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Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukeminen

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta:
 Valtionavustuslaki (688/2001)
 Valtion talousarvioesitys 2019
 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuksen yleiset tavoitteet:
 yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
 kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
 työ- ja elinkeinoelämälähtöisen sekä opiskelijalähtöisen ammatillisen koulutuksen 

kehittäminen
 uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen.

Tällä valtionavustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen valtakunnallista mielikuva- ja 
vaikuttajaviestintää.

Haun tavoitteet:
• lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ammatillisesta koulutuksesta
• parantaa ammatillisen koulutuksen mielikuvaa ja arvostusta
• lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa
• aktivoida ammatillisen koulutuksen toimijoita osallistumaan koulutuksesta käytävään 

keskusteluun ja tekemään vaikuttavaa viestintää. 

Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, joilla parannetaan viestinnän keinoin ammatillisen 
koulutuksen mielikuvaa, arvostusta ja vetovoimaa. Hankkeen viestintätoimet kohdennetaan 
suurelle yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Hankkeen tulee aktivoida erityisesti koulutuksen 
järjestäjiä, työelämäkumppaneita ja muita ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä. 
Hanketoiminnan tulee kehittää hankkeen toteuttajan omaa viestintäosaamista.

Mielikuva- ja vaikuttajaviestinnässä tulee nostaa esille ammatillisen koulutuksen 
viestintästrategian mukaisia ydinviestejä faktoihin perustuen. Hankehakemuksen laadinnassa 
tulee hyödyntää vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimusta.

Hankkeessa tulee tuoda esille ammatillisen koulutuksen:
• monipuolisia mahdollisuuksia 
• roolia jatkuvan oppimisen mahdollistajana 
• merkitystä työelämän kehittäjänä 
• yhteiskunnallista merkitystä (esim. osaajia työmarkkinoille, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 

vahvistaminen). 
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Hanke voidaan toteuttaa yhteishankkeena tai hakijan omana hankkeena. 

Hankkeessa tulee varmistaa kokemusasiantuntijoiden eli opiskelijoiden ja työelämän edustajien 
mukana olo viestinnässä. 

Hankkeen tulee varautua tekemään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen kanssa. Yhteistyöllä edistetään viestinnän toimintamallien avointa jakamista 
ja edelleen kehittämistä.

Kuka voi hakea

Hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen toimijat ja sidosryhmät, esimerkiksi opiskelija- ja 
työelämäjärjestöt.

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.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa 200.000 euroa haettavaksi valtionavustuksina ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukemiseen. Avustusta myönnetään vuoden 
2019 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja 
päättyy 31.12.2020. Kyseessä on erityisavustus ja sitä ei voi käyttää organisaation oman 
toiminnan rahoittamiseen.

Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma 
maksuosuus on vähintään 25 %. 

Hankkeen kustannuksiin ei saa sisällyttää ohjelmisto- ja laitehankintoja. 

Rahoitusta voi käyttää toimiin, jotka ovat liitteenä olevan opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen laatiman ammatillisen koulutuksen viestintästrategian (2019) mukaisia.

Hakeminen ja hakuohjeet

Hakuaika on 8.10. − 8.11.2019. Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset-
järjestelmään viimeistään 8.11.2019 klo 16.15. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun 
hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 
arvioitavaksi.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella 
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin 
lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta.
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Yhteishankkeet

Yhteishankkeissa yksi osapuoli 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.

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588, sähköposti 
etunimi.sukunimi@oph.fi. Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi.

Linkki valtionavustushakemukseen:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/246/?lang=fi

Linkki valtionavustusten yleisohjeeseen:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opetushallituksen-yleisohje-
valtionavustuksen-hakijalle-ja-kayttajalle_0.pdf

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan kohdassa tausta ja tavoitteet ilmoitettujen tietojen perusteella ja 
käyttäen seuraavia valintakriteerejä:
 haun tavoitteita tukevat suunnitellut tulokset
 haun tavoitteita tukevat perustellut vaikutukset
 hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 hankesuunnitelman kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
 innovatiiviset toimintatavat 
 aktivoivat toimintatavat
 hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaiset kumppanuudet.

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa 
ilmoitetuille tahoille sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Opetusneuvos Taija Paasilinna

Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/246/?lang=fi
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opetushallituksen-yleisohje-valtionavustuksen-hakijalle-ja-kayttajalle_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opetushallituksen-yleisohje-valtionavustuksen-hakijalle-ja-kayttajalle_0.pdf
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.

LIITE opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen 
viestintästrategian (2019)


