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Ammatillisen 
koulutuksen 

strategia-
rahoituksen 
haku 2020 

Webinaari 27.4.2020

Ohjelma

Klo 9:00
Yleistä vuoden 2020 strategia-
rahoituksesta

Strategiarahoituksen hakulomake 
ja hakemuksen toimittaminen

Vastaukset ennakkokysymyksiin

Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Tilaisuus päättyy viim. klo 10:30



Vuoden 2020 
kehittämiskokonaisuudet

• Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
• Oppimisympäristöjen kehittäminen
• Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen
• Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukeminen
• Ammattitaitokilpailujen järjestäminen

• Strategiarahoitusta myönnetään yhteensä noin 15 miljoonaa euroa
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Miten hakemuksia arvioidaan?

• Perusteltu tarve kehittämiselle, tunnistettu oman organisaation 
näkökulmasta olennaiset kehittämiskohteet

• Selkeä ja konkreettinen suunnitelma tavoitteista, toimenpiteistä ja 
tuloksista

• Hakemuksen ymmärrettävyys - mukana vain olennaisimmat asiat, jotka 
kuvattu ytimekkäästi 

• Myönnettävän strategiarahoituksen määrä arvioidaan hakemusten 
perusteella
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Strategiarahoitus valtionavustuksena

• Strategiarahoituksessa noudatetaan OKM:n erityisavustukseen liittyviä 
ehtoja ja rajoituksia
– ei operatiiviseen toimintaan
– käytöstä tulee raportoida, ensisijaisesti seurataan toiminnalla 

aikaansaatuja tuloksia
– strategiarahoitus tulee palauttaa, jos ei käytä tarkoitettuun toimintaan
– strategiarahoitusta koskevat poikkeukset on kerrottu hakukirjeessä

• Lisää tietoa valtionavustuksen hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta löytyy 
ministeriön nettisivuilta: https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-
kaytto-ja-valvonta
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Hakukirje ja -lomake

• Ministeriön nettisivuilla minedu.fi/strategiarahoituksen-valmistelu
– Hakukirje
– Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen + sisältö
– Tulossa: Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

• Hakemus tulee toimittaa täyttämällä sähköinen lomake ja toimittamalla 
vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana kirjaamoon 
viimeistään 19.5.2020
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Ennakkokysymykset: 
yleistä

• Voiko koulutuksen järjestäjä hakea rahoitusta useampaan 
kehittämiskokonaisuuteen? 

• Strategiarahoituksen käyttöajaksi on esitetty lähtökohtaisesti 1.1.2020 –
31.12.2021? Voiko käyttöajaksi esittää pidempää aikaa?

• Käyttöaika alkaa 1.1.2020 - mitä kustannuksia voi laittaa takautuvasti?
• Voiko koulutuksen järjestäjä osoittaa jo työsuhteessa olevan henkilön 

tekemään työtä hankkeelle kokoaikaisesti ja/tai osa-aikaisesti? 
• Voiko strategiarahoitusta käyttää oman henkilöstön 

henkilöstökoulutukseen?
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Ennakkokysymykset: 
oppimisympäristöjen kehittäminen

• Voiko oppimisympäristön kehittämiseen liittyen laittaa 
toimitilakustannuksiin kaluste- ja laitehankintoja, kun tarkoituksena on 
mallintaa uudenlaista oppimisen tilaa, johon sisältyy sekä yksilöllisen 
pedagogiikan että tilan käytön tehostamisen näkökulmat?

• Kirjeen mukaan uusiin tila- tai laiteinvestointeihin rahoitusta voidaan 
myöntää vain erityisen painavin perustein. Mikä on erityisen painava 
peruste? 

• Mitä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistyössä pitäisi ottaa 
huomioon arkkitehtuurin ja teknologioiden osalta?
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Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Pikaviestillä tai mikrofonin kautta
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