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HAKUTIEDOTE 2017
Vapaa sivistystyö
Nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen
Kansalaisopistot ja kansanopistot
1. Taustaa
1.1. Säädösperusta

• Laki vapaast a sivist yst yöst ä 21.8.1998/ 632 ja 30.12.2014/ 1411 (14 § ja 16 §)
• Valt ionavust uslaki 27.7.2001/ 688
• Valt ion vuoden 2017 t alousarvio, mom. 29.10.31./ Vapaa sivist yst yö

1.2. Avustuksen käyttötarkoitus

Vapaan sivist yst yön valt ionavust ust en painot uksena on t ukea vapaan sivist yst yön
rakent eellist a kehit t ämist ä, laat ua ja vaikut t avuut t a sekä koulut uspoliit t isest i
t ärkeiden kohderyhmien koulut usmahdollisuuksia.
Valt ion vuoden 2017 t alousarvio sisält ää vapaassa sivist yst yössä erillisen määrärahan kohdennet t una maahanmuut t ajanuort en opint oset eliavust uksiin. Nuorisot akuun opint oset eliavust ukset suunnat aan nuort en maahanmuut t ajien opiskelu- ja
kielit ait oa parant avaan koulut ukseen. Avust uksella korvat aan koulut uksen järjest ämisest ä aiheut uneet kust annukset eikä opiskelijoilt a perit ä opiskelumaksuja.
Opint oset eliavust uksella t uet t ava koulut us on oppilait oksen vapaat avoit t eist a eli t ut kint oon joht amat ont a koulut ust a. Oppilait os järjest ää koulut uksest a t iedot t amisen,
opiskelijoiden rekryt oimisen ja mahdolliset opiskelun t ukit oimet . Valt ionavust uksen
käyt öst ä raport oidaan erillisen seurant alomakkeen ja erit yisavust ust en eht ojen mukaisest i.
Avust uksella t uet t ua koulut ust a on mahdollist a t ot eut t aa myös useamman oppilait oksen yht eisenä. Tällöin yksi oppilait os t ekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilait ost en puolest a ja nimet ään avust ust a vast uullisest i hallinnoivaksi oppilait okseksi. Valt ionavust us makset aan t ämän opist on t ilille.
2. Valtionavustuksen määräraha

Valt ion vuoden 2017 t alousarvion moment ille 29.10.31 on osoit et t u määrärahat
maahanmuut t ajanuort en opint oset eliavust uksia vart en. M ääräraha on t arkoit et t u
koulut uksen järjest ämisest ä aiheut uviin kokonaiskust annuksiin, jot en koulut uksen
t ot eut t amisest a synt yviä suorit t eit a ei ot et a valt ionosuuden perust eena huomioon.
Opet ushallit us on varaut unut osoit t amaan t ähän t arkoit ukseen kansalaisopist ojen
ylläpit äjille noin 850 000 € ja kansanopist ojen ylläpit äjille noin 1 000 000 €.
Opet ushallit us julist aa maahanmuut t ajanuort en koulut ukseen t arkoit et ut
opint oset eliavust ukset haet t avaksi ja pyrkii t ekemään päät ökset 21.6.2017
mennessä.
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3. Hakukelpoisuus

Kansalaisopist ojen ja kansanopist ojen ylläpit äjät .

4. Kohderyhmät

Opint oset eliavust us on t arkoit et t u maahanmuut t ajanuort en koulut uksen
järjest ämiseen. Et usijalle t ulee aset t aa peruskoulun juuri päät t äneet nuoret . Tällä
t arkoit et aan alle 20-vuot iait a peruskoulun t ai perusopet uksen lisäopet uksen
päät t äneit ä, päät t ämisvaiheessa olevia t ai oppivelvollisuusiän ylit t äneit ä henkilöit ä,
joilla ei ole jat kokoulut uspaikkaa. Toissijaisest i koulut ukseen voidaan ot t aa myös
20–29-vuot iait a vailla t oisen ast een koulut ust a olevia (nuort en aikuist en osaamisohjelman kohderyhmä) maahanmuut t ajanuoria.
M aahanmuut t ajilla t arkoit et aan Suomeen muut t aneit a ulkomaalaisia henkilöit ä,
joilla on kot ikunt alaissa (201/ 1994) t arkoit et t u kot ikunt a Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu maahanmuut t aja-käsit t een piiriin t ässä yht eydessä.
Koulut uksen järjest äjän t ulee ot t aa huomioon yleiset oppivelvollisuut t a koskevat
säädökset . M aahanmuut t ajanuori voi osallist ua koulut ust akuun piiriin kuuluvaan
oppimisvalmiuksia ja kielit ait oa parant avaan vapaan sivist yst yön koulut ukseen, jos
hän ei ole oppivelvollinen eikä koulut us ole t ut kint oon joht avaa.
M ikäli myönnet t yä avust ust a ei voida kokonaan käyt t ää edellä mainit t ujen kohderyhmien koulut ukseen, voidaan sit ä käyt t ää muiden nuorisot akuun piiriin kuuluvien
koulut ukseen.

5. Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6. Valintaperusteet

Hakemus on saapunut määräajassa.
Hakija on hakukelpoinen.
Oppilait oksen t arjoama koulut us on maahanmuut t ajanuorille sovelt uvaa ja
käyt ölle aset et t ujen t avoit t eiden mukaist a.
Tarjot t avan koulut uksen vähimmäislaajuus on kansalaisopist ossa 300 opet ust unt ia ja kansanopist ossa 15 opiskelijaviikkoa.
Hakija on jät t änyt väliraport in vuonna 2016 myönnet yn nuorisot akuun
opint oset eliavust uksen käyt öst ä, mikäli on saanut avust ust a.
Avust et t ava t oimint a t ot eut et aan avust uksen käyt t öajan rajoissa.

Avust ushakemuksia käsit ellessään Opet ushallit us kiinnit t ää huomiot a seuraaviin
valint aperust eisiin:
1. opiskelijarekryt oint i ja hakeva t oimint a,
2. opint ojen t avoit t eet ja opet ussuunnit elma,
3. käyt ännön järjest elyt opint ojen aikana,
4. opint o-ohjaus ja opint ojen henkilökoht aist aminen,
5. sovit et ut t ukit oimet (t uki-, lisä- ja eriyt et t yopet us, kuraat t ori-/ psykologi ja
vast aavat kohderyhmään liit t yvät erit yisjärjest elyt ),
6. opiskelijoiden akt ivoint i (harrast ust oimint a, mahdollinen ohjaus t yöelämään),
7. oppilait oksen verkost ot ja maahanmuut t ajakoulut uskokemus.
Lisäksi ot et aan huomioon oppilait oksen t oiminnan laajuus (vuoden 2017 suorit e) ja
avust uksen hint a opet ust unt ia t ai opiskelijaviikkoa kohden.
Jot t a käyt et t ävissä olevaa määrärahaa voit aisiin osoit t aa mahdollisimman monelle
hakukelpoisella hakijalle/ hakukrit eerit t äyt t ävälle hakemukselle, rajaa Opet ushallit us
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hakua sit en, et t ä avust ust a myönnet ään yhdelle ylläpit äjälle pääsäänt öisest i vain
yhden kohderyhmään kuuluvan opiskelijaryhmän (n. 20 opiskelijaa samanaikaisest i)
opiskelu ja kielit ait oa parant avan t ut kint oon joht amat t oman koulut uskokonaisuuden
järjest ämiseen/ oppilait os (yht eishakemuksessa yht een ryhmään/ oppilait os).
6. Hakuryhmän määräraha ja kohderyhmät
HAKURYHM Ä 1. Kansalaisopistot
M ääräraha: noin 850 000 €
Kohderyhmä: M aahanmuut t ajanuoret . Et usijalle t ulee aset t aa peruskoulun juuri
päät t äneet nuoret , jolla t arkoit et aan alle 20-vuot iait a peruskoulun t ai
perusopet uksen lisäopet uksen päät t äneit ä, päät t ämisvaiheessa olevia t ai
oppivelvollisuusiän ylit t äneit ä henkilöit ä, joilla ei ole jat kokoulut uspaikkaa.
Toissijaisest i koulut ukseen voidaan ot t aa myös 20–29-vuot iait a vailla t oisen ast een
koulut ust a olevia (nuort en aikuist en osaamisohjelman kohderyhmä)
maahanmuut t ajanuoria.
HAKURYHM Ä 2 a. Kansanopistot
M ääräraha: noin 1 000 000 €
Kohderyhmä: M aahanmuut t ajanuoret . Et usijalle t ulee aset t aa peruskoulun juuri
päät t äneet nuoret , jolla t arkoit et aan alle 20-vuot iait a peruskoulun t ai
perusopet uksen lisäopet uksen päät t äneit ä, päät t ämisvaiheessa olevia t ai
oppivelvollisuusiän ylit t äneit ä henkilöit ä, joilla ei ole jat kokoulut uspaikkaa.
Toissijaisest i koulut ukseen voidaan ot t aa myös 20–29-vuot iait a vailla t oisen ast een
koulut ust a olevia (nuort en aikuist en osaamisohjelman kohderyhmä)
maahanmuut t ajanuoria.

M aahanmuut t ajilla t arkoit et aan Suomeen muut t aneit a ulkomaalaisia henkilöit ä, joilla on
kot ikunt alaissa (201/ 1994) t arkoit et t u kot ikunt a Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät
kuulu maahanmuut t aja-käsit t een piiriin t ässä yht eydessä.
7. Hakemusasiakirjat

Avust ushakemus t ehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilait oksen ylläpit äjän
nimissä.
Hakulinkki: ht t ps:/ / valt ionavust ukset .oph.fi/ avust ushaku/ 75/ ?lang=fi
Oppilait oksen ylläpit äjän t ulee ilmoit t aa hakulomakkeella nimenkirjoit usoikeudellisen henkilön sekä organisaat ion virallinen sähköpost iosoit e, joihin lähet et ään linkki
käsit t elyyn jät et yst ä hakemuksest a.
Yht eishakemuksessa vain yksi ylläpit äjä t ekee hakemuksen. Yht eishankkeen
t ot eut t ajien t ulee t ehdä keskenään valt ionavust uslain (688/ 2001) 7 §:n 2 moment in
mukainen yht eist yösopimus valt ionavust uksen käyt öst ä, käyt ön valvonnast a ja
niiden ehdoist a.

Hakemuksen liitteet:

1. Suunnit elma, jost a käyvät ilmi:
 haet t avien opet ust unt ien t ai opiskelijaviikkojen määrä
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 arvioit u opiskelijamäärä
 opiskelijarekryt oinnin ja hakevan t oiminnan järjest äminen
 kuvaus opiskelijoille t arjot t avan koulut uksen t avoit t eist a, sisällöst ä ja laajuudest a

/ opet ussuunnit elma, opint o-ohjaus ja opint ojen henkilökoht aist aminen,
 sovit et ut t oimet (t uki-, lisä- ja eriyt et t yopet us, kuraat t ori-/ psykologi ja vast aavat
kohderyhmään liit t yvät erit yisjärjest elyt )
 opiskelijoiden akt ivoint i (harrast ust oimint a, mahdollinen ohjaus t yöelämään),
 käyt ännön järjest elyt opint ojen aikana
 t alousarvio / kust annuserit t ely ja arvioidut kust annukset opet ust unt ia t ai
opiskelijaviikkoa kohden (t yömuodon oma suorit e)
 mahdolliset hakemust a t ukevat muut perust elut , esimerkiksi oppilait oksen
paikallinen rooli nuorisot akuun t ot eut t amisessa, rekryt oint ia ja koulut uksen
t ot eut t amist a t ukevat verkost ot ja kokemus maahanmuut t ajakoulut uksest a.
2. Väliraport t i vuonna 2016 myönnet yn nuorisot akuun opint oset eliavust uksen
käyt öst ä, mikäli on saanut avust ust a.
8. Valtionavustuksen hakuaika

Haku avat aan 27.3.2017. Sähköisen avust ushakemuksen t ulee olla jät et t ynä
Opet ushallit ukselle viimeist ään 27.4.2017 klo 16.15.
9. Valtionavustuksen käyttöaika

Avust ust a myönnet ään vuoden 2017 määrärahast a.
Avust uksen käyt t öaika alkaa avust uspäät öksen päiväyst ä seuraavast a päiväst ä ja sillä
t uet un koulut uksen t ulee päät t yä viimeist ään 31.12.2018.
10. Lisätiedot

Lisät iet oja ant avat




haun sisält öjen osalt a
opet usneuvos Heikki Sederlöf (puh. 029 533 1422), heikki.sederlof@oph.fi
erit yisasiant unt ija Sonja Hyvönen (puh. 029 533 1072), sonja.hyvonen@oph.fi
käyt ännön ja t eknisissä asioissa
valt ionavust ukset @oph.fi
assist ent t i Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040), leena.aikio-einio@oph.fi

Joht aja

Jorma Kauppinen

Opet usneuvos

Heikki Sederlöf

