
  

 
 

   

 

KANSALAISFOORUMIN KULUOHJE KURSSITUKEEN 2023   
 

KURSSITUEN MÄÄRÄ 2023 
 

Kurssituki on enintään 50 % kuluista. Tämän lisäksi tuntikohtaiset tuen maksimit ovat: 

Jäsenjärjestöille enintään 27 euroa/opintotunti (á 45 min.) 

Muille järjestöille enintään 23 euroa/opintotunti (á 45 min.) 

 

TUETTAVAT KULUT 

 

Kulujen tulee olla välittömästi koulutustilaisuudesta aiheutuneita. 

 
Kurssituen piiriin hyväksyttäviä menoja ovat kurssin järjestämän yhdistyksen maksamat: 

• opetuspalkkiot (laskulla maksetut tai bruttopalkka+ työnantajan sivukulut) 

• kouluttajien matka- ja majoituskulut sekä päivärahat 

• muiden opetukseen kiinteästi liittyvien tehtävien kustannukset (esim. verkkokoulutuksen 

tekninen tuki, piirustuskurssin malli, tanssikurssin säestäjä) 

• kurssilaisten matka- ja majoituskulut 

• koulutustilakulut ja koulutusvälineiden vuokrat 

• koulutuksen markkinointi ja tiedotus 

• koulutusmateriaali ja -aineisto 

• kurssilaisten kahvi- ja ruokailukulut 

• oman henkilöstön palkkakulut kurssin kouluttajana toimimisen ajalta (edellyttää työaika- ja 

palkkaerittelyä) 

• oman toimitilan kulut kurssiajalta (edellyttää koulutustilakulun kohdistamislaskelmaa) 

• muut perustellusti kurssiin kohdistuvat ja välittömästi kurssista aiheutuvat kulut 

 

Kansalaisfoorumi käyttää kohtuullisuusharkintaa kustannusten hyväksymisessä kurssituen piiriin. 

 

KURSSITUKEEN LIITTYVIÄ RAJOITUKSIA 
  

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

opetustunteihin. 

• Retkeen ja tutustumiskäyntiin liittyvää kuluja tuetaan vain opastuksen ajalta ja opastuskulun 

osalta silloin kun retki on osa laajempaa kurssikokonaisuutta ja opinnollisesti täydentää 

muuta kurssisisältöä. Vain yksi opastettu tutustumiskohde/kurssi sisällytetään tuettaviin tun-

teihin. Yritysvierailut eivät ole tuettua kurssiaikaa. 

• Kurssitukea ei voi käyttää koulutuksiin, joiden järjestämiseen tulee valtion tukea myös muuta 

kautta (esimerkiksi muiden sivistysliittojen kurssituki tai kansalais- ja kansanopistot). Muilta 

rahoittajilta pitää erikseen varmistaa, voiko Kansalaisfoorumille ilmoitettuja kuluja sisällyttää 

hankkeen kuluiksi ja voiko heidän myöntämänsä rahoituksen omakustannusosuutena käyttää 

Kansalaisfoorumilta kurssitoimintaan kohdistuvaa valtionosuutta (esim. STEA, ESR tai muut 

hanke-rahoitukset).  

• Koulutuksia, jotka sisältyvät yhdistyksen elinkeinotoimintaan, ei tueta (yleensä tulo- ja 
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arvonlisäverovelvollista). Tukea voidaan kuitenkin hakea, jos yleishyödyllisellä yhdistyksellä 

on voimassa elinkeinotoiminnaksi tulkittua koulutustoimintaa koskeva veronhuojennuspää-

tös. 

 

 

OHJEITA KULUJEN ERITTELYYN 

Kouluttajan palkkakustannukset  

• Vakituisen henkilöstön (siis ei pelkästään kurssia varten palkattu) toimiessa kurssilla koulut-

tajana: sen kurssin/niiden kurssien osuus palkkakuluista, johon haetaan Kansalaisfoorumilta 

tukea, eritellään palkkalaskelmaan ja työaikaseurantaan näkyviin kurssikohtai-

sesti.   Tuntiopettajan, joka kouluttaa monella eri kurssilla, palkkalaskelmassa ja työaikaseu-

rannassa tulee myös näkyä kurssikohtaiset erittelyt.  

• Kurssin suunnitteluun, ennakkovalmisteluihin, kurssiajalla ja kurssin jälkeen tapahtuvaan 

muuhun kuin koulutustyöhön (organisointi ja hallintotyötä) kuluvan ajan palkkakustannuksia 

ei voi ilmoittaa kurssikuluksi. 

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

kurssikuluksi sekä kurssin järjestäjän että kouluttajan roolissa toimittaessa.  

Toimitilakustannukset 

• Kurssikuluna Skaftukeen voi ilmoittaa koulutustilakustannuksia, mikäli kurssin järjestäjä 

omistaa koulutustilana käytetyn kiinteistön tai koulutustilasta on laajempi kuin kurssin aikai-

nen vuokrasopimus.   

• Mikäli ‘oman tilan’ kuluja ilmoitetaan, tilakuluista on laadittava kohdistamislaskelma, 

jossa näkyvät tilakulut kokonaisuudessaan eriteltynä, koulutustilan osuus tilakokonaisuu-

desta ja koulutusajalle kohdistuva käyttöaikaosuus.   

• Kohdistamislaskelmaan ei saa kirjata kiinteistökuluista maanvuokraa, lainojen hoitokuluja, 

laskennallisia korkoja ja poistoja.  

• Kohdistamislaskelma voidaan tehdä viimeisimmän tilinpäätöksen pohjalta silloin kun kulu-

van vuodet tilakulut eivät ole kokonaisuudessaan tiedossa. 

 

TOSITEPYYNNÖT 

• Kurssien kulutositteet ja osanottajatiedot on pyydettäessä toimitettava Kansalaisfoorumille. 

Tietoja tarkistetaan satunnaisilla tositepyynnöillä tuen maksamisen yhteydessä. 

• Tarkistukseen toimitetaan tositteet kaikista kuluista, jotka on merkitty kuluerittelyyn Skaf-

tuki-verkkopalvelussa. Dokumentit palkkalaskelmista ja työajanseurannasta sekä tilakulujen 

kohdistamislaskelma tulee myös liittää tositteisiin, mikäli näitä eriteltäviä kulueriä on kurssin 

kuluiksi ilmoitettu.  

• Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen tai sisällölliset puutteet johtavat tuen epäämi-

seen tai vähentämiseen. 

  

 

Kurssitukeen liittyvissä asioissa voit laittaa viestiä info@skaftuki.fi 
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