HAKUTIEDOTE

1 (5)

01.03.2018

OPH-388-2018

Hakutiedote 2018 NTK opintosetelit
Vapaa sivistystyö
Nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen
Kansalaisopistot ja kansanopistot
1. Taustaa
1.1. Säädösperusta

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2018 talousarvio, mom. 29.10.31./Vapaa sivistystyö

1.2. Avustuksen käyttötarkoitus
Vapaan sivistystyön valtionavustusten tarkoituksena on tukea vapaan sivistystyön
rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti
tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia.
Vuoden 2018 valtion talousarvio sisältää vapaalle sivistystyölle erillisen
määrärahan kohdennettuna maahanmuuttajanuorten opintoseteliavustuksiin.
Nuorisotakuun opintoseteliavustukset suunnataan nuorten maahanmuuttajien
opiskelu- ja kielitaitoa parantavaan koulutukseen. Avustuksella korvataan
koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset eikä opiskelijoilta peritä
opiskelumaksuja.
Opintoseteliavustuksella tuettava koulutus on oppilaitoksen vapaatavoitteista eli
tutkintoon johtamatonta koulutusta. Oppilaitos huolehtii koulutuksesta
tiedottamisesta, opiskelijoiden rekrytoimisesta ja mahdollisista opiskelun tukitoimista.
Valtionavustuksen käytöstä raportoidaan erillisen seurantalomakkeen ja
erityisavustusten ehtojen mukaisesti.
Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman
oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana
olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi
oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille.
Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon yleiset oppivelvollisuutta koskevat
säädökset. Maahanmuuttajanuori voi osallistua koulutustakuun piiriin kuuluvaan
oppimisvalmiuksia ja kielitaitoa parantavaan vapaan sivistystyön koulutukseen,
jos hän ei ole oppivelvollinen eikä koulutus ole tutkintoon johtavaa.
2. Valtionavustuksen määräraha
Valtion vuoden 2018 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määrärahat
maahanmuuttajanuorten opintoseteliavustuksia varten. Määräraha on
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tarkoitettu koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin, joten
koulutuksen toteuttamisesta syntyviä suoritteita ei oteta valtionosuuden
perusteena huomioon.
Opetushallitus on varautunut osoittamaan tähän tarkoitukseen
kansalaisopistojen ylläpitäjille noin 850 000 € ja kansanopistojen ylläpitäjille noin
1 000 000 €.
Opetushallitus julistaa maahanmuuttajanuorten koulutukseen tarkoitetut
opintoseteliavustukset haettavaksi ja pyrkii tekemään päätökset 11.5.2018
mennessä.
3. Hakukelpoisuus

Kansalaisopistojen ja kansanopistojen ylläpitäjät.

4. Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset
1. Hakemus on saapunut määräajassa.
2. Hakija on hakukelpoinen.
3. Oppilaitoksen tarjoama koulutus on maahanmuuttajanuorille soveltuvaa ja
avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden mukaista.
4. Tarjottavan koulutuksen vähimmäislaajuus on kansalaisopistossa 300 opetustuntia ja kansanopistossa 15 opiskelijaviikkoa.
5. Hakija on jättänyt vuotta 2018 koskevan hakemuksen jättämiselle asetettuun
takarajaan mennessä väliraportin vuonna 2017 myönnetyn nuorisotakuun
opintoseteliavustuksen käytöstä, mikäli on saanut avustusta.
6. Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.
5. Valintaperusteet

Avustushakemuksia käsitellessään Opetushallitus kiinnittää huomiota seuraaviin
valintaperusteisiin:
1. osoitettu koulutustarve,
2. opiskelijarekrytointi ja hakeva toiminta,
3. opintojen tavoitteet ja opetussuunnitelma,
4. käytännön järjestelyt opintojen aikana,
5. opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistaminen,
6. sovitetut tukitoimet (tuki-, lisä- ja eriytetty opetus, kuraattori-/psykologi- ja
vastaavat kohderyhmään liittyvät erityisjärjestelyt),
7. opiskelijoiden aktivointi (harrastustoiminta, mahdollinen ohjaus työelämään),
8. talousarvion realistisuus,
9. oppilaitoksen verkostot ja maahanmuuttajakoulutuskokemus,
10. vuonna 2017 myönnetyn avustuksen käyttö ja väliraportin laatu.
Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnan laajuus (vuodelle 2018
vahvistettu suorite) ja avustuksen hinta opetustuntia tai opiskelijaviikkoa
kohden.
Jotta käytettävissä olevaa määrärahaa voitaisiin osoittaa mahdollisimman monelle
hakukelpoisella hakijalle/hakukriteerit täyttävälle hakemukselle, rajaa Opetushallitus
hakua siten, että avustusta myönnetään yhdelle ylläpitäjälle pääsääntöisesti vain
yhden



kohderyhmään kuuluvan opiskelijaryhmän (n. 20 opiskelijaa),
lukukauden tai -vuoden mittaisen tai tätä kestoltaan vastaavan,
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opiskelu ja kielitaitoa parantavan ja
tutkintoon johtamattoman

koulutuskokonaisuuden järjestämiseen/oppilaitos (yhteishakemuksessa yhteen
ryhmään/oppilaitos).
6. Hakuryhmän määräraha ja kohderyhmät
HAKURYHMÄ 1. Kansalaisopistot
Määräraha: noin 850 000 €
Kohderyhmä: Maahanmuuttajanuoret. Etusijalle tulee asettaa peruskoulun juuri
päättäneet nuoret. Tällä tarkoitetaan alle 20-vuotiaita peruskoulun tai
perusopetuksen lisäopetuksen päättäneitä, päättämisvaiheessa olevia tai
oppivelvollisuusiän ylittäneitä henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuotiaita vailla toisen
asteen koulutusta olevia (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä)
maahanmuuttajanuoria.
HAKURYHMÄ 2. Kansanopistot
Määräraha: noin 1 000 000 €
Kohderyhmä: Maahanmuuttajanuoret. Etusijalle tulee asettaa peruskoulun juuri
päättäneet nuoret, jolla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita peruskoulun tai
perusopetuksen lisäopetuksen päättäneitä, päättämisvaiheessa olevia tai
oppivelvollisuusiän ylittäneitä henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuotiaita vailla toisen
asteen koulutusta olevia (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä)
maahanmuuttajanuoria.
Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla
on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat
eivät kuulu maahanmuuttaja-käsitteen piiriin tässä yhteydessä.
Mikäli myönnettyä avustusta ei voida kokonaan käyttää edellä mainittujen
kohderyhmien koulutukseen, voidaan sitä käyttää muiden nuorisotakuun piiriin
kuuluvien koulutukseen.
7. Hakemusasiakirjat

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän
nimissä.
Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/145/?lang=fi
Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön sekä organisaation virallinen
sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta.
Yhteishakemuksessa vain yksi ylläpitäjä tekee hakemuksen. Hankkeen
toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen
yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden
ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille
2/500/2016/OPH).
Hakemuksen liitteet:
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1. Suunnitelma, josta käyvät ilmi:
 haettavien opetustuntien tai opiskelijaviikkojen määrä
 arvioitu opiskelijamäärä
 opiskelijarekrytoinnin ja hakevan toiminnan järjestäminen
kuvaus opiskelijoille tarjottavan koulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja laajuudesta / opetussuunnitelma, opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistaminen,
 sovitetut toimet (tuki-, lisä- ja eriytetty opetus, kuraattori-/psykologi- ja
vastaavat kohderyhmään liittyvät erityisjärjestelyt)
 opiskelijoiden aktivointi (harrastustoiminta, mahdollinen ohjaus työelämään),
 käytännön järjestelyt opintojen aikana
 talousarvio / kustannuserittely ja arvioidut kustannukset opetustuntia tai
opiskelijaviikkoa kohden (työmuodon oma suorite)
 mahdolliset hakemusta tukevat muut perustelut, esimerkiksi oppilaitoksen
paikallinen rooli nuorisotakuun toteuttamisessa, rekrytointia ja koulutuksen
toteuttamista tukevat verkostot ja kokemus maahanmuuttajakoulutuksesta.
2. Väliraportti vuonna 2017 myönnetyn nuorisotakuun opintoseteliavustuksen
käytöstä, mikäli on saanut avustusta.
8. Valtionavustuksen hakuaika
Haku avataan 5.3.2018. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla jätettynä
Opetushallitukselle viimeistään 5.4.2018 klo 16.15.
9. Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2018 määrärahasta.
Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja
sillä tuetun koulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.
10. Lisätiedot

Lisätietoja antavat


haun sisältöjen osalta
opetusneuvos Teijo Koljonen (puh. 029 533 1524), teijo.koljonen@oph.fi
erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (puh. 029 533 1072), sonja.hyvonen@oph.fi



käytännön ja teknisissä asioissa valtionavustukset@oph.fi
assistentti Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040), leena.aikio-einio@oph.fi

Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Teijo Koljonen
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