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Asia  HAKUTIEDOTE 2017 

Ammattikoulutus 
A) Ammatillisen koulutuksen 2017 kansainväliSYYSpäivien järjestäminen hyvien käytäntöjen 

levittämiseksi 
B) Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin järjestäminen 

 
Taustaa Säädösperusta 

 Valtionavustuslaki (688/2001) 

 Valtion talousarvioesitys 2017 

 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki (1705/2009) ja  
asetus (1766/2009)  

 Ratkaisujen Suomi- Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 
 

Avustuksen käyttötarkoitus: 
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen 

Valtionavustuksen määräraha  

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä ammatillisen 
koulutuksen kansainvälistymiseen osoitetusta määrärahasta valtionavustuksena 
A) Ammatillisen koulutuksen 2017 kansainväliSYYSpäivien järjestämiseen enintään 45 000 euroa 

ja 
B) Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin 

järjestämiseen enintään 15 000 euroa. 
 
Valtionavustukset asetetaan haettaviksi ehdollisena siihen saakka, kunnes opetus - ja 
kulttuuriministeriö on vahvistanut valtionavustuksiin osoitetut määrärahat.  
 
Myönnettävä valtionavustus on enintään 90 % kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma 
maksuosuus on vähintään 10 %. 
 
Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä 
ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus saa olla enintään 20 % ja ostopalveluja enintään 30 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
  

Hakukelpoisuus 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 
 

 hakemus on saapunut määräajassa 

 hakija on hakukelpoinen 

 hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten 
käytöstä  
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 avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen 

 avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa   
 
Yleiset tavoitteet 

 yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen 

 kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen 

 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen  

 uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen 
 

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika 
 
A) KansainväliSYYSpäivien 2017 järjestäminen hyvien käytäntöjen levittämiseksi  

 
Tavoitteet:  
Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivien  
järjestäminen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa viikolla 
39 tai 40 / 2017. 
 
Tavoitteena on kansainvälisessä yhteistyössä ja valtionavustushankkeissa saadun 
tiedon, kokemuksen ja hyvien käytäntöjen levittäminen ja hyödyntäminen. Lisäksi 
tavoitteena on EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman toteutumistavoitteisiin 
pääseminen ja globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän 
osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen. Tavoitteena on myös kehittää 
verkostoitunutta toimintatapaa ja edistää kotikansainvälistymistä. 
 
Vuoden 2017 kansainvälisyyspäivien erityisteemoina on ratkaisujen löytäminen 
keskeisiin kansainvälisyyden haasteisiin ja yhdessä tekeminen Suomi100 -juhlavuoden 
merkeissä. 
  
 
B) Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin järjestäminen 
 
Tavoitteet:  
Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin 
järjestäminen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa keväällä 2018. 
 
Tavoitteena on kansainvälisessä yhteistyössä saadun tiedon, kokemuksen ja hyvien käytäntöjen 
levittäminen ja hyödyntäminen. Lisäksi tavoitteena on EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman 
toteutumistavoitteisiin pääseminen ja globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän 
osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen. Tavoitteena on myös kehittää verkostoitunutta 
toimintatapaa ja edistää kotikansainvälistymistä. 
 
Valintaperusteet: 
 
 vuorovaikutteisen tilaisuuden järjestämisen laatu  

 A: ml. web-streaming, osallistujamäärä 200-250 
 B: osallistujamäärä 40-60 

 ryhmätyötilojen toimivuus (3-5) 
 käytännön järjestelyjen kattavuus ja laatu (esim. ruokailu, majoitus, tilat, ilmoittautumisten 

vastaanotto, palautteet) 
 yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
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 järjestäjän tuoma lisäarvo tilaisuuden sisältöön (ehdotukset teemasta, puhujista, ilta-
ohjelmasta, opiskelijoiden toteutukseen osallistumisesta jne.) 

 
Hakuaika 
24.4.-31.5.2017 

 
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä. 
Linkki hakemukseen https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/86/?lang=fi 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön- sekä 
organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä 
hakemuksesta 
 
Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset -järjestelmään viimeistään  
31.5.2017 klo 16.15. 
 
Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan 
kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi. 
 

Valtionavustuksen käyttöaika 
 

Avustusta myönnetään vuoden 2017 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa 
valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2018.  
 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja antavat opetusneuvos Hanna Autere, puh. 029 533 1043, hanna.autere@oph.fi ja 
opetusneuvos Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541, marjut.kuokkanen@oph.fi. 
 
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi 
 
 
 

 
 Johtaja Anni Miettunen 

 Opetusneuvos Hanna Autere 
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