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HAKUTIEDOTE 2018
Yleissivistävä koulutus

Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu – ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu
Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen
lukuvuonna 2018 − 2019
Taustaa ja säädösperusta
Uusi peruskoulu -ohjelman kielikokeiluja koskevan osuuden tavoitteena on
varhentaa, kehittää ja lisätä kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa,
esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Erityisesti tavoitellaan A1- tai A2kielten opiskelun aloittamisajankohdan varhentamista tapahtuvaksi jo
perusopetuksen 1. vuosiluokalta.
Samalla tuetaan uusien opetussuunnitelmien ja
varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastataan
perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin ja
tulevaisuuden tarpeisiin.
Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat:
Valtionavustuslaki (688/2001)
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Uusi peruskoulu -ohjelma
Avustuksen käyttötarkoitus
Kielten opiskelun varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen
Valtionavustuksen määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön
Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelman kielten kokeiluja koskevaa
osuutta varten 4,5 miljoonan euron määrärahan, josta tähän hakuun
varataan enintään 4,3 miljoonaa euroa. Määräraha sisältyy valtion vuoden
2018 talousarvion momenttiin 29.10.20.
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Valtionavustusta myönnetään 95 % hankkeen kokonaismenoista.
Hakuryhmä A
Toiminnan jatkaminen hankkeissa, jotka saivat valtionavustusta kielten
opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen tai lisäämiseen vuonna 2017.
Vuonna 2017 avustusta jaettiin kyseisille hankkeille yhteensä noin 3,8
miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha jatkaville hankkeille
vuonna 2018 tulee lähtökohtaisesti olemaan samaa suuruusluokkaa.
Hakuryhmä B
Kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävän
toiminnan käynnistäminen (hakijat, joille ei aikaisemmin ole myönnetty
tätä valtionavustusta).
Määrärahan käyttö suunnataan



Hakukelpoisuus

perusopetuksen hankkeisiin
perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien
muodostamien verkostojen yhteishankkeisiin, jolloin hankkeen
päähakijan tulee olla perusopetuksen järjestäjä.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille
yhteisöille, joilla on perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
järjestämislupa.

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 toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Tavoitteet suunniteltavalle hanketoiminnalle
Kielten opetuksen varhentaminen
Valtionavustus kohdennetaan hankkeisiin, joissa tuodaan esille
toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskauden
hyödyntämiseksi ja joissa haetaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja ja
kokeillaan näiden käytännön toteuttamista. Hanketoiminnan tulee tarjota
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opettajille mahdollisuus kehittää varhennettuun kielenoppimiseen ja
monikielisyyteen liittyvää pedagogista osaamistaan koulutusten ja
yhteistoiminnan avulla. Valtionavustuksilla voidaan tukea myös hankkeita,
joissa kehitetään varhennetun kielten opetuksen opetussuunnitelmaa tai
varhaiskasvatussuunnitelmaa.
Haku ei koske kaksikielisen opetuksen, kuten kielikylpy- tai kielirikasteisen
opetuksen tai näiden opetussuunnitelmien kehittämistä.
Kielivarannon lisääminen
Avustuksilla rahoitetaan hankkeissa kehitettäviä toimintamalleja ja
opetuksen järjestäjän kieliohjelmia, joissa vahvistetaan lasten motivaatiota
opiskella useampia kieliä ja joissa sitoutetaan pitkäjänteiseen kielten
opiskeluun ja eri kielten arvostamiseen varhaiskasvatuksesta toisen asteen
loppuun tavoitteena elinikäinen oppiminen. Hankkeilta toivotaan
erityisesti vähemmän tai harvemmin opiskeltujen kielten opetuksen
varhentamista, kehittämistä ja lisäämistä sekä ratkaisuja, joilla
varmistetaan opetuksen järjestäjän ja koulun kieliohjelmassa tarjolla
olevien kielten opiskelun käynnistyminen.
Kielitietoinen toimintakulttuuri
Esitettävillä ratkaisuilla tulee edistää perusopetuksessa,
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtuvaa muutosta kohti
kielitietoisempaa toimintakulttuuria sekä tätä toimintaa tukevia
oppimisympäristöjä.
Kielivalintatiedotuksen lisääminen ja kehittäminen
Kielivalintatiedotuksessa painopiste on ajantasaisen, tutkimusperustaisen
tiedon välittäminen monipuolisen kielitaidon ja kieltenopiskelun eduista,
myös muiden kuin pakollisten kieliopintojen osalta. Paikallisia
viestintäperinteitä tarkastellaan kriittisesti ja kehitetään.
Hankkeissa tulee löytää ratkaisuja, jotka edistävät lasten ja oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella kieliä ja halua osata kieliä
sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta, sukupuolesta tai
paikkakunnasta riippumatta.
Hakuryhmien tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika
HAKURYHMÄ A
Tavoitteet

Toiminnan jatkaminen hankkeissa, jotka saivat valtionavustusta kielten
opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen tai lisäämiseen vuonna 2017.
Vuonna 2017 myönnetyllä avustuksella rahoitetun toiminnan jatkaminen,
kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
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Painopisteet







syksyllä 2017 vuosiluokalla 1 varhennetun kielten opiskelun
aloittaneiden ryhmien opetuksen jatkaminen
syksyllä 2017 muilla vuosiluokilla kuin vuosiluokalla 1 varhennetun
kielten opiskelun aloittaneiden ryhmien opetuksen jatkaminen
kielten oppimiseen ja opetukseen kohdistuvan toiminnan kehittäminen
ja vakiinnuttaminen, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen
yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa kieltenopetuksen
varhentamisessa
kielivalintoihin liittyvän, ajantasaisen tutkimusperustaisen tiedon
välittäminen monipuolisen kielitaidon ja kieltenopiskelun eduista
muu kehittämistoiminta, jolla tähdätään pidempiaikaisiin rakenteellisiin
tai pedagogisiin muutoksiin kielten opetuksen varhentamisessa ja
monipuolistamisessa sekä kielivarannon lisäämisessä.

HAKURYHMÄ B

Hakijat, joille ei ole aikaisemmin myönnetty tätä valtionavustusta

Tavoitteet

Kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen
kohdentuvan hanketoiminnan käynnistäminen.

Painopisteet

A1- tai A2-kielen oppimäärän opetuksen varhentaminen (1
vuosiviikkotunti/vuosi perusopetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän
ylittävänä opetuksena) perusopetuksen järjestäjillä, jotka eivät
aikaisemmin ole oman tuntijaon mukaan tarjonneet kieliopintoja
vuosiluokalta 1 tai 2 alkavana opetuksena
toiminta, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen yhteistyössä
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa
kielivalintoihin liittyvän, ajantasaisen tutkimusperustaisen tiedon
välittäminen monipuolisen kielitaidon ja kieltenopiskelun eduista
muu kehittämistoiminta, jolla tähdätään pidempiaikaisiin rakenteellisiin tai
pedagogisiin muutoksiin kielten opetuksen varhentamisessa ja
monipuolistamisessa sekä kielivarannon lisäämisessä.







Valintaperusteet molempiin hakuryhmiin





hakutiedotteen tavoitteiden ja painopisteiden toteuttaminen
kuvaus hankkeen eri osapuolien yhteistyöstä, osaamisen jakamisesta ja
yhteistyön mahdollisesta vakiinnuttamisesta
kokeilun ja kehittämistoiminnan toteuttamiskelpoisuus ja innovatiivisuus
esitetyt suunnitelmat kielten opiskeluun ja kielivalintoihin liittyvien
käytäntöjen vakiinnuttamisesta ja siitä, kuinka pitkäjänteinen
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kieltenopiskelu turvataan esimerkiksi laatimilla kunnan kieliohjelma
käsittämään kielipolut varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun
kielten opiskelun varhentamisen kohdistuminen myös muihin kieliin kuin
englantiin ja toiseen kotimaiseen kieleen
hankkeet, joissa etsitään pysyvämpää muutosta paikallisiin
toimintatapoihin tai vakiintuneisiin käytäntöihin




Hakemusasiakirjat molempiin hakuryhmiin
Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeeseen ovat saatavilla Opetushallituksen
www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset).
Linkit hakulomakkeisiin:
Hakuryhmä A (toimintaa jatkavat hankkeet)
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/140/?lang=fi
Hakuryhmä B (uudet toimijat)
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/141/?lang=fi

Valtionavustusten hakuaika
Valtionavustuksen hakuaika alkaa 31.1.2018 ja päättyy 9.3.2018 klo 16.15.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätökset pyritään tekemään
maaliskuun aikana.
Valtionavustusten käyttöaika
Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2019.
Hanke on käynnistettävä viimeistään 1.8.2018.
Muuta

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen (linkki)
valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille.
Valtionavustuksella voidaan rahoittaa enintään yhden vuosiviikkotunnin laajuisia
osuuksia kutakin kieli- tai opetusryhmää kohden.

Avustusta ei saa käyttää perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen.
Avustusta ei myönnetä, jos saman tyyppiseen kehittämistoimintaan
saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää rahoitusta
kuten kaksikielisen opetuksen / kielikylpytoiminnan laajentamiseen
kohdennettuja valtionavustuksia.
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Avustusta ei saa käyttää ulkomaanmatkoihin eikä laite- tai
ohjelmistohankintoihin.
Jos kyseessä on perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
järjestäjien muodostaman verkoston yhteishanke, hankkeen päähakijan
tulee olla perusopetuksen järjestäjä, joka lähettää verkoston yhteisen
hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi verkoston kunkin jäsenen
rooli hankkeessa.

Lisätiedot

Opetusneuvos Anu Halvari, puh. 029 533 1277
Opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
Opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144
Erityisasiantuntija Kati Costiander, puh. 029 533 1526
(varhaiskasvatus ja esiopetus)
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523
(småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning)
Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse: kielihankkeet@oph.fi

Opetusneuvos

Leena Nissilä

Opetusneuvos

Anu Halvari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

