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Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen valtionavustuskokonaisuus 2019
Usein kysyttyjä kysymyksiä 21.3.2019 päättyvään hakuun
Yleinen huomio esitetyistä kysymyksistä
Moniin esitettyihin kysymyksiin on vastaus tiedotteessa. Hakutiedotteeseen kannattaa perehtyä
huolella, kuten kannustimme infossa ja neuvonnan Skype-tilaisuuksissa.
Valtion erityisavustus koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa
OPH ei varmaankaan tiedä postinumeroalueita, onko jotain linjausta siihen, mikä on "joiden alueilta oppilaat pääsääntöisesti tulevat " - mitä tarkoittaa "pääsääntöisesti"? Onko esimerkiksi jokin prosentti oppilasmäärästä, jonka ko. postinumeroalueiden tulee kattaa?
Vastaus: Opetushallitus ei tiedä miltä alueelta oppilaat käyvät koulua. Tämän vuoksi hakemuksessa kysytään 5 postinumeroa, joiden alueilta oppilaat enimmäkseen tulevat kouluun.
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi
Onko valtion erityisavustuksessa varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi
yhtenä indikaattorina yksityisten palvelujen määrä?
Vastaus: Kysymys ”Kuinka monta yksityistä varhaiskasvatuspalvelua tuottavaa yksikköä toimii
kunnan alueella?” ei ole indikaattorikysymys, vaan lisätietoa tuottava kysymys Opetushallitukselle.
Meillä on ajatuksena hakea henkilöstöresurssia veojen palkkaamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen. Onko ok, jos henkilöstöresurssi on ns. kiertävää kaupungin sisällä ja siihen
tulisi myös matkakustannuksia? Eli voiko kiertävän henkilön "liikkumiskulut" sisältyä henkilöstökuluihin?
Vastaus: Kiertävä henkilöstöresurssi on ok ja matkakulut tällaisessa tapauksessa ovat perusteltuja henkilöstökuluja.
Lasketaanko maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin myös kaupungin järjestämän avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaat?
Vastaus: Ei lasketa.
Perusopetuksen tasa-arvorahassa indikaattoreita tarkastellaan postinumerokohtaisesti. Varhaiskasvatuksessa taidetaan mennä kaupunkitason indikaattoreilla?
Vastaus: Kyllä, varhaiskasvatuksessa indikaattoreita tarkastellaan kuntatasolla.
Voiko valtionavustuksella palkata projektityöntekijän hankkeeseen tai jyvittää kaupungin asiantuntijan palkasta esim. 20% kokeilujen tekemiseen?
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Vastaus: Ei voi, rahaa voi käyttää lapsiryhmien pienentämiseen ja lisähenkilöstön palkkaamiseen.
Valtionavustukset kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen
Jos kielten tutoropettajatoiminnan rahoitusta hakee verkostona, niin voiko koordinoiva kunta
jättää yhden hakemuksen, jossa on mainittu verkostoon kuuluvat kumppanit vai tuleeko verkostossa olevien tahojen jättää omat hakemuksensa?
Vastaus: Hakijat voivat valita kahdesta vaihtoehdosta:
Vaihtoehto 1: Verkosto jättää yhden hakemuksen, jonka laatii koordinoiva kunta.
Valtionavustuspäätöksen saamisen jälkeen koordinoivan kunnan tulee tehdä sopimukset verkostossa mukana olevien kuntien kanssa. Verkostossa mukana olevat kunnat laskuttavat koordinoivalta kunnalta täydennyskoulutuksista ja kielten
tutoropettajatoiminnasta aiheutuneet kulut. Koordinoiva kunta laatii loppuselvityksen.
Vaihtoehto 2: Jokainen verkostoon kuuluva kunta jättää oman hakemuksensa.
Hakemukset voivat olla sisällöltään samat mutta rahoitussuunnitelma tehdään
kunnan omien tarpeiden mukaan. Hakemuksessa tulee mainita, että kunta on
mukana kyseisessä verkostossa ja mikä kunta vastaa koordinoinnista. Jos koordinaattori on tiedossa, nimen voi lisätä hakemuksiin. Tässä mallissa jokainen kunta
maksaa itse saamastaan avustuksesta kulut. Jokaisen kunnan tulee myös laatia
loppuselvitys itse. Loppuselvitys voi olla sisällöltään sama kaikilla verkoston jäsenillä talousselvitystä lukuun ottamatta.
Voiko avustusta käyttää täydennyskoulutuksista aiheutuviin sijaiskuluihin?
Vastaus: Kyllä voi.
Valtionavustus pilottihankkeisiin lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi
Voiko tätä avustusta hakea, jos on saanut avustusta viime syksyn haussa?
Vastaus: Voi hakea, jos kyseessä on uusi hanke. Samalle eli viime vuonna alkaneelle hankkeelle
ei voi hakea lisärahoitusta.

