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Ohjelma

Haun yleisinfo, opetusneuvos Sanna Laiho

Teemainfot:

• Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen 

opetusneuvos Sanna Laiho

• Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen 

opetusneuvos Sanna Laiho

• Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 

erityisasiantuntija Inka Ruokolainen

• Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki 

opetusneuvos Sanna Laiho

10/09/2020 Opetushallitus 2



Yleistä hausta

• Haettavissa 15,3 miljoonaa, mikä on OPH:n suurin yksittäinen 

valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vuosikausiin

• Edistää ja tukee Oikeus osata –kehittämisohjelman toimeenpanoa

• Tiivis kytkentä suuriin koulutuspoliittisiin uudistuksiin (mm. jatkuva 

oppimisen uudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen)

• Tavoitteena pitkäjänteinen, tietoon ja verkostomaiseen yhteistyöhön 

perustuva kehittäminen 

• Haun kestolla haluttu varmistaa mahdollisuus myös uusien kumppanuuksien 

rakentamiseen
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Hakuryhmät

• 1. Opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytysten parantaminen ja 

ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

• 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen (6 MEUR)

• 1.2 Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen (2 MEUR)

• 2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

• 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen (1 MEUR)

• 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen (1,3 MEUR)

• 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen (1,4 MEUR)

• 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen (0,6 MEUR)

• 3. Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki

• 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki (1 MEUR)

• 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen (2 MEUR)
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Hakeminen

• Haku on avoinna 1.9.-15.10.2020 klo 16:15, päätökset marras-joulukuussa

• Hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät

• Hakuryhmässä 2 myös kolmannen sektorin toimijat

• Tavoitteet ja painotukset löytyvät hakuryhmäkohtaisista liitteistä

• Hakemus tehdään sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä

• Hakuryhmä 1: erilliset hakemukset/hankkeet painopisteisiin 

• Hakuryhmät 2 ja 3: haku samalla hakemuksella yhteen tai useampaan 

painopisteeseen

• Valtakunnallista koordinaatiotehtävää haetaan omalla hakulomakkeella

• 5 hakemuslomaketta: 1.1, 1.2, hakuryhmä 2, hakuryhmä 3, valtakunnallinen 

koordinaatio
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Hakemus ja liitteet

• Hakemusta voi muokata haun päättymiseen asti

• Pakolliset liitteet: 

• Organisaatiokohtaiset toteuttamissuunnitelmat (yhtenä tiedostona)

• Kustannuskoontiexcel (valmis pohja), jossa mukana kaikki toteuttajat sarakkeittain

• Kustannusarvion rivi ”yhteishankkeen koordinaatiokustannukset” -> vain päähakijan 

koordinaatiokustannukset
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUSTANNUSARVIOT

Koordinaattori

Yhteistyökumpp

ani 1

Yhteistyökumpp

ani 2 Kaikki yhteensä

TALOUSARVIO

MENOT

Yhteishankkeen koordinaatiokustannukset 0

Henkilöstökustannukset 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0

Laitehankankinnat 0

Palvelut 0

Vuokrat 0

Matkakustannukset 0

Muut kustannukset 0

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TULOT

Hankkeesta saadut tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HANKKEEN MUU RAHOITUS

EU-rahoitus 0

Muu julkinen rahoitus 0

Yksityinen rahoitus 0

MUU RAHOITUS YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahoitettavaa jää yhteensä 0

Opetushallitukselta haettava rahoitus

Opetushallitukselta haettava rahoitus 90 % 0

Omarahoitus 10 % 0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteistyökumppanit, lisää sarakkeita tarpeen mukaan



Valtakunnallinen koordinaatio

• Valtakunnallisia koordinaattoreita valitaan neljä: 

• 1.1, 1.2, hakuryhmä 2, hakuryhmä 3

• Tehtävät: verkostoon kuuluvien hankkeiden seuranta ja tukeminen 

yhteistyössä opetushallituksen kanssa, yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, 

edistymisen ja tulosten raportointi, yhteistyö vltk. seurantaryhmän kanssa, 

tiedottaminen, viestintä, varmistus keskeisten tulosten ruotsinkielisestä 

saatavuudesta

• Mahdolliset erityistehtävät on mainittu liitteissä

• Koordinaattorina voi toimia ainoastaan verkostohankkeen päähakija 

• kiinnostus ilmoitetaan kehittämishankkeen hakulomakkeella ja täytetään 

erillinen valtakunnallisen koordinaation hakulomake
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Valtakunnallinen seuranta

• OKM:n asettama valtakunnallinen seurantaryhmä ohjaa, seuraa ja tukee 

Oikeus osata –kehittämisohjelman toteutumista

• Yhteistyö tiedottamisen ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi

• Valtakunnalliset koordinaattorit raportoivat verkoston kehittämistyötä ja sen 

tuloksista Opetushallitukselle ja seurantaryhmälle
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OKM strategiarahoitus vs. OPH valtionavustus

• Strategiarahoitus on osa kokonaisrahoitusta (<4 %)

• OKM myöntää tarveharkintaan ja painotuksiin perustuen 

valtionavustuksena

• Hakijoina koulutuksen järjestäjät, suunnataan ensisijaisesti oman 

toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen

• OPH:n valtionavustus on kokonaisrahoituksen ulkopuolelta tulevaa 

kehittämisrahoitusta, jota ei voida käyttää perustoiminnan rahoittamiseen

• Perustoiminnalla tarkoitetaan muun muassa koulutuksen järjestäjän 

lakiin perustuvia tehtäviä sekä sellaista vakiintunutta toimintaa, jota 

koulutuksen järjestäjän tulisi joka tapauksessa toteuttaa. 

• Hakijoina voi olla myös muita kuin koulutuksen järjestäjiä 

• Tuo lisäresursseja haastetilanteisiin ja voidaan joustavasti tukea 

erilaisten uudistusten toimeenpanoa
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Valintaperusteet

• hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus

• hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään 

olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä

• hanke- ja yhteistyöverkoston kattavuus ja monipuolisuus sekä toiminta 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi

• koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden 

osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, 

toimintaan ja seurantaan

• tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

• vaikuttavuuden vahvistaminen
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Valtakunnallisen koordinaation valintaperusteet

• hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus

• toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton 

varmistamiseksi

• vaikuttavuuden vahvistaminen
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Lisätietoja

• Hakumateriaalit: https://www.oph.fi/fi/funding-release/oikeus-osata-

valtionavustushaku-ammatillisen-koulutuksen-laadun-ja-tasa-arvon

• Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon 

kehittämisohjelma: https://minedu.fi/oikeusosata

• Tekninen tuki: valtionavustukset@oph.fi

• Hakuun liittyvät kysymykset: 

sanna.laiho@oph.fi, 029 533 1301

inka.ruokolainen@oph.fi, 029 533 1580
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Kiitos!


