai kehittämistarve.
Muita rajauksia:
 Laatu- ja kehittämisavustusta myönnetään samalle hakijalle yhtäjaksoisesti
enintään kolmena perättäisenä vuotena.
 Avustusta myönnetään enintään yhteen hankkeeseen hakijaa kohden lukuun
ottamatta mahdollisia yhteishankkeita.
 Sekä ylläpitäjäkohtaisten että yhteishankkeiden tulee kohdentua selkeästi
johonkin haussa mainituista tavoiteryhmistä.
 Avustus on tarkoitettu kehittämistoimiin, ei koulutuksen/opetustuntien
järjestämiseen.
7. Hakemusasiakirjat

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän
nimissä.

Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/130/?lang=fi
Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään
linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta.
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YHTEISHAKEMUKSESSA vain yksi ylläpitäjä tekee hakemuksen. Avustus maksetaan hakemuksen jättävälle hakijalle, joka vastaa hankkeen taloudesta, kehittämistoimien koordinoimisesta sekä hankkeeseen liittyvästä raportoinnista
Opetushallitukselle.
Yhteishankkeen osapuolten tulee olla tässä hakutiedotteessa ilmoitetulla tavalla
hakukelpoisia. Yhteistyökumppaneita koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin
hakijaorganisaatiota. Lisäksi Opetushallitus edellyttää, että yhteishankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin
mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja
niiden ehdoista. Sopimusta koskevia vaatimuksia on kuvattu Opetushallituksen
yleisohjeesta valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille
(http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset).
Hakemuksen liitteet:
1. Oppilaitoksen vuotta 2018 koskeva kehittämisohjelma (yhteishakemuksessa
kaikista oppilaitoksista).
2. Edellyttäen, että hakija on saanut vuonna 2017 laatu- ja kehittämisavustusta,
tarkoitukseen myönnetyn avustuksen väliraportti (toiminnan ja talouden
kattava selvitys). Valtionapupäätöksen saajille erikseen toimitetun linkin välityksellä avautuvan 2017 väliraporttilomakkeen tulee olla täytettynä sähköisessä hakujärjestelmässä viimeistään 31.1.2018.
8. Valtionavustuksen hakuaika
Tämä tiedote ja hakulinkki löytyvät Opetushallituksen verkkosivulta
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset.
Haku avataan 14.12.2017.
Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/130/?lang=fi
Hakemuksen tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään
haun päättymispäivänä 18.1.2018 klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.
Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset 1.4.2018 mennessä.
9. Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2018 määrärahasta. Avustuksen käyttöaika alkaa
1.1.2018 ja päätyy 31.12.2019. Avustuksen käytöstä raportoidaan valtion
erityisavustusten ehtojen mukaisesti 30.6.2020 mennessä.
10. Muuta

Mikäli avustuspäätöksessä myönnetty määräraha poikkeaa hakijan suunnitelmista siten, ettei hakija pidä hankkeen toteuttamista päätöksen ehdoin mahdollisena, tulee hakijan ilmoittaa asiasta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista (kirjaamo@oph.fi). Viestissä on yksilöitävä haku,
josta on kyse, asian ilmoittaja ja päätöksen diaarinumero.
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Lisätietoja antavat
Haun sisältöjen osalta
 suomenkieliset hakemukset opetusneuvos Heikki Sederlöf (puh. 029 533
1422), heikki.sederlof@oph.fi
 ruotsinkieliset hakemukset erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (puh. 029 533
1072), sonja.hyvonen@oph.fi
Käytännön ja teknisissä asioissa
 sähköposti valtionavustukset@oph.fi tai
 assistentti Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040), leena.aikio-einio@oph.fi.

Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Heikki Sederlöf

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

