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NÄIN JÄRJESTÄT KURSSIN - Opintokeskuksen tuki kurssin järjestäjille  
   
Kansalaisfoorumi tukee yhdistyksiä niiden koulutuksessa. Jos yhdistyksesi ei ole aiemmin järjestänyt 

koulutusta Kansalaisfoorumin kanssa, laita ensin lyhyt kuvaus yhdistyksestäsi sähköpostiin info@skaftuki.fi. 

Otamme sinuun yhteyttä ja opastamme alkuun kurssituen hakemisessa (mm. käyttäjätunnukset Skaftuki.fi-

verkkopalveluun).  Kurssituki kohdennetaan kaikenlaisiin koulutustilaisuuksiin, myös esim. webinaareihin ja 

luentotilaisuuksiin, tässä ohjeessa yleisnimikkeellä kurssi. 

Kun yhdistyksesi haluaa järjestää kurssin, voitte saada Kansalaisfoorumilta apua koulutussuunnitteluun ja 

taloudellista tukea kurssikulujen kattamiseen. Tuen saanti edellyttää, että Kansalaisfoorumi on varannut 

kurssia järjestävän yhdistyksen käyttöön opintotunteja ja että koulutus on aikuisopiskelua (laki vapaasta 

sivistystyöstä) ja täyttää näihin ohjeisiin kirjatut reunaehdot.   

Kansalaisfoorumilla on vuosittain käytössään rajallinen määrä kurssitukea, joten varmimmin saatte tukea 

hakemalla sitä varsinaiseen hakuaikaan eli edellisen vuoden marraskuussa.   

Kurssikulujen kattamiseen opintokeskus antaa taloudellista tukea kurssin opintotuntien ja kustannusten 

määrän mukaan (ks. kuluohje kurssitukeen 2022).   

Kansalaisfoorumin tukeman kurssin reunaehtoja ovat    

• Kurssilla on oltava vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä osallistujaa.   

• Kurssi tulee järjestää Suomessa.    

• Kurssiin ei kohdennu päällekkäistä taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta, 

esimerkiksi STEA:lta.    

     

IDEOI KURSSI JA HAE KURSSITUKEA  
  
Hae kurssien opintotunnit tulevalle vuodelle marraskuun aikana Skaftuki-verkkopalvelussa 

(tuntikiintiöhakemus).  

Voit hakea vuoden mittaan kurssitukea myös kursseille, joihin ei ole etukäteen varattu opintotunteja: laita 

sähköpostia osoitteeseen info@skaftuki.fi. Katsomme tilannekohtaisesti, voimmeko myöntää niille tukea.   

   

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten kurssi tukee tai kehittää yhdistyksen toimintaa tulevana vuonna. 

Yhdistyksenne on hyvä miettiä ennalta, mitä haluatte oppia ja kehittää.   

• Miksi kurssi järjestetään? Mitä on tarve oppia?   

• Mitkä ovat osallistujien tarpeet ja/tai mitä järjestävä yhdistys haluaa kehittää kurssin avulla?   

• Kenelle kurssi järjestetään? Millaisia kohderyhmiä tavoitellaan?  

• Kurssin käytännön järjestelyt? Millainen kurssipaikka tarvitaan?   

• Mitkä ovat kurssin järjestämiseen tarvittavat taloudelliset resurssit?    

Voit kääntyä puoleemme sopivan kouluttajan tai oppimista tukevien menetelmien löytämiseksi kurssille.    

   

  

mailto:info@skafnet.fi
https://kansalaisfoorumi.fi/wp-content/uploads/2021/12/kuluohje_kurssitukeen_2022.pdf
mailto:info@skaftuki.fi
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SUUNNITTELE KURSSI  
   
Hyvin suunniteltu kurssi on puoliksi tehty.    

Kurssisuunnittelussa voit käyttää apuna muistilistaa:     

• Osallistujien määrittely: kenelle kurssi on?   

• Kurssin tavoitteiden määrittely ja sisällön täsmentäminen   

• Ohjelman laatiminen:    

o mikä on sopiva sisältöjen järjestys?   

o mitkä ovat innostavat ja oppimista parhaiten edistävät työskentelytavat?   

o mikä on sopiva kurssiaika ja -rytmitys?   

• Kouluttajan varaaminen (sopimus) ja tilavaraukset    

• Kurssibudjetin laatiminen ja osanottomaksun määrittäminen   

• Valmistelujen aikataulutus: tiedotus, ilmoittautumiset yms.   

• Viestinnän/markkinoinnin suunnittelu ja toteutus   

• Kurssisuunnitelman kirjaaminen Skaftuki-verkkopalveluun, jotta Kansalaisfoorumilta saadaan 

vahvistus siihen, että kurssi otetaan opintokeskustuen piiriin.   

    

Kurssisuunnitelma Skaftuki-palveluun   
  
Tee kurssisuunnitelma Skaftuki-verkkopalveluun kolme viikkoa ennen kurssia. Kurssisuunnitelman pääset 

tekemään saatuasi tiedon vuosikiintiöstä tammikuussa. Kurssisuunnitelmaan kirjataan seuraavat 

asiat: kurssin perustiedot, tavoite ja tarkempi ohjelma.    

Kurssin kesto lasketaan opintotunteina. Opintotunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin voi toteuttaa ilta-, 

päivä- tai viikonloppukurssina, yhtenä tai useampana päivänä. Kurssi voidaan myös toteuttaa kokonaan tai 

osaksi verkkokurssina. Emme tue koko kalenterivuoden kestäviä kursseja, maksimipituus on lukukausi.    

Kurssin kestoon ei lasketa taukoja.  Kurssien opintotunnit lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan.    

Jos kurssilla käytetään ryhmäopetusta, tulee kussakin opetusryhmässä olla vähintään kuusi henkilöä / 

ryhmä. Ryhmäopetus tapahtuu erillisessä koulutustilassa kouluttajan ohjaamana. Vain tässä tapauksessa 

rinnakkaisryhmät voidaan laskea opintotunteihin. Kurssilaisten jakautuminen omatoimisesti ohjautuviin 

ryhmätöihin ei siis tarkoita, että kurssin kokonaistunteihin voidaan laskea ryhmätyötunneista rinnakkaisia 

tunteja.   

  

Suunnittele talous   
  
Kurssin talouden suunnittelussa auttaa ennakoiva kulujen arviointi. Voit käyttää apuna 

esimerkiksi seuraavaa pohjaa:   
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KURSSIN TALOUSARVIO         Menot      Tulot   

Kansalaisfoorumin kurssituki         

Osanottomaksut         

Muut tulot         

Kouluttajien palkkiot, brutto         

Kouluttajapalkkioiden lomakorvaukset (9 %)         

Palkkojen sivukulut (työnantajamaksut, noin   

20 %)   

      

Kouluttajien matkat ja päivärahat         

Kouluttajien majoituskulut         

Koulutusmateriaali- ja aineistokulut         

Koulutustila- ja opetusvälinevuokrat         

Kurssilaisten matkakulut         

Kurssilaisten majoituskulut         

Markkinointi ja tiedotus         

Muut kulut, esim. kahvi- tai ruokailukulut       

Menot yhteensä          

Tulot yhteensä     

Tulos   

   

      

   

Buukkaa, tiedota ja markkinoi   
  
Etsi koulutuksellesi sopiva kouluttaja ja tee hänen kanssaan sopimus. Tehkää yhdessä kouluttajan kanssa 

kurssisuunnitelmaan tarvittava kurssiohjelma. 

Varaa hyvissä ajoin tarvittavat koulutus- ja majoitustilat ja suunnittele kurssitarjoilut. Tilojen on hyvä olla 

esteettömät ja saavutettavat kaikille.    

Mieti, mitä kautta tavoitat mahdolliset osallistujat ja miten hoidatte kurssilaisten rekrytoinnin. Samoin 

ennalta on hyvä suunnitella, miten otatte vastaan ilmoittautumiset ja miten annatte tiedon kurssin 

toteutumisesta ilmoittautuneille.    

Markkinoi kurssiasi. Muista käyttää markkinoinnissa (esimerkiksi lehti-ilmoituksissa ja verkkosivuilla) sekä 

kurssimateriaaleissa Kansalaisfoorumin logoa ja mainintaa ”Koulutus järjestetään Kansalaisfoorumin 
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tuella.” Voit ladata Kansalaisfoorumin logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulostettaviin materiaaleihin 

osoitteesta www.kansalaisfoorumi.fi/logot   

    

TOTEUTA KURSSI  
   
Toteuta innostava ja antoisa kurssi! Kurssilla on tärkeää osallisuus, vuorovaikutteisuus ja yhdenvertaisuus.   

Kerää osallistujien tiedot, määrällisinä osallistujatietoina sukupuoli- ja ns. netto-opiskelijatiedot (netto-

opiskelija on kuluvana kalenterivuonna ensimmäistä kertaa Kansalaisfoorumin kurssille osallistuva). Voit 

käyttää apuna osallistujatietolomaketta, jonka löydät Skaftuki-verkkopalvelusta. Ilman osallistujatietoja 

emme voi maksaa kurssitukea. Osallistujien nimilistaa ei tarvitse toimittaa Kansalaisfoorumiin, mutta se on 

mahdollista lisätä kurssiselvityksen liitetietona. Kansalaisfoorumi kysyy satunnaisotannalla pistokokeena 

myös kurssin osallistujien nimilistaa: muista siis säilyttää osallistujalista.     

Kerro kurssilaisille Kansalaisfoorumista kotisivujen ja esittelyvideon avulla.   

Jos kurssi peruuntuu tai siirtyy, ilmoita siitä mahdollisimman pian myös Kansalaisfoorumille. 

Kurssisuunnitelman voit poistaa Skaftuki-palvelussa itse, mutta ajankohdan siirtymisestä on 

viestitettävä info@skaftuki.fi.   

Kerää palautetta kurssin osallistujilta niin saat työkaluja kurssin arviointiin ja kehittämiseen. Palaute on 

tärkeää sekä kurssin järjestäjille että kouluttajille.   

   

KURSSIN JÄLKEEN  
   
Kurssin jälkeen -muistilista:   

• Kiitä kouluttajia ja kurssilaisia   

• Kerää kurssipalaute (jos ei tehty kurssilla)   

• Hoida kustannukset 

• Arvioi kurssin onnistumista ja hyödynnä kehittämisideat   

• Tee kurssiselvitys Skaftuki-palvelussa   

    

Kurssiselvitys Skaftuki-palveluun   
  
Kurssiselvityksen osat ovat osallistujatiedot ja kuluerittely. Tee kurssiselvitys kuukauden kuluessa kurssin 

päättymisestä Skaftuki-palvelussa. Selvityksen viivästymisestä voi seurata kurssille varatun tuen epääminen 

tai väheneminen.      

Osallistujatiedot   

Osallistujatietoina kerätään aina määrälliset tiedot: sukupuoli- ja ns. netto-opiskelijatiedot). Kurssin 

osallistujien nimiä ei tarvitse liittää kurssiselvitykseen. Osallistujalistaa Kansalaisfoorumi kysyy 

satunnaisotannalla.   

Kuluerittely   

Erittele kurssin kulut Skaftuki-palvelun pyytämien kulukohtien mukaan:   

http://www.kansalaisfoorumi.fi/logot
https://kansalaisfoorumi.fi/
https://youtu.be/UjMamVf9f8k
mailto:info@skaftuki.fi
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• maksetut opetuspalkkiot sivukuluineen   

• kouluttajien matkat ja päivärahat   

• kouluttajien majoitus   

• koulutusmateriaali- ja aineistokulut   

• koulutustilojen vuokrat   

• markkinointi ja tiedotus   

• osallistujien matkakulut   

• osallistujien majoituskulut   

• muut koulutuskulut   

On tärkeää, että ilmoitat kurssin kaikki kulut Kansalaisfoorumille. Näin saamme näkyviin koulutustoiminnan 

kaikki kulut, mikä puolestaan vaikuttaa jatkossa valtion myöntämään kurssitoiminnan rahoitukseen. 

Kouluttajien palkanmaksun käytännön hoitamiseksi on olemassa kaksi vaihtoehtoista käytäntöä:   

1. Kurssin järjestäjä maksaa palkat ja matkakorvaukset ja hoitaa työnantajan sivukulut.   

 

2. Kansalaisfoorumi maksaa palkka- ja matkakorvaukset kurssin järjestäjän puolesta. Huomaathan, 

että tällöin kurssituki on pienempi.    

Kurssin järjestäjä laittaa palkka- ja matkakorvaukset sekä verokortit ja tarvittavat muut 

aineistot kurssiselvityksen liitteeksi ja Kansalaisfoorumi hoitaa palkanlaskennan ja -maksatuksen. 

Tällöin järjestäjä maksaa opintokeskuksen lähettämän laskun kurssin omavastuuosuudesta.   

    
Kurssiselvityksen liitteiksi voi tallentaa:    

• kurssin osallistujaluettelon   

• kurssiohjelman (jos ohjelma on muuttunut tai täydentynyt suunnitelmavaiheen jälkeen)    

• kouluttajan palkkio- ja matkalasku(t)    

• muita tositteita kurssikuluista   

• kurssiarvioinnin tai sen yhteenvedon   

Liitetietojen keräämistä ja tallentamista helpottamaan Kansalaisfoorumi tarjoaa kurssin järjestäjän 

käyttöön lomakepohjia. Löydät ne Skaftuki-verkkopalvelusta kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”.    

 

Lomakkeet avuksesi   
   
Kurssiohjelma (lomakemalli)    

Opintotunnin pituus on 45 minuuttia. Ohjelmassa tulee olla päivämäärät, tuntien alkamis- ja päättymisaika, 

opetustauot (esim. ruokailu), opetusaiheet, työmuodot, kouluttaja(t) ja kouluttajien tuntimäärät.      

Kouluttajan palkkio- ja matkalasku (lomakemalli)   

Suosittelemme, että kouluttajien palkkiot maksaa kurssin järjestäjä. Vaihtoehtoisesti Kansalaisfoorumi voi 

hoitaa palkkionmaksun, mutta tällöin kurssituki on pienempi.     

Palkanlaskennan voi itse hoitaa sivustolla https://www.palkka.fi/.  Palkkaus-palvelusta 

https://www.palkkaus.fi/ löytyy sekä tietoa että mahdollisuus käyttää palkanmaksupalvelua.   

 

https://www.palkka.fi/
https://www.palkkaus.fi/
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Kun Kansalaisfoorumi maksaa kouluttajien palkkiot, maksamista varten palkkio- ja 

matkalaskulomakkeeseen on liitettävä verokortti. Palkkiosta pidätetään 60 % veroa, jos verokortti 

puuttuu. Kansalaisfoorumi maksaa palkkioita kouluttajille kunkin kuukauden 7. päivänä. Palkka-ajoon 

ehtivät lomakkeet kurssiselvityksistä, jotka on tallennettu Skaftuki-palveluun ko. kuukauden ensimmäisenä 

päivänä. Heinäkuussa ei ole Kansalaisfoorumissa palkka-ajoa.   

Kouluttajien matkat ja päivärahat maksaa kurssin järjestäjä tai Kansalaisfoorumi.  Matka- ja päivärahoja 

maksettaessa kouluttajan tulee täyttää lomakkeen alaosaan matkan alkamis- ja päättymispäivät ja 

kellonajat. Matkat ja päivärahat korvataan enintään verohallinnon matkustusohjesäännön mukaan 

(ks. vero.fi). Matkaliput ja muut matkasta syntyneet kulutositteet (esim. parkkimaksu, taksikuitti) on 

liitettävä mukaan.    

Kouluttajan palkkio- ja matkalaskun allekirjoittaa kurssin kouluttaja (ei kurssin järjestäjä).    

   

Kouluttajan sopimusmalli   

Tee kouluttajan kanssa työsopimus. Voit käyttää pohjana esimerkiksi: https://tyosopimus.fi/wp-

content/uploads/2013/09/tyosopimuspohja.pdf  

 

Kansalaisfoorumi suosittelee soveltamaan kouluttajien sopimuksissa yksityisen opetusalan 

työehtosopimusta: https://www.sivista.fi/wp-

content/uploads/2018/10/Yksityisen_opetusalan_tyoehtosopimus_2018_2021.pdf   

 
   

YHTEYSTIEDOT   
  
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä! Kysymykset pyydämme ensisijaisesti sähköpostiin info@skaftuki.fi   

Kansalaisfoorumin Skaftuki-tiimissä kurssin järjestäjiä opastavat Tuula Hyystinmäki, 045 657 7358 

ja Minna Lepistö, 044 298 1708. Opintoryhmiä opastaa Pekka Kinnunen, 040-563 2783.     

Maksuliikenne ja palkanlaskenta:   

Elli Kekäläinen, maksuliikenne, puh.  045 6577 359, elli.kekalainen@kansalaisfoorumi.fi    

Heidi Hautabakka, palkanlaskenta, puh. 050 554 4804, heidi.hautabakka@kansalaisfoorumi.fi   

kansalaisfoorumi.fi   

   

    

  

 

https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2018/10/Yksityisen_opetusalan_tyoehtosopimus_2018_2021.pdf
https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2018/10/Yksityisen_opetusalan_tyoehtosopimus_2018_2021.pdf
mailto:info@skaftuki.fi
mailto:elli.kekalainen@kansalaisfoorumi.fi
mailto:heidi.hautabakka@kansalaisfoorumi.fi
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