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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  
 
 
 
 

Ohjeistus ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen käytön selvityksistä 

Myöntäessään vuoden 2018 strategiarahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriö velvoitti rahoitusta 
saaneet koulutuksen järjestäjät toimittamaan selvityksen strategiarahoituksen käytöstä. 
Strategiarahoitusta myönnettiin useampaan eri käyttötarkoitukseen ja kehittämiskohteeseen. 
Pääsääntöisesti vuonna 2018 myönnetyn strategiarahoituksen käyttöaika tulee päättymään 
31.12.2020 ja selvitykset tulee toimittaa viimeistään 31.3.2021.  

Poikkeuksena edellä mainitusta aikataulusta on urheilijoiden ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseen myönnetty strategiarahoitus, jonka käyttöaika päättyi 31.12.2019. Tätä koskeva 
selvitys rahoituksen käytöstä tulee tähän toimittaa viimeistään 31.3.2020.  

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen selvitys 

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen myönnetyn strategiarahoituksen käytön 
selvitystä varten koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa liitteessä pyydetyt tiedot sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/67831ECCF53D0BAC 

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot 
allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi 

Selvitykset tulee toimittaa sekä sähköisesti että kirjallisesti viimeistään 31.3.2020. 

Vuoden 2018 strategiarahoituksen muiden kehittämiskohteiden käytön selvitykset 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on hyödyntää samaa selvityslomaketta myös muiden 
kehittämiskohteiden selvitysten toimittamista varten, joihin myönnettiin strategiarahoitusta vuonna 
2018. Selvityslomaketta voidaan kehittää edelleen nyt saatavien selvitysten ja muun palautteen 
perusteella. Viimeistelty vuoden 2018 strategiarahoituksen muiden käyttötarkoitukseen ja 
kehittämiskohteeseen raportointiin tarkoitettu selvityslomake ja linkki sähköiseen lomakkeeseen 
tullaan lähettämään koulutuksen järjestäjille myöhemmin vuoden 2020 aikana.  

Muutkin kuin tämän selvityksen jättävät koulutuksen järjestäjät voivat toimittaa palautetta 
lomakkeesta sähköpostitse osoitteeseen saara.ikkela@minedu.fi 

Vuoden 2019 strategiarahoituksen käytön selvitykset 

Vuonna 2019 myönnetyn strategiarahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2020 ja selvitykset tulee 
toimittaa viimeistään 31.3.2021. Vuoden 2019 strategiarahoituksen selvityslomake tulee olemaan 
lähes vastaava kuin vuoden 2018. Selvityslomakkeessa tullaan kuitenkin huomioimaan erot vuosien 
2018 ja 2019 päätösten ehdoissa. Myös vuoden 2019 strategiarahoituksen selvityslomake tullaan 
lähettämään vuoden 2020 aikana. 

https://link.webropolsurveys.com/S/67831ECCF53D0BAC
mailto:kirjaamo@minedu.fi
mailto:saara.ikkela@minedu.fi
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SELVITYS vuoden 2018 strategiarahoituksen käytöstä 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön on myöntänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n 
nojalla strategiarahoituksena ammatillisen koulutuksen valtionavustuksia. Päätöksessä ammatillisen koulutuksen 
strategiarahoituksen myöntämisestä koulutuksen järjestäjät velvoitettiin toimittamaan selvitys strategiarahoituksen 
käytöstä päätöksessä esitettyyn määräaikaan mennessä. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa selvitys täyttämällä tämä 
lomake. 
 
Mikäli koulutuksen järjestäjälle on strategiarahoituspäätöksessä myönnetty rahoitusta samalla päätöksellä useampaan 
kehittämiskohteeseen, tulee jokaiselle päätöksessä mainitulle kehittämiskohteesta antaa erillinen selvitys.  
 
Vuonna 2018 strategiarahoitusta myönnettiin seuraaviin käyttötarkoituksiin ja kehittämiskohteisiin: 

• Käyttötarkoitus: Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki 
o kehittämiskohde: organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen  
o kehittämiskohde: tiedolla johtamisen kehittäminen 
o kehittämiskohde: ohjauksen kehittäminen 
o kehittämiskohde: uudet oppimisympäristöt 
o kehittämiskohde: urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
o kehittämiskohde: maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
o kehittämiskohde: maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien työnjaon kehittäminen 
o kehittämiskohde: teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän 

kanssa 
• Käyttötarkoitus ja kehittämiskohde: Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittäminen, fuusion 

tukeminen 
• Käyttötarkoitus ja kehittämiskohde: Ammattitaitokilpailujen järjestäminen  

 
 
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä 
asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. 
 

 
 

Koulutuksen järjestäjä 
       

Y-tunnus 
       

Päätöksen diaarinumero  
       

Päätöksen pvm 
       

 
Päätöksen mukainen käyttötarkoitus 
       

 
Myönnetty summa 
      € 

 
Päätöksen mukainen käyttöaika 
 

       
 
 
 

Käyttöehtojen muutoksesta mahdollisesti annetun päätöksen päivämäärä ja muutettu käyttöehto 
       

 
 
 

Selvityksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
       

Sähköposti 
       

Puhelin 
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Strategiarahoituksen käytön tiedot 
 
Tuloksellisuusraportointi / 
 

Toteutuneen toiminnan lyhyt kuvaus  
Kuvailkaa lyhyesti toimenpiteet, joita tehtiin päätöksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esittäkää jokaisen 
toimenpiteen kohdalla, minkä tavoitteen saavuttamista ne tukivat (1-6). Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen 
kehittämisessä huomioitava myös 13.9.2018 lähetetyn tarkemman ohjeistuksen mukaiset tavoitteet 
       
 

 
 

 
 

Mikäli ette saavuttaneet kaikkia päätöksessä asetettuja tavoitteita, antakaa lisätietoja syistä ja mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. / . 
       

 

 
 

 
Kuvailkaa, miten yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien kanssa toteutui. 
Kertokaa vähintään niiden tahojen kanssa tehdystä yhteistyöstä, jota edellytettiin strategiarahoituspäätöksessä. 
       

 
 
 
 

  

                                                            
1 Esim. opiskelija-, tutkinto-, koulutussopimus-, oppisopimus-, ja henkilöstömäärät, opintojen kulku, työllistyminen ja jatko-opintoihin 
sijoittuminen, koulutukset, osallistujat, yhteistyökumppanit, toimintamallit, kustannukset, palaute, kyselyt, asiakaspaneelit, itsearvioinnit.  

Saavutettiinko päätöksessä asetetut tavoitteet? 
Merkitkää vastaus strategiarahoituspäätöksen tavoitteiden numeroinnin mukaan. Mikäli tavoitteita oli vähemmän kuin 6, 
jättäkää ylimääräiset kohdat tyhjäksi. 
Tavoite 1      Kyllä        Ei   
Tavoite 2      Kyllä        Ei   
Tavoite 3      Kyllä        Ei   
Tavoite 4      Kyllä        Ei   
Tavoite 5      Kyllä        Ei   
Tavoite 6      Kyllä        Ei   

Tulosten osoittamisessa käytetyt tiedonkeruumenetelmät ja mittarit  
Listatkaa alle tulosten osoittamisessa käytetyt tiedonkeruumenetelmät ja mittarit1, joiden avulla olette seuranneet 
tavoitteiden saavuttamista ja toiminnalla aikaansaatuja tuloksia. 
       

Toiminnan / hankkeen tulokset ja vaikuttavuus  
Kuvailkaa, mitkä olivat edellä esittämienne tiedonkeruumenetelmien ja mittareiden perusteella toiminnalla aikaansaadut 
tulokset. Esittäkää niiden lähtötaso, tavoitetaso ja saavutettu taso. Kuvailkaa myös yleisemmin toiminnan vaikuttavuutta. 
       
 

Onko toiminnasta jaettu tietoa muille koulutuksen järjestäjille? 
Kyllä         Ei    



Sivu 3 / 4 
 

Taloudellinen raportointi /  
 

 

 
 

 
Onko toiminnassa / hankkeessa tehty hankintoja?  
Kyllä         Ei    

 
 
Jos kyllä, niin minkälaisia?  
 

Pienhankintoja /  Kyllä     Ei    

Kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja  Kyllä     Ei    

EU:n kynnysarvot ylittäviä hankintoja  Kyllä     Ei    

 
 
Mikäli toiminnassa / hankkeessa on tehty hankintoja:  
 

Onko hankinnat toteutettu noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista?  
Kyllä         Ei    

 
 

Onko pienhankinnoista kysytty tarjouksia kohtuullisten kustannusten selvittämiseksi?  
Kyllä         Ei    

 

 
 

 
Onko strategiarahoituksella katetut kaluste- ja laitehankinnat tehty avustuksen käyttöajan puoliväliin mennessä?  
Kyllä         Ei     

 
Oliko strategiarahoituksen käyttökohteen kustannuspaikan tulos ylijäämäinen?  
Kyllä         Ei    

 
Jos kyllä, niin miten paljon? (€) 
       

 
 

Palautus/ Återbetalning 
 

Strategiarahoituksen viimeisin suoritus on maksettu  
       

 
Palautettava summa  
       

 
Korko  2 
       

 
Palautuksen suorituspäivä  
       

 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilit: 

                                                            
2 Korkolain mukainen viitekorko (www.suomenpankki.fi) lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. 

 

Onko päätökseen kuuluvien käytön ehtojen ja rajoitusten mukainen palkkakatto ylittynyt?  
Kyllä         Ei    

Onko strategiarahoituksella palkattujen henkilöiden työaikaa seurattu? 
Kyllä         Ei    

Onko toiminnassa syntynyt päätöksessä listattuja ei-hyväksyttäviä kustannuksia? /  
Kyllä         Ei    

Onko toteutetut kaluste- ja laitehankinnat olleet välttämättömiä hankkeen kannalta?  
Kyllä         Ei    

Jäikö hankkeessa hankittu irtaimisto koulutuksen järjestäjän ammatillisen koulutuksen käyttöön?  
Kyllä         Ei    
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Nordea Pankki Oyj  
IBAN FI06 1660 3000 1013 06 
BIC NDEAFIHH 
 
Pohjola Pankki Oyj  
IBAN FI80 5000 0120 3778 24 
BIC OKOYFIHH 
 
Danske Bank Oyj  
IBAN FI91 8000 1700 0080 31 
BIC DABAFIH 
 
 
 

Mahdolliset lisätiedot  
       

 
 
 
 
Selvitys on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti.  
 
 
 
 
 
__________________
 __________________________________________________________________________ 
Päiväys   Allekirjoitus 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liitteet  
 
 

• Selvitys yhteisön nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote).  

• Kustannuspaikkaraportti strategiarahoituksen käyttökohteen toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen 

käyttöajalta  
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