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Kaikki valtionavustusasiat: https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionavustukset-ja-kansainvalistymisrahoitus

https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionavustukset-ja-kansainvalistymisrahoitus


Hakemuksen laatiminen 
ja lähettäminen

• Hakemuksen laatiminen aloitetaan tilaamalla 
hakulomakepohja yhteyshenkilölle

• Muokkaukset tallentuvat automaattisesti

• Samanaikaista muokkaamista kannattaa välttää

• Hakemukselle tallentuvat viimeisen muokkauksen 
lokitiedot

• Lomake muistuttaa mahdollisista puutteista

• Valmis hakemus tulee lähettää käsiteltäväksi –
myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!
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Hakemuslinkin sisältävä sähköposti
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Hakemuksen laatiminen 
ja lähettäminen

• Hakemuksen laatiminen aloitetaan tilaamalla 
hakulomakepohja yhteyshenkilölle

• Muokkaukset tallentuvat automaattisesti

• Samanaikaista muokkaamista kannattaa välttää

• Hakemukselle tallentuvat viimeisen muokkauksen 
lokitiedot

• Lomake muistuttaa mahdollisista puutteista

• Valmis hakemus tulee lähettää käsiteltäväksi –
myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!
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Yhteishankkeet

Yhteishanke

• Yhteishanke = hanke, jossa 1 + N hakukelpoista 
hakijaa toteuttavat hankkeen yhdessä

• Kumppaneita koskevat samat ehdot kuin 
päähakijayhteisöä (esim. kirjanpito)

• Kumppaneiden kesken laaditaan (aie-
/)yhteistyösopimus

• Saavat valtionavustusta (sen mukaan mitä 
hankkeen kesken sovitaan)

Muut yhteistyökumppanit/alihankkijat

• Ei-hakukelpoiset sekä ”ei-viralliset” kumppanit

• Esim. ostopalveluin hankittava yhteistyö yritysten ja 
yhdistysten kanssa

• Huomioi hankinta- ja kilpailutusehdot

• Eivät saa valtionavustusta (vaan esim. laskuttavat 
toimittamistaan palveluista)

• Tarkennukset lomakkeen infopalloissa ja lisäohjeita 
hakutiedotteessa
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Avustuksen käyttö ja hyväksytyt kustannukset

Hankebudjetin laadinta

• Hyväksytyt kustannukset kuvataan yleisohjeessa 
sekä yleisesti että menoluokittain

• Hakutiedotteessa kuvatut tarkennukset 
täydentävät yleisohjeen kirjauksia – huomioi ne!

• Suunnitellut kustannukset kirjataan hakemukseen 
talousarvion selitteissä, talous-liitteessä sekä 
hakemuksen muissa kysymyksissä

• Perustoimintaa vai kehittämistoimintaa?

Avustuksen käyttö ja käytön seuranta

• Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen 
mukaiseen tarkoitukseen ja avustuspäätöksessä 
kuvattuna käyttöaikana

• Avustettavan hankkeen toteutuneita tuloja ja 
kustannuksia tulee seurata kirjanpidossa omalla 
kustannuspaikalla

• Avustuksen saajan tulee antaa OPH:lle sen 
avustuspäätöksessä edellyttämät selvitykset
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Kustannukset, jotka eivät ole hankkeelle 
hyväksyttäviä kuluja

• Valtionavustuksella ei rahoiteta mm. seuraavia:

• tutkimustoimintaa

• koulutukseen osallistuvien matka-, majoitus, ruokailu-, kahvitus- tai sijaiskuluja

• ohjaus- tai muiden suunnitteluryhmien kuluja

• julkaisujen painokuluja

• laitehankintoja

• työnohjausta, pienryhmämentorointia (3–5 henkilöä) eikä yksittäisiin osallistujiin kohdistuvia
profilointi- tms. kuluja

• pelkästään yhden opetuksen/koulutuksen järjestäjän (esimerkiksi yhden kunnan) tai oppilaitoksen
ylläpitäjän omalle henkilöstölle tarkoitettuun koulutukseen/ohjaukseen
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Avustuksen käyttö ja hyväksytyt kustannukset

Hankebudjetin laadinta

• Hyväksytyt kustannukset kuvataan yleisohjeessa 
sekä yleisesti että menoluokittain

• Hakutiedotteessa kuvatut tarkennukset 
täydentävät yleisohjeen kirjauksia – huomioi ne!

• Suunnitellut kustannukset kirjataan hakemukseen 
talousarvion selitteissä, talous-liitteessä sekä 
hakemuksen muissa kysymyksissä

• Perustoimintaa vai kehittämistoimintaa?

Avustuksen käyttö ja käytön seuranta

• Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen 
mukaiseen tarkoitukseen ja avustuspäätöksessä 
kuvattuna käyttöaikana

• Avustettavan hankkeen toteutuneita tuloja ja 
kustannuksia tulee seurata kirjanpidossa omalla 
kustannuspaikalla

• Avustuksen saajan tulee antaa OPH:lle sen 
avustuspäätöksessä edellyttämät selvitykset –
selvityspyynnöt yhteyshenkilölle sähköpostitse

• Osa-aikaisilta työntekijöiltä vaaditaan 
työajanseurantaa
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Muuta huomioitavaa hanketta suunniteltaessa

Pohdi seuraavia

• Mikä on koulutettavien todellinen tarve?

• Mikä on aito intohimomme?

• Minkälaiset kumppanuudet tukevat 
suunnitelmaamme?

• Miten hanke aikataulutetaan, roolitetaan ja 
organisoidaan?

• Miten hankkeen tiedot, viestit ja dokumentit 
hallinnoidaan? 

• Miten hankkeen toiminta jatkuu ja vaikutukset 
säilyvät, kun avustus/käyttöaika loppuu?

Huomioi nämä

• Arviointi perustuu hakutiedotteeseen ja sen 
valintaperusteisiin

• Hankeaikana mahdollisuus muuttaa yhteyshenkilöä ja 
hakea perusteltua muutosta hankesuunnitelmaan (1. 
sisältö, 2. budjetti, 3. käyttöaika)

• Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa 
käyttämätön avustus korkoineen – ohjeet ja 
korkolaskuri oph.fi-sivuilla

• Dokumentoinnin säilytysvelvollisuus

• Tulosten, tuotosten ja hanketietojen julkisuus
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Hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitetaan 
sähköpostitse 
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Avustuspäätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse

12



Tulosten, tuotosten ja materiaalien 
saavutettavuudesta

• Lain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) lähtökohta on se, että kaikki verkkosivuilla
julkaistut videot on tekstitettävä ja tarvittaessa myös kuvailutulkattava viimeistään 14 vuorokautta
julkaisun jälkeen.

• Jos videon tekeminen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi olisi kohtuuttoman työlästä, raskasta tai
kallista organisaation kokoon ja videon kohderyhmään nähden, on mahdollista käyttää kohtuuttoman
rasitteen perustetta.

• Saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa tietyiltä osin ja tilapäisesti, jos saavutettavuusvaatimusten
toteuttaminen aiheuttaisi organisaatiolle kohtuutonta rasitetta.

• Kun arvioidaan kohtuutonta rasitetta, otetaan huomioon erityisesti vammaisten ihmisten tarpeet käyttää
kyseistä palvelua sekä palveluntarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus.

• https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
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Hankkeen taloushallinto 
– muista ainakin nämä!

1. Varmista hankkeen asiakirjojen ja muiden tietojen 
takuuvarma dokumentointi hanketiimin kesken

2. Käytä avustusta vain hyväksyttyihin kustannuksiin 
(päätös, hankesuunnitelma ja yleisohje)

3. Laadi kirjanpito/kustannusseuranta hankekohtaisesti 
omalla kustannuspaikalla (sis. avustus sekä 
mahdolliset omarahoitus, tulot ja saadut rahoitukset)

4. Palauta käyttämätön avustus korkoineen oma-
aloitteisesti – ohjeet ja korkolaskuri oph.fi-sivuilla

5. Varmista, että loppuselvityksessä kirjapidon pääkirja 
ja lomakepohjaan kirjattavat toteutuneet kulut 
täsmäävät
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Hankeviestintä sekä tulosten ja tuotosten 
julkaisu 

Huomioi seuraavat:

• Aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen mediaan, tapahtumiin 
(myös OPH:n) ja verkostoihin suositeltavaa

• Pohdi julkaisujen, tulosten ja tuotosten elinkaari, 
saavutettavuus sekä ylläpito hankekauden jälkeen

• https://aoe.fi/#/etusivu - Avoimien oppimateriaalien alusta

• Logot osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/tietoa-
meista/medialle

”Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei 
käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta. Hankkeiden 
käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – Opetushallitus rahoittaa -
logo.”
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Mistä lisätietoja muihin kysymyksiin?

• Ensisijaisina tiedonlähteinä hakutiedote ja yleisohje 
(hankeaikana myös avustuspäätös liitteineen)

• Lisätietoja tarvittaessa:

• Avustus-/hakukohtaisissa asioissa lisätietoja 
antaa hakutiedotteessa mainittu lisätietojen 
antaja

• Yleiset valtionavustustoimintaan ja 
valtionavustusjärjestelmään liittyvät 
kysymykset: valtionavustukset@oph.fi
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Kysymyksiä & vastauksia?
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