


- Päivien luentoesitykset ja työryhmien tuotokset tulevat: www.POLKKA.info’on

http://www.polkka.info’on/


Uusi näkökulma kv-seminaarissa 19.9.2017
KV-TOIMINTA TOTEUTTAA YK:N AGENDA 2030:TA –
VALTIONAVUN SAAJAT 2017 OVAT PIONEERIRYHMÄ 
TESTAAMAAN TAVOITTEEN 4.7 VIEMISTÄ KÄYTÄNTÖÖN



Ohjeita kv-valtionavun saajille / hakijoille

• OPH:n nettisivulla valtionavustustieto on koottuna 
sivuilla, joiden päälinkki on 
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

- Valtionavustuspäätös on lähetetty vain s-postilla 
niille tahoille, joiden yhteystiedot on annettu 
hakemuksessa

- Hakemus on syytä säilyttää: Avustushakemus on 
toimintasuunnitelma, jota vasten OPH seuraa 
hankkeen toteutumista (lähettäjällä on kopio, oph
voi auttaa jos ei löydy)

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset


Mistä valtionavun tietoa löytää? OPH:n
netistä ja omasta päätöksestä liitteineen



Väli- ja loppuselvitykset 
Deadlinet 4.6.2018  ja 28.2.2019
OPH:sta lähetetään muistutus etukäteen



Väli- ja loppuselvitys

- Selvitys tehtävä loppuselvityksenä viimeistään 2kk sen jälkeen, kun avustus on 
kokonaan käytetty

- Jos avustus ei tule käytetyksi, jäännös palautetaan ks. Ohjeet ja rajoitukset –liite 
(päätöksessä)



Milloin tarvitaan muutospäätös?

• Jos valtionavustuspäätöksen hyväksyttyyn kustannusarvioon, avustuksen 
käyttötarkoitukseen tai käyttöaikaan tulee olennaisia muutoksia, avustuksen saajan 
tulee tehdä muutoshakemus. Hakemuksessa kuvataan muutostarpeet ja niiden 
perustelut. Opetushallitus tekee hakemuksen perusteella päätöksen. 

(Muutospäätös lomake EI vielä sähköisessä järjestelmässä!)



Viestintä ja hyvät käytännöt

- Viestinnässä käytettävä OPH:n erityislogoa (löytyy valtionavun 
pääsivulta)

- Kun hankkeesta syntyy artikkeleita, blogeja, on syytä mainita tukija

- Tulokset ja tuotokset myös www.POLKKA.info’oon

- https://hyvatkaytannot.oph.fi/etusivu/

-

http://www.polkka.info’oon/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/etusivu/


Vinkkejä hyvään (hankkeeseen
ja) valtionavun selvitykseen

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistymin

en



Talous ks. Erillinen diasarja/
Taloustarkastaja Marja Savilepo

• Budjetointi, omaosuus, ALVillisuus 

• OPH:n tarkastusoikeus

• Mitä tehdään kun avustus on selvästi pienempi kuin haettu summa?



KV ON TAPAAMISIA

 Seminaari kv-valtionavun hakijoille 19.9.2016 OPH ja kv-koordinaattorit

 EUROOPAN KIELIPÄIVÄ 26.9. http://edl.ecml.at/

 MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄ 30.9. (5.10.)

 KV-SYYSPÄIVÄT FINLANDIA-TALO 9.-10.10.2017 Oph, Helsingin 
kaupunki. TÄYNNÄ!

 11. KANSALLISET LUKIOPÄIVÄT 7.-8.11.2018 HKI

 KOULUT MAAILMAA MUUTTAMAAN HANKKEEN PÄÄTÖSJAMBOREE 
2.12.2017 HKI tulossa 

Kv-kevättreffit huhtikuu 2018 – ehdottakaa isäntäpaikkaa

Kv-mentorit/Glops, Svenska projekt

Majakka ja lukioiden kehittämisverkosto

http://edl.ecml.at/
https://www.opettajatilmanrajoja.fi/opettajat-suomessa/maailman-opettajien-paiva/
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1968
http://www.koulumaailmaamuuttamaan.fi/
http://www.polkka.info/


Päähenkilöitä
Kiitos! paula.mattila@oph.fi


