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Taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät
saa opetustuntikohtaista valtionosuutta

HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN
PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2018
Taustaa

Säädösperusta:
▪ Valtion vuoden 2018 talousarvio, momentti 29.10.30.12
▪ Valtionavustuslaki (688/2001)
▪ Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.
Avustuksen käyttötarkoitus:
Tarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät.

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 150 000 euroa valtionavustusta.
Hakukelpoisuus

Tätä valtionavustusta voivat hakea ne taiteen perusopetuksen järjestäjät,
jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
▪
▪
▪
▪

Hakija ei saa taiteen perusopetukseensa opetustuntikohtaista valtionosuutta.
Opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja
asetuksen (813/1998) mukaisesti.
Opetus annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän
opetussuunnitelman mukaan.
Mikäli hakija on saanut vuonna 2017 taiteen perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta, selvitys sen käytöstä on annettu Opetushallitukselle.

Tavoitteet ja valintaperusteet
Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.
Valintaperusteet
▪ Arvio hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja järjestämisen
edellytyksistä
▪ Hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus
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▪
▪

Hakijan taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne
Hakija ei saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen muuta valtion rahoitusta.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että tämä valtionavustus ei ole toiminnan pysyvää rahoitusta.
Hakemusasiakirjat

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Tämä tiedote
sekä linkit hakulomakkeeseen ja hakemuksen liitteen 6 lomakepohjaan ovat
osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset).
Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän (ei oppilaitoksen) nimissä. Koulutuksen järjestäjän nimi tulee ilmoittaa siinä muodossa, jossa se on rekisteröity.
Hakemusta ei voi allekirjoittaa sähköisesti. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän
puolesta.
Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet, jotka numeroidaan
luettelon mukaisesti:
1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.
2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiöt yhtiöjärjestys).
3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla). Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön hyväksytyn talousarvion lisäksi.

Valtionavustuksen hakuaika ja hakemuksen toimittaminen Opetushallitukseen
Valtionavustuksen hakuaika alkaa 12.2.2018 ja päättyy 4.4.2018 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa.
Opetushallitus ei tutki myöhässä tulleita hakemuksia.
Päätökset valtionavustushakemuksiin
Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös
lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan
viralliseen sähköpostiosoitteeseen.
Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä
29.6.2018 mennessä.
Valtionavustuksen käyttöaika
Valtionavustusta myönnetään vuoden 2018 määrärahasta. Avustusta voi käyttää vuoden 2018 kustannuksiin.
Lisätiedot
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Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat ylitarkastaja Maija-Liisa Ojala,
puhelin 029 533 1160, opetusneuvos Mikko Hartikainen, puhelin 029 533 1058
ja opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus), puhelin
029 533 1688.

Johtajan sijainen
Opetusneuvos

LEENA NISSILÄ
Leena Nissilä

Ylitarkastaja

MAIJA-LIISA OJALA
Maija-Liisa Ojala

LIITTEET

Sähköisen hakulomakkeen mallipohja
Taloustietolomake (hakemuksen liite 6)

TIEDOKSI

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
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HAKEMUS
Tulostusversio

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien
harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2018
Hakuaika 12.2.2018 klo 8.00 — 4.4.2018 klo 16.15

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen.

HAKIJAN TIEDOT

Koulutuksen järjestäjä (ei oppilaitos) *

Hakijan virallinen
sähköpostiosoite *

Y-tunnus *

Rekisteri
Yhdistysrekisteri

Säätiörekisteri

Kaupparekisteri

Hakijayhteisön rekisteritunnus

Vuosi, jolloin yhteisö tai säätiö on
merkitty rekisteriin

Yhteyshenkilö *

Sähköposti *

Yhteyshenkilön puhelinnumero
suuntanumeroineen *

Postiosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Omistajatyyppi *
Kunta/kuntayhtymä, kunnan omistamat yhtiöt, kirkko
Liiketaloudellisin perustein toimiva yhtiö
Yliopisto

Valtio

Eu-jäsenvaltiot

Voittoa tavoittelematon yhteisö
EU:n ulkopuoliset maat

Tilinumero IBAN-muodossa *

Pankin BIC/SWIFT-koodi *

OPPILAITOS JA OPPILASMÄÄRÄ
Oppilaitoksen nimi *

Oppilaitoksen osoite *

Oppilaitoksen opetuskieli *
Suomi
Ruotsi
Vuosi, jona kunta on hyväksynyt ensimmäisen kerran tämän oppilaitoksen taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman *

1000 merkkiä jäljellä

Vuosi, jona kunta on hyväksynyt nyt käytössä olevan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman *

1000 merkkiä jäljellä

Opetussuunnitelman hyväksynyt kunnan toimielin *

1000 merkkiä jäljellä

____________________________________________________
Ilmoitetaan taiteenaloittain ja oppimäärän laajuuden mukaan taiteen perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä
keväällä 2018. Aikuisten opetuksessa olevia ei ilmoiteta tässä kohdassa.

Laaja oppimäärä
Arkkitehtuuri
Kuvataide
Käsityö
Musiikki
Sirkustaide

Yleinen oppimäärä

Tanssi
Teatteritaide

Yleinen oppimäärä
Audiovisuaalinen taide
Sanataide

____________________________________________________
Taiteen perusopetuksen aikuisten opetuksessa olevien määrä keväällä 2018 taiteenaloittain ja oppimäärittäin

Laaja oppimäärä

Yleinen oppimäärä

Arkkitehtuuri
Kuvataide
Käsityö
Musiikki
Sirkustaide
Tanssi
Teatteritaide

Yleinen oppimäärä
Audiovisuaalinen taide
Sanataide
Jos koulutuksen järjestäjä järjestää muuta opetusta kuin taiteen perusopetusta, selvitetään, mitä koulutusta
järjestetään. Ilmoitetaan muiden kuin taiteen perusopetuksen oppilaiden yhteismäärä keväällä 2018 ja
lisäksi eriteltynä aikuisten opetuksessa olevien osuus (määrä) heistä.

1000 merkkiä jäljellä

_____________________________________________________
Ilmoitetaan taiteenaloittain ja oppimäärän laajuuden mukaan taiteen perusopetuksesta koko oppimäärän
päättötodistuksen saaneiden oppilaiden määrä lukuvuonna 2016–2017.

Laaja oppimäärä
Arkkitehtuuri
Kuvataide
Käsityö
M

iikki

Yleinen oppimäärä

Musiikki
Sirkustaide
Tanssi
Teatteritaide

Yleinen oppimäärä
Audiovisuaalinen taide
Sanataide

TOiMINTASUUNNITELMA
Toiminnan tavoitteet *

1500 merkkiä jäljellä

Toiminnan kuvaus *

1500 merkkiä jäljellä

Toiminnan arviointi *

1500 merkkiä jäljellä

HAETTAVA VALTIONAVUSTUS
Avustuksen käyttötarkoitus
Haettava euromäärä
kokonaislukuina

€

0
0€

Lisätietoja rahoituksesta

1000 merkkiä jäljellä

Mitä avustuksia hakija on hakenut ja saanut vuodelle 2018 taiteen perusopetuksen järjestämiseen (mitä haettu,
mistä haettu ja mitä saatu)? Tähän kohtaan merkitään myös avustukset, jotka on saatu kyseiseen toimintaan
hakematta.

1

Avustuksen nimi

Mistä avustusta on haettu/saatu?

Haettu avustus (€)

Saatu avustus (€)

2

Avustuksen nimi

Mistä avustusta on haettu/saatu?

Haettu avustus (€)

Saatu avustus (€)

____________________________________________________
OPPILASMAKSUT TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN JA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSESSA
LAAJA OPPIMÄÄRÄ. Ilmoitetaan kevätlukukaudella 2018 taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa
opetuksessa perityn oppilasmaksun (lukukausimaksu/oppilas) suuruus (ei aikuisten opetuksen maksuja). Jos
oppilasmaksu vaihtelee, niin maksusta ilmoitetaan vaihteluväli (minimi ja maksimi) sekä vaihtelun perusteet.

1

Taiteenala

Varhaisiän kasvatus

Perusopinnot / musiikin
perustaso

Syventävät opinnot / musiikkiopistotaso

Lukukausiumaksun suuruuden vaihtelun perusteet

1000 merkkiä jäljellä

2
Taiteenala

Varhaisiän kasvatus

Perusopinnot / musiikin
perustaso

Syventävät opinnot / musiikkiopistotaso

Lukukausiumaksun suuruuden vaihtelun perusteet

1000 merkkiä jäljellä

LAAJA OPPIMÄÄRÄ. Onko taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksessa vapaaoppilaspaikkoja,
ja jos on, montako prosenttia oppilaspaikoista on vapaaoppilaspaikkoja?

1000 merkkiä jäljellä

____________________________________________________
YLEINEN OPPIMÄÄRÄ. Ilmoitetaan kevätlukukaudella 2018 taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaisessa opetuksessa perityn oppilasmaksun (lukukausimaksu/oppilas) suuruus (ei aikuisten opetuksen
maksuja). Jos oppilasmaksu vaihtelee, niin maksusta ilmoitetaan vaihteluväli (minimi ja maksimi) sekä vaihtelun
perusteet.

1
Taiteenala

Varhaisiän kasvatus

Kymmenen
opintokokonaisuutta

Lukukausimaksun suuruuden vaihtelun perusteet

1000 merkkiä jäljellä

2
Taiteenala

Varhaisiän kasvatus

Kymmenen
opintokokonaisuutta

Lukukausimaksun suuruuden vaihtelun perusteet

1000 merkkiä jäljellä

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ. Onko taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa
vapaaoppilaspaikkoja, ja jos on, montako prosenttia oppilaspaikoista on vapaaoppilaspaikkoja?

1000 merkkiä jäljellä

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä (eritellään päätoiminen henkilöstö ja sivutoiminen henkilöstö)

Päätoiminen rehtori

Päätoimisia opettajia

Muun päätoimisen henkilöstön
määrä

Päätoiminen henkilöstö yhteensä

Sivutoiminen rehtori

Sivutoimisia opettajia

Muun sivutoimisen henkilöstön
määrä

Sivutoiminen henkilöstö yhteensä

Lisätietoja

1000 merkkiä jäljellä

ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö *

1
Sähköposti *

2

LIITTEET

1
1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle
Lisää

2
Lisää

2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiöt yhtiöjärjestys).
Lisää

3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
Lisää

1
4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
Lisää

2
Lisää

1
5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
Lisää

2
Lisää

6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla). Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön
hyväksytyn talousarvion lisäksi.
Lisää

1
7. Muu liite
Lisää

2
Lisää

OPETUSHALLITUS

LIITE 6
Taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen
valtionavustuksen hakemukseen 2018

Lomakkeesta täytetään Excel-ohjelmassa lukitsemattomat kentät, lukituissa kentissä laskenta tapahtuu automaattisesti.

Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä:
Oppilaitos:
TILINPÄÄTÖS-/TALOUSARVIOLASKELMA
Oppilaitos
Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2018

Ylläpitäjä
Tilinpäätös 2017

Toiminnan tuotot
varsinaisen toiminnan tuotot
varainhankinnan tuotot
valtionosuus
avustukset
Toiminnan tuotot yhteensä

0

0

0

Toiminnan kulut
henkilöstökulut
vuokrat
muut toiminnan kulut
Toiminnan kulut yhteensä

0

0

0

Käyttökate

0

0

0

0

0

0

Nettotulos

0

0

0

satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-)
tilinpäätösjärjestelyt
yhteensä

0

0

0

Kokonaistulos

0

0

0

poistot ja arvonalennukset
Operatiivisen toiminnan tulos
Rahoitustuotot (+) ja -kulut (-)

TASEESTA:
oma pääoma
taseen loppusumma
rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
TUNNUSLUVUT:
käyttökate-%

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

#JAKO/0!

100*(käyttökate/toiminnan tuotot)

nettotulos-%
100*(nettotulos/toiminnan tuotot)

omavaraisuusaste-%
100*(oma pääoma/taseen loppusumma)

Quick Ratio
rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma

