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Valtionavustushaku:  Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut 

Taustaa Säädösperusta
 Valtionavustuslaki (688/2001)
 Valtion talousarvio 2019
 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki (1705/2009) ja 

asetus (1766/2009) 

Muut aihealueeseen liittyvät julkaisut
 Jatkuvan oppimisen Suomi Osaamisen tulevaisuuspaneelin kannanotto, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018
 Osaaminen 2035 - Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia, Raportit 

ja selvitykset 2019:3
 Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037: yhteiskunnan toimintamallit uudistava 

radikaali teknologia, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018
 Suomen tekoälyaika – Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja 

toimenpidesuositukset, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 41/2017

Avustuksen käyttötarkoitus:
Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut

Valtionavustuksen määräraha 

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 
valtionavustukset ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen 
kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu 3.000.000 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. Hyvin perustellusta syystä 
prosentit voivat olla korkeampia. Hankkeen kustannuksiin ei voi sisältyä rakennuttamisen tai 
työkone- tai laiteinvestointien kuluja, jotka ovat tulkittavissa normaaleiksi opetus- ja 
ohjaustoiminnan kuluiksi. 

Hakukelpoisuus
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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on järjestämislupa 

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
 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
 uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut

Tavoitteet:
Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista 
osaamista, kehittää työ- ja elinkeinoelämää sekä vastata muuttuviin osaamistarpeisiin.  

Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut -valtionavustushaun 
tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä lainsäädännön tavoitteiden 
toteuttamisessa, jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa sekä uusien oppimisympäristöjen ja -
ratkaisujen kehittämisessä yhteistyössä opiskelijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön, työ- ja 
elinkeinoelämän, kolmannen sektorin sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. 
Tavoitteena on mahdollistaa rohkeat kokeilut ja ratkaisujen muotoilu aidosti yhdessä eri 
toimijoiden kanssa. Erityisesti kannustetaan innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan 
yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Kehittämistyötä toteutetaan vastuullisesti ottaen 
huomioon eettiset periaatteet. 

Ratkaisuja kokeillaan laajoissa verkostoissa avoimen kehittämistoiminnan periaattein. Tärkeää 
on reaaliaikainen tiedottaminen kehittämistyöstä. Lisäksi jokaiselta verkostohankkeelta 
edellytetään yhteistä avointa tiedotusta kehittämistyöstä ja kokemuksista, jota myös verkoston 
ulkopuoliset toimijat voivat hyödyntää. 

Hanke voi olla alueellinen tai valtakunnallisia verkostoja hyödyntävä. Hankeverkoston toivotaan 
muodostuvan digitalisaation eri kehitysvaiheissa olevista koulutuksen järjestäjistä. Lisäksi 
toivotaan yhteistyötä myös yli koulutusasteiden ja -muotojen.  Vaikutusten arvioinnin ja 
ratkaisujen skaalattavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ratkaisujen vaikutuksia ja lisäarvoa 
opiskelijalle seurataan systemaattisesti. Hankkeiden koordinaattorit toimivat yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa ja järjestävät tarvittaessa hanketoimijoille yhteisiä tapaamisia 
hankekauden aikana. 

Mahdollinen avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että 1. erä (50 % avustuksen 
kokonaismäärästä), maksetaan hankkeen käynnistyessä.  2. erä maksetaan 1. toimintavuoden 
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jälkeen, jolloin väliselvityksen perusteella arvioidaan kokeilun jatko ja erän suuruus (0%-25%-
50%).  Opetushallitus edellyttää hankkeen nopeaa käynnistymistä ja ratkaisujen kokeilua ja 
muotoilua yhteistyössä jo 1. toimintavuoden aikana.

Painopisteet:

 Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut

 Oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen 
mahdollistavat uudet toimintamallit 

 Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen 
kehittämispolun eri vaiheissa 

Verkosto voi hakea avustusta yhteen tai useampaan painopisteeseen liittyvään 
kehittämistoimintaan.

Valintaperusteet:

 Hanke edistää toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on uutuusarvoa 
 Hanke tuottaa lisäarvoa opiskelijoille sekä tukee opiskelijoiden osaamisen kehittymistä
 Kehittäjäverkoston monipuolisuus
 Verkoston organisaatioiden henkilöstön, opiskelijoiden, työ- ja elinkeinoelämän sekä 

muiden sidosryhmien osallistuminen kehittämistyöhön
 Hanketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys koko kehittämistyön ajan sekä tuotosten ja 

tulosten hyödynnettävyys koko ammatillisen koulutuksen kentällä
 Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn 

toimintaan
 Hankkeen toimintamallien ja ratkaisujen arviointi kehittämistyön aikana 

Hakuaika

9.5.- 14.6.2019

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä.
Linkki hakemukseen https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/233/?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 
14.6.2019 klo 16.15. 

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

Valtionavustuksen käyttöaika

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/233/?lang=fi
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Avustusta myönnetään vuoden 2019 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa 
valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2021. 

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.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa opetusneuvos Minna Taivassalo, puh. 029 5331294, minna.taivassalo@oph.fi.

Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi

Opetusneuvos Taija Paasilinna-Helminen

Opetusneuvos Minna Taivassalo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.
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