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Valtionavustushaku: Globaaliin toimijuuteen valmentaminen
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:
Globaalin toimijuuteen valmentaminen

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta
valtionavustukset globaaliin toimijuuteen valmentamiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu
enintään 900 000 euroa.
Haettavan avustuksen suuruus voi olla enintään 130 000 euroa.
Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma
maksuosuus on vähintään 25 %.
Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta
välttämättömiä ostopalveluja enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
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
avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa



Yleiset tavoitteet






OPETUSHALLITUS

yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen
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Hakuryhmän tavoitteet
Edistetään globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän
osaamistaitovaatimuksiin vastaamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa. Tuetaan uusien
käytänteiden kehittämistä ja mallintamista kansainvälisessä yhteistyössä sekä saadun tiedon ja
kokemuksen hyödyntämistä kansallisessa kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on kehittää
verkostoitunutta toimintatapaa.
Globaaliin toimijuuteen valmentaminen -valtionavustushaku kohdistuu Euroopan ulkopuolisten
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Painopisteet
1. Euroopan ulkopuolisiin kohdemaihin suuntautuvat verkostot
Valtionavustuksella tuetaan verkostomaista yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa.
Euroopan ulkopuolelle suuntautuvassa koulutusyhteistyössä on valittu kumppaneiksi maita,
jotka ovat tärkeitä suomalaisen elinkeino- ja työelämän kannalta tai joiden
koulutusjärjestelmistä saadaan uusia näkökulmia oman koulutuksen kehittämiseen.
Hankkeiden tarkoituksena on mm. tarjota opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuksia
työssäoppimisjaksoihin kansainvälisissä yrityksissä ja työpaikoilla Euroopan ulkopuolella.
Hankkeilla edistetään myös kansainvälisyyskasvatusta ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.
Hankkeissa tulisi hyödyntää entistä enemmän kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia, joiden
avulla tavoitetaan entistä suurempi määrä opiskelijoita ja -opettajia. Hankkeen toiminnot
voidaan liittää koulutuksen järjestäjien kehittämistoimintaan kuten laadun,
oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien, tutkinnon osien sekä tunnistamisen ja
tunnustamisen kehittämiseen. Joskus yhteistyön edellytyksenä Euroopan ulkopuolisten maiden
kanssa saattaa olla opetusviranomaisten aktiivinen osallistuminen verkostojen toimintaan.
Valtionavustusta myönnetään ainoastaan yhdelle verkostolle / kohdemaa tai kohdealue.
Verkostojen tavoitteet ja toiminnot
a) Kansainväliset joustavat opintopolut
Kehitetään opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kansainvälisyyspolkuja sekä ulkomailla
hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa (mukaan
lukien nonformaalisti ja informaalisti hankittu osaaminen). Vastataan globalisoituvan ja
monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän ammattitaitovaatimuksiin kehittämällä
opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien ammatillista osaamista ja muuta työelämässä
tarvittavaa osaamista kuten kansainvälisyysosaamista.
Liikkuvuustoimintoja sisältävissä hankkeissa on suositeltavaa käyttää ECVET:n (ammatillisen
koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä) työvälineitä ja -malleja.
b) Henkilöstön kansainvälisyyspolut ja vertaisoppiminen
Kehitetään henkilöstön kansainvälisyyspolkuja ja kansainvälistä vertaisoppimista.
Liikkuvuusjaksot suositellaan toteutettavaksi vähintään kahden viikon mittaisina joko
opettajan/asiantuntijan ammattialaa vastaavassa yrityksessä, muussa organisaatiossa tai
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partnerioppilaitoksessa. Jaksojen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten
henkilöstön ammatillista osaamista ja muuta työelämässä tarvittavaa ydinosaamista, kuten
kielitaitoa, sosiaalisia taitoja, teknologista ja kulttuurista kompetenssia. Tavoitteena on
myös, että koulutuksen järjestäjät voivat hakea partnerimaiden organisaatioiden
kansainvälisestä yhteistyöstä hyviä käytänteitä tukemaan ammatillisen koulutuksen
benchmarkkausta ja kehittämistä.
c) Kotikansainvälistymisen kehittäminen
Kotikansainvälistyminen on tärkeä osa kansainvälistymistä kehittämishankkeiden ja
kansainvälisten liikkuvuusjaksojen rinnalla. Kotikansainvälistyminen mahdollistaa tasaarvoiset ja laajemmat mahdollisuudet kaikille, myös erilaisille oppijoille
kansainvälistymiseen. Verkostoissa tulee hyödyntää laajasti teknologiaa, digitaalisia
ratkaisuja ja eri pedagogisia menetelmiä yhteistyössä paikallisen elinkeino- ja työelämän
sekä kolmannen sektorin kanssa.
2. Globaalin toimijuuden kehittäminen
Euroopan ulkopuolisten verkostohankkeiden lisäksi Opetushallitus myöntää
valtionavustusta yhdelle globaalin toimijuuden kehittämisen -verkostohankkeelle. Hanke
toimii Euroopan ulkopuolisiin maihin suuntautuvien verkostohankkeiden yhteisiä teemoja
vahvistavana hankkeena.
Painopisteen toteuttamiseen haetaan hanketta, jossa toteuttajina on noin neljän
koulutuksen järjestäjän verkosto. Hakemuksessa tulee esittää yhtä verkostossa mukana
olevaa koulutuksen järjestäjää hankkeen koordinaattoriksi. Verkostossa toimivien
koulutuksen järjestäjien tulee olla mukana myös vähintään yhdessä Euroopan ulkopuolisiin
maihin suuntautuvassa verkostohankkeessa.
Hankkeen tavoitteina on mm.
 Edistetään koulutuksen järjestäjien, henkilöstön ja opiskelijoiden globaaliin toimintaan
valmentamista tukemalla erityisesti Euroopan ulkopuolisiin kohdemaihin suuntautuvia
verkostoja yhteiseksi valituissa teemoissa.
 Hanke kokoaa Euroopan ulkopuolisiin maihin suuntautuvien verkostojen
koordinaattoreista ”Globaaliosaajien” -verkoston edistämään globaaliin toimintaan
valmentamista.
 Valmennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja niiden henkilöstöä sekä
opiskelijoita globaaliin toimintaan ja saatetaan kaikki koulutuksen järjestäjät globaalin
osaamisen kehittämisen äärelle.
 Tuetaan uusien käytänteiden kehittämistä ja mallintamista kansainväliseen
yhteistyöhön sekä saadun tiedon ja kokemuksen jakamista kaikkien koulutuksen
järjestäjien käyttöön.
Hankkeen tehtävät:
 Yhteisten vaikuttavuutta ja uutta ammatillista koulutusta edistävien teemojen valinta
yhteistyössä verkostojen kanssa esim. lean-ajattelu, turvallisuus, liikkuvuusjaksolle
valmentaminen, Suomen maakuvan edistäminen
 3-4 työpajan järjestäminen
 Verkostojen aloitustyöpaja maaliskuussa 2019 verkostojen keskinäisen työn
suunnitteluun ja vertaisoppimiseen
 Työpaja syksyllä 2019 verkostojen toiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi
(suunnitellaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa)
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1-2 työpajaa vuoden 2020 aikana verkostojen toiminnan vaikuttavuuden
edistämiseksi (suunnitellaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa)
Yhteistyö FINVET-sivuston kanssa

Valintaperusteet





Hakuaika

hankeryhmän tavoitteita tukevat tulokset ja aiempien hankkeiden hyvien käytäntöjen
hyödyntäminen
hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn
toimintaan
vaikuttavuuden edistäminen
verkostoituminen ja uudet toimijat
hanke perustuu kansainvälistymisstrategiaan /-suunnitelmaan

18.12.2018-1.2.2019

Hakemusasiakirjat
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä.
Linkki hakemukseen https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/191/?lang=fi
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilönsekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä
hakemuksesta
Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset -järjestelmään viimeistään
1.2.2019 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 30.06.2020.
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.
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Valtionavustusta voidaan hakea verkoston käynnistämiseen, muttei verkoston toiminnan
ylläpitoon. Valtionavustusta ei myönnetä koulutusviennin käynnistämiseen.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat opetusneuvos Hanna Autere, puh. 029 533 1043, hanna.autere@oph.fi ja
opetusneuvos Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541, marjut.kuokkanen@oph.fi.
Teknisissä asioissa sähköposti valtionavustukset@oph.fi

Johtaja

Anni Miettunen

Opetusneuvos

Hanna Autere

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

