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HAKUTIEDOTE 2017
Ammattikoulutus
Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen 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:
Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta
valtionavustukset urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen. Tähän tarkoitukseen
on varattu 300 000 euroa.
Avustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen 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 peruskoulutuksen järjestäjät, joille on myönnetty lupa urheilijoiden ammatillisen
peruskoulutuksen järjestämiseen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998)
mukaisesti.
Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
•
•
•
•
•

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

Yleiset tavoitteet
• yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
• kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
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•
•

työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika
Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen
Tavoitteet:
Tehostaa ammatillisen peruskoulutuksen ja huippu-urheilun tavoitteiden
yhteensovittamista
Painopisteet:
• Kansainvälisellä tai kansallisella huipputasolla olevien urheilijoiden tukeminen ammatillisen
peruskoulutuksen suorittamisessa sekä urheilijoiden valmennuksen järjestäminen
opintojen aikana.
Valintaperusteet:
• Opiskelijat kuuluvat omassa ikäluokassaan Suomen parhaimmistoon (maajoukkuetaso,
yksilölajeissa SM-mitalitaso).
• Liiteluettelossa on määriteltynä opiskelijoiden koulutusalat ja urheilusaavutukset
urheiluakatemioiden luokituksiin suhteutettuna.
• Yhteistyö sidosryhmien kanssa.
Hakuaika
13.11. – 4.12.2017
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä.
Linkki hakemukseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/118/?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
4.12.2017 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.
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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.
Huom!
Valtionavustusta voidaan hakea verkoston käynnistämiseen, muttei verkoston toiminnan ylläpitoon.
Lisätiedot
Lisätietoja antaa opetusneuvos Markku Karkama, puh. 029 533 1363, sähköposti
markku.karkama@oph.fi
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi
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