Liikkuva opiskelu -avustukset lukio- ja ammatillisen
koulutuksen järjestäjille lv. 2019-2020
Liikkuva opiskelu -infotilaisuus 29.1.2019

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
Liikunnan vastuualue, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tausta
- Liikkuva koulu hallitusohjelman kärkihanke hallituskaudella 2015 – 2019
- Peruskoulu
- Toisen asteen oppilaitokset 50 kokeiluhanketta (2-vuotta)
- Lisärahoitus 21 M€ valtion budjettiin (3-vuotta)
- Liikkuva koulu -ohjelma menestys
- Noin 90 prosenttia kunnista, peruskoululaisista ja peruskouluista mukana
- Liikkuva opiskelu -ohjelmassa mukana yli 190 000 oppilasta; 23 % lukioista ja
25 % ammatillisista oppilaitoksista
- Liikkuva koulu/peruskoulu tulevaisuus
- Jatkuu kuntien omin panoksin
- Valtakunnalliset ja alueelliset tukitoimet kunnille jatkuvat
- Vuoden 2019 valtion talousarvioon 2,8 M€ Liikkuva opiskelu -ohjelman
toteuttamiseen toisella asteella
Tavoitteena saada puolet oppilaitoksista mukaan vuonna 2019!

Haun yleiskuvaus
- Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin
muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen
- Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä
- Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa
Kenelle?
- Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille
- Kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen
asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan
- Koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille
tai yksiköille
Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toisen asteen kokeiluun valittuja hankkeita.
Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.
Avustuksiin voidaan käyttää enintään 2,8 miljoonaa euroa.
Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001)

Tavoitteet ja keskeiset periaatteet
- Tuetaan liikuntalain (390/2015) ja Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset
linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 toimeenpanoa
- Toimeenpannaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaa
- Tuetaan opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä opiskelukykyä
kehittämällä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria
- Erityishuomio vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen
- Lähtökohtana sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- Erityishuomio toiminnan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä soveltavan
liikunnan mahdollisuuksiin
-

Opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuus kehittämistyössä
Toiminnan integroituminen oppilaitoksen ja opiskelijoiden arkeen
Kehittäminen suunnitelmallista ja organisoitua
Tuloksia seurataan ja arvioidaan
Johdon sitoutuminen

- Koulutuksen järjestäjä koordinoi hanketta
- Hankkeen oma tapa kehittää aktiivista toimintakulttuuria
- Apuna Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu
- Toimenpiteitä esimerkiksi
- osaamisen kehittäminen ja asenteiden muuttaminen,
- fyysisen aktiivisuuden lisääminen oppitunneilla ja opiskelupäivän aikana
- oppilaitoksen ulko- ja sisäolosuhteiden muuttaminen
- fyysisesti aktiiviset opiskelumatkat
- Vaikuttavan toiminnan aikaansaamiseksi useita samanaikaisia toimenpiteitä
Keskeisiä menestystekijöitä
- Liikkuva opiskelu -toiminnan organisointiin kohdistuvat toimenpiteet (mm.
osallistaminen, osaaminen, olosuhteet, rakenteet, toimintatavat, johtaminen)
- Opetukseen kohdistuvat toimenpiteet (mm. toiminnallisuus, teknologia)
- Oppilaitokseen ja opiskelijoihin kohdistuvat toimenpiteet (olosuhteet, vähän
liikkuvat, vertaisliikuttaminen, harrastaminen, matkat, tapahtumat, opiskelukyky)
- Yhteistyöhön kohdistuvat toimenpiteet (mm. moniammatillinen yhteistyö,
opiskeluterveydenhuolto, hankkeen sisäinen yhteistyö, laaja-alainen yhteistyö eri
sidosryhmien sekä kunnan eri toimialojen kanssa)

Avustuksen hakeminen, avustuspäätökset ja selvitykset
-

Aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa
Hakuaika 30.1. – 8.3.2019 klo 16.15 mennessä
AVIt pyrkivät tekemään päätökset 31.5.2019 mennessä
Päätös lähetetään hakijalle asiointipalvelun kautta
Avustusten käyttöaika 1.8.2019 – 30.6.2020
Päätöksessä tieto maksatusaikataulusta ja käyttö- ja selvitysajoista

Hakemusten arviointi
- Avustukset harkinnanvaraisia
- Arvioinnissa otetaan huomioon
- hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin ja Liikkuva
opiskelu -ohjelman menestystekijöihin,
- toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus
- hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus
- Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin

Hakukohtaiset myöntöperusteet
-

Hankkeet yksivuotisia lv. 2019-2020 (jatkohankkeilla kolmas hankevuosi)
Useita eri toimenpiteitä toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi
Laaja-alainen yhteistyö, aiempi tutkimustieto ja hyvät toimintamallit
Vakiinnuttaminen
Ylimmän johdon sitoutuminen
Ei avusteta
- päätarkoitus tutkimus, yksittäinen tapahtuma, välineiden hankinta
- hanke yksinomaan istumisen ja paikallaanolon vähentämistä
- ostopalveluja henkilöstön työhyvinvointiin kohdistuen
- E.m. sisällöt voivat olla osana hanketta
- Yhteisöjen yhteisissä hankkeissa yksi taho hallinnoi
- Avustuksen siirtoon kumppanille anottava lupa -> kirjaus avustuspäätökseen
- Omarahoitus vähintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
- Ei voi olla laskennallista
- Hakijan talousarviossa oltava määrärahavaraus, osoitettava kirjanpidossa
- Muut avustukset kuvattava
- Taloussuunnitelmassa kustannuserittely ja rahoitus
- Koordinaatio- ja ohjausrakenne (ohjausryhmä oltava)

Lisäksi tulee ottaa huomioon hakuohjeeseen kirjatut
- yleiset myöntöperusteet – voidaan katsoa eduksi arvioinnissa
- valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset - täytyttävä

Avustuksen käytön ehdot
-

Mihin avustusta saa ja ei saa käyttää
Saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen
Oleelliset muutokset (ilmoitettava) käsittelyvaihe vs. päätösvaihe
Hyväksyttyjä menoja hankkeen suorat kustannukset, kuten
- Ohjaajapalkkiot, koulutukset, markkinointi
- Liikuntavälineet, -laitteet ja -kalusteet
- Liikuntatapahtumat, ohjaajien matkat, kuljetukset
- Vuokrakustannukset (ei omista tiloista)
- Kaikki kustannukset kustannuspaikalle (myös palkat)!
- Hyväksyttävät palkkakustannukset
- Vakinaisen henkilöstön lisätyön lisäkorvaukset
- Muuta vakinaisen henkilöstön työaikaa max. 25 %
- Osoitettava luotettavasti työpanoksen kohdistuminen välittömästi hankkeelle
- Johdon osallistumisesta aiheutuvia ei hyväksytä

- Oppimis- ja liikkumisympäristöjen varustaminen
- Mahdollista osana toiminnallista hanketta
- Kokeiluluonteiset toimet, mm. istumisen jaksottamista tukevat välineet ja
kalusteet
- Liikuntaan aktivoivan ympäristön kehittäminen (esim. siirrettävät pingispöydät)
- Liikuntavälineistö (esim. pallot ja mailat)
- Erittely oppilaitoksittain ja toimintayksiköittäin
- Liikuntapaikkarakentamista ei tueta
- Taloudenhoito ja hallinto asianmukainen
- Hankeselvitys aluehallintovirastolle (määräaika lukee päätöksessä)
- Hankintalain noudattaminen
- Tarjouspyynnöt yli 20 000 euron (ilman ALV) tavara- ja palveluhankinnoissa
- Aluehallintoviraston oikeus tarkastuksiin
- Seurantaan ja arviointiin osallistuminen
- Avustuksen saajien kaikkien oppilaitosten on rekisteröidyttävä Liikkuva opiskelu
-ohjelmaan ja tehtävä nykytilan arviointi ohjelman internet-sivuilla
- Liikkuva opiskelu -ohjelman tuki hankkeille

Liitteet
- Ote hakijan talousarviosta (sis. Omarahoitusosuus)
- Muut kuin kuntien ja koulutuskuntayhtymien hankkeet: Yhteisön tuloslaskelma,
tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä yhdistysrekisteriote.
- Yhteisrahoitushankkeet: Sopimus työn- ja vastuunjaon periaatteista sekä
avustuksen käytöstä ja siihen liittyvistä vastuista.
- Oppimis- ja liikkumisympäristön kehittämiseen liittyvät suunnitelmat
- Muut haetut ja saadut avustukset (samaan tarkoitukseen)
- Muut asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota
- Jatkohankkeet: Väliraportti ja kustannusselvitys toteutuneesta toiminnasta
Hankesuunnittelun sisällöllinen tuki
- Liikkuva opiskelu -ohjelma https://liikkuvaopiskelu.fi/
- Liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan koordinaattorit
https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/yhteistyoverkosto/liikunnanaluejarjestojen-palvelut/
Hakuohjeet & aluehallintovirastojen yhteystiedot:
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustuksetlukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille

Liikunnallista talvea &
menestystä hankesuunnitteluun!

