
Linjauksia opintoryhmätoiminnan tukemiseen 

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 

Opintoryhmätuki vuonna 2022 on enintään 500 euroa vähintään 30 opintotuntia (á 45 min.) 
kestäneestä yhteisestä omaehtoisesta työskentelystä, jonka aikana opitaan ryhmän jäsenille 
uusia tietoja ja taitoja.  

Ryhmässä tulee olla mukana vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä ja työskentelyn tulee 
olla tavoitteellista, yhteisöllistä ja luonteeltaan toimintaa kehittävää. Yhteisöllisessä 
toiminnassa ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja toimivat yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Perusharrastustoimintaan ilman erillistä kehittämistavoitetta tai tuotosta ei 
voida myöntää tukea. 

Opintoryhmätukeen ovat oikeutettuja rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröitymättömät 
yhteisöt ja vapaat toimintaryhmät. Työ- tai opiskeluajalla tapahtunut toiminta ei oikeuta 
opintoryhmätukeen.  

Etusijalla tuen saamiseksi ovat vertaisoppimiseen perustuvat ryhmät. Kouluttajavetoiseen 
toimintaan haetaan ensisijaisesti kurssitukea.  

Yhteen produktioon tai kehittämistoimintaan myönnetään opintoryhmätukea vain kerran. 
Samaan kehittämiskohteeseen tai tuotokseen tähtäävä toiminta ei voi saada sekä 
kurssitukea että opintoryhmätukea, eikä tukea voi hakea useammasta opintokeskuksesta. 

Opintoryhmä maksaa itse kaikki toiminnastaan aiheutuneet kulut. Tuki maksetaan 
takautuvasti sen jälkeen, kun toiminnan kuvaus, osallistujatiedot ja kuluselvitys on tehty 
Skaftuki-järjestelmään. 

Tukeen oikeuttavia kuluja ovat opiskeluun välittömästi liittyvät kulut kotimaassa. 
Ulkomailla tapahtuneeseen toimintaan ei voida myöntää opintoryhmätukea. 

Kansalaisfoorumi käyttää opintoryhmän ja sen kustannusten hyväksymisessä 
opintoryhmätuen piiriin tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkintaa. 

Opintoryhmätuen piiriin hyväksyttäviä menoja voivat olla esimerkiksi: 

• Ohjaajasta aiheutuneet kulut, kuten esim. opetuspalkkiot sivukuluineen, ohjaajan
matka- ja majoituskulut sekä päivärahat

• Ryhmän jäsenten opintokäynti tai opintomatkakulut kotimaassa

• Opintoryhmän toiminnassaan käyttämien tilojen ja oppimiseen käytettävien
välineiden vuokrat (ei kuitenkaan laskennallisia oman tilan kulujyvityksiä)

• Oppimiseen tai kehittämiseen liittyvän opintomateriaalin hankinnasta tai
vuokraamisesta aiheutuneet kulut. Materiaalikulut on eriteltävä
opintoryhmähakemuksessa ja selvityksessä, jotta tukipäätöksen tekeminen on
mahdollista

• Opintoryhmän kohtuulliset kahvi- ja ruokailukulut. Ei kuitenkaan ryhmän
ulkopuolisille tarkoitettu tarjoilu

• Muut perustellusti opiskeltavaan aiheeseen kohdistuvat kulut. Kulut on eriteltävä
opintoryhmähakemuksessa ja selvityksessä, jotta tukipäätöksen tekeminen on
mahdollista



Opintoryhmätuen piiriin ei voi sisällyttää esimerkiksi: 

• Yhdistyksen yleishallintokuluja tai vakituisen henkilöstön palkkakuluja  

• Yhdistyksen tapahtumiin, juhliin, myyjäisiin, vuosikokouksiin, virkistystoimintaan 
liittyviä kuluja 

• Opintoryhmän tuotokseen liittyviä palkkakuluja (esim. valo- tai äänihenkilöstön, 
taustamuusikoiden, kuvaajan, mainostoimiston, tms. palkkio), elleivät ne 
suoranaisesti edesauta ryhmän jäsenten oppimisprosessia  

• Tuotoksen esittämiseen liittyviä kuluja (esim. esiintymis- tai näyttelytilan vuokra, 
tapahtuman kahvio- tai arpajaishankintoja, lupamaksut, tapahtumailmoitukset) 

• Laskennallisia tilakustannuksia, mikäli järjestäjä omistaa koulutustilan tai hallinnoi 
tilaa kokoaikaisella vuokrasopimuksella.  

• Ostettuja tuotteita tai palveluja, mikäli eivät suoranaisesti liity ryhmän oppimiseen 
(esim. painatuksesta aiheutuneet kulut, myytävän tuotteen hankkimisesta 
aiheutuvat kulut, kuten julisteet tms. mainosmateriaali) 

• Jos kyseisen toiminnan järjestämiseen tulee valtion tukea myös muuta kautta (esim.  
STEA-rahoitus, muut opintokeskukset, kansalaisopistot, ESR-hanke). 

• Ohjaajan opintomatkoja tai kursseja 

• Esiintymiskorvauksia 

• Yhdistyksen muuhun toimintaan liittyviä hankintoja (esim. Domain tai kotisivutilan 
vuosimaksut) 

 

Esimerkkejä kulueristä, joiden hyväksyminen opintoryhmätuen piiriin harkitaan 
tapauskohtaisesti: Perusteltava hakemuksessa ja eriteltävä selvityksessä 

• Käsikirjoituksesta, sävellyksestä, sovituksesta, koreografiasta, aiheutuneet kulut, jos 
se liittyy suoraan opintoryhmän oppimiseen 

• Esitysoikeusmaksut (teatteriteksti, gramex, teosto) 

• Ryhmän jäsenten henkilökohtaiset välineet tai niiden huolto/korjaus, (esim soitin tai 
sen tarvike) 

• Ryhmän yhteiset hankinnat (esim. äänentoistolaitteet) 

 

Opintoryhmätukeen liittyvissä asioissa voit laittaa viestiä info@skaftuki.fi 
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