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Kurssituki kattaa kaikissa tilanteissa enintään 50 % kuluista. Tämän lisäksi tuntikohtaiset tuen mak-

simit ovat: 

 

Jäsenjärjestöille enintään 26 euroa/opintotunti (á 45 min.), kun yhdistys on itse maksanut kaikki 

kurssiin liittyvät kulut.

• Jos kouluttajien palkkiot hoidetaan Kansalaisfoorumin palkanlaskennan kautta, kurssin ko-

konaiskuluihin kohdistetaan tukea enintään 21 euroa/opintotunti. 

 

Muille järjestöille enintään 22 euroa/opintotunti (á 45 min.), kun yhdistys on itse maksanut kaikki 

kurssiin liittyvät kulut 

• Jos kouluttajien palkkiot hoidetaan Kansalaisfoorumin palkanlaskennan kautta, kurssin ko-

konaiskuluihin kohdistetaan tukea enintään 17 euroa/opintotunti. 

 
Kurssituen piiriin hyväksyttäviä menoja ovat kurssin järjestämän yhdistyksen  

maksamat: 

• opetuspalkkiot sivukuluineen 

• kouluttajien matka- ja majoituskulut sekä päivärahat 

• muiden opetukseen kiinteästi liittyvien tehtävien kustannukset (esim. verkkokoulutuksen 

tekninen tuki, piirustuskurssin malli, tanssikurssin säestäjä) 

• kurssilaisten matka- ja majoituskulut 

• koulutustilojen ja -välineiden vuokrat 

• koulutuksen markkinointi ja tiedotus 

• koulutusmateriaali ja -aineisto 

• kurssilaisten kahvi- ja ruokailukulut 

• muut perustellusti kurssiin kohdistuvat ja välittömästi kurssista aiheutuvat kulut 

 

Kansalaisfoorumi käyttää kohtuullisuusharkintaa kustannusten hyväksymisessä kurssituen piiriin. 

 

Kurssitukeen liittyviä rajoituksia 
  

• Kurssikuluna Skaftukeen ei saa ilmoittaa kuluja kurssin järjestäjän vakituisen henkilöstön 
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palkoista (tuntiopettajan palkkakulut ovat tuen piirissä). 

• Kurssikuluna Skaftukeen ei saa ilmoittaa laskennallisia kurssitilakustannuksia, mikäli kurssin 

järjestäjä omistaa koulutustilana käytetyn kiinteistön tai koulutustilasta on jatkuva vuokraso-

pimus. 

• Kurssiohjelmaan tulee merkitä ruokailuajat ja muut opetustauot, ja niitä ei lasketa mukaan 

opetustunteihin. 

• Retkiin ja tutustumiskäynteihin liittyviä kuluja tuetaan vain opastuksen ajan ja hankintaku-

lun osalta silloin kun retki on osa laajempaa kurssikokonaisuutta ja sisällöllisesti opinnolli-

sesti täydentää muuta kurssisisältöä. Yritysvierailut eivät ole tuettua kurssiaikaa. 

• Kurssitukea ei pääsääntöisesti voi käyttää koulutuksiin, joiden järjestämiseen tulee valtion 

tukea myös muuta kautta (esimerkiksi muiden sivistysliittojen kurssituki tai kansalaisopis-

tot). Muilta rahoittajilta pitää erikseen varmistaa, voiko heidän myöntämänsä rahoituksen 

omakustannusosuutena käyttää kurssitoimintaan kohdistuvaa valtionosuutta (esim. STEA, 

ESR tai muut hankerahoitukset).  

• Koulutuksia, jotka sisältyvät yhdistyksen elinkeinotoimintaan, ei tueta (yleensä tulo- ja arvon-

lisäverovelvollista). Tukea voidaan kuitenkin hakea, jos yleishyödyllisellä yhdistyksellä on voi-

massa elinkeinotoiminnaksi tulkittua koulutustoimintaa koskeva veronhuojennuspäätös. 

 

– Lisäohjeita tuntiopettajien palkkojen ilmoittamiseen

Tilanteissa, joissa henkilökuntaa on palkattu kokonaan tai osittain tuntiopettajan toimenkuvalla toi-

mitaan seuraavasti: sen kurssin/niiden kurssien osuus, johon haetaan Kansalaisfoorumilta tukea, 

eritellään palkkalaskelmaan näkyviin kurssikohtaisesti.  

Yhdistyksenne muun vakituisen henkilöstön kuukausipalkkakulujen osuuksia ei voi ilmoittaa kurssin 

kustannuksiin, vaikka he toimisivatkin satunnaisesti kurssin kouluttajina. 

Kurssien suunnitteluun ja ennakkovalmisteluihin kuluvan ajan palkkakustannuksia ei voi ilmoittaa 

kurssikuluksi. 

Kurssitilaisuudesta syntyvät henkilöstön matka-, majoitus-, ja ruokailukulut voi ilmoittaa kurssiku-

luksi riippumatta siitä, onko kyseessä kurssin järjestäjä vai kouluttaja.  

 

Kurssitukeen liittyvissä asioissa voit laittaa viestiä info@skaftuki.fi 
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