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Yksityisille esi- ja perusopetuksen järjestäjille
Yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen ylimääräisen valtionavustuksen hakeminen käyttökustannuksiin vuodelle 2018
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Avustusta
voidaan myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen järjestämisluvan omaavalle
opetuksen järjestäjälle edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen. Vuodelle 2018 tätä rahoitusta voidaan hakea tässä tiedotteessa annettuna hakuaikana.
Rahoituslain (1705/2009) mukaan avustusta voidaan myöntää opetuksen järjestäjälle valtionosuusuudistuksen muutosten vaikutuksen tasoittamiseen. Avustusta myönnetään kustannus- ja rahoituseron tasoittamiseen. Avustusta voi kuitenkin hakea myös muusta erityisestä
syystä.
Mikäli avustusta haetaan valtionosuusuudistuksen vaikutusten tasoittamiseen, on huomattava, että jos opetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun
lain (22.8.2014/676) 6 §:n voimaantulosäännöksen 8 mom. mukaista siirtymäjärjestelyrahoitusta, tätä harkinnanvaraista valtionavustusta ei myönnetä kattamaan samasta valtionosuusuudistuksesta johtuvaa kotikuntakorvaustulojen menetystä.
Valtionavustuksen käytön valvonta perustuu valtionosuusprosessin mukaiseen tietojen keruuseen eikä avustuksen saajalta edellytetä erillistä selvitystä valtionavustuksen käyttämisestä. Valtionapuviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pyytää avustuksen saajalta lisäselvitystä valtionavustusten valvontaa liittyen.
Ylimääräistä avustusta koskeva hakemus tulee tehdä Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmässä täyttämällä sähköinen hakemuslomake 2.1.2018 klo 8:00 - 31.1.2018 klo 16:15 välisenä aikana.
Linkki valtionavustushakemusta varten löytyy osoitteesta:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/131/?lang=fi
Haku aloitetaan ilmoittamalla linkin kautta yhteyshenkilön sähköpostiosoite, minkä jälkeen
järjestelmä lähettää sähköpostiin linkin hakulomakkeeseen tietojen syöttämistä varten.
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Kun lomakkeen kaikki tiedot on syötetty, tulee hakemus lähettää käsiteltäväksi Lähetäpainikkeella. Kun hakemus on lähetetty, saa hakija järjestelmästä automaattisen vahvistusviestin: Organisaationne avustushakemus on kirjattu vastaanotetuksi. Vahvistusviestin linkistä hakija pääsee näkemään valmiin hakemuksensa.
Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen
viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.
Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on
vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta
määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.
Lisätietoja esi- ja perusopetuksen ylimääräisestä valtionavustuksesta saa Opetushallituksen
Valtionosuudet-yksiköstä puh. 0295 331 691 tai osoitteesta valtionosuudet@oph.fi.
Teknisissä kysymyksissä lisätietoja saa osoitteesta valtionavustukset@oph.fi.

Kouluneuvos

Antti Markkanen

Erityisasiantuntija

Leena Matilainen

Opetushallitus/Valtionosuudet
PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet
Utbildningsstyrelsen/Statsandelar
PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi/finansiering/statsandelar

