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Valtionosuudet
Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan

•     koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa

•     osaa esiopetuksesta

•     osaa perusopetuksesta

•     lukiokoulutusta

•     ammatillista peruskoulutusta

•     oppisopimuskoulutusta

•     ammatillista lisäkoulutusta

•     kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa 
järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta.

• Lisäksi järjestelmä kattaa ammatillisten erikoisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen toiminnan sekä taiteen perusopetuksen, kuntien 
liikunta- ja nuorisotoimen sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan. 

• Valtionosuusjärjestelmän keskeinen periaate on korostaa kuntien ja muiden opetus- ja kulttuuritoimen palveluja tarjoavien yhteisöjen 
itsenäistä päätöksentekoa. Rahoitusta ei ole kohdennettu tiettyyn tarkoitukseen, vaan valtionosuuden saaja päättää rahoituksen 
käytöstä. 

• Opetus- ja kulttuuritoimessa rahoitus muodostuu koulutusmuodoittain rahoituksen perusteena olevien suoritteiden ja laskennallisten 
yksikköhintojen tulosta. Suoritteita ovat tyypillisesti opiskelijamäärät, opetustunnit, opiskelijatyövuodet, -vuorokaudet tai -viikot ja 
kulttuuritoimessa kunnan asukasmäärä tai henkilötyövuodet.

Lähde: Opetushallitus http://oph.fi/rahoitus

http://oph.fi/rahoitus


Valtionavustukset OPH
•  Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina 

tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja 
käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia 
malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin 
toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. 

• Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja 
tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja 
opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista 
valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, 
kokoavia ja verkostomaisia hankkeita

Lähde: Opetushallitus http://oph.fi/rahoitus

http://oph.fi/rahoitus


Mitä, miksi ja miten 
kehitetään?

Hakutiedotteet

Esimerkit OPH:n hakutiedotteesta Ammatillisen peruskoulutuksen laadun kehittäminen

http://www.oph.fi/download/170171_hakutiedote_39_2015.pdf


Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja 
hakuaika

Esimerkit OPH:n hakutiedotteesta Ammatillisen peruskoulutuksen laadun kehittäminen

http://www.oph.fi/download/170171_hakutiedote_39_2015.pdf


Mitä muut ovat tehneet?

Hyvä käytäntö voi olla 
menetelmä tai toimintatapa, 
joka on kehitetty opetuksen 
ja oppimisen tueksi, 
yhteistyön kehittämiseen, 
toiminnan suunnitteluun ja 
organisoimiseen, 
verkostoitumiseen, 
opetushenkilöstön 
kouluttamiseen, tai 
arviointiin.

https://hyvatkaytannot.oph.fi/

https://hyvatkaytannot.oph.fi


Sähköiset järjestelmät

CC BY JazHol

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ministry_of_Silly_Walks#/media/File:Silly_Walk_Gait.jpg


Opetusministeriön koulutukseen 
liittyvät avustukset

• http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/
koulutuspolitiikka/avustukset 

• Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita koulutukseen 
liittyvistä opetusministeriön avustusmäärärahoista. 
Avustuksia voivat hakea mm. koulutuksen 
järjestäjät. 

• Seuraa myös esim. kulttuuri, nuoriso ja liikunta

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset


•  Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä 
edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta. 

• Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat:  

•     Peruspalvelujen saatavuuden arviointi 

•     Sivistystoimen kantelut, valitukset, oikaisut ja lausunnot, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt 

•     Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus 

•     Erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin 

•    Osaava-ohjelma: valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen 

•     Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta 

•     Kansainväliset asiat 

•     Sivistystoimen varautumisasiat Lähde: https://www.avi.fi

https://www.avi.fi


Erasmus+
• Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista 

yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja 
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.  

•  oppimiseen liittyvä liikkuvuus, josta rahoitetaan mm. 

•     opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa ja nuorisotoimialalla 

•     henkilöstön (esim. opettajat, kouluttajat ja nuorisotyöntekijät) liikkuvuutta kaikilla koulutussektoreilla ja 
nuorisotoimialalla. 

• yhteistyöhankkeet, josta rahoitetaan mm. 

• strategisia kumppanuushankkeita 

• tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä (ammatillinen koulutus). 

• tuki toimintapolitiikan uudistamiselle, josta rahoitetaan mm. 

•  nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua 

•  viranomaistason yhteistyötä 

• eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja.

Tuetut hankkeet liittyvät mukana 
olevien organisaatioiden toimintaan 

tai kehitystyöhön ja pohjautuvat 
niiden kehittämissuunnitelmiin tai 

strategioihin.

http://cimo.fi

http://cimo.fi


Pohjoismaiset tukijärjestelmät ja 
pohjoismainen hankerahoitus

• http://www.norden.org/fi/sinun-pohjolasi/
rahoitusmahdollisuudet/tukijaerjestelmaet-ja-
hankerahoitus-maittain/suomi

http://www.norden.org/fi/sinun-pohjolasi/rahoitusmahdollisuudet/tukijaerjestelmaet-ja-hankerahoitus-maittain/suomi


Rahoitusohjelmien hallinnointi (EU) 
• Joitakin EU:n rahoitusohjelmia hallinnoidaan Suomessa. Tällaisia 

rahoitusmuotoja ovat muun muassa rakennerahastot tai vaikkapa pk-
yrityksille tärkeä rahoituslähde Eurostars-ohjelma. Hakuneuvontaa antavat 
rahoitusmuodosta riippuen muun muassa ELY-keskukset, Tekes ja 
maakuntaliitot. 

• Ylivoimaisesti suurinta rahoitusohjelmaa Horisontti 2020:ta hallinnoidaan 
Brysselissä. Hanke-ehdotukset lähetetään suoraan Euroopan komissioon, 
joka huolehtii ulkopuolisen arvioinnin järjestämisestä ja rahoituksen 
hallinnoinnista.  

• Puiteohjelmat ovat laajoja ja monivuotisia kokonaisuuksia, joiden avulla 
Euroopan unioni tukee tärkeinä pitämiään aiheita. Puiteohjelmien 
sisällöstä, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään neuvotteluissa, joihin 
osallistuvat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä unionin 
jäsenvaltiot. 

Lähde: http://www.tekes.eu/ 

http://www.tekes.eu/


EU-rahoitus
•  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä 

lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä 
pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. 

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi:

•     innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä 

•     uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä 

•     alueiden saavutettavuuden parantamista 

•     palvelualojen uusia, luovia hankkeita 

•     yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista 

•     pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä 

•     työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjenja palvelujen kehittämistä

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://www.rakennerahastot.fi/


EU-rahoitus
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita 
kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, 
työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat 
ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi:

•     työvoiman saatavuusongelman helpottamista 

•     rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneita henkilöitä työllistymään 

•     nuorten työllistymistä 

•     työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä 

•     nuorten koulutuksen keskeyttämisen alentamiseen pyrkiviä toimenpiteitä 

•     työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista 

•     henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä 

•     pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä globalisaation kohtaamiseen 

•     koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä 

•     työperäistä maahanmuuttoa

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://www.rakennerahastot.fi/


Molempia tarvitaan

• Hanke on jaettu kahteen osaan, joista toinen 
sisältää koulutustuotteiden ja niiden 
verkostototeutusmallin kehittämisen ja pilotoinnin 
(ESR) ja toinen oppimisympäristöjen varustamisen 
(EAKR).

http://www.lapinenergiakoulu.fi/yleistietoa/ 
Ks myös laiteinvestointihanke Prosessimo

http://www.lapinenergiakoulu.fi/yleistietoa/
http://www.prosessimo.info/pages/investointihanke.php


• Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainoitetaan 
jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. 
Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään 
tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on 
merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä. 

• ELY-keskukset rahoittavat mm. EU:n rakennerahastohankkeita sekä 
maaseudun kehittämis- ja työllisyyshankkeita. Hankkeet edistävät mm. 

•     koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista 

•     nuorten työllistymistä 

•     työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventymistä 

•     koulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää

Lähde: https://www.ely-keskus.fi

https://www.ely-keskus.fi


Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot (ERI-rahastot)
• rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-
rahoituksesta kiinnostuneille.  

• Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelma 

• Rakennerahastotietopalvelu ohjelmakausi 2007-2013 

• Rakennerahastotietopalvelu kaudella 2014-2020 

• Millainen hanke voi saada rahoitusta? 

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://rakennerahastot.fi
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
http://www.rakennerahastot.fi/millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-#.Vfk21nu29hQ
http://www.rakennerahastot.fi/


    Euroopan alueellinen yhteistyö

• EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden 
välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n 
sisärajoilla. 

• ENI CBC -ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää 
yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. 

•  Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä) 

• Karelia (Suomi – Venäjä) 

• Kaakkois-Suomi – Venäjä (Suomi – Venäjä)

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://www.rakennerahastot.fi/


• Horisontti 2020 perustuu  Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa 
nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. 
Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla 
yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai 
sairaaloiden yhteisiä hankkeita. 

• Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti 
on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri 
EU-maasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat 
osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain 
eurooppalaisten osallistujien työtä. 

• Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi 
Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta 
eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä.

Lähde: http://www.tekes.eu/horisontti-2020/perusteet/ 

http://www.tekes.eu/horisontti-2020/perusteet/


Sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM)

• Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun 
toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja 
köyhyyden torjunta" sekä toimintalinjan 3 ”Työllisyys 
ja työvoiman liikkuvuus” 
toimenpidekokonaisuudessa Sukupuolten tasa-
arvoa työelämään 1.9.2015 - 3.11.2015 välisenä 
aikana. 

• Lue lisää: http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-
rakennerahastot

http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot


Palvelut ja tuet
• Tuki korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön

• Ulkoministeriö tukee korkeakoulujen yhteistyötä, jolla vahvistetaan 
niin kehitysmaiden kuin suomalaistenkin korkeakoulujen osaamista 
kehityskysymysten osalta. Ohjelmia hallinnoi CIMO. (HEI ICI, North–
South–South) 

• Tuki kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

• Harkinnanvarainen avustus kehitysyhteistyöhankkeiden 
suunnitteluun.  

• Valtionavustusta kuntasektorin kehitysyhteistyöhön voi hakea 
suomalainen kunta, kuntayhtymä tai Kuntaliitto. Yhteistyössä voi olla 
mukana myös muita toimijoita, esimerkiksi oppilaitoksia tai yrityksiä.

Lähde: Ulkoasianministeriö

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49487&contentlan=1&culture=fi-FI


Twinning-hankkeet
• Twinning: hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä 

EU-ehdokasmaiden kanssa yhteistyössä  

• EU-maille avoin tarjouskilpailu 
• Twinning-hankkeiden kantavana toiminta-ajatuksena on pitkäaikaisen neuvonantajan RTA 

(Resident Twinning Adviser) lähettäminen edunsaajamaahan koko hankkeen ajaksi. RTA 
koordinoi paikan päällä hankkeen päivittäistä toteutusta sekä lyhytaikaisten asiantuntijoiden 
STE (Short- Term Expert) käyntejä edunsaajassa. Hanketta johtaa jäsenvaltiosta käsin toimiva 
projektijohtaja PL, joka on yleensä hyvin korkean tason virkamies.

• Yhteistyö sekä molemminpuolinen sitoutuminen hankkeeseen on erittäin tärkeää hankkeen 
keskeisten ennalta määrättyjen tulosten saavuttamiseksi ja hankkeen onnistumiseksi.

• Euroopan komissio seuraa hankkeiden toteutumista säännöllisesti hankkeiden toimeenpanon 
aikana. Twinning-hankkeita toteutetaan myös suppeammassa muodossa, jolloin edunsaajaan 
ei lähetetä pitkäaikaista neuvonantajaa. Nämä Twinning Light -hankkeet kestävät kuusi 
kuukautta

Lähde: Ulkoasiainministeriö

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49365&contentlan=1&culture=fi-FI


EU-rahoitusta?

• https://storify.com/eukomissio/eu-
rahoitus-2014-2020  

• Ohjelmat toimivat kukin oman lainsäädäntönsä 
pohjalta ja eri ohjelmilla on omat kriteerinsä 
hakukelpoisista hankkeista ja toimijoista. Ohjelmilla 
ei ole yhtenäisiä hakuaikoja. Avoimet haut 
ilmoitetaan aina kunkin ohjelman omilla sivuilla.

https://storify.com/eukomissio/eu-rahoitus-2014-2020


Sitra - rahoitus hankkeisiin rahastosta
• Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankerahoitusta 

saavat hankkeet ovat osa sisällöllistä vaikuttavuustyötä ja tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen 
yhteiskunnassa. 

• Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä 
hetkellä toiminta kohdennetaan kolmeen pääteemaan: 

•     Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet 

•     Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta 

•     Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamalli 

• Sitran rahoittamat selvitykset tuovat esiin tietoa ja näkökulmia ajankohtaisista teemoista. Sitra ei tee 
tutkimustyötä itse, vaan toimii yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. 

• Sitra kokoaa ennakoivaa tietoa Suomen tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. 

• Strategiaprosessit

• Hankkeiden lisäksi Sitra toteuttaa erilaisia pienimuotoisia kokeiluja. Kokeilujen avulla etsitään ja testataan 
uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. 

• Sitra ei rahoita opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita. 

• Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta.

Lähde: http://www.sitra.fi/sitra/rahoitus-hankkeisiin 

http://www.sitra.fi/sitra/rahoitus-hankkeisiin


Maailmanpankki

“Maailmanpankki ei ole mikään tavallinen pankki, vaan se on 
instituutio, joka antaa avustuksia, edullisia lainoja ja välittää 

alan tietotaitoa kehitysmaille ja keskituloisille maille. 
Maailmanpankilla on keskeinen rooli kansainvälisessä 

kehitystyössä.” 
http://www.globalis.fi/

http://vm.fi/maailmanpankki

http://www.globalis.fi/
http://vm.fi/maailmanpankki


 Ennen hakemuksen 
laatimista:

•     millaisia rajauksia hakuilmoituksessa asetetaan haettaville 
hankkeille 

•     mitkä muut tahot osallistuvat hankkeen rahoittamiseen 

•     mikä hakuilmoituksessa mainittu kustannusmalli soveltuu 
hankkeelle parhaiten 

•     harjoittaako organisaatiosi hankkeessa sellaista taloudellista 
toimintaa, johon on sovellettava de minimis-sääntöä 

                                     de minimis -tuki

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

https://www.tem.fi/?s=497
http://www.rakennerahastot.fi/


 Hyvä hankehakemus:
•     Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut 

•     Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt 

•     Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu 

•     Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan 

•     Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on 
perusteltu ja kohtuullinen 

•     Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta 
sekä tulosten levittämisestä 

•     Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta 
ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa 

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://www.rakennerahastot.fi/


Millainen on hyvä hanke? 
• Hyvä hanke tukee alueensa ja kohderyhmänsä 

hyvinvointia. Se voi tuottaa uusia innovaatioita, 
yrityksiä ja työpaikkoja. Se lisää osaamista ja 
työllistymisvalmiuksia. Hanke voi keskittyä 
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn 
parantamiseen. Hankkeessa pyritään löytämään 
uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, kansainvälistymään 
sekä levittämään hyviä malleja. Hyvä hanke rakentuu 
yhteistyölle ja kumppanuudelle. Hankkeilta 
edellytetään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, 
kestävän kehityksen tai vähähiilisyyden edistämistä.

Lähde: Rakennerahastot http://www.rakennerahastot.fi/ 

http://www.rakennerahastot.fi/


Verkostot haussa? 

?
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