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Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimien tukeminen
Taustaa

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

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä
määrärahasta 500 000 euroa ammatillisen koulutuksen viestinnän tukemiseen.
Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten
hakijan oma maksuosuus on vähintään 25 %.
Kustannuksiin ei saa sisällyttää ohjelmisto- ja laitehankintoja.
Rahoitusta voi käyttää toimii, jotka ovat liitteenä olevan opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen laatiman ammatillisen koulutuksen
viestintästrategian (2019) mukaisia.
Hakukelpoisuus

Rahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille
ammatillisen koulutuksen toimijoille ja sidosryhmille, esimerkiksi
opiskelijajärjestöille ja työelämäjärjestöille.

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





OPETUSHALLITUS

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
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Haun tavoitteet
Haun tavoitteena on
 lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ammatillisesta koulutuksesta
 parantaa ammatillisen koulutuksen mielikuvaa ja arvostusta
 aktivoida ammatillisen koulutuksen toimijoita osallistumaan koulutuksesta
käytävään keskusteluun
 lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.
Haun painopisteet
1. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien alueellisissa tai alakohtaisissa verkostoissa
tapahtuva mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, joilla parannetaan viestinnän keinoin
ammatillisen koulutuksen mielikuvaa ja arvostusta. Hankkeiden kohderyhminä
ovat erityisesti suuri yleisö, media ja vaikuttajat.
Hankkeessa tulee tuoda positiivisella tavalla esille ammatillisen koulutuksen





monipuolisia mahdollisuuksia
roolia jatkuvan oppimisen mahdollistajana
merkitystä työelämän kehittäjänä
yhteiskunnallista ja/tai alueellista merkitystä (osaajia työmarkkinoille,
kilpailukyvyn vahvistaminen).

Hanke tulee toteuttaa verkostomaisesti. Verkosto voi olla alueellinen tai
alakohtainen. Verkostoon tulee ottaa mukaan viestintätoimien kannalta
tarkoituksenmukaiset tahot. Erityisesti tulee huolehtia opiskelijoiden ja
työelämän osallistumisesta, jolloin varmistetaan kokemusasiantuntijoiden
mukana olo viestinnässä.
Hanke suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen tulokset ja toimintamallit ovat
tarvittaessa kaikkien ammatillisen koulutuksen toimijoiden käytössä jo hankkeen
aikana.
Hankkeen tulee varautua tekemään yhteistyötä muiden rahoitettavien
hankkeiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.
Yhteistyöllä edistetään viestinnän toimintamallien avointa jakamista ja edelleen
kehittämistä.
Hankehakemuksen laadinnassa tulee hyödyntää vuoden 2018 ammatillisen
koulutuksen mielikuvatutkimusta.
2. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, joilla parannetaan viestinnän keinoin
ammatillisen koulutuksen mielikuva, arvostusta ja vetovoimaa. Hankkeiden
kohderyhminä ovat erityisesti suuri yleisö, media ja vaikuttajat.

HAKUTIEDOTE
18.3.2019

3 (5)
OPH-541-2019

Hankkeen toteuttamassa mielikuva ja vaikuttajaviestinnässä tulee nostaa esille
ammatillisen koulutuksen ydinviestejä ja asiakokonaisuuksia faktoihin perustuen.
Hankkeessa tulee tuoda positiivisella tavalla esille ammatillisen koulutuksen





monipuolisia mahdollisuuksia
roolia jatkuvan oppimisen mahdollistajana
merkitystä työelämän kehittäjänä
yhteiskunnallista ja/tai alueellista merkitystä (osaajia työmarkkinoille,
kilpailukyvyn vahvistaminen).

Hanke voidaan toteuttaa verkostomaisesti tai hakijan omana hankkeena.
Riippumatta toteutustavasta, hankkeen tulee varmistaa kokemusasiantuntijoiden
eli opiskelijoiden ja työelämän mukana olo viestinnässä.
Hankkeen tulee varautua tekemään yhteistyötä muiden rahoitettavien
hankkeiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.
Yhteistyöllä edistetään viestinnän toimintamallien avointa jakamista ja edelleen
kehittämistä.
Hankehakemuksen laadinnassa tulee hyödyntää vuoden 2018 ammatillisen
koulutuksen mielikuvatutkimusta.
3. European Vocational Skills Weekillä 2019 toteutettavat ammatillisen koulutuksen
näkyvyyttä lisäävät viestintätoimet
Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, joilla lisätään ammatillisen koulutuksen
näkyvyyttä European Vocational Skills Weekillä (ammattitaitoviikko)
14. - 18.10.2019. Ammattitaitoviikko on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden
päätapahtumista. Ammattitaitoviikkoa vietetään Euroopan komission aloitteesta,
ja sen tavoitteena on nostaa esiin ammatillista osaamista ja sen merkitystä
muuttuvassa maailmassa.
Hankkeen tulee kytkeytyä ensisijaisesti Helsingissä järjestettävään
ammattitaitoviikon eurooppalaiseen päätapahtumaan. Hankkeessa tehtävien
viestintätoimenpiteiden tulee ainakin jossakin määrin kohdistua Euroopan
Unionin alueelle. Erityisestä syystä hanke voi olla myös alueellisti
ammattitaitoviikkoa ja sen tavoitteita tukeva.
Hanke voidaan toteuttaa verkostomaisesti tai hakijan omana hankkeena.
Riippumatta toteutustavasta, hankkeen tulee varmistaa ammatillisen
koulutuksen keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien osallistuminen hankkeen
toteutukseen.
Hankkeen tulee varautua tekemään yhteistyötä muiden rahoitettavien
hankkeiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.
Yhteistyöllä edistetään viestinnän toimintamallien avointa jakamista ja edelleen
kehittämistä.
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perusteltu tarve hankkeelle
tavoitteita tukevat tulokset ja vaikutukset
hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus
hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus
(esim. hankkeen alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen suuntautuminen)
hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaistaloudellisuus
hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukainen verkosto ja
kumppanuudet
innovatiiviset toimintatavat

19.3. − 16.4.2019
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän
nimissä.
Linkki hakemuslomakkeeseen:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/226/?lang=fi
Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön
sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn
jätetystä hakemuksesta.
Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset-järjestelmään
viimeistään 16.4.2019 klo 16.15.
Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa
koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi.

Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy
30.4.2020.
Muuta
Jos hanke toteutetaan verkostomaisesti, 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. talousarvio)
siitä, millaisin toimenpitein yhteishankkeen tavoitteet kunkin osalta saavutetaan.
Koordinaattori liittää edellä mainitut työsuunnitelmat hakemukseen.
Valtionavustusta voi 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.
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Kutsumme rahoitettavien hankkeiden edustajat kick off -tapaamiseen
Opetushallitukseen toukokuun alussa.
Lisätiedot
Lisätietoja antavat yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588 ja
asiantuntija Inka Ruokolainen, puh. 029 533 1580, sähköposti
etunimi.sukunimi@oph.fi.
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi.

Opetusneuvos

Taija Paasilinna-Helminen

Yli-insinööri

Jaana Villikka-Storm

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.
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