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OHJEITA VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMISEEN, KÄYTTÄMISEEN JA SEURANTAAN

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019,
turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (7–15 op)
Tässä ohjeessa annetaan lisätietoja opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen liittyvien valtionavustusten hakemisesta, käyttämisestä ja seurannasta sekä esitellään haun kohteena olevan turvallisuusosaamisen koulutusohjelman sisältöjä.
Koulutushankkeen tulee olla maantieteellisesti kattava ja asiantuntijaverkostoja hyödyntävä. Tärkeää on kuvata
hankeprosessi sekä esittää hankkeen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä tuotokset selkeästi.
Hakijoita kannustetaan suunnittelemaan monipuoliseen toteutukseen pohjautuvia koulutuskokonaisuuksia, jotka
ainakin osittain ovat verkossa toteutettavia, ja näin mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman koulutukseen osallistumisen. Lisäksi hanke voi tuottaa koulutuksesta MOOC:n (Massive Open Online Course) joko itse tai
yhteistyössä yhden tai useamman organisaation kanssa.
Koulutusosioiden laajuudet määritellään opintopisteinä ja opiskelijamäärinä. Hakemukseen koulutuksen laajuus
kirjautuu koulutettavapäivinä; lomakkeella oleva laskentakaava ohjaa laajuuksien laskennassa. Koulutettavapäivä
on laskennallinen suure, joka on kuusi tuntia opiskelijatyötä/opiskelija/päivä. Opiskelutunnin pituus on 45 minuuttia. Laajuuksia määriteltäessä huomioidaan esimerkiksi lähiopetukseen, välitöihin ja verkkotyöskentelyyn käytettävä aika. Opintopiste on 4,5 koulutettavapäivää tai 27 tuntia opiskelua.
Korkealaatuisten hankkeiden varmistamiseksi hakijoiden tulee hakulomakkeella osoittaa osaamisensa ja kokemuksensa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja täydennyskoulutuksen alueella. Jo hakuvaiheessa
tulee osoittaa koulutushankkeen kouluttajat, heidän osaamisensa, osaamisalueensa ja kokemuksensa.
Talousarvio tulee laatia huolellisesti ja realistisesti suunnitellen, menolajikohtaisesti eriteltynä ja kustannukset
yksilöiden. Hankkeen menot ja rahoitus eritellään hakulomakkeeseen liitettävään talousarviopohjaan (Excel), joka
noudetaan hakulomakkeella annetun linkin kautta. Pohja on noudettavissa myös viraston verkkosivuilta
www.oph.fi -> Rahoitus -> Valtionavustukset -> Opetustoimen henkilöstökoulutus.
Lisää ohjeistusta on Opetushallituksen Ohjeessa valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle, joka löytyy internetistä
viraston verkkosivuilta www.oph.fi -> Rahoitus -> Valtionavustukset.

Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (7–15 op)
Täydennyskoulutus suunnataan varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa työskentelevien opettajien turvallisuusosaamiseen liittyvän pedagogisen ja ammatillisen osaamisen sekä aineenhallinnan kehittämiseen. Koulutuksen sisällöt liittyvät kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, turvallisuuteen liittyvien säädösten sekä niissä velvoitettujen
suunnitelmien sekä uusimman tutkimustiedon pohjalta.
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Täydennyskoulutuksen toteuttajiksi haetaan organisaatioita, jotka järjestävät laajan, maantieteellisesti kattavan
opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun koulutuskokonaisuuden. Koulutukset voidaan toteuttaa yhteishankkeina, joissa kootaan kattavat asiantuntija- ja organisaatioverkostot. Avustuksen saajat vastaavat koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Koulutushankkeen osana voidaan tuottaa MOOC (Massive Open Online Course) itse tai yhteistyössä yhden tai
useamman organisaation kanssa. Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) ovat osittain interaktiivisia verkkokursseja, joissa käytetään videopohjaisia luentoja, verkossa saatavilla olevaa opiskelumateriaalia ja itsenäisesti
suoritettavia tehtäviä. Luentoihin ja materiaaleihin on mahdollisuus palata milloin tahansa kurssin suorittamisen
aikana. Oman oppimisen etenemistä voi seurata erilaisilla välitesteillä, jotka voivat olla myös automaattisesti arvioitavia. Vuosien 2019 ja 2020 aikana MOOC toteutetaan ohjatusti siihen osallistuville. Tämän jälkeen MOOC jää
käytettäväksi itsenäiseen opiskeluun. Hankesuunnitelmassa on kuvattava, miten, kenen rahoituksella ja kuinka
kauan MOOC:ia ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Opetushallituksen kanssa on neuvoteltava muun muassa lisensoinneista ja kirjautumismenettelyistä.

Turvallisuusosaamisen koulutusohjelmassa (7–15 op) on kaksi koulutusosiota:
1) Kaikille yhteinen koulutusosio (5 op)
Kaikille yhteisessä koulutusosiossa käsitellään turvallisuuskulttuurin rakentumista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Osiossa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja kokonaisturvallisuusosaamisen kehittämiseen sekä tuetaan uusien
opetussuunnitelmien käyttöönottoa.
Yhteisessä koulutusosiossa käsitellään mm. seuraavia asioita:
• kokonaisvaltainen turvallisuus; psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
• ennakointi, kriisivalmius ja kriisitilanteissa toimiminen
• turvallisuuden säädösperusta ja siihen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat
• turvallisuuskulttuuri
• turvallisuuskasvatus
• turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö
• rakenteellinen turvallisuus
• tietoturva ja kyberturvallisuus

2) Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osio (2–10 op)
Tässä koulutusosiossa valitaan 2–3 opintopisteen laajuisia teemakursseja oman mielenkiinnon ja osaamistarpeiden perusteella. Kursseja tulee suorittaa vähintään kahden opintopisteen verran.
Valinnaisia kursseja (kukin laajuudeltaan 2–3 op) ovat esimerkiksi:
- varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen turvallisuus
- perusopetuksen turvallisuus
- lukiokoulutuksen turvallisuus
- ammatillisen koulutuksen turvallisuus
- työelämän työturvallisuusosaamisen vahvistamiseen eri aloilla ja eri koulutusmuodoissa
- turvallisuuden johtaminen
- sosiaalisen median ja internetin turvallinen käyttö, ohjeet ja toimintamallit
- väkivaltaisen radikalisoitumisen, vihapuheen ehkäiseminen
- kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen (suunnitelma, kiusaamisen vastaiset toimintamallit, toimintakulttuurin kehittäminen, nettikiusaaminen jne.)
- turvallisuussuunnitelmien laatiminen, päivittäminen ja toimeenpano

LIITE HAKUTIEDOTTEESEEN
11.12.2018

-

3 (4)
OPH-2471-2018

ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistajana
oppimisympäristöjen turvallisuus
liikenneturvallisuus (koulumatkojen ja opintoretkien turvallisuus, koulukuljetukset, liikennekasvatus, turvallinen liikkuminen)
koulun työrauhan edistäminen
työsuojelu ja työturvallisuus
kemikaaliturvallisuus
ensiapuvalmius.

Valintaperusteet turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusohjelmassa
-

laajuus 7–15 opintopistettä
maantieteellinen kattavuus
kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta turvallisuusosaamisessa
hankkeen organisointi ja toteutus
hankkeessa syntyneiden koulutussisältöjen ja -materiaalien, tuotosten ja mallien avoin jakaminen
ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
talouden realistisuus
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa.

Hakemusta laadittaessa tulee ottaa huomioon kaikki hakutiedotteen määrittelemät sisältöalueet. Opetushallitus
täsmentää yhdessä avustuksen saaneiden hankkeiden edustajien kanssa toteuttamissuunnitelmat ennen toimeenpanon aloittamista.

VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÖ, RAHOITUSTA SAANEIDEN HANKKEIDEN AIKATAULUT
SEKÄ SEURANTA
Avustukset myönnetään vuoden 2019 määrärahasta. Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

2019
Haku päättyy
31.1.2019 klo 16.15
Päätökset pyritään
tekemään maaliskuun loppuun
mennessä.

2019
Ensimmäinen erä
(60 %) maksetaan
noin kuukauden
kuluessa päätöksen
toimittamisesta.
Avustukset
≤ 60 000 euroa
maksetaan kerralla.

2020

2020

2021

Väliselvitys toimitetaan, kun ensimmäinen erä on lähes käytetty tai viimeistään 30.6.2020.
Toinen erä maksetaan väliselvityksen
perusteella.

Toinen erä maksetaan viimeistään 31.12.2020,
jolloin myös
avustuksen käyttöaika päättyy.

Loppuraportti
toimitetaan
30.6.2021 mennessä.

Opetushallitus varaa mahdollisuuden muuttaa yllä kuvattua prosessia hankeaikana.
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Valtionavustusten maksamisessa, maksamisen keskeyttämisessä, avustusten käytön tarkastuksissa, avustusten
palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).
Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2020.
60 000 euroa ylittävä avustus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä eli 60 % avustuksen suuruudesta
maksetaan avustuksen saajan tilille kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saatettu avustuksen saajan tietoon.
Valtionavustus sisältää mahdollisen arvonlisäveron silloin, kun se jää hakijan lopullisesti maksettavaksi.
Hakemuksessa menot ilmoitetaan näin ollen joko arvonlisäverollisina tai ilman arvonlisäveroa. Yhteishankkeissa
menot tulee ilmoittaa joko arvonlisäverollisina tai arvonlisäverottomina hakijan kirjanpidon mukaisesti.
Hankkeilla on kirjanpitovelvollisuus ja yksittäisiä hankkeita tulee seurata kirjanpidossa yhtenä kokonaisuutena,
kuten Opetushallituksen yleisohjeessa valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille sekä Erityisavustusten ehdoissa ja
rajoituksissa kuvataan.
Hankkeiden määrällisistä ja laadullisista tuloksista tulee laatia selvitykset Opetushallituksen erikseen antaman ohjeen mukaisesti. Määrällisillä tuloksilla tarkoitetaan toteutuneita opiskelijamääriä ja koulutettavapäiviä. Laadullisilla tuloksilla tarkoitetaan hankkeiden vaikutusten ja tuotosten kuvaamista.
Väli- ja loppuselvitysten laatimista varten Opetushallitus toimittaa sähköisen linkin avustusten saajille.
Väliselvitys laaditaan sähköisesti viimeistään 30.6.2020. Toinen erä maksetaan väliselvityksen perusteella. Toisen
erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toinen erä maksetaan viimeistään 31.12.2020.
Loppuselvitys tulee laatia kuukauden kuluttua koulutushankkeen päättymisestä tai viimeistään 30.6.2021. Kirjanpidon pääkirja tulee liittää hankkeen loppuselvitykseen; yhteishankkeiden kohdalla myös hankeosapuolten hanketta koskeva pääkirjat.
Hankepäätöksessä ilmoitetut osallistuja- ja koulutettavapäivämäärät ovat velvoittavia. Mikäli hankkeen toteutus
tulee oleellisesti poikkeamaan päätöksestä, tulee hankkeesta tehdä muutoshakemus mahdollisimman pian muutostarpeen ilmettyä. Muutoshakemusta edellytetään myös, mikäli hyväksyttyjen menoerien välillä tapahtuu olennaisia muutoksia. Mikäli hanke ei ole toteutunut päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti, organisaatio on velvollinen palauttamaan osan rahoituksesta.

Hankkeiden tulee viestinnässään kertoa, että koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Tarvittavat logot
löytyvät viraston nettisivuilta http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset.

