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Ammatillisen koulutuksen 2018 kansainvälisyyspäivien järjestäminen

Taustaa Säädösperusta
 Valtionavustuslaki (688/2001)
 Valtion talousarvioesitys 2018
 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki (1705/2009) ja 

asetus (1766/2009) 
 Ratkaisujen Suomi- Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 

27.5.2015

Avustuksen käyttötarkoitus:
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen

Valtionavustuksen määräraha 
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä 
ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen osoitetusta määrärahasta 
valtionavustuksena
Ammatillisen koulutuksen 2018 kansainvälisyyspäivien järjestämiseen enintään 
50 000 euroa.

Valtionavustukset asetetaan haettaviksi ehdollisena siihen saakka, kunnes opetus 
- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut valtionavustuksiin osoitetut määrärahat. 

Myönnettävä valtionavustus on enintään 90 % kokonaiskustannuksista, joten 
hakijan oma maksuosuus on vähintään 10 %.

Hakukelpoisuus
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

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
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 avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa  

Yleiset tavoitteet
 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

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivien järjestäminen 

Tavoitteet
Tavoitteena on järjestää Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät uuden 
ammatillisen koulutuksen toimeenpanon ja kansainvälisyysosaamisen 
edistämiseksi. Kansainvälisyyspäivät järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen 
kanssa alkuvuodesta 2019 viikolla: 6, 7, 13 tai 14. 

Tavoitteena on kansainvälisessä yhteistyössä ja valtionavustushankkeissa 
saatujen hyvien käytäntöjen levittäminen ja hyödyntäminen sekä ratkaisujen 
löytäminen keskeisiin kansainvälisyyden haasteisiin ja uuteen ammatilliseen 
koulutukseen.

Valintaperusteet
 100-150 hengelle järjestetyn vuorovaikutteisen tilaisuuden laatu ml. web-

streaming
 käytännön järjestelyjen kattavuus ja laatu (mm. ruokailu, majoitus, tilat, 

ilmoittautumisten vastaanotto, palautteet)
 ryhmätyötilojen (3-5) toimivuus
 yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 järjestäjän tuoma lisäarvo tilaisuuden sisältöön (mm. ehdotukset teemasta, 

puhujista, ilta-ohjelmasta, opiskelijoiden toteutukseen osallistumisesta)

Hakuaika
5.11.-30.11.2018

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän 
nimissä.
Linkki hakemukseen https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/150/?lang=fi

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/150/?lang=fi
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Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella 
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön- sekä organisaation virallinen 
sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta

Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset -järjestelmään viimeistään 
30.11.2018 klo 16.15.

Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa 
koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi.

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusta myönnetään vuoden 2018 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa 
valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2019. 

Lisätiedot

Lisätietoja antavat opetusneuvos Hanna Autere, puh. 029 533 1043, 
etunimi.sukunimi@oph.fi.
 
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi

Johtaja Anni Miettunen

Opetusneuvos Hanna Autere

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.
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