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HAKUTIEDOTE
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
Valtionavustukset perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta
koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen

Yleistä
Valtionavustuksilla järjestettävän täydennyskoulutuksen tavoitteena on varmistaa
vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja
ammatillinen osaaminen sekä vahvistaa koulun kielitietoista toimintakulttuuria.
Valtionavustus on tarkoitettu
• perusopetuksen järjestäjille, jotka eivät ole saaneet valtionavustusta
kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen
perusopetuksessa vuosina 2017-2018
• täydennyskoulutusta tarjoaville tahoille.
Täydennyskoulutustoiminnan piiriin halutaan saada kaikki vuosiluokkien 1–2 A1kielenopetusta antavat koulut ja kunnat. Tähän pyritään siten, että rahoitettava
toiminta
• vahvistaa luokanopettajien ja kieltenopettajien varhaisen
kielipedagogiikan osaamista keskittyen A1-kielen opetukseen ja
oppimiseen vuosiluokilla 1-2
• vahvistaa ensisijaisesti niiden opettajien kielitietoa ja -taitoa, jotka
alkavat opettaa A1-kieltä vuosiluokilla 1-2 ja toissijaisesti koko koulun
kielitietoista toimintakulttuuria tukevaa toimintaa
• vahvistaa perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjien yhteistyötä nivelvaiheessa monipuolisten kielivalintojen
toteutumiseksi 1. luokalla ja eri kieliin tutustumiseksi.
Taustaa
Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten,
että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella
vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1.
luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella
vuosiviikkotunnilla.
Opetushallitus valmistelee Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
(2014) lisättävät kuvaukset A1-kielen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin
liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1-2. Perusteet valmistuvat
viimeistään toukokuussa 2019.
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa on toteutettu
kieltenopetuksen varhentamista koskeva kokeilu vuosina 2016-2018 osana Juha
Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta. Hankkeissa on kehitetty
kestäviä tapoja toteuttaa varhennettua kieltenopetusta ja -opiskelua. Opettajille
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on tarjottu täydennyskoulutusta kärkihankerahoituksella. Lisätietoa
Opetushallituksen verkkosivuilla.
Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat
Valtionavustuslaki (688/2001)
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Uusi peruskoulu –ohjelma
Valtionavustuksen määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön 2 000 000
euron määrärahan, josta tässä haussa tarkoitettuun täydennyskoulutukseen
varataan enintään 1 000 000 euroa.
Hakijalta ei edellytetä omarahoitusosuutta.
Kaksi hakuryhmää
Hakukokonaisuus jakautuu kahteen hakuryhmään.
Hakuryhmä A: perusopetuksen järjestäjät
• Täydennyskoulutuksen toteuttaminen niille opettajille, jotka jo opettavat tai
tulevat opettamaan A1-kieltä vuosiluokilla 1–2 sekä koulun kielitietoisen
toimintakulttuurin kehittäminen.
Hakuryhmä B: yliopistot ja ammattikorkeakoulut
• Täydennyskoulutuksen järjestäminen vuosiluokilla 1-2 A1-kielen opetusta
antaville opettajille sekä koulun kielitietoisen toimintakulttuurin
kehittämiseksi.
Hakuryhmillä on erilliset hakulomakkeet.
Hakukelpoisuus
Hakuryhmässä A avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai
yksityisille yhteisöille, joilla on lupa perusopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät
ole saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja
lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2016-2018. Valtion oppilaitokset voivat olla
valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla
valtionavustuksen saajana.
Hakuryhmässä B hakijoina voivat olla yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä
rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Haun tavoitteena on löytää alueellisesti kattava
määrä täydennyskoulutushankkeita, jotka ovat laajuudeltaan neljä (4)
opintopistettä. Opintopisteen laskentatavasta lisätietoa hakulomakkeessa.
Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että
• hakija on hakukelpoinen
• hakemus on saapunut määräajassa
• avustuksen käyttötarkoitus on asetettujen tavoitteiden mukainen
• avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana
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hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen
valtionavustusten käytöstä.

Avustuksen käyttötarkoitus
Täydennyskoulutus suunnataan vuosiluokilla 1–2 A1-kielten opetusta antavien
opettajien kieltenopetukseen ja kielikasvatukseen liittyvän pedagogisen ja
ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksella tuetaan
opetuksenjärjestäjien ja opettajien verkostoitumista sekä koulun kielitietoista
toimintakulttuuria kehittävää toimintaa.
Täydennyskoulutuksen tulee tukea Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (2014) toimeenpanoa ja toukokuussa 2019 valmistuvia
opetussuunnitelman perusteisiin lisättäviä kuvauksia A1-kielen tehtävästä,
tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1-2.
Täydennyskoulutusta tulee toteuttaa monipuolisesti. Täydennyskoulutuksissa
tulee huomioida
• että järjestettävä täydennyskoulutus tavoittaa mahdollisimman monta
opettajaa
• alueelliset erityistarpeet ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin eri
puolilta Suomea esimerkiksi verkon kautta
• ruotsinkielisissä kouluissa ja kunnissa työskentelevien opettajien
koulutustarpeet
Valtionavustusta voidaan käyttää
• täydennyskoulutuksen järjestämiseen
• koordinaattoreiden palkkakustannuksiin
• suunnittelusta ja tiedottamisesta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin
• verkostoitumiseen
• koulutus- ja suunnittelupäiviin osallistumisesta aiheutuviin kohtuullisiin
kustannuksiin
Valtionavustusta saaneet hankkeet sitoutuvat jakamaan ja levittämään hankkeissa
kehitettyjä tuotoksia ja malleja eri tavoin. Hankkeissa tuetaan verkostoitumista ja
osaamisen jakamista sekä pitkäkestoista ammatillista kehittymistä.
Sisältöalueet
Sisältöalueet ovat samat hakuryhmissä A ja B.
Vuosiluokilla 1-2 A1-kielen opetusta antavien opettajien osaamisen kehittämiseen
liittyvät sisältöalueet:
Kielipedagogiikka
• vahvistetaan opettajien osaamista, miten kieltä opitaan ja opetetaan
vuosiluokilla 1–2
• opettajien tietoperustan vahvistaminen lapsen kielitaidon kehittymisestä
• erilaisten, kieltä eritasoisesti osaavien ja eri kielitaustaisten oppijoiden
huomioiminen ja tukeminen
Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus

HAKUTIEDOTE
21.12.2018

•
•

4 (5)
OPH-2858-2018

oppilaiden kielitietoisuuden sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden
huomioiminen ja tukeminen
opettajien kielitiedon ja opetettavan kielitaidon tukeminen ja
vahvistaminen sekä rohkaiseminen monipuoliseen kielen käyttöön

Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen koulussa
• samanaikaisopettajuuden kehittäminen A1-kielen opetuksessa
• kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen sekä huoltajien sitouttaminen
varhaiseen kielenoppimiseen
• yhtenäisen kielipolun rakentaminen esiopetuksesta toiselle asteelle
Verkostoituminen
• uuden paikallisen tai alueellisen verkoston käynnistäminen tai jo olemassa
olevan tukeminen ja vahvistaminen
Valintaperusteet
Hankehakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
• tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
• hankesuunnitelman selkeys, toteuttamiskelpoisuus sekä kattava ja
monipuolinen sisältö
• koordinaattorin, työryhmän ja/tai verkoston tarkoituksenmukainen ja
innovatiivinen toiminta
• suunnitellun koulutuksen tarvelähtöisyys ja tietoperustaisuus
• kustannusarvion ja aikataulun realistisuus
• hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja vaikuttavuus
• tuotosten ja tulosten levittäminen
• hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta
• hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta
• kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
Hakeminen
Hakuaika alkaa 21.12.2018 ja päättyy 15.2.2019 klo 16.15. Avustushakemus tulee
olla tallennettuna Opetushallituksen sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään
haun päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.
Hakijoiden tulee esittää ehdotuksensa täydennyskoulutuksen rakenteesta,
sisällöistä ja aikataulusta vuosille 2019–2020. Lisäksi ehdotuksessa tulee olla
suunnitelma siitä, miten kehitetty koulutusmalli on levitettävissä.
Muuta
Valtionavustusta voidaan käyttää vain hakutiedotteessa kuvattuun toimintaan.
Avustusta ei voi käyttää laitteiden hankintaan. Valtion erityisavustusta ei voida
käyttää sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta valtionavustusta.
Hakijan yhteistyökumppanina voi toimia myös kieltenopetusta kehittävä verkosto
tai yhdistys. Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset
yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen
yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa.
Yhteistyösopimuksen laatimisessa sekä valtionavustuksen käytössä ja hankkeen
taloudenpidossa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta, joka löytyy
Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi -> Rahoitus -> Valtionavustukset /
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Ohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille Ohje valtionavustuksen hakijalle ja
käyttäjälle.

Hakemusasiakirjat
Avustushakemus tehdään Opetushallituksen sähköisellä hakulomakkeella.
Hakemus tehdään opetuksen järjestäjän, yliopiston tai ammattikorkeakoulun
nimissä. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoittamisoikeus.
Hakemukseen on liitettävä Excel-taulukko, johon on eritelty talousarvio hankkeen
kustannuksista. Excel-taulukon pohja ladataan hakulomakkeesta. Hakulomake ja
tämä tiedote ovat Opetushallituksen verkkosivuilla
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2018 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa
valtionavustuksen päätöksen päivästä ja päättyy 31.12.2020.
Lisätietoja antavat
Opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
Opetusneuvos Terhi Seinä, 029 533 1263
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn. 029 533 1523 (förfrågningar på
svenska)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.
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