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Opetustuntikohtaista valtionosuutta
saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille

HAKUTIEDOTE / OPETUSTUNTIKOHTAISEN VALTIONOSUUDEN PIIRIIN
KUULUVAN TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2019
Säädösperusta
■

■
■
■
■

Valtion vuoden 2019 talousarviossa on määräraha opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisiin valtionavustuksiin
(erityisavustus) opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville oppilaitoksille.
Laki opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
(1766/2009).
Valtionavustuslaki (688/2001).
Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyväs
tä määrärahasta valtionavustuksen (erityisavustus) opetustuntikohtaisen valti
onosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen kehittämiseksi. Jaettavissa
on enintään 700 000 euroa.
Valtionavustuksen käyttötarkoitus
Määrärahalla on tarkoitus monipuolisesti edistää taiteen perusopetuksen kehit
tämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoi
tettua innovaatiotoimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusope
tuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään opetus
suunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettuja tavoitteita vahvistaen.
Kehittämistyötä voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden taiteen perusopetuk
sen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisenä yhteistyönä. Erityisesti toivotaan
useiden taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien yhteisiä pedagogisia
kehittämishankkeita.
Erityisavustuksena myönnettävää valtionavustusta ei saa käyttää organisaation
perustoiminnan rahoittamiseen kuten esimerkiksi opetussuunnitelman laatimi
seen. Avustuksen saajan on noudatettava valtionavustuspäätöksen ehtoja ja ra
joituksia.
Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista,
joten hakijan oma maksuosuus on vähintään 20 %.
Hakukelpoisuus
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Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
■
Hakijalla on opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen
perusopetuksen järjestämislupa.
*
Hakemus on saapunut määräajassa ja se on tehty hakuohjeen mukaiselle
hakulomakkeelle.
*
Hanke kehittää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuu
den piiriin kuuluvan oppilaitoksen toimintaa taiteen perusopetuksen ope
tussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.
■
Hankkeen kustannukset kohdistuvat taiteen perusopetuksen opetustunti
kohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan oppilaitoksen oppilaisiin ja henki
lökuntaan.
■
Hankkeessa on kyse määräaikaisesta ja rajatusta kehittämishankkeesta.
■
Hankkeen kustannukset kohdistuvat avustettavan toiminnan kannalta tar
peellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin.
■
Hakija on toimittanut selvitykset vuonna 2017 rahoitetuista hankkeista.
Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen
perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä
asetettujen tavoitteiden toteutumista edistäen.

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet ja valintaperusteet
Tavoitteet
■
Musiikkioppilaitosten musiikin ja tanssin sekä muiden taiteenalojen oppilai
tosten taiteen perusopetuksen kehittämistyön vahvistuminen ja sen kautta
taiteen perusopetuksen tuloksellisuuden ja laadun paraneminen.
■ Taiteen perusopetuksen pedagogiikan kehittyminen ja opetusmenetelmien
monipuolistuminen.
■ Taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteistyön lisääntyminen pedagogi
sessa kehittämisessä.
■
Rahoitettuihin hankkeisiin sisältyy taiteen perusopetuksen koulutuksen jär
jestäjien yhteisiä laaja-alaisia hankkeita.
Painopisteenä on pedagoginen kehittäminen.
Valintaperusteet
■
Hanke edistää opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen
perusopetuksen pedagogista kehittämistä.
■
Hankkeessa kehitetään oppijan aktiivisuutta, opetushenkilöstön pedagogista
ammattitaitoa tai muutoin oppilaitoksen toimintaa.
■
Hankkeessa kehitetään taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen kou
lutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä.
■
Hankkeen tulokset tai sen puitteissa kehitetyt menetelmät ja materiaalit
ovat levitettävissä muihin taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin.
■
Haettava avustus on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen toimintaan, re
sursseihin ja sen saamaan perusrahoitukseen sekä hankkeen sisältöön ja ja
ettavana olevaan kehittämisrahaan.
■ Järjestäjä kohtainen hankemäärä on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen
kokoon ja resursseihin.
Yhteistyöhankkeet

Rahoitettavat hankkeet voivat olla yhteishankkeita, ja painoarvoa annetaan
taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien yhteisille pedagogisille hank
keille. Hankkeissa tulee olla selkeä kehittämisen kohde. Yhteistyöhankkeita ei
tule koota niin, että saman hankenimen alle kootaan lukuisia pieniä hankkeita.
Kaikissa taiteen perusopetuksen yhteistyöhankkeissa tulee olla koordinaattorina
yksi yhteistyöhankkeeseen osallistuvista taiteen perusopetuksen koulutuksen
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järjestäjistä. Yhteistyöhankkeen koordinaattorina toimiva koulutuksen järjestäjä
tekee valtionavustushakemuksen ja hakee hankkeeseen haettavan valtionavus
tuksen kokonaisuudessaan. Yhteishankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppa
neiden on myös täytettävä hakukelpoisuuden ehdot. Hankkeen yhteistyökump
paneita koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota.
Yhteishankkeissa tehtävien yhteistyösopimusten sisällöstä on ohjeita Opetushal
lituksen verkkosivuilla (Opetushallitus -> Rahoitus -> Valtionavustukset olevassa
Opetushallituksen yleisohjeessa valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille.
Valtionavustus voi yhteistyöhankkeissakin kohdentua vain opetustuntikohtaisen
valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen perusopetukseen.
Hakemuksen liitteessä tulee eritellä hankkeeseen osallistuvat tahot ja niiden
toiminnallinen osuus yhteistyöhankkeessa.
Hankkeen koordinaattorina toimiva koulutuksen järjestäjä vastaa myös hank
keen raportoinnista ja määrärahan käytön selvityksistä Opetushallitukselle. Yh
teistyökumppaneiden tulee pitää erillistä kirjanpitoa hankkeen kustannuksista,
tuloista ja rahoituseristä. Kustannukset tulee esittää kirjanpidon pääkirjalla. Val
tionavustuksen saajan tulee laatia selvitys koko hankkeesta ja liittää kaikkien
osapuolten kirjanpidon pääkirjat loppuselvitykseen.
Hakemusasiakirjat

Valtionavustushakemus tehdään Opetushallituksen verkkosivuilta saatavalla
hakulomakkeella.
Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän nimissä (ei oppilaitoksen) ja ha
kemuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoittamisoikeus koulutuksen jär
jestäjän puolesta.
Hakemusasiakirjoihin liitetään seuraavat liitteet:
■
Mikäli rahoitusta haetaan jatkavaan hankkeeseen, niin hankkeen toteutuk
sesta, tilanteesta ja määrärahan käytöstä tulee liittää valtionavustushakemukseen kirjallinen selvitys.
■
Hankkeen talousarvioon merkityistä menoista yksilöidään menojen koostu
minen ja muodostumisen perusteet erillisessä liitteessä. Yksilöinti tehdään
samassa järjestyksessä asiakohdittain kuin taulukossa. Esimerkiksi laitehan
kinnoista ilmoitetaan, mitä laitteita ja kuinka monta ja mikä on eri laitteiden
arvioitu kustannus. Vastaavasti yksilöidään ja perustellaan myös muiden
menokohtien koostuminen ja menojen muodostumisen perusteet.
■
Selvitys yhteishankkeen osapuolten toiminnallisesta osuudesta hankkeessa
annetaan erillisessä liitteessä.
Opetushallitus kiinnittää hakijoiden huomiota siihen, että hakulomake tulee
täyttää huolellisesti. Tiedot siirtyvät hakemuksesta suoraan valtionavustuspäätökseen.
Tämä tiedote ja hakulomake ovat Opetushallituksen www-sivuilla osoitteessa
www.oph.fi (-> Rahoitus -> Valtionavustukset).

Hakuaika
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kemuksia ei tutkita.
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Päätökset valtionavustuksiin
Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös
lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessa ilmoittamaan hakijan viral
liseen sähköpostiosoitteeseen.
Opetushallitus pyrkii ratkaisemaan hakemukset 26.7.2019 mennessä.
Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2019 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa
valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2020. Hanke on käyn
nistettävä vuoden 2019 aikana. Rahoitus voi kohdentua päätöspäivän jälkeen
syntyneisiin kustannuksiin.
Hankeraporttien levittäminen
Valtionavustuksen saajan tulee luovuttaa Opetushallitukselle vastikkeetta valtionavustushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin rinnakkaiset käyttöoikeu
det sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. Opetushallituksella
on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä
kappaleita. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa
mainitut oikeudet Opetushallitukselle.
Rahoitetun hankkeen raportointi
Avustuksen saaneen koulutuksen järjestäjän tulee tehdä 31.1.2021 mennessä
Opetushallitukselle yksilöity määrärahan käyttöselvitys hankeraportteineen.
Yleisohjeita valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille
Opetushallituksen yleisohje valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille on saata
vissa Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi -> Rahoitus -> Valtionavus
tukset (sivun oikea palkki).
Lisätiedot

Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat opetusneuvos Eija Kauppinen (puhelin
029 533 1090), opetusneuvos Mikko Hartikainen (puhelin 029 533 1058) ja ope
tusneuvos Pamela Granskog, ruotsinkielinen koulutus (puhelin 029 533 1688).

Opetusneuvos

Opetusneuvos

LIITE

OPETUSHALLITUS

Digitaalisen hakulomakkeen mallipohja
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TIEDOKSI

Opetus-ja kulttuuriministeriö
Suomen Kuntaliitto
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry
Käsi-ja taideteollisuusliitto Taito ry
Suomen konservatorioliitto r.y.
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto r.y.
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
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HAKEMUS
Tulostusversio

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus
vuonna 2019
Hakuaika 7.2.2019 klo 8.00 — 17.4.2019 klo 16.15

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

HAKIJAN TIEDOT

Koulutuksen järjestäjä (ei oppilaitos) *

Postiosoite *

Postinumero *Postitoimipaikka *

Hakijan virallinen
sähköpostiosoite *

Y-tunnus *

Yhteyshenkilö *

Yhteyshenkilön puhelinnumero
suuntanumeroineen *

Sähköposti *

Maakunta *

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

Valtio

Tilinumero IBAN-muodossa *

Pankin BIC/SWIFT-koodi *

Eu-jäsenvaltiot

Voittoa tavoittelematon yhteisö
EU:n ulkopuoliset maat

Oppilaitoksen nimi *

Yhteyshenkilön puhelinnumero
suuntanumeroineen *

Yhteyshenkilön sähköposti *

Osoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

HANKETIEDOT

Hankkeen nimi *

Hankkeen tärkeysjärjestys, jos samalla hakijalla on useampi kuin yksi hakemus

Hankkeen asiointikieli *
Suomi

Ruotsi

Hankkeen alkamisaika

Hankkeen päättymisaika

Onko kyseessä yhteishanke? *
Kyllä

Ei

Muut yhteistyökumppanit ja heidän roolinsa hankkeessa

1000 merkkiä jäljellä

Mitä kieliryhmiä hankkeen toiminta koskee? *
Suomi
Ruotsi

HANKESUUNNITELMA

Valintaperusteet ▲
• Hanke edistää opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen

pedagogista kehittämistä.
• Hankkeessa kehitetään oppijan aktiivisuutta, opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa tai muutoin

oppilaitoksen toimintaa.

• Hankkeessa kehitetään taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien välisenä

yhteistyönä.
• Hankkeen tulokset tai sen puitteissa kehitetyt menetelmät ja materiaalit ovat levitettävissä muihin

taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin.
• Haettava avustus on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen toimintaan, resursseihin ja sen saamaan

Jatkaako hanke aiemman hankkeen toimintaa? *
Kyllä

Ei

Hankkeen keskeiset tavoitteet (enintään kolme) *

2000 merkkiä jäljellä

Hankkeen kohderyhmä (Yksilöidään kohderyhmä, johon hankkeen toiminnot kohdistuvat. Ilmoitetaan
muun muassa opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen oppilaiden
tai opettajien määrä oppilaitoksittain hankkeessa.) *

1000 merkkiä jäljellä

Kuvaus hankkeen käytännön toteutuksesta ja toteutuksen aikataulu *

2000 merkkiä jäljellä

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää? *

2000 merkkiä jäljellä

Miten ja kenelle hankkeesta tiedotetaan? *

2000 merkkiä jäljellä

Miten hankkeet tulokset levitetään? *

2000 merkkiä jäljellä

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? *

2000 merkkiä jäljellä

Lyhyt tiivistelmä hankkeesta *

1000 merkkiä jäljellä

HANKKEEN TALOUSARVIO

Valtionavustuksen kokonaiskustannuksiin hyväksytään hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat välittömät
kustannukset sekä organisaation muista kustannuksista ne kustannuserät, jotka voidaan suoran dokumentoida
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kirjata hankkeen menoksi. Vain todellisiin ja toteutuneisiin kustannuksiin
perustuvat menot ovat hyväksyttäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi osuus kouluttajan palkasta, työtilan vuokra
hankkeessa käytetyn työajan suhteessa ja koulutuksiin käytettyjen tilojen vuokra koulutusajalta. Laskennallisia
ja prosentuaalisia kustannuseriä, jotka eivät perustu välittömästi hankkeesta aiheutuviin todellisiin menoihin ja
jotka olisivat syntyneet ilman kyseistä hankettakin, ei hyväksytä valtionavustushankkeen kustannukseksi.

Onko kustannukset ilmoitettu arvonlisäverollisina? *
Kyllä

Ei

HANKKEEN TALOUSARVIO
Menot

Selite, lyhyt kuvaus

Yhteensä €

Henkilöstökustannukset

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

0

Laitehankinnat

0

Palvelut

0

Matkakustannukset

0

Muut kustannukset, mitkä

0

Kustannukset yhteensä

0€

HANKKEEN TULOT
Hankkeesta saadut tulot

0
0€

HANKKEEN MUU RAHOITUS
EU-rahoitus

0

Muu julkinen rahoitus

0

Muu yksityinen rahoitus (ei oma
rahoitus)

0

Muu rahoitus yhteensä

0€

Rahoitettavaa jää yhteensä 0 €
Omarahoitusprosentti oltava vähintään 20 %
Omarahoitus
OPH:n myöntämä avustus

€
Tarkista luvut

Omarahoitus-%

Tarkista luvut

OPH:n rahoitus-%

Tarkista luvut

Lisätietoja

1500 merkkiä jäljellä

ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö *

1
Sähköposti *

2

LIITTEET
Mikäli rahoitusta haetaan jatkavaan hankkeeseen, niin hankkeen toteutuksesta, tilanteesta ja määrärahan
käytöstä tulee liittää valtionavustushakemukseen kirjallinen selvitys.

1
Selvitys edellisestä hankkeesta
Lisää

2
Lisää

Hankkeen talousarvioon merkityistä menoista yksilöidään menojen koostuminen ja muodostumisen perusteet
erillisessä liitteessä. Yksilöinti tehdään samassa järjestyksessä asiakohdittain kuin taulukossa. Esimerkiksi
laitehankinnoista ilmoitetaan, mitä laitteita ja kuinka monta ja mikä on eri laitteiden arvioitu kustannus.
Vastaavasti yksilöidään ja perustellaan myös muiden menokohtien koostuminen ja menojen muodostumisen
perusteet.

1
Talousarvion yksilöinti
Lisää

2

Lisää

Selvitys yhteishankkeen osapuolten toiminnallisesta osuudesta hankkeessa annetaan erillisessä liitteessä.

1
Selvitys yhteishankkeen osapuolten toiminnallisesta osuudesta
Lisää

2
Lisää

Muu hakemusta täydentävä liite

1
Muu liite
Lisää

2
Lisää

