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Asia OKM Täydennyspyyntö korkeakouluille 'Erityisavustus korkeakouluille 

opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin' 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten ohjeet ovat täsmentyneet helmikuussa 
erityisavustushaun avatuksi julistamisen jälkeen. Valtionavustustyöryhmän 
ohjeistuksen mukaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden erityisavustuksessa 
tulee noudattaa uusia ehtoja ja rajoituksia. Pyydämme korkeakouluja ystävällisesti 
täydentämään hakemusten talousarvioita alla olevan ohjeen mukaan 
hankehakemusten vertailtavuuden vuoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi
pyytää suunnitelman ja talousarvion päivitystä vielä rahoituspäätöksen jälkeen.

Päätöksissä noudatetaan pääsääntöisesti opetus- ja kulttuuriministeriön määräystä 
koskien erityisavustukseen liittyviä ehtoja ja rajoituksia (OKM/4/091/2017). Määräys 
löytyy osoitteesta:
http://minedu.fi/documents/1410845/4121355/Erityisavustuksen+ehdot+ja+rajoitukset/1
d984288-9134-4ae6-ad31-266ec66f9a2f. Mikäli ehdoista ja määräyksistä poiketaan, se 
ilmenee päätöksessä. 

Täydennyksenä pyydetty tiedosto on tämän kirjeen liitteenä. Tiedosto löytyy myös 
opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta hakuilmoituksen yhteydestä osoitteesta:  
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-
opettajankoulutuksen-kehittamishankkeet

Täytetty talousarvioliite palautetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelun 
kautta: https://asiointi.minedu.fi/okm?lang=fi&idtype=2  

Tiedosto liitetään asiointipalvelussa korkeakoulun omaan alkuperäiseen hakemukseen. 
Asiointipalvelussa valitaan ensin Omat hakemukset -sivu ja sieltä Lähetetyt-välilehti. 
Lähetetyt-välilehdellä on Täydennä-linkki, johon täytetyn tiedoston voi liittää. Linkki on 
käytettävissä 12.4.2017 klo 16:15.  
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Poikkeamat/täsmennykset erityisavustukseen liittyviä ehdoista ja rajoituksista 
(OKM/4/091/2017)

 Hankkeen arvonlisäverot kirjataan korkeakoulun arvonlisäverokompensaatioon 
eli niitä ei kirjata hankkeen kustannuksiksi.

 Avustuksella rahoitettavien investointien tulee olla hankkeen aikana 
toteutettavia erityisiä hankintoja, jolloin toteuttamisajankohtaa koskevaa 
rajoitusta ei noudateta.

 Yleiskustannuksia voidaan kohdentaa laskennallisena eränä enintään 15 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista ilman kulukohtaista todentamista ehdoista ja 
rajoituksista poiketen. Yleiskustannuksilla katetaan hankkeen välilliset 
kustannukset kuten esimerkiksi yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnon 
kustannukset ja tilakustannukset ml. sähkö ja vesi sekä työasemat ja 
matkapuhelimet niihin liittyvine kuluineen.

 Avustuksesta annettavan selvitykseen on liitettävä avustuksen käyttöajalta: 
- välittömistä tuotoista ja kuluista kustannuspaikkaa (projektia) 

vastaava pääkirja
- tieto projektille sisäisessä kirjanpidossa kohdennetuista 

yleiskustannuksista ja muista vastaavista menoeristä.

 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo 
palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille ja hänellä on 
edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka. 

 Kilpailuttamisraja projektille hankittaville palveluille ja hankinnoille on 30 000 e 
ehdoissa mainituissa rajoista poiketen. 

Lisätietoja hakemuksen täydentämisestä:

talousarvio: Eija Somervuori (eija.somervuori@minedu.fi) puh. 0295 3 30415
asiointipalvelu: Satu Lindberg (asiointi-okm@minedu.fi)

Ylijohtaja Tapio Kosunen

Opetusneuvos Armi Mikkola

Liitteet Liite 1: Talousarvion kustannuksia täydentävä lomake 

Jakelu Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
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Jyväskylän yliopisto
Lapin Yliopisto
Oulun yliopisto
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tiedoksi OKM/Sanna Vahtivuori-Hänninen
OKM/KTPO


