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Kytkennät kansallisiin ohjelmiin

• Strategiarahoituksella tuetaan ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-
arvon kehittämisohjelman eli Oikeus osata –ohjelman toteutusta.

• Lisäksi vuoden 2021 strategiarahoituksen kehittämiskokonaisuuksilla 
tuetaan hallituksen keskeisten tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden 
laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista 
tukevien kehittämistoimien valmistelua kokonaisvaltaisesti.

• Toimenpiteillä tuetaan myös osaltaan koulutuspoliittisen selonteon 
tavoitteiden toteuttamista.



Vuoden 2021 
kehittämiskokonaisuudet

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

• Koulutuksen järjestäjä voi hakea rahoitusta useampaan 
kehittämiskokonaisuuteen

• Aiemmin rahoitettuun kehittämiskokonaisuuteen voi hakea avustusta, jos 
uusi perusteltu kehittämiskohde

• Strategiarahoitusta myönnetään yhteensä noin 15 miljoonaa euroa



Tieto-osaamisen parantaminen
• Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen ja osaltaan toisen 

asteen kokonaisarkkitehtuurityötä sekä vahvistaa tieto-osaamista ja 
tiedolla johtamista

• Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjien 
kokonaisarkkitehtuurityötä ja sen kytkeytymistä kansalliseen 
kokonaisarkkitehtuurityöhön. Kehitystyö voi sisältää esimerkiksi 
tietoarkkitehtuurikuvausten tekemistä tieto-osaamisen ja -johtamisen 
tueksi

• Yhteen toimivuuden varmistamiseksi hankkeissa edellytetään 
verkostoitumista sekä kansalliseen koordinaatiohankkeeseen, että 
muihin vastaaviin hankkeisiin



Kokonaisarkkitehtuurityön kansallinen 
koordinaatiohanke

• Kansallinen koordinatiohankkeen tarkoitus on tuottaa yhteisiä 
ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuuri –kuvauksia kansallisella 
tasolla. Kuvauksia tehdään toiminnan tuen ja yhteentoimivuuden 
edellyttämälle tasolle. 

• Koordinaatiohanke tukee, ohjaa ja kokoaan strategiarahoituksella 
tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä erityisesti niissä kohdissa missä 
kuvauksia syntyy yhteiseen rajapintaan koulutustoimijoiden ja 
kansallisten järjestelmien tai muuten kansallisesti kuvattujen kohteiden 
osalta. 



Strategiarahoitus - kokonaisarkkitehtuuri
• Koulutustoimijat tekevät kokonaisarkkitehtuurityötä varmistaen 

yhteentoimivuuden kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön kanssa 
esimerkiksi tietovirtojen osalta otetaan huomioon tietojen tuottaminen 
Koski – tietovarantoihin. 

• Strategiarahoituksella syntynyttä osaamista ja hyviä toimivia käytänteitä 
siirretään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön 
yhteistyössä kansallisen koordinaatiohankkeen sekä muiden 
tietojohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin hankkeiden kanssa. 

• Kehittämistyötä tullaan hyödyntämään koulutuspoliittisen selonteon 
toimenpiteiden toimeenpanossa.



LUONNOS
Oppijan keskeiset 
palvelut



Miten hakemuksia arvioidaan?
• Perusteltu tarve kehittämiselle, tunnistettu oman organisaation 

näkökulmasta olennaiset kehittämiskohteet
• Selkeä ja konkreettinen suunnitelma tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista
• Hakemuksissa tärkeää kuvata, miten otetaan huomioon aiemmin tehty 

valtakunnallinen ja järjestäjän oma kehittämistyö (esim. aiemmin myönnetty 
strategiarahoitus ja muu kehittämistoiminta)

• Päällekkäistä rahoitusta ei myönnetä (mm. OPH, ESR, EAKR, TEM)
• Hakemuksen ymmärrettävyys - mukana vain olennaisimmat asiat, jotka 

kuvattu ytimekkäästi 

• Myönnettävän strategiarahoituksen määrä arvioidaan hakemusten 
perusteella huomioiden jaettavissa oleva määräraha



Strategiarahoitus valtionavustuksena
• Strategiarahoituksessa noudatetaan OKM:n erityisavustukseen liittyviä 

ehtoja ja rajoituksia
– ei operatiiviseen toimintaan
– käytöstä tulee raportoida, ensisijaisesti seurataan kehittämistoiminnalla 

aikaansaatuja tuloksia; huomioitava, että eri päätöksillä myönnetty 
rahoitus raportoidaan erikseen

– 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

https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta


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 
sähköpostitse kirjaamo@minedu.fi viimeistään 17.5.2021

mailto:kirjaamo@minedu.fi


Ennakkokysymykset: 

• Jos haluaa kehittää TUVA-koulutusta, onko vaatimuksena/toiveena 
verkosto?

• Kan strategifinansiering sökas och eventuellt beviljas för minskande av 
byggnadsbestånden, dvs rivningskostnader?

• Onko olemassa esimerkiksi oppimisympäristöjen kehittämisessä 
sellaisia tavoitteita, joiden katsotaan kuuluvan oppilaitoksen 
perustehtävään eivätkä siksi oikeuta avustukseen?

• Onko mahdollista hakea rahoitusta itseopiskelun ja verkko-opiskelun 
digi- ja pedagogisen tuen rakentamiseen?

• Onko mahdollista tukea oppimisympäristörahalla opettajien 
digipedagogista osaamista?



Ennakkokysymykset: 

• Minkälaiset mahdollisuudet pienellä organisaatiolla on saada 
avustusta?

• Voiko avustusta saada oppilaitoksen sisäisillä työjärjestelyillä 
mahdollistettavaan kehittämistyöhön?

• Tehdäänkö strategiarahoituspäätökset vain hakemusten perusteella vai 
vaikuttaako niiden lisäksi päätöksiin rahoituksen aiempi kohdistuminen 
alueelle tai ko. koulutuksen järjestäjälle?



Ennakkokysymykset: 

• Onko näköpiirissä, että v. 2022 strategiarahaa on haussa suunnilleen 
nykyinen summa ja että kehittämiskokonaisuuksien teemat ovat samat?

• Lähetetäänkö hakemus myös allekirjoitettuna paperiversiona 
kirjaamoon? Jos kyllä, täytyykö postissa lähetettyjen olla perillä myös 
17.5.2021 mennessä?
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Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Keskustelupalstan kautta
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