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1. Palkinnon perustelut ja tavoitteet 

Tutkimustulokset siitä, miten hyvin kansalaiset tuntevat Euroopan unionia, huolestut-

tavat. Esimerkiksi 

 eurooppalaisista 56 prosenttia ei koe olevansa hyvin perillä EU-asioista1; 

 eurooppalaisista 39 prosenttia ei tiedä, miten Euroopan unioni toimii; 

 ainoastaan 35 prosenttia 14-vuotiaista tietää, ketkä valitsevat vaaleissa Eu-

roopan parlamentin jäsenet; 

 alle puolet alle 24-vuotiaista äänioikeutetuista (42 %) äänesti vuoden 2019 

EU-vaaleissa.  

 

Vaikka nuoret saavatkin tietoa Euroopan unionista eri lähteistä, koulut ovat avaina-

semassa siinä, mitä nuoret eurooppalaiset oppivat unionista. Koulut voivat edistää 

kriittistä tietoisuutta Euroopan unionista ja vahvistaa tunnetta unioniin kuulumisesta. 

Tästä syystä Euroopan parlamentti on ehdottanut, että myönnettäisiin ”Jan Amos 

Comenius -palkinto laadukkaasta EU-aiheisesta opetuksesta”2. Palkinnon ta-

voitteena on kannustaa, palkita, antaa tunnustusta ja näkyvyyttä, ja se myönnetään 

kouluille, jotka 

 innostavat oppilaitaan hankkimaan laajan tietämyksen Euroopan unio-

nin historiasta, perusarvoista ja -tavoitteista, toimista ja toimintalinjoista, 

toimielimien toiminnasta ja päätöksentekoprosesseista; 

 kannustavat oppilaitaan tarkastelemaan kriittisesti Euroopan mennei-

syyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä Euroopan unionin hyötyjä ja 

haasteita; 

 lisäävät oppilaidensa motivaatiota osallistua demokraattisiin 

prosesseihin, jotka muovaavat Euroopan unionin tulevaisuutta, ja sitoutu-

mista unionin perusarvoihin. 

Vuonna 2018 annetussa neuvoston suosituksessa, joka koskee yhteisten arvojen, 

osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämistä3, ke-

hotettiin jäsenvaltioita edistämään pontevammin Euroopan unionista tehdyn sopi-

muksen 2 artiklaan kirjattuja yhteisiä arvoja4. Suositus nosti EU-aiheisen opetuksen ja 

oppimisen kouluissa kiinteäksi osaksi poliittista asialistaa. 

Euroopan komissio korosti Sibiun kokoukseen liittyvässä tiedonannossaan Eurooppa 

                                           
1 Eurobarometri 90, syksy 2018. 

2 Jan Amos Comenius ‑palkinto laadukkaasta EU-aiheisesta opetuksesta julkaistaan  varainhoitoasetuksen* 

IX osaston perusteella.  Se sisältyy vuoden 2019 työohjelmaan, joka koskee pilottihankkeiden ja valm-
istelutoimien toteuttamista koulutuksen, urheilun ja kulttuurin alalla**. Työohjelma julkaistiin 12. 
maaliskuuta 2019. 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 
2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29 

4 Ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien oikeudet. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_fi.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
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toukokuussa 20195 jälleen kerran sitä, että on tärkeää parantaa kansalaisten 

tietämystä EU:sta, muun muassa EU-aiheisen opetuksen ja oppimisen avulla kaikilla 

koulutustasoilla. 

EU-aiheisesta opetuksesta on olemassa hyviä käytäntöjä eri puolilla EU:ta. Niille on 

annettava tunnustusta. Tämän kilpailun avulla yksilöidään ja palkitaan yksi esimerkki 

hyvästä EU-aiheisesta opetuskäytännöstä kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Kilpailun avul-

la pyritään esittelemään onnistuneita käytäntöjä ja levittämään niitä niin, että ne 

voivat toimia esimerkkeinä muissa kouluissa samassa jäsenvaltiossa ja muissa jäsen-

valtioissa. 

Kilpailussa jaetaan enintään 28 palkintoa, joista kukin on arvoltaan 8 000 euroa. Ne 

jaetaan erillisissä erissä eli kutakin EU:n jäsenvaltiota varten on yksi palkinto.  

Palkinnot myönnetään kouluille, jotka käyttävät sitouttavia ja vaikuttavia lähestymis-

tapoja parantaakseen oppilaidensa tietämystä Euroopan unionista. Näitä ovat 

 toimet, joiden avulla oppilaat pääsevät kokemaan eurooppalaisen 

yhteistyön; 

 aktivoivat ja osallistavat opetusmenetelmät; 

 toimet, jotka on hyvin integroitu opetussuunnitelmaan ja jotka 

yhdistyvät eri aihealueisiin ja koulun muuhun toimintaan; 

 toimet, jotka tavoittavat laajemman kouluyhteisön; 

 toimet, jotka järjestetään säännöllisesti ja jotka osoittavat, että koulu on si-

toutunut jatkamaan EU-aiheista opetusta innostavalla tavalla. 

 

2. Osallistuminen – kelpoisuusperusteet 

1) Kilpailuun voivat osallistua vain Euroopan unionin alueelle sijoittuneet ja siellä 

toimivat ylemmän perusasteen ja toisen asteen koulut (ISCED 2 ja ISCED 

3 -tasot)6.  ISCED 0 tai ISCED 1 -tason koulut eivät ole hakukelpoisia. 

2) Yksittäiset henkilöt (mukaan lukien yksittäiset opettajat) eivät ole hakukelpoisia; 

ainoastaan koulut ovat hakukelpoisia7. 

3) Koulut, jotka ovat saaneet EU:n rahoitusta tai muun palkinnon Euroopan unionin 

toimielimiltä samasta työstä tai toiminnasta, jonka perusteella ne 

hakisivat tätä palkintoa, eivät ole hakukelpoisia. Koulut, jotka ovat saaneet 

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_fi.pdf, (s. 51). 

6 ISCED (International Standard Classification of Education) on kansainvälinen koulutusluokitus. 
EU:n jäsenvaltioissa yksi koulutustaso ei välttämättä vastaa tasan yhtä ISCED-tasoa, vaan se voi vastata 
useampaa ISCED-tasoa riippuen siitä, millainen rakenne koulutusjärjestelmällä on kyseisessä valtiossa. 
Koulut voivat osallistua tähän kilpailuun vain sellaisella työllä, joka on tehty tai jota parhaillaan tehdään 
ISCED 2 -tasoa ja/tai ISCED 3 -tasoa vastaavilla koulutustasoilla/luokilla/vuosina. 

Katso lisätietoja ISCED-tasojen ja koulutusasteiden/luokkien/vuosien vastaavuudesta EU:n eri jäsenvaltiois-
sa: European Commission/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – 
Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 
2019. 

7 Ne voivat olla (ISCED 2 tai ISCED 3 -tason) yleissivistävää, ammatillista, teknistä tai muun tyyppistä ope-
tusta antavia kouluja, kunhan kansalliset opetusviranomaiset ovat määritelleet ja tunnustaneet ne virallis-
esti sellaisiksi EU:n jäsenvaltiossa. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_fi.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_fi.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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EU:n rahoitusta tai palkinnon muusta työstä (kuin siitä, jonka perusteella ne 

hakisivat tätä palkintoa), ovat hakukelpoisia. 

4) Koulut, joiden toiminta on taloudellisesti riippuvaista EU:n talousarviosta saa-

tavasta rahoituksesta, eivät ole hakukelpoisia. 

5) Kukin koulu voi lähettää vain yhden hakemuksen.  

6) Työn tai toiminnan, jonka perusteella koulu hakee palkintoa, on oltava to-

teutettuna joko lukuvuonna 2018–2019 tai 2019–2020 ja joka tapauksessa 

ennen hakemusten jättämisen määräaikaa. Töillä, jotka ovat edelleen valm-

isteltavina/toteuttamattomia hakemusten määräaikaan mennessä, ei voi osal-

listua. Töillä, joiden toteuttaminen on aloitettu näiden kahden lukuvuoden aikana 

ja jotka ovat edelleen käynnissä/toteutettavina hakuajankohtana, voi osallistua. 

Kelpoisuusperusteiden on täytyttävä koko kilpailun keston ajan ja palkintojen myönt-

ämistä koskevaan komission päätökseen saakka8. 

 

 

3. Myöntämisperusteet 

Kokonaispistemäärän on oltava vähintään 70/100. 

Palkinto myönnetään kutakin jäsenvaltiota kohden yhdelle voittoisalle hakemukselle, 

joka täyttää parhaiten kohdassa 1 esitetyt tavoitteet. Hakemukset arvioidaan jäsen-

valtioittain käyttäen seuraavia perusteita: 

 

PERUSTE 1: Työn tai toiminnan laatu ja tarkoituksenmukaisuus (enintään 50 

  pistettä) 

1) Otetaanko palkittavaksi ehdotetussa työssä tai toiminnassa suoraan huomioon 

palkinnon tavoitteet? 

2) Onko palkittavaksi ehdotettu työ tai toiminta soveltamisalaltaan kunni-

anhimoinen? 

3) Onko palkittavaksi ehdotettu työ tai toiminta objektiivinen ja näyttöön perustu-

va ja näkyykö siinä eri näkemysten välinen tasapaino? 

4) Ovatko käytetyt opetusmenetelmät sitouttavia? Ovatko ne aktivoivia ja osallis-

tavia? Pääsevätkö koulun oppilaat niiden avulla kokemaan eurooppalaisen 

yhteistyön? 

5) Onko palkittavaksi ehdotetussa työssä tai toiminnassa innovatiivisia ele-

menttejä tai yhdistelläänkö siinä vanhoja lähestymistapoja uudella tavalla? 

 

PERUSTE 2:  Työn tai toiminnan vaikutus ja ulottuvuus (enintään 50 pistettä) 

1) Sitouttiko palkittavaksi ehdotettu työ tai toiminta merkittävän määrän oppi-

laita? Onko hakemuksessa näyttöä tästä? 

2) Onko palkittavaksi ehdotettu työ tai toiminta hakijakoulun säännöllistä tai py-

syvää toimintaa? Onko se erottamaton osa hakijakoulun opetussuunnitelmaa? 

                                           
8 Brittiläiset hakijat: On huomattava, että kelpoisuusperusteiden on täytyttävä siihen saakka, kunnes 
Euroopan komissio tekee palkintojen myöntämistä koskevan päätöksen (mikä tapahtuu pian hakemusten 
arvioinnin jälkeen). Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ennen palkintojen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemistä ilman EU:n kanssa tehtyä sopimusta, jolla varmistetaan brittiläisten hakijoiden kel-
poisuusperusteiden täyttyminen myös jatkossa, brittiläiset koulut eivät voi vastaanottaa palkintoa. 
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3) Onko palkittavaksi ehdotetulla työllä tai toiminnalla myönteinen heijastusvai-

kutus hakijakoulun yleiseen kulttuuriin ja potentiaalia toimia esimerkkinä muille 

kouluille tässä jäsenvaltiossa? 

4) Missä määrin palkittavaksi ehdotettu työ tai toiminta on siirrettävissä ja skaal-

attavissa, ja sopiiko se synergioiden tuottamiseen ja käytettäväksi muissa kou-

luissa tässä jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa rajoittamatta teki-

jänoikeuksien soveltamista? 

5) Onko koulu pyrkinyt levittämään koulussa hankittua tietämystä Euroopan un-

ionista opettajia ja oppilaita laajempaan yhteisöön? 

 

Hakijoiden odotetaan antavan konkreettista ja mitattavissa olevaa näyttöä vaikutuksi-

sta, joita palkittavaksi ehdotetulla työllä on ollut tai on edelleen, asianmukaisten tu-

losmittareiden, kuten työhön tai toimintaan osallistuvien oppilaiden määrän, perus-

teella. 

 

 

4. Hakemus, hakemuksen jättäminen, määräajat ja ar-
viointimenettely 

Aikataulu on seuraava:  

Vaiheet Tarkka tai ohjeellinen määräaika 

Hakuilmoituksen julkaisu Marraskuu 2019 

Hakemusten jättämisen määräaika    6. helmikuuta 2020 klo 17.00 

(Keski-Euroopan aikaa)  

Hakemusten arviointi  Maalis–huhtikuu 2020 

Hakijoille ilmoittaminen Huhti–toukokuu 2020 

Palkintojen myöntäminen Toukokuu 2020 

 

Hakemukset on lähetettävä (yksinomaan) verkossa. 

Epätäydelliset hakemukset hylätään, jos hakulomakkeen pakollisia osia ei ole täytetty 

asianmukaisesti. 

Määräajan jälkeen ei ole mahdollista tehdä muutoksia tai lisäyksiä hakemukseen (ei 

myöskään videoon, joka hakijoiden on toimitettava).  

Komissio voi ottaa yhteyttä hakijaan määräajan jälkeen, jos joitakin kohtia on selven-

nettävä. 

On vältettävä hakemuksen lähettämistä viimeisenä päivänä tai viimeisten tuntien ai-

kana ennen määräajan päättymistä. Näin voidaan välttää mahdolliset tekniset ongel-

mat, joiden vuoksi määräaika voisi ylittyä. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä (vastauksineen) on saatavilla hakua koskevalla verk-

kosivustolla.   

Hakijat voivat lähettää kysymyksiä osoitteeseen eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu perjantaihin 31. tammikuuta 2020 saakka. Tämän 

päivämäärän jälkeen vastaanotettuja kysymyksiä ei välttämättä käsitellä ennen 

hakuajan päättymistä.  
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Euroopan komissio nimittää riippumattomia ulkopuolisia arvioijia arvioimaan hake-

mukset ja toimimaan neuvonantajina Euroopan komissiolle, joka vastaa voittajien 

lopullisesta valinnasta. 

Palkintotodistukset jaetaan vuonna 2020, mahdollisesti palkintojenjakotilaisuudessa 

kussakin jäsenvaltiossa 9:nteen päivään toukokuuta liittyvien juhlallisuuksien 

yhteydessä.   

Voittajia voidaan tulevaisuudessa pyytää osallistumaan Euroopan komission tai 

muiden EU:n toimielinten järjestämiin julkisiin tapahtumiin. 

Osallistuvat koulut vastaavat hakemuksen laatimisesta ja lähettämisestä9, mutta 

hakemuksen valmistelussa voivat olla mukana kaikki kouluihin liittyvät toimijat (re-

htori, opettajat, oppilaat  ja muut toimijat, joiden kanssa koulu tekee yhteistyötä pa-

rantaakseen EU-aiheisen opetuksen antamista, kuten kansalaisjärjestöt, säätiöt, ylio-

pistot, oppilaiden vanhemmat jne.). 

 

Hakemus koostuu seuraavista kahdesta osasta: 

OSA 1: Tiedot, jotka koulu antaa sähköisellä hakulomakkeella, joka on  

 saatavilla kilpailuilmoituksen verkkosivulla.  

Hakulomake on saatavilla vain englanniksi, mutta hakija voi täyttää hakemuksensa 

valitsemallaan kielellä10. Myös kaikki muut tiedot tai aineistot, jotka hakija haluaa 

toimittaa hakemuksensa yhteydessä tai asettaa saataville linkkien kautta hake-

muksessaan, voivat olla hakijan valitsemalla kielellä. Tämä koskee myös tietoja palkit-

tavaksi ehdotetun työn tai toiminnan varsinaisesta sisällöstä (kuten tuntisuunnitelmat 

sekä opetussisältö ja -materiaali, joita käytetään EU-aiheiseen opetukseen kyseisessä 

koulussa).  

Hakulomakkeella voi toimittaa vain rajoitetun määrän tietoa palkittavaksi ehdotetta-

vasta työstä tai toiminnasta. Tästä syystä tekstilaatikkoihin syötettävän tekstin lisäksi 

hakulomakkeessa pyydetään antamaan (erilliseen laatikkoon) vähintään yksi verkko-

linkki, josta arvioijat voivat löytää lisätietoa palkittavaksi ehdotettavasta työstä tai 

toiminnasta. On huomattava, että kaikki toimimattomat, vanhentuneet tai jäsenyyttä 

ja salasanakirjautumista vaativat verkkolinkit katsotaan virheellisiksi eikä niitä huo-

mioida hakemuksen käsittelyssä11. 

Hakijat eivät saa lähettää lisätietoa tai -materiaalia Euroopan komissiolle sähköpos-

titse, postitse tai muilla tavoin hakemuksensa tueksi; tällaisia lähetyksiä ei oteta huo-

mioon. 

 

  

                                           
9 Joissakin jäsenvaltioissa koulujen on haettava kansallisilta tai alueellisilta viranomaisilta lupaa osallistua 
tähän kilpailuun. Tällöin hakijakoulun on sekä laadittava ja jätettävä hakemus että hoidettava kaikki tarvit-
tavat menettelylliset järjestelyt. 

10Millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, 
kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, 
tanska, tšekki, unkari ja viro. 

11 Ainoa poikkeus tähän sääntöön voi olla salasana, jota voidaan tarvita tutustumiseksi videoon, joka haki-
joiden on toimitettava (ks. lisätietoja seuraavassa kohdassa). 
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OSA 2: Video (yksi ainoa video)  

Video on erottamaton osa hakemusta. Sen päätarkoituksena on näyttää, mitä ja miten 

oppilaat oppivat Euroopan unionista kyseisessä koulussa, millainen on oppilaiden si-

toutumisaste ja mitkä ovat käytetyt opetus-/oppimismenetelmät. 

Videolla voidaan selittää/näyttää kouluelämän eri toimijoiden roolia Euroopan unionia 

koskevissa opetus- ja oppimisprosesseissa. Erittäin tärkeää on, että videoon sisältyy 

oppilaiden perspektiivi; oppilaiden odotetaan näyttävän, kuvailevan ja selittävän op-

pimiskokemuksiaan Euroopan unionista kyseisessä koulussa. 

Videoselostuksen tulisi olla muutakin kuin vain hakemuksen osassa 1 annetun tekstin 

toistoa ja läpikäyntiä. 

Video voidaan tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä.  

Videon on oltava MP4-muodossa ja resoluutioltaan 720. Video saa kestää enintään 

kuusi minuuttia. 

Videon olisi sijaittava olemassa olevalla verkkosivustolla (kuten hakijakoulun verk-

kosivustolla) tai hakijoiden tätä tarkoitusta varten luomalla verkkosivustolla. Hake-

muslomakkeessa hakijoita pyydetään antamaan asiaa koskeva URL-linkki. 

Jos video on suojattu salasanalla tai siihen sovelletaan muita rajoituksia, nämä on an-

nettava komissiolle tiedoksi (sähköisessä hakulomakkeessa on tähän liittyvä ky-

symys). Tämän on tarpeen, jotta arvioijat pääsevät tutustumaan videoon. Arvioijia 

sitovat tiukat salassapitosuojaa koskevat säännöt. 

On huomattava, että päivämäärän ja kellonajan, jona video ladataan kyseiselle verk-

kosivulle, on oltava hakemusten jättämisen määräaikaa aikaisempi. Jos jonkin videon 

havaitaan olevan ladattu määräajan jälkeen, kyseiseen videoon liittyvä hakemus 

hylätään. 

Videoiden laadun ei tarvitse olla ammattilaistasoa eikä niiden teossa tarvitse käyttää 

alan asiantuntijoita tai ammattilaisvälineistöä. 

Videoita, jotka lähetetään komissiolle muilla tavoin (esimerkiksi sähköpostien 

liitetiedostoina tai käyttäen WeTransferin kaltaisia kaupallisia verkkopohjaisia tiedos-

tonsiirtopalveluita), ei oteta huomioon ja niihin liittyvät hakemukset hylätään. 

Jättämällä hakemuksen hakijat vakuuttavat Euroopan komissiolle, että 

(i) ne ovat saaneet kirjallisen suostumuksen kaikilta tunnistettavissa olevilta, 

vähintään 18-vuotiailta henkilöiltä ja/tai sellaisten alaikäisten huoltajilta, joita 

näytetään hakemuksessa (tai kussakin sen yksittäisessä osassa); 

(ii) hakemus ei tule johtamaan vaateisiin, jotka johtuvat rikkomisesta taikka yksity-

isyyden tai julkisuuden loukkaamisesta, eikä se loukkaa mitään kolmansien osa-

puolten oikeuksia ja/tai etuja, johda mahdollisiin muihin vaateisiin taikka ole 

vastoin sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Hakijoiden vastuulla on varmistaa, että 

tarvittava suostumus on saatu. 

Hakijoiden on säilytettävä kaikki saamansa lupalomakkeet, sillä niitä voidaan pyytää 

todisteiksi suostumuksen antamisesta. Siinä tapauksessa, että hakijat toimittavat ma-

teriaalia, johon niillä ei ole asianmukaisia lupia, hakijat kantavat vastuun kaikista 

mahdollista seurauksista. 
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5. Palkintosumma 

Jaossa on enintään kaksikymmentäkahdeksan (28) palkintoa, joista kukin on 

suuruudeltaan 8 000 euroa, yksi kutakin EU:n jäsenvaltiota kohden. 

Kuitenkin kuten kohdassa 2 jo todettiin, Yhdistyneen kuningaskunnan koulut eivät voi 

vastaanottaa palkintoa, jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ennen palkintojen 

myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä ilman EU:n kanssa tehtyä sopimusta, jolla 

varmistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hakijoiden kelpoisuusperusteiden täytty-

minen myös jatkossa. Tällöin palkintojen enimmäismäärä on 27 (28:n sijaan), mutta 

palkintosumma pysyy samana (8 000 euroa). 

Jos jo(i)stakin EU:n jäsenvaltio(i)sta ei tule yhtään vähimmäiskokonaispistemäärään 

yltävää hakemusta, vastaavia yli jääviä varoja ei kohdenneta uudelleen siten, että ne 

myönnettäisiin useammalle kuin yhdelle hakijalle yhdessä tai useammassa muussa 

EU:n jäsenvaltiossa. 

Palkintoraha on tarkoitettu voittoisille kouluille (ei yksittäisille henkilöille). Pal-

kintosummaa ei sidota voittajille aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Hakijat ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että voittajille voi aiheutua veroja tai muita 

maksuja, mukaan lukien palkinnosta perittävä vero, sovellettavien lakien ja 

määräysten mukaisesti. Hakijat hyväksyvät vastuunsa kaikista tällaisista veroista ja 

muista maksuista. 

 

6. Maksamisen ehdot  

Palkintoraha maksetaan voittajien pankkitileille yhdessä erässä edellyttäen, että kaikki 

vaaditut asiakirjat on toimitettu. Maksaminen on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 

2020 aikana. Palkinnon myöntämisilmoituksen jälkeen voittajia voidaan pyytää an-
tamaan vahvistus oikeushenkilöllisyydestä ja pankkitilitiedot. 

 

7. Asiakirjat 

Pakolliset tausta-asiakirjat ilmoitetaan hakulomakkeessa. 

Hakijan kelpoisuuden arvioimiseksi on toimitettava seuraavat tausta-asiakirjat: 

- virallinen todiste oikeudellisesta asemasta oikeushenkilönä eli siitä, että hakija on 

kansallisten opetusviranomaisten virallisesti tunnustama koulu siinä EU:n jäsen-
valtiossa, jossa se sijaitsee; 

- kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus kelpoisuus- ja poissulkemis-

perusteiden noudattamisesta ja siitä, ettei samaa työtä tai toimintaa varten ole 

aiemmin saatu EU:n rahoitusta (tai palkintoa). 

Osallistujilta voidaan pyytää myöhemmässä vaiheessa lisäasiakirjoja (esimerkiksi vah-

vistus oikeushenkilöllisyydestä, pankkitililomake, lisäasiakirjoja kelpoisuuden tueksi 

jne.). 
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8. Palkinnon tunnetuksi tekeminen – EU-rahoituksen 

näkyvyys – julkisuus ja immateriaalioikeudet 

8.1 Palkinnon voittajien tekemä julkisuustyö  

Voittajat voivat tehdä tunnetuksi palkintoa ja sen tuloksia antamalla kohdennettua 

tietoa eri yleisöille (myös tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle) strategisella ja tehok-

kaalla tavalla.  

Jollei komissio pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, toimintaan liittyvässä 

viestinnässä (myös sähköisessä muodossa, sosiaalisessa mediassa jne.) on  

a) esitettävä EU:n tunnus12 ja  

b) oltava seuraava teksti: ”xxxxx:lle (voittajan nimi) on myönnetty Jan Amos Co-

menius -palkinto laadukkaasta EU-aiheisesta opetuksesta”.  

Jos EU:n tunnus esitetään jonkin toisen logon kanssa, EU:n tunnuksen on oltava 

riittävän näkyvä.  

Palkinnon tunnetuksi tekemiseksi voittajat voivat käyttää EU:n tunnusta ilman komis-

sion etukäteishyväksyntää. Tämä ei kuitenkaan anna niille yksinomaista käyttöoikeut-

ta.  

Voittajat eivät myöskään saa pyrkiä hankkimaan itselleen oikeutta EU:n tunnukseen 

tai muuhun vastaavaan tavaramerkkiin tai logoon rekisteröimällä tai muulla keinoin. 

 

8.2 Komission tekemä julkisuustyö, immateriaalioikeudet ja 
kolmansien oikeudet 

Komissio julkaisee voittajakoulujen nimet, maan ja paikkakunnan, palkintosumman ja 

lyhyen kuvauksen voittoisasta työstä tai toiminnasta (sekä mahdollisesti myös voitta-

jien toimittamat videot tai katkelmia niistä). Jättämällä hakemuksen hakijat ilmoitta-

vat hyväksyvänsä edellä mainitun julkaisemisen. 

Kaikilla hakijoilla, myös voittajilla, säilyy täysi omistusoikeus videoon, jonka ne toimit-

tavat Euroopan komissiolle hakemuksensa osana.  

Jättämällä hakemuksen hakijat vahvistavat, että toimittamalla tekstiä, videoita, kuvia 

tai muuta materiaalia ne vakuuttavat olevansa toimitettujen materiaalien ainoita 

tekijöitä ja oikeudenhaltijoita ja että toimitetut materiaalit eivät riko minkään kol-

mannen osapuolen tekijänoikeuksia, oikeuksia yksityisyyteen, kuvaa koskevia 

oikeuksia tai muita oikeuksia. Lisäksi jättämällä hakemuksen hakijat antavat 

hyväksyntänsä ja suostumuksensa siihen, että jos ne saavat palkinnon, 

- Euroopan komissio voi kaikenlaisissa julkaisuissa, kaikenlaisissa tv-lähetyksissä 

taikka kaikenlaisessa Internetin tai sosiaalisen median kautta tehtävässä 

viestinnässä käyttää rajoituksetta työhön/toimintaan liittyviä tietoja ja asiakirjoja, 

etenkin julkaistavaksi tarkoitettuja tiivistelmiä ja tuotoksia sekä muuta materiaalia 

(kuten kuvia tai audiovisuaalista aineistoa), jotka se saa voittajilta näiden hake-

muksen osana.  

- Euroopan komissio voi kääntää tällaisia hakijoiden toimittamia tietoja, tehdä tois-

intoja niistä ja antaa luvan niiden yleiseen jakeluun. 

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fi.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fi.htm
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- Kolmannet osapuolet (kuten muut koulut) voivat vapaasti tutustua voittotöihin tai 

-toimintoihin liittyviin tietoihin ja materiaaleihin, jotka Euroopan komissio on saat-

tanut julkisiksi (mukaan lukien audiovisuaalinen aineisto), käyttää niitä, tehdä 

niistä toisintoja tai levittää niitä, kuitenkin yksinomaan tiedotus- ja koulutustarkoi-

tuksiin, ja niiden on kunnioitettava materiaalien omistajien (voittajakoulujen) 

tekijänoikeuksia. 

- Komissio voi tallentaa ja arkistoida hakijoiden toimittamat työhön tai toimintaan 

liittyvät tiedot (myös audiovisuaalisen aineiston) Euroopan unionin tietokantoihin, 

jotka ovat verkossa yleisön saatavilla. 

- Kuvat ja videot, jotka Euroopan komissio ottaa joko palkintojenjakotilaisuuden ai-

kana tai sitä valmisteltaessa, ovat yksinomaan komission omaisuutta. Jättämällä 

hakemuksen palkintojenjakotilaisuuden osallistujat (voittoisat hakijat ja/tai voit-

toisien hakemusten edustajat) antavat suostumuksensa siihen, että Euroopan 

komissio voi käyttää kyseistä materiaalia tunnetuksi tekemisen tarkoituksiin. 

Jos toimitettu materiaali sisältää kolmannen osapuolen töitä, jättämällä hakemuksen-

sa hakijat ilmoittavat saaneensa kaikki tarvittavat oikeudet, joiden nojalla komissiolla 

on lupa käyttää toimitettua materiaalia edellä täsmennetyllä tavalla. Komissiolla on 

milloin tahansa oikeus pyytää näyttöä siitä, että kolmansilta osapuolilta on saatu 

tarvittavat oikeudet. Hakijat ottavat täyden vastuun kaikista vahingoista tai menetyk-

sistä, jotka johtuvat siitä, että osallistujat rikkovat kolmansien osapuolien oikeuksia. 

Tältä osin palkinnon voittajia kehotetaan täyttämään immateriaalioikeuksia koskeva 

ilmoitus ja toimittamaan se komissiolle ennen palkintorahojen maksamista. 

 

9. Poissulkemisperusteet  

Osallistujat suljetaan kilpailun ulkopuolelle, jos niihin (tai johonkin niistä tai avainhen-

kilöistä, joilla on valtuudet edustaa osallistujia, tehdä päätöksiä niiden puolesta tai 

käyttää määräysvaltaa niihin nähden) pätee jokin seuraavista13:  

 ne ovat olleet sellaisen lainvoimaisen tuomion tai lopullisen hallinnollisen päätöksen 

kohteena, jossa oikeushenkilön on todettu tulleen perustetuksi eri lainkäyttöalueel-

le, jotta osallistuja voisi kiertää sille kuuluvat verotukseen ja sosiaaliturvaan liit-

tyvät sekä mahdolliset muut lailliset velvollisuudet; 

 ne ovat saaneet jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antaman lainvoimaisen 

tuomion ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta; 

 ne ovat konkurssissa tai selvitystilassa tai ovat keskeyttäneet liiketoimintansa tai 

niille on vahvistettu akordi tai niitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai 

hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai ne ovat muun vastaavan kansalliseen 

lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alaisia;  

 ne ovat ammattia harjoittaessaan syyllistyneet vakavaan virheeseen, jonka EU:n 

toimielimet voivat näyttää toteen (muun muassa Euroopan investointipankin ja 

kansainvälisten järjestöjen päätöksillä); 

 ne ovat laiminlyöneet sosiaaliturvamaksuja tai veroja koskevia velvoitteitaan (sen 

valtion lainsäädännön mukaisesti, johon ne ovat sijoittautuneet tai jossa toimival-

                                           
13 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä 
heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 136, 141, 142 ja 143 
artiklat, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, 
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta. 
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tainen tulojen ja menojen hyväksyjä sijaitsee tai jossa toiminta on pantava 

täytäntöön); 

 ne ovat kilpailuun osallistumista varten antaneet vääriä tietoja tai eivät ole toimit-

taneet vaadittuja tietoja;  

 ne on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön 

kuulumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa 

EU:n taloudellisia etuja; 

 ne ovat palkintoon nähden eturistiriitatilanteessa;  

 ne ovat hallinnollisen seuraamuksen kohteena väärien tietojen antamisesta hankin-

tamenettelyyn osallistumisessa tai muussa avustuksen myöntämismenettelyssä tai 

näiden tietojen toimittamatta jättämisestä tai ovat rikkoneet vakavasti EU:n 

talousarviosta katettavia sopimuksia koskevia velvoitteitaan; 

 niille on myönnetty rahoitus- tai luontoissuorituksina etu tai ne ovat myöntäneet, 

anoneet, yrittäneet hankkia tai hyväksyneet rahoitus- tai luontoissuorituksina edun 

mille tahansa osapuolelle tai miltä tahansa osapuolelta tilanteessa, jossa tämä on 

laitonta tai jossa tähän liittyy lahjontaa joko suoraan tai epäsuoraan ja jossa tämä 

on palkinnon myöntämiseen liittyvä kannustin tai palkkio. 
 

10. Henkilötietojen käsittely  

10.1. Komission suorittama henkilötietojen käsittely 

Komissio käsittelee kaikkia henkilötietoja asetuksen N:o 2018/172514 ja komission 

tietosuojavastaavalle annettavien ”käsittelytoimia koskevien ilmoitusten” mukaisesti 

(julkisesti saatavilla tietosuojavastaavan rekisteristä). 

Euroopan komission ”rekisterinpitäjä”, Yksikkö A1 – koulutuksen, nuorisoasioiden, 

urheilun ja kulttuurin pääosasto – käsittelee näitä tietoja palkinnon myöntämisen, täy-

täntöönpanon ja seurannan tarkoituksiin tai EU:n taloudellisten etujen suojelemiseen 

(tarkastukset, tilintarkastustoimet ja tutkimukset mukaan lukien); ks. alla kohta 14).  

Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään, on asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti 

oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus saada ne oikaistua tai poistettua sekä 

oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ja soveltuvin osin siirtää tiedot järjest-

elmästä toiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kaikki henkilötieto-

jen käsittelyä koskevat tiedustelut on lähetettävä rekisterinpitäjälle sähköpostitse 

osoitteeseen eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Henkilöillä, joiden hen-

kilötietoja käsitellään, on myös oikeus saattaa asia milloin tahansa Euroopan tietosuo-

javaltuutetun (EDPS) käsiteltäväksi. 

Hakuajankohtana voittaja antaa nimenomaisen suostumuksensa Euroopan komissiolle 
julkaista seuraavat tiedot (missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä):  

a) voittajan nimi;  

b) voittajan alkuperäjäsenvaltio; 

c) palkintosumma; 

d) lyhyt kuvaus voittajatyöstä tai -toiminnasta. 

                                           
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, lu-
onnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 
1247/2002/EY kumoamisesta. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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10.2. Hakijoiden suorittama henkilötietojen käsittely  

Hakijoiden on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä sovellettavaksi tulevaa EU:n ja 

kansallista tietosuojalainsäädäntöä (myös lupien ja ilmoitusvaatimusten osalta, jos 

sellaisia on).  

Hakijat saavat antaa henkilöstölleen pääsyn ainoastaan sellaisiin tietoihin, jotka ovat 

palkinnon myöntämisen, täytäntöönpanon tai seurannan kannalta ehdottoman 

välttämättömiä. Hakijoiden on varmistettava, että henkilötietojen käsittelyyn valtuu-

tetut työntekijät ovat sitoutuneet pitämään tiedot salassa tai että heihin sovelletaan 

salassapitoon velvoittavaa asianmukaista lakisääteistä vaatimusta. 

Hakijoiden on ilmoitettava asiasta niille henkilöstön jäsenille, joiden henkilötietoja ko-

missio kerää ja käsittelee. Tätä varten hakijoiden on annettava heille erityinen 

tietosuojaseloste (SSPS) (ks. hakulomake) ennen kyseisten tietojen lähettämistä ko-

missiolle. 

 

11. Etiikka  

Toiminnassa on noudatettava  

a) eettisiä periaatteita sekä  

b) sovellettavaa kansainvälistä, EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. 
 

12. Eturistiriita  

Osallistujien on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen tilanteet, 

joissa palkinnon puolueeton ja objektiivinen myöntäminen vaarantuu taloudellisiin etui-

hin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tai perhe- tai tunnesiteisiin liit-

tyvästä tai mistä tahansa muusta syystä, jossa on kyse yhteisestä edusta (”eturistirii-

ta”). 

Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle tilanteesta, jossa on tai jossa 

todennäköisesti syntyy eturistiriita, ja ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin tilan-

teen korjaamiseksi. 

Komissio voi tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaiset, ja se voi 

vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista asettamassaan määräajassa. 

 

13. Vahingonkorvausvastuu  

Komissio ei vastaa minkään osallistujan aiheuttamista tai sille aiheutuneista vahingo-

ista, ei myöskään kilpailuun liittyvien toimien toteuttamisen seurauksena tai sen aika-

na kolmansille aiheutuneista vahingoista. 

 

14. Tarkastukset ja tutkinnat  

Osallistujat hyväksyvät sen, että jos niille myönnetään palkinto, komissio, Euroopan 

petostentorjuntavirasto ja tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä tarkastuksia, jotka 

liittyvät kilpailuun ja vastaanotettuun palkintoon. 
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15. Palkinnon mitätöinti – aiheettomasti maksettujen 
määrien takaisinperintä 

Komissio voi mitätöidä palkinnon ja periä takaisin kaikki tehdyt maksusuoritukset, jos 

se saa selville, että 

a) palkinnon saamiseksi on käytetty vääriä tietoja, petosta tai lahjontaa;  

b) voittaja ei ollut hakukelpoinen tai se olisi pitänyt sulkea kilpailun ulkopuolelle; 

c) voittaja rikkoo vakavalla tavalla näiden kilpailusääntöjen mukaisia velvol-

lisuuksiaan. 

 
16. Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset 

Jos osallistuja on syyllistynyt sääntöjenvastaisuuksiin, petokseen tai väärien tietojen 

antamiseen, komissio voi myös  

a) sulkea osallistujan kaikkien EU:n talousarviosta rahoitettavien sopimusten, 

tukien ja kilpailujen ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi (tai kymmeneksi 

vuodeksi, jos sääntöjenvastaisuudet toistuvat); ja/tai 

b) määrätä taloudellisen seuraamuksen, joka on palkinnon arvosta 2–10 

prosenttia (tai 4–20 prosenttia toistuvissa sääntöjenvastaisuuksissa). 

 

17. Kilpailun peruuttaminen  

Komissio voi peruuttaa kilpailun tai päättää olla myöntämättä palkintoja – ilman velv-

ollisuutta maksaa korvauksia kilpailun osallistujille – jos  
 yhtään hakemusta ei saada;  
 voittajaa ei valita (yksikään hakemus ei läpäise arviointikynnystä) tai 
 voittaja(t) ei(vät) täytä kelpoisuusperusteita tai se/ne joudutaan sulkemaan 

kilpailun ulkopuolelle.  

 

18. Sovellettava lainsäädäntö ja toimivaltainen tuo-
mioistuin 

Tähän kilpailuun sovelletaan unionin oikeutta ja tarvittaessa täydentävästi Belgian la-

kia. Euroopan unionin yleisellä tuomioistuimella tai, jos kyseessä on muutoksenhaku, 

Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta unionin ja osallistujan 

välisissä riita-asioissa, jotka koskevat tämän kilpailun sääntöjen tulkintaa, soveltamis-

ta tai pätevyyttä, jos tällaisesta riita-asiasta ei päästä sovintoratkaisuun.  Niiden osal-

listujien, jotka ovat kansainvälisiä organisaatioita, ja komission väliset kilpailua koske-

vat riidat, joita ei saada soviteltua, ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Tällöin sovelle-

taan tämän kilpailun voimaantulopäivänä voimassa olevia kansainvälisiin järjestöihin 

ja valtioihin sovellettavia pysyvän välitystuomioistuimen valinnaisia välimiesmenette-

lysääntöjä (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving In-

ternational Organisations and States). 
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19. Pyynnöstä toimitettavat todisteet 

Komissio voi pyytää tietoja ja asianmukaista näyttöä, kuten kunnian ja omantunnon 

kautta annetun vakuutuksen kohdassa V ”Pyynnöstä toimitettavat todisteet” todetaan. 

 

20. Yhteystiedot 

Tähän palkintoon liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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