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HAKUTIEDOTE

Valtionavustus pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden 
oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi

Taustaa
Säädösperusta: 
Valtionavustuslaki (688/2001)

Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys (Opetushallitus)

Avustuksen käyttötarkoitus
Pilottihankkeiden käynnistäminen toisen asteen opiskelijoiden 
oppimateriaalikustannusten ja niitä vastaavien kustannusten alentamiseksi.

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa edellä mainittuun käyttötarkoitukseen haettavaksi valtion 
vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta lukiokoulutukseen 
kohdennettuna 2 miljoonaa euroa momentilta 29.10.20.8 ja ammatilliseen 
koulutukseen kohdennettuna 2 miljoonaa euroa momentilta 4.17.29.20.21. 
Määräraha kohdennetaan laajoille, useamman koulutuksen järjestäjän 
verkostohankkeille. Lisäksi samasta määrärahasta myönnetään rahoitusta yhdelle 
(tai tarvittaessa useammalle) pilottihankkeita koordinoivalle toimijalle, joka myös 
osallistuu omalla verkostohankkeellaan hankeryhmän kehittämistyöhön.

Hakukelpoisuus
Avustusta voidaan myöntää toimijoille, joilla on oikeus tai velvollisuus lukio- tai 
ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion 
oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne 
eivät voi olla valtionavustuksen saajana. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 Hakija on hakukelpoinen.
 Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen 

hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen 

valtionavustusten käytöstä.
 Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.
 Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan 

rajoissa. Hankkeen toteutus alkaa avustuspäätöksen tekemisen jälkeen ja 
käyttöaika päättyy 31.12.2019.

https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/opetushallitus_selvitti_lukiosta_ja_ammatillisesta_koulutuksesta_opiskelijalle_aiheutuvia_kustannuksia
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Pilotoinnin painopisteet
Pilotoinnin painopisteet ovat

a) avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankkien kehittäminen 
oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi

b) pedagogisten toimintaprosessien ja toimintatapojen uudistaminen 
opiskelijoille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi 

c) koulutuksen järjestäjien yhteishankintamenettelyjen kehittäminen 
opiskelijoiden opiskelussa tarvitsemien oppimateriaalien tai 
henkilökohtaisten tarvikkeiden ja varusteiden hankintakustannusten 
alentamiseksi

d) kierrätys- ja lainaamotoiminnan kehittäminen oppimateriaalikustannusten 
vähentämiseksi (tämä painopiste koskee vain lukiokoulutusta)

Painopisteet a) – c) koskevat sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen 
koulutuksen pilottihankkeita ja painopiste d) pelkästään lukiokoulutusta. 
Painopiste c) edellyttää yhdessä tekemistä. Yksi pilottihanke voi koskea yhtä tai 
useampaa painopistettä. Koulutuksen järjestäjien yhteisissä pilottihankkeissa voi 
olla mukana sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen järjestäjiä, jos 
se on perusteltua hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koordinoijan tehtävät

• kehittää ja levittää yhdessä verkostohankkeiden kanssa käytäntöön 
toimintamalleja, -tapoja ja työkaluja

• viestii avoimesti jo hankkeen alusta lähtien suunnitelmista, toiminnasta ja 
tuloksista

• varmistaa tiedonkulkua verkostohankkeiden välillä
• osallistuu kokonaisuudelle asetettavan ohjausryhmän työskentelyyn
• seuraa verkostohankkeiden muodostaman tavoitekokonaisuuden 

toteutumista ja raportoi säännöllisesti Opetushallitukselle.

Valintaperusteet ja valinnassa huomioitavat kriteerit

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
 Hakijalla on selkeä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla 

opiskelijoille aiheutuvia oppimateriaalikustannuksia tai niitä vastaavia 
kustannuksia pienennetään.

 Hakija ottaa opiskelijat mukaan pilottihankkeen valmisteluun, toteutukseen, 
seurantaan ja toiminnan kehittämiseen pilottihankkeen aikana sekä 
hankkeen tulosten arviointiin. Opiskelijoiden osallistaminen eri vaiheisiin on 
kuvattu selkeästi hakemuksessa. 

 Hakijalla on selkeä ja läpinäkyvä seurantajärjestelmä, jonka avulla se pystyy 
todentamaan pilotoinnin vaikutukset opiskelijakohtaisiin 
oppimateriaalikustannuksiin ja niihin verrattaviin muihin kustannuksiin. 
Seurantajärjestelmä on kuvattu hakemuksessa.

 Pilottihankkeessa kehitetyt mallit tai toimintatavat ovat valtakunnallisesti 
hyödynnettävissä. Hankesuunnitelma sisältää konkreettisen levittämis- ja 
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käyttöönottosuunnitelman, joka sisältää mittarit vaikutusten ja 
vaikuttavuuden mittaamiseen. 

 Pilottihankkeen verkostossa huomioidaan maantieteellinen kattavuus sekä 
eri kokoiset koulutuksen järjestäjät

 Pilottihankkeita valittaessa huomioidaan molemmat kansalliskielet.
 Pilottihankkeet ovat opetuksen ja/tai koulutuksen järjestäjien yhdessä 

toteuttamia verkostohankkeita pilotoinnin tulosten vaikutusten sekä 
valtakunnallisen levitettävyyden varmistamiseksi.

Hakemusasiakirjat
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen 
allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä pitää olla nimenkirjoitusoikeus 
opetuksen/koulutuksen järjestäjän puolesta. 

Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeeseen ovat saatavilla Opetushallituksen www-
sivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset).

Linkki hakulomakkeeseen

Valtionavustuksen hakuaika
Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 12.10.2018 ja päättyy 15.11.2018 klo 
16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Valtionavustuksen käyttöaika
Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2019. 
Hanke on käynnistettävä viimeistään 31.1.2019.

Ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden periaatteista
Ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus (VALMA ja TELMA) 
ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka 
koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu. 
Maksuja ei voida periä työvoimakoulutuksessa olevilta opiskelijoilta. 
Oppimateriaalit ja tarvikkeet, jotka kuuluvat koulutuksen järjestäjän hankittaviksi 
osana koulutuksen järjestämistä tulee olla maksuttomia opiskelijalle. Tällaisia 
ovat esimerkiksi sellaiset ammatin harjoittamiseen liittyvät työvälineet ja 
varusteet, joiden hankinnasta myös työnantaja yksiselitteisesti vastaa työpaikalla.

Muuta
Valtionavustusta ei saa kohdentaa oppimateriaalien ja -välineiden 
kustantamiseen suoraan opiskelijoille eikä sellaiseen toimintaan, johon rahoitus 
määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
perusteella. Avustusta ei voi käyttää myöskään avustuksen saajan 
perustoiminnan rahoittamiseen. 

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten 
hakijan omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen ohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja 
käyttäjälle (OPH-656-2018).

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/181/?lang=fi
http://www.oph.fi/download/189921_Ohje_valtionavustuksen_hakijalle_ja_kayttajalle_2018.pdf
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Avustusta ei voi käyttää suoraan opiskelijoille hankittaviin laitteisiin ja 
opiskeluvälineisiin. Muut laite- tai välinehankinnat ovat sallittuja ainoastaan 
perustelluista syistä ja voivat olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä 
kokonaismenoista.

Koulutuksen järjestäjien pitää huomioida avointen digitaalisten oppimateriaalien 
ja materiaalipankkien kehittämisessä saavutettavuusdirektiivin asettamat 
minimivaatimukset digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta 
Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista 
rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Lisätietoja antavat
Erityisasiantuntija Juho Helminen, puh. 029 533 1064 (lukiokoulutus)
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524 (lukiokoulutus)
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107 (lukiokoulutus)
Opetusneuvos Pamela Granskog, puh. 029 533 1688 (ruotsinkielinen 
lukiokoulutus) 
Opetusneuvos Sanna Laiho, puh. 029 533 1301 (ammatillinen koulutus)
Opetusneuvos Ingeborg Rask, puh. 029 533 1257 (ruotsinkielinen ammatillinen 
koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.

Johtaja Anni Miettunen

Opetusneuvos Leena Nissilä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi

