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HAKUTIEDOTE 2017
Ammattikoulutus
Valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittäminen

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:
Valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittäminen

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta
valtionavustukset valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittämiseen. Valtionavustukset asetetaan
haettaviksi ehdollisena siihen saakka, kunnes opetus - ja kulttuuriministeriö on vahvistanut
valtionavustuksiin osoitetut määrärahat.
Tähän tarkoitukseen on varattu yhteensä 500 000 euroa, joka jakautuu kahdelle
painopistealueelle seuraavasti:
Painopiste 1. Opetushallituksen kautta avoimesti saatavien ja maksuttomien tutkintokohtaisten
aineistojen tuottaminen näyttöjen suunnitteluun ja osaamisen arvioinnin tueksi.
Painopistealueelle 1 on varattu jaettavaksi noin 400 000 €. Tämän painopistealueen
kehittämishankkeiden valtionavustuksen enimmäismäärä on 90 % hankkeen
kokonaiskustannuksista ja hakijan omarahoitusosuus on vähintään 10 %.
•

Painopiste 2. Aikaisemmin valtionavustuksilla tuettujen ja tuotettujen näyttötutkintoaineistojen
päivittäminen ammatillisen koulutuksen tutkintoihin.
Painopistealueelle 2 on varattu jaettavaksi noin 100 000 €. Kehittämishankkeiden
valtionavustuksen enimmäismäärä on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja hakijan
omarahoitusosuus on vähintään 25 %.
Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta
välttämättömiä ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus saa olla enintään 20 % ja
ostopalveluja enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
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Hakukelpoisuus
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät
Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset





Yleiset tavoitteet






hakemus on saapunut määräajassa
hakija on hakukelpoinen
hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten
käytöstä
avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa

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

Valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittäminen
Tavoitteet:
Tavoitteena on reformin mukaisten valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittäminen ammatillisen
koulutuksen tutkintoihin. Tavoitteena on tuottaa avoimesti saatavia ja maksuttomia
tutkintokohtaisia näyttöaineistoja, ePerustepalvelun kanssa yhteensopivia lomakkeita ja päivittää
aikaisemmin tuotettuja näyttötutkintoaineistoja.
Painopisteet:
Painopiste1. Opetushallituksen kautta avoimesti saatavien ja maksuttomien tutkintokohtaisten
reformin mukaisten aineistojen tuottaminen näyttöjen suunnitteluun ja osaamisen arvioinnin
tueksi.
Painopisteen 1 mukaiset tutkintokohtaiset aineistot tuotetaan Opetushallituksen ohjauksessa ja
levitetään Opetushallituksen jakelukanavia hyödyntäen. Painopisteen 1 mukaisten hankkeiden
kehittämistyö kohdistetaan ensisijaisesti 1.1.2014 alkaen voimaan tulleisiin ammatti- ja
erikoisammattitutkinnon perusteisiin.
Painopiste 2. Aikaisemmin valtionavustuksilla tuettujen ja tuotettujen näyttötutkintoaineistojen
päivittäminen ammatillisen koulutuksen tutkintoihin.
Painopiste 2 kohdennetulla valtionavustuksella päivitetään aikaisemmin valtionavustuksilla
tuettuja ja tuotettuja näyttötutkintoaineistoja.
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Valintaperusteet:







hakijan asiantuntemus tutkintojen perusteiden laadinnasta ja näyttöjen
järjestämisestä
hankkeen tulosten hyödynnettävyys näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat
yhteistyö työelämän, yritysten ja tutkintotoimikuntien/työelämätoimikuntien kanssa
aineistojen laadinnassa
hankkeen tuotosten käytettävyys ja soveltuvuus monikanavaiseen viestintään
hankesuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus

Hakuaika
2.5 – 29.5.2017
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä.
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/93/?lang=fi (Painopiste 1)
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/94/?lang=fi (Painopiste 2)
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilönsekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä
hakemuksesta.
Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset -järjestelmään viimeistään
29.5.2017 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.

Muuta
Koulutuksen järjestäjien yhteishankkeissa yksi koulutuksen järjestäjä toimii
hankkeen koordinaattorina ja muut yhteistyökumppaneina. Koordinaattori hakee avustuksen
verkoston puolesta. Koordinaattorin hakemuksessa esitetään yhteinen hankesuunnitelma, josta
ilmenee kunkin yhteistyökumppanin osuus. Koordinaattori kerää yhteistyökumppaneilta
työsuunnitelmat (sis. kustannusarvio) siitä, millaisin toimenpitein yhteishankkeen tavoitteet
kunkin osalta saavutetaan. Koordinaattori liittää edellä mainitut työsuunnitelmat hakemukseen.
Valtionavustusta voidaan kohdentaa vain hakukelpoisille yhteistyökumppaneille. Suositeltavaa
on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken.
Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen koordinaattorin tulee tehdä yhteistyösopimukset
kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen
ohjetta yhteistyösopimuksen laadintaan.
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Huom!
Valtionavustusta voidaan hakea verkoston käynnistämiseen, muttei verkoston toiminnan
ylläpitoon.
Lisätiedot
Lisätietoja antaa opetusneuvos Tuula Sumkin, puh. 029 5331205, tuula.sumkin@oph.fi
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi
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