
Webinaari vuoden 2018 strategiarahoituksen loppuraportoinnista: 
Kysymykset ja vastaukset 
 
 
Mistä löytyy selvityslomake? 
 

• https://minedu.fi/avustukset ja vasemmalta ”etsitkö selvityslomaketta” 
 
Onko strategiarahoitus yleisavustus vai erityisavustus?              
 

• Erityisavustus. Selvitykseen liitetään lomakkeessa mainitut erityisavustuksen liitteet. 
 
Onko selvityksen liitteenä olevalle hankeraportille oma lomake? 
 

• Strategiarahoituspäätöksessä olevien tavoitteiden toteutumisesta pyydetään 
vapaamuotoinen liite (max A4 per teema), jossa kuvataan keskeisten toimenpiteiden 
toteutuminen kunkin teeman osalta. 

 
Tuleeko liitteeksi laittaa myös kustannuspaikkaraportit entä muita talousraportoinnin liitteitä? 
 

• Kyllä liitteeksi toimitetaan muun ohella kustannuspaikkaraportti avustetun kohteen 
toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen käyttöajalta. 

• Tarvittavat talousraportointia koskevat liitteet löytyvät Selvityslomakkeen lopusta  
kohdasta Erityisavustuksen liitteet. 

 
Miten selvitys toimitetaan ministeriöön? 
 

• Selvitys valtionavustuksen käytöstä tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon. 
• Jos hakemus on tehty paperilla, selvityskin pitää toimittaa paperisena ja siihen tulee liittää 

selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote, kaupparekisteriote, ote kunnan 
hallintosäännöstä). 

 
Mikä on raportoinnin aikataulu? 
 

• 31.3.2021 mennessä eli sama kuin päätöskirjeessä mainittu. 
  
Millä tavalla OKM tulee huomioimaan raportoinnin arvioinnissa koronan aiheuttamat haasteet esim. 
budjetin hallinnassa? 
 

• Lähtökohtaisesti arvioidaan päätöksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Koulutuksen järjestäjä on voinut tehdä perustellusta syystä pienimuotoisia muutoksia esim. 
toteuttamissuunnitelmaan. 

• Mikäli koulutuksen järjestäjältä jää käyttämättä myönnettyä avustusta, käyttämätön osuus 
tulee palauttaa korkoineen. Päätöksessä on ohjeet käyttämättä jääneen rahoituksen 
palauttamisesta. 

 

https://minedu.fi/avustukset


Olemme toimittaneet täsmennetyn talous- ja toimintasuunnitelman. Vastaammeko 
vapaamuotoisella vastauksella sen mukaisiin tavoitteisiin/toimintaan vai päätöksen mukaisesti 
tavoite-tasolla? 
 

• Raportointi tehdään strategiarahoitusta koskevassa päätöksessä mainittujen tavoitteiden 
mukaisesti.  

  
Tuleeko selvityksessä raportoida mahdollinen omarahoitusosuus? 
 

• Strategiarahoituspäätöksessä avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen 
hyväksyttävistä kustannuksista on 100 %. Mikäli järjestäjä on käyttänyt omaa rahoitusta, 
tulee se olla todennettavissa raportoinnissa ja kirjanpidossa.    

 
Jos myöhempien vuosien eli vuosien 2019 ja 2020 strategiarahoituksen toimenpiteet saadaan 
päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, voiko raportin palauttaa jo vuoden 2019 osalta 
alkuperäisessä aikataulussa OKM:n nettisivuilta löytyvällä selvityslomakkeella? 
 

• Vuoden 2019 strategiarahoituksen – ei myöskään vuoden 2020 – raportoinnin ohjeistusta  
ei ole vielä päätetty ja siitä informoidaan erikseen.  
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