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Opetushallituksen  
hakemus- ja selvityslomakkeet 

1/2 

- ovat vakioituja  
       (kaikilla valtionavustuksilla samat kysymykset) 
 
- löytyvät melkein aina netistä: Rahoitus – 

Valtionavustukset – Yleissivistävä koulutus – 
Kansainvälisyys 

 
 



Opetushallituksen  
hakemus- ja selvityslomakkeet 
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- täytetään sekä netissä että lähetetään postitse 
(koulutuksen järjestäjä varmentaa) 

 
- selvityksen antopäivämäärä on avustus-

päätöksessä (postitettu koulutuksen 
järjestäjälle) 
 
 



Hyvän hankkeen kriteerit  
–lomake 

 
 - niille, jotka haluavat kuvata hankkeensa 

    toteutumista tarkemmin  
- lomake: Opetushallitus – Kansainvälistyminen – 

Lisää aiheesta -tiedostoissa 
 

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalishttp:/www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistyminentyminen


Hyödyllistä byrokratiaa 
1/2  

- tee hakemukset ja selvitykset (raportit) porukalla  
 

- ota talousviisas heti mukaan hankkeeseen 
 

- verkostohankkeen dokumentit työstetään 
verkoston voimin (toiminta myös) 
 

- toiminnan arviointi huolella – sekä hankkeessa 
opitun että hankeprosessin 



Hyödyllistä byrokratiaa 
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- selvitykset ovat oleellinen osa hanketyötä myös 
avustuksen saajalle: ne tukevat tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi avustusten käytöstä 
pyydetään väliselvitys (7.6.13) 
 

- väliselvitystä ei tarvita, jos hanke päättyy 
kuluvana lukuvuonna 
 



 
Usein kysyttyä  

valtionavustuksista 
1/5 

 

 Saako käyttötarkoituksen muuttaa? 
Jos avustuksen käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi (esim. 
pohjoismainen yhteistyö Venäjä-yhteistyöksi tai kielihanke 
matematiikkahankkeeksi tai verkosto laajenee tai kutistuu), 
lupa muutokseen pitää hakea OPH:lta. 

 
 

Saako avustuksen käyttöaikaan pidennystä? 
Vuoden 2012 avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2013. 
Pidennystä pitää hakea (vapaamuotoisesti, mutta                                    
koulutuksen järjestäjä allekirjoittaa). OPH tekee ns. 
muutospäätöksen. 



 
Usein kysyttyä  

valtionavustuksista 
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* Jos budjettiin tulee tuottoja hankkeen aikana, esim. tukea 
joltain yritykseltä tai yhdistykseltä, nämä on kuluselvityksessä 
otettava huomioon kokonaisbudjetin vähennyksinä. 

 
  
 
 
 
 

 
 

Saimme vähemmän avustusta kuin haimme.  
Mitä teemme? 

a) Hanke on kokonaisuus mukaan lukien sen budjetti. 
Budjetti taas koostuu max. 60% valtionavustuksesta, 
hakijan omarahoitusosuudesta sekä joskus 
ulkopuolisesta rahoituksesta (esim. myyntitempausten 
tuotot, lukiossa opiskelijoilta kerättävät maksut*).  
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valtionavustuksista 
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b) Jos hanke halutaan toteuttaa hankesuunnitelman  
mukaisesti, budjettia pitää muuttaa niin, että toivottua 
pienemmän valtionavustuksen osuus korvataan 
omarahoituksella tai muulla rahoituksella. 
 

  
 
 
 
 

 
 

Saimme vähemmän avustusta kuin haimme.  
Mitä teemme? 

c) Jos aiotun suuruinen hankebudjetti ei ole mahdollinen, 
hanketta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin niin, 
että max. 60% valtionavustusosuus säilyy. Tarvittaessa 
pyydetään OPH:lta muutospäätös. 
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a) Kv-valtionavustushakemuksissa suurin kuluerä on usein    
matkustuskulut. Opetushallitus tukee päätöksillään 
sellaista kv-toimintaa, joka ei painotu matkustamiseen. 
Kotikansain-välisyys tarjoaa ratkaisuja kansainvälisiin 
kokemuksiin ilman isojen ryhmien matkustamista.  

 
Kts. esim. Kotikansainvälisyyden työkalupakki 
Opetushallitus – Kansainvälistyminen Lisää aiheesta –
tiedostoista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Miten hankesuunnitelma ”sopeutetaan”,  
jos budjettia pitää supistaa? 

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistyminen
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valtionavustuksista 
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b) Kv-hankesuunnitelmien budjetteihin esitetään usein myös 
isoja henkilökuluja. Jos kysymys on esim. koko kunnan 
kv-strategian laadinnasta, kannattaa arvioida tarvittavat 
työtunnit kriittisesti uudelleen ja myös tarkistaa, olisiko kv-
suunnittelu sittenkin hankkeen toimijoiden normaalityötä, 
jota ei saa valtionavustuksella maksaakaan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Miten hankesuunnitelma ”sopeutetaan”,  
jos budjettia pitää supistaa? 



 
Verkosto- eli yhteishankkeista 
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Kv-valtionavustushankkeet ovat yleensä useamman kuin 
yhden suomalaisen koulun toimintaa. Usein mukana 
on koordinaattoritahon lisäksi henkilöitä ja kouluja 
jostain muusta kunnasta, tai yksityiskoulusta.  

 
OPH edellyttää, että verkosto- eli yhteishankkeen 

toteuttajat tekevät keskenään yhteistyösopimuksen 
valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin 
mukaisesti. Sopimus koskee valtionavustuksen 
käyttöä ja käytön valvontaa.  



 
Verkosto- eli yhteishankkeista 
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  Yleisesti voidaan todeta, että 

yhteistyökumppania/osatoteuttajaa koskevat samat 
velvollisuudet ja ehdot kuin päähakijaa.  

 
Valtionavustuksen saaja lähettää OPH:lle kopion 

tekemistään yhteistyösopimuksista hankkeen 
käynnistämisvaiheessa. 

 
Jos valtionavustusta ei varsinaisesti siirretä 

yhteistyökumppanille, sopimuksesta tulee käydä ilmi 
laskutusperiaate esim. matkaan tai 
täydennyskoulutukseen osallistumisesta. 



Opetushallitus on yhteistyössä  
CIMOn kanssa panostanut kv-laatuun 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/23264_oph_KV_laatukortit_fi_LOWRESLOPUL.pdf
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http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kansainvalisen_toiminnan_laatusuositukset


Opetushallitus on yhteistyössä  
CIMOn kanssa panostanut kv-laatuun 

http://www.polkka.info/uploads/kokenut__FINAL.pdf
http://www.polkka.info/uploads/aloitteleva_FINAL.pdf


 

 Hyvää kansainvälistä 
 syksyä! 

paula.mattila(at)oph.fi 
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