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Valtionavustushaku: Ammatillisen koulutuksen vankilakoulutus  Vankilaopetuksena 
järjestettävän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen

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

asetus (1766/2009) 

Valtionavustuksen määräraha 
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 
valtionavustukset vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle 
ammatillisessa koulutuksessa. Tähän tarkoitukseen on varattu 500 000 euroa.

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

Koulutuksen järjestäjien verkostohankkeen koordinointitehtävään liittyviin kustannuksiin 
avustusta myönnetään enintään 90 %, 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 
Hakijalla on oltava opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvassa myönnetty vankilaopetuksen 
järjestämistehtävä. Kyseinen järjestämistehtävä on 30.4.2019 15 koulutuksen järjestäjällä: 
Hyria koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 
Savon koulutuskuntayhtymä, Turun kaupunki, Vaasan kaupunki ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 hakemus on saapunut määräajassa
 hakijalla on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvassa myönnetty vankilaopetuksen 

järjestämistehtävä 
 hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten 

käytöstä 
 avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
 avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa  
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Yleiset tavoitteet
 yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
 kansallisen ja alueellisen yhteistyön vahvistuminen
 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
 uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen

Hakuryhmän tavoitteet, valintaperusteet ja hakuaika

Vankilaopetuksena järjestettävän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen 

Tavoitteet

Tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen valtakunnallisen 
toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
oikeusministeriön valmistelemien linjausten ja periaatteiden mukaisesti. 
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vankilaopetusta-kehitetaan-linjaukset-
vankilaopetuksen-yhteisen-toimintamallin-kayttoonotolle. Toimintamallin avulla 
mahdollistetaan vangin tavoitteellisen henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen ja 
vahvistetaan vapautuvan vangin edellytyksiä työmarkkinoille pääsyyn tai opintojen jatkamiseen. 
Hanke toteutetaan yhteistyöverkostossa, johon osallistuu koulutuksen järjestäjiä ja vankiloita. 

Hakuryhmässä rahoitetaan yhtä verkostohanketta, jossa tulee olla mukana kaikki 15 
koulutuksen järjestäjää, joille on myönnetty ammatillisen koulutuksen vankilaopetuksen 
järjestämistehtävä. 

Valintaperusteet

 vankilaopetuksen toteuttamista koskevien linjauksien ja periaatteiden mukaisen 
valtakunnallisen toimintamallin toteuttamissuunnitelma ja käyttöönotto

 yhteistyöverkoston laajuus ja valtakunnallisuus
 koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden henkilöstön, opiskelijoiden, työ- ja elinkeinoelämän 

ja muiden sidosryhmien rooli ja sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin 
 hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn 

toimintaan

Verkostonhankkeen koordinointi

Hakuryhmän verkostonhankkeen koordinointiin haetaan koulutuksen järjestäjä, joka 
koordinoi, ohjaa ja tukee verkostohankkeen toimintaa yhteistyössä Opetushallituksen ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä mahdollisesti perustettavan ohjausryhmän kanssa. 
Verkostohankkeen koordinaattorin tulee olla yksi hankeverkostojen toimijoista. 

Valintaperusteena on hakijan toteutussuunnitelma hankkeiden koordinoinnista sekä 
yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

Koordinoijan tehtävänä on erityisesti

 varmistaa verkostohankkeen tavoitteiden toteutuminen valtakunnallisen 
vankilaopetuksen toimintamallin linjauksien ja periaatteiden mukaisesti 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vankilaopetusta-kehitetaan-linjaukset-vankilaopetuksen-yhteisen-toimintamallin-kayttoonotolle
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vankilaopetusta-kehitetaan-linjaukset-vankilaopetuksen-yhteisen-toimintamallin-kayttoonotolle
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 varmistaa tiedonkulku verkostohankkeen toimijoiden välillä ja vastata 
verkostohankkeen yhteisestä tiedotuksesta

 koordinoida ja järjestää yhteisiä tapaamisia ja tilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa

Hakuaika

29.4.-31.5.2019

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä.
Linkki hakemukseen https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/222/?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 
31.5.2019 klo 16.15. 

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

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusta myönnetään vuoden 2019 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa 
valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2020. 

Muuta
Koulutuksen järjestäjien yhteishankkeessa yksi koulutuksen järjestäjä toimii 
hankkeen koordinaattorina ja muut yhteistyökumppaneina. Hakemus valmistellaan koulutuksen 
järjestäjien yhteistyönä, ja hankeen koordinaattoriksi nimetty järjestäjä 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 yhteistyökumppaneina oleville 
koulutuksen järjestäjille. Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset 
yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen koordinaattorin 
tulee viimeistään tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen 
laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta yhteistyösopimuksen laadintaan.

Hankkeelle tultaneen perustamaan erillinen ohjausryhmä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa opetusneuvos Sanna Penttinen puh. +358 29 533 1168, 
etunimi.sukunimi@oph.fi ja asiantuntija Inka Ruokolainen puh. +358 29 533 1580, 
etunimi.sukunimi@oph.fi 

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/222/?lang=fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
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Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi

Yksikön päällikkö,
Opetusneuvos Kati Lounema

Opetusneuvos Sanna Penttinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.
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