
 

 

Strategiarahoitus 2021 – kysymykset ja vastaukset 
 

Yleistä hakemisesta ja hakemuksen toimittamisesta 
Kysymys: Miten jaettavissa oleva rahoitus jakautuu eri osakokonaisuuksien välillä?  

Vastaus: Etukäteen ei ole määritetty, miten rahoitus jakautuu eri kehittämiskokonaisuuksille. 
Ammattitaitokilpailujen osuus on aika vakiintunut, mutta esimerkiksi fuusioiden osalta määrärahan osuus 
riippuu fuusioiden määrästä.  
 

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

Vastaus: Hakemuksia arvioidaan kirjeessä ilmoitettujen kehittämiskokonaisuuksien painopisteiden ja 
hakemuksessa esitettyjen perustelujen mukaan. 

 

Kysymys: Minkälaiset mahdollisuudet pienellä organisaatiolla on saada avustusta? 

Vastaus: Hakemuksia arvioidaan kirjeessä ilmoitettujen kehittämiskokonaisuuksien painopisteiden ja 
hakemuksessa esitettyjen perustelujen mukaan. 

 

Kysymys: Voiko avustusta saada oppilaitoksen sisäisillä työjärjestelyillä mahdollistettavaan 
kehittämistyöhön? 

Vastaus: Kyllä. Jos henkilöstön palkkauskuluja halutaan kohdistaa strategiarahoituksen mukaiselle 
hankkeelle, tulee kulujen olla todellisia hankkeesta aiheutuneita kustannuksia ja niiden tulee perustua 
työajan seurantaan ja todelliseen tuntipalkkaan. Jos henkilö ei ole työskennellyt hankkeessa koko vuotta tai 
jos hän käyttää vain osan työpanoksestaan, hankkeelle kohdistettava palkka saa olla vuosipalkaksi 
muutettuna enintään 80 000 euroa sisältäen lakisääteiset sivukulut ja lomaraha. 

 

Kysymys: Lähetetäänkö hakemus myös allekirjoitettuna paperiversiona kirjaamoon? Jos kyllä, täytyykö 
postissa lähetettyjen olla perillä myös 17.5.2021 mennessä? 

Vastaus: Hakemus lähetetään sähköpostilla kirjaamon sähköpostiosoitteeseen, ei paperilla, sillä silloin se 
joudutaan skannaamaan. Avustuksen raportointi tehdään paperilla, sillä niiden arkistointi tapahtuu 
paperiarkistoon. 

 

Kysymys: Voiko hakemukseen lisätä liitteitä? 

Vastaus: Sähköiseen vastauslomakkeeseen on varattu tilaa niihin kohtiin, joihin erillisiä liitteitä voi liittää, 
eikä erillisiä sähköpostiliitteitä suositella.  

 



Kysymys: Voiko digitaaliseen hakemukseen liittää linkkejä esimerkiksi yrityskumppaneista? 

Vastaus: Hakemukseen ei ole syytä sisällyttää linkkejä ulkopuolisille sivuille. Tärkeintä on kuvata 
hakemuksessa, miten yhteistyötä tehdään ja miten kumppanit osallistuvat kehittämistoimintaan. 
 
Huomioitava lisäksi, että strategiarahoitusta ei ole tarkoitettu esimerkiksi ohjelmistotoimittajien 
tuotekehittämiseen, eikä rahoituksella ole tarkoitus aiheuttaa markkinahäiriötä (vrt. kilpailulainsäädäntö). 
Strategiarahoitusta ei saa käyttää muun kuin rahoituksen saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. 
Toteutuksessa voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä kaupallisen toimijan kanssa esimerkiksi hankkimalla 
palveluita. Palveluiden hankinnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon velvollisuus noudattaa 
hankintalainsäädäntöä.  
 

Kysymys: Saisiko jatkossa nettisivuille myös sellaisen version hakemuksesta, jota voisi jakaa 
täydennettäväksi omassa organisaatiossa. Nyt hakemuksen muokkaaminen on hieman hankalaa, kun 
käytössä on vain tuo sähköinen lomake.  

Vastaus: Lisätty 

 

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

Vastaus: Vuoden 2022 teemoja ei ole vielä kokonaisuudessaan päätetty, mutta teemat jatkuvat ainakin 
osittain. 

 

Kysymys: Voisiko hylkypäätöksiin saada selkeät perustelut, jotta saisi käsityksen missä meni pieleen ja 
miten hakemuksiaan voisi kehittää, koska tuskin rahoitusta kukaan hakee tarpeettomasti ja lukematta 
ohjeita. 

Vastaus: Päätökset perustellaan hallintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Mainitun lainkohdan 
mukaisesti perusteluissa ilmoitetaan, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 
mainitaan sovelletut säännökset. Perusteluihin ei ole hakemusten suuren määrän vuoksi resursseja 
sisällyttää erillistä palauteluonteista osiota. Tästäkin syystä toivomme selkeitä hakemuksia, joista nähdään, 
mitä haetaan, millä perusteella, mitä aiotaan tehdä, mitkä ovat odotettavat tulokset jne. 

 

Teemakohtaiset kysymykset  
Kysymys: Jos haluaa kehittää TUVA-koulutusta, onko vaatimuksena/toiveena verkosto? 

Vastaus: Lähtökohta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä on kirjeessä kuvatun kohderyhmän 
opiskeluvalmiuksien ja edellytysten tukemisessa - tällä hetkellä mm. VALMAlla ja tulevaisuudessa TUVAlla. 
Strategiarahoituksella voidaan tukea moniammatillisen verkostotyön tukemista tähän tarpeeseen. 
Varsinaisesta TUVA-järjestäjien verkostosta päätetään eri prosessissa. 

 

Kysymys: Voiko hakea tukea TUVA(VALMA)- verkoston yhteistyön rakentamiseen (opiskelijoiden 
profilointi, sopimukset, rakenteet, oppimisympäristöt jne), kun koulutuksen järjestäjä ei aio hakea lupaa 
TUVAan vaan tulee hyödyntämään kumppaneiden osaamista? 



TUVA-lupaverkosto muodostuu perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen järjestäjistä. Lähtökohtaisesti näiden järjestäjien tulee toimia yhteistyössä toistensa kanssa. 
Varsinaisesta TUVA-järjestäjien verkostosta päätetään eri prosessissa. 

 

Kysymys: Voiko Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen sisältää opetus- ja ohjaushenkilöstön 
osaamisen varmistamista? 

Vastaus: Strategiarahoitusta ole tarkoitettu henkilöstökoulutuksen toteuttamiseen. Henkilöstön 
osaamisesta huolehtiminen on osa järjestäjän perustehtävää ja järjestäjä voi hyödyntää esim. OPH:n 
koulutustarjontaa. Kehittämistoiminnan tuloksena syntyvien toimintamallien jalkauttamisen suunnittelu 
voidaan sisällyttää kehittämishankkeeseen, mutta ei esimerkiksi henkilöstökoulutuksen järjestämisestä 
aiheutuvia kuluja tai koulutuksen aikaisia palkkoja koulutukseen osallistuvalle henkilöstölle. 

 

Kysymys: Onko mahdollista tukea oppimisympäristörahalla opettajien digipedagogista osaamista? 

Vastaus: Strategiarahoitusta ole tarkoitettu henkilöstökoulutuksen toteuttamiseen. Henkilöstön 
osaamisesta huolehtiminen on osa järjestäjän perustehtävää ja järjestäjä voi hyödyntää esim. OPH:n 
koulutustarjontaa. Kehittämistoiminnan tuloksena syntyvien toimintamallien jalkauttamisen suunnittelu 
voidaan sisällyttää kehittämishankkeeseen, mutta ei esimerkiksi henkilöstökoulutuksen järjestämisestä 
aiheutuvia kuluja tai koulutuksen aikaisia palkkoja koulutukseen osallistuvalle henkilöstölle.  

 

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

Vastaus: Strategiarahoituksen tavoitteena on tukea järjestäjien kehittämistyötä kirjeessä esitetyissä 
kehittämiskokonaisuuksissa. Akuutteihin koronan tukitoimiin myönnetään rahoitusta harkinnanvaraisena 
korotuksena osana lisäsuoritepäätöstä ja strategiarahalla puolestaan voidaan tukea uusien hyväksi 
todettujen toimintamallien vakiinnuttamista ja järjestäjän valmiuksien vahvistamista niiden kehittämisessä. 
Hakemuksessa kuvattava, mitä kehittämistyötä tehdään perustehtävän lisäksi. 

 

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

Vastaus: Strategiarahoituksen tavoitteena on tukea järjestäjien kehittämistyötä kirjeessä esitetyissä 
kehittämiskokonaisuuksissa. Oppimisympäristöjen osalta tuetaan oppimisympäristöjen ja niiden 
pedagogisten mallien kehittämistä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ja tuen mahdollistamiseksi ja 
tilan käytön tehostamiseksi. Hyvä huomata, että akuutteihin koronan tukitoimiin myönnetään rahoitusta 
harkinnanvaraisena korotuksena osana lisäsuoritepäätöstä ja strategiarahalla puolestaan tuetaan 
kehittämistä pidemmällä aikajänteellä nouseviin tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjien tulee varautua kaluste- 
ja laitehankintoihin pääosin valtionosuudella. Eli digituen ja pedagogisten mallien kehittämistä voidaan 
tukea, mutta ei investointeja.  

Koulutuksen järjestäjän on hyvä ottaa hakiessaan huomioon digiratkaisujen suunnittelussa tällä hetkellä 
saatavilla oleva tieto ja yhteensopivuus kansalliseen arkkitehtuurityöhön. Yhteensopivuus tulee varmistaa 
myös hankkeen toteutuksen aikana. 



 

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

Vastaus: Strategiarahoitusta ei myönnetä pelkästään rakennusten purkukustannuksiin, mutta tietyissä 
perustelluissa tilanteissa on mahdollista tukea kiinteistöjen purkua osana toimitilojen tehostamista. 

Silloin järjestäjän tulisi kyetä osoittamaan, että  

- toimenpide perustuu järjestäjän strategisiin tavoitteisiin, joilla uudistetaan toimintaa ja 
oppimisympäristöjä 
- toimenpide on erityisen tarpeellinen toimintaedellytysten parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi 
- toimenpiteestä on osoitettavissa selkeätä lisäarvoa – myös taloudellista  
- järjestäjä ei muutoin kykene toteuttamaan toimenpidettä 
 
Kuten kirjeessä todetaan; strategiarahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että se liittyy järjestäjän 
sellaiseen uudistukseen, jolla uudelleensuunnataan toimintaa, parannetaan infrastruktuurin palvelukykyä 
tai vaikutetaan suotuisasti tulevaan kustannusrakenteeseen. 
 
Ratkaisu riippuu kokonaiskuvasta ja perusteluista. 
 

Kysymys: Vaatiiko kohta 2.3 Tieto-osaaminen kansallisen koordinaatiohankeen lisäksi myös paikallinen 
hankeverkosto, vai riittääkö että järjestäjä itse on mukana osana kansallista hankeryhmää ja sitoutuu 
kansallisen koordinaatioryhmän kehitykseen? 

Verkostoituminen vähintään koordinaatiohankkeen (kansallinen) kanssa vaaditaan. Alueellinen 
verkostoituminen ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. 

 

Kysymys: Mitä tarkoittaa käytännössä "verkostoituminen valtakunnalliseen koordinaatio-hankkeeseen"? 

Vastaus: Käytännössä tarkoittaa osallistumista koordinaatiohankkeeseen ja että katsotaan yhteen 
esimerkiksi kansallisia arkkitehtuurikuvauksia. 

 

Kysymys: Onko tieto-osaamisen valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle www-sivu, jossa voi perehtyä 
ko. hankkeeseen paremmin?  

Vastaus: Koordinaatiohankkeeseen liittyvät aineistot tullaan viemään ensi sijassa minedu.fi:hin. 
Mahdollisesti luodaan omat sivut, johon kerätään aineistoa laajemmin kokonaisarkkitehtuuriin liittyen. 

 

Kysymys: Yhdistymisen tukeminen. Jos yhdistymispäätös ja yhdistyminen on aloitettu jo 2019-20 ja 
yhdistymiseen on jo aiemmin myönnetty rahoitusta. Voiko hakea tätä, jos kehittämiskohteet ovat uusia 
tai yhdistymien vaatii vielä aiempien kehittämistoimenpiteiden jatkamista? 

Vastaus: Jokainen fuusioon liittyvä hakemus arvioidaan erikseen eli arvioidaan hakemuksen perusteella, 
tarvitaanko ko. fuusioon vielä rahoitusta, mikäli siihen on jo aiemmin myönnetty rahoitusta. 
Lähtökohtaisesti voidaan myöntää rahoitusta enintään kolmelle vuodelle per fuusio. 
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