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Yleissivistävä koulutus
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja
opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018–2019

Taustaa ja säädösperusta
Valtionavustuksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen
ohjelma. Ohjelman tavoitteiden mukaan Suomi on kymmenen vuoden kuluttua maa,
jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on
noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien
tasa-arvoa.
Tällä hetkellä tutkimukset koulutuksellisesta eriytymisestä kertovat kuitenkin, että
yhteys oppilaan taustan ja oppimistulosten välillä näkyy jo perusasteella, ja
sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut selvästi. Myös
sukupuolten välisiin sekä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
välisiin eroihin oppimistuloksissa ja koulutukseen osallistumisessa on kiinnitetty
huomiota.
Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat:
Valtionavustuslaki (688/2001)
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Avustuksen käyttötarkoitus
Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen,
inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja
lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan
pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla
opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia sellaisten esija perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun
tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai
kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita
sekä avustajien palkkaamiseksi näihin ryhmiin.
Valtion erityisavustusta voidaan käyttää
• opettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi
• ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin
• avustajien palkkaamiseen
• erityisopetuksen laadun kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin ja
välineisiin.
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Opetuksen järjestäjä voi kuitenkin kohdentaa koulukohtaisesti lasketun avustuksen
tarkoituksenmukaisesti koulujen ja koulujen toiminta-alueiden päiväkotien
esiopetusryhmien toimintaan. Valtionavustusta ei voi käyttää toimintaan, jolla
opetuksen järjestäjä korvaa jo olemassa olevaa toimintaa, eikä luokkamuotoisen
erityisluokan perustamiseen.
Valtionavustuksen määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön noin
30 miljoonaa euroa valtion vuoden 2018 talousarvion momenttiin 29.10.30.24.1.
sisältyvästä määrärahasta. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle
hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2018–2019. Valtion
erityisavustuksella katetaan 80 prosenttia palkkakustannuksista sivukuluineen sekä
materiaalikuluista.
Hakukelpoisuus

Avustusta voidaan vain myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille,
joilla on perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämislupa.
Yksittäisen koulun hakemuksia ei oteta huomioon. Valtionavustus ei koske
aamupäivä-/iltapäivätoimintaa, lisäopetusta eikä erityiskouluja.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
•
•
•
•
•
•

Valintaperusteet

Hakija on hakukelpoinen.
Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen
hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.
Avustus käytetään käyttöajan rajoissa.
Hakemus on tehty opetuksen järjestäjän nimissä ja allekirjoittajalla on
nimenkirjoitusoikeus opetuksen järjestäjän puolesta.
Hakemuksesta käy ilmi hakutiedotteessa edellytettävät tiedot.

Avustuksen määräytymiseen opetuksen järjestäjälle vaikuttavat seuraavat
indikaattorit:
•
•
•
•

30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta vuonna
2016
työttömyysaste vuonna 2016
vieraskielisen väestön osuus vuonna 2016
opetukseen käytetty resurssi (euroa/oppilas) vuonna 2017.

Opetushallitus käyttää avustuksen laskemiseen Tilastokeskuksen tuottamia
viimeisimpiä indikaattoreita ja perusopetuksen oppilasmääriä (2017). Käytettävät
indikaattorit löytyvät tämän tiedotteen lopussa olevista linkeistä.
Hakemusasiakirjat

Sähköisellä hakulomakkeella ilmoitetaan niiden koulujen nimet, joille avustusta
haetaan. Koulun nimen viereen laitetaan opetukseen käytetty resurssi sekä
postinumero/postinumerot, joiden alueilta oppilaat pääsääntöisesti kyseiseen
kouluun tulevat (korkeintaan viisi postinumeroa). Tarkemmat ohjeet löytyvät
hakulomakkeesta.
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Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeeseen ovat saatavilla Opetushallituksen wwwsivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset).
Linkki hakulomakkeeseen
Indikaattoritiedot löytyvät alla olevista linkeistä:
Indikaattoritaulukko 1
Indikaattoritaulukko 2
Indikaattoritaulukko 3
Indikaattoritaulukko 4
Valtionavustusten hakuaika
Valtionavustuksen hakuaika alkaa 28.3.2018 ja päättyy 25.4.2018 klo 16.15.
Päätökset pyritään tekemään toukokuun aikana.
Valtionavustusten käyttöaika
Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2019.
Muuta

•
•
•
•
•

Hakemuksessa tulee olla opetuksen järjestäjän suunnitelma avustuksen aiotusta
käytöstä (hakulomakkeen kohta Toiminta pähkinänkuoressa).
Opetuksen järjestäjillä voi olla yhteisiä toimintasuunnitelmia, mutta hakemus
tulee tehdä järjestäjäkohtaisesti.
Kaksikielinen opetuksen järjestäjä toimittaa yhden hakemuksen.
Opetuksen järjestäjä sitoutuu raportoimaan rahoituksen käytöstä 31.3.2020
mennessä.
Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen
hakijoille ja käyttäjille.
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