MAASEUDUN SIVISTYSLIITON TUNTITUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE
MSL:n jäsenjärjestöt, kuten Suomen Kylät ja siihen kuuluvat yhdistykset, voivat hakea taloudellista tukea
järjestämilleen luennoille ja kursseille. Yhdistys voi järjestää tilaisuuden itse tai yhdessä jonkin toisen yhdistyksen,
kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa.
Luennon / kurssin järjestämiseksi tarvitaan:
Kouluttaja: Luennolle / kurssille tarvitaan asiaan perehtynyt kouluttaja. Kouluttajana voi kuitenkin toimia joku
yhdistyksen jäsenistä, jolla on aiheeseen liittyvä osaaminen. Opiskelumenetelminä voivat olla esim. luennot,
alustukset ja keskustelu, työpajat tai opiskeluun liittyvä opintomatka. Tukea saa myös verkko-opetuksesta.
Osallistujat: Luennolle / kurssille tarvitaan vähintään seitsemän osallistujaa + kouluttaja/kouluttajia.
Kesto:




Luennon kesto on 1-5 opintotuntia (opintotunti = 45 min) Luentotoimintaa voi olla yksittäinen luentotilaisuus
tai luentosarja. Luentosarjassa tilaisuudet ovat avoimia ja niille osallistujien määrä ja osallistujajoukko
vaihtelee.
Kurssin tulee kestää vähintään kuusi opintotuntia (opintotunti = 45min). Taukoja ei lasketa mukaan. Kurssi on
tarkoitettu samalle osallistujajoukolle, mutta kurssin voi jakaa useammalle päivälle. Jonkun vakituisen
kurssilaisen poissaolo ei estä tuen hakemista.

Ohjelma: Luennolla / kurssilla on ennakkoon laadittu ohjelma, jossa on MSL:n logo tai mainitaan
yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto.
Kulut: Tuntituen saamiseksi tilaisuudella tulee olla kuluja. Tukeen oikeuttavia kuluja ovat kaikki tilaisuuden
järjestämisestä aiheutuvat menot. Näitä ovat mm. tilavuokrat, opetuspalkkiot sivukuluineen, kouluttajien
matkakustannukset majoittumisineen ja päivärahoineen, opetusmateriaalit, osallistujien matkakulut ja majoittuminen
sekä tarjoilut. Kulujen täytyy olla järjestäjän maksamia. Yhdistys voi periä osallistumismaksun osallistujilta.
Osallistujamaksut eivät vaikuta MSL-tukeen.
Tuen määrä:


Vuonna 2019 tuki kurssille on 20,00 euroa opintotunnilta (45 min). Luentotuki on 10,00 euroa opintotunnilta. Tuki
on kuitenkin korkeintaan 50 % aiheutuneista kustannuksista.



Muista ryhmätyöt: Ryhmätöiden avulla lisäät osaamisaktiivisuutta sekä saat kerrytettyä lisää opintotunteja
(ryhmän koko väh. 5 osallistujaa + ohjaaja). Ryhmän ohjaajana voi toimia joku kurssilaisista. Ryhmiä hyväksytään
kurssille korkeintaan kahdeksan.

Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vastaava yhdistys. Tuki maksetaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle ja
sen pankkitilille. Tuki tulee hakea kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä ja vuoden vaihtuessa 31.1.
mennessä. HUOM! Jos koulutukseen on saatu Leader- ESR-, tai muita EU:n rakennerahastojen rahoitusta, MSL tukea ei
voi hakea!
Miten tuki haetaan?
Luento- ja kurssitukea haetaan sähköisesti MSL-Konttorista www.msl.fi/konttori. Tunnukset saa kurssisihteeri Sirpa
Karvoselta (sirpa.karvonen@msl.fi tai p. 040 596 0062).
Liitä hakemukseen tilaisuuden ohjelma. Kurssilla tulee myös kierrättää osallistujaluettelo, jossa on osallistujien
henkilökohtaiset allekirjoitukset. Osallistuja merkitsee myös, onko kuluvan vuoden aikana mukana ensimmäistä kertaa
Maaseudun Sivistysliiton opintotukea saavalla kurssilla. Voit käyttää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin osallistujat lomaketta tai itse laatimaasi lomaketta. Tiedot voi myös kerätä sähköisesti esimerkiksi ilmoittautumisjärjestelmän
kautta. Liitä myös osallistujaluettelo tukihakemukseen. Kuitteja ei liitetä tilitykseen, mutta kuitit tulee säilyttää
yhdistyksen kirjanpidossa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä pistokokein.
Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät MSL:n verkkosivuilta www.msl.fi/konttori/lomakkeet-ja-oppaat

ESIMERKKEJÄ
Alla muutamia esimerkkejä kursseista ja luennoista, joille tukea voi hakea. Tuki haetaan MSL-Konttorissa,
joka ohjeistaa opintotuntien laskemisessa. Oheisissa esimerkeissä on kuitenkin havainnollistettu, miten tuki
määräytyy.
Ohjelmat ovat esimerkinomaisia eli muoto ja tyyli ovat vapaita. Ohjelmaksi käy myös esimerkiksi Facebooktapahtuma, josta voit liittää kuvan MSL-Konttoriin.
Lisäksi voit käyttää MSL:n verkkosivuilta löytyviä valmiita pohjia: https://msl.fi/konttori/lomakkeet-jaoppaat/

Esimerkki 1: Osuuskuntayrittäjyyden perusteet -kurssi

Esimerkin kurssi on kahdeksan
kokonaisuus (opintotunti = 45 min).

opintotunnin

Kurssituki on 20 euroa opintotunnilta eli kyseisellä
kurssilla 8x20 euroa = 160 euroa.
Tuki on kuitenkin aina korkeintaan puolet kurssin
kuluista. Tällä kurssilla kuluja muodostui kouluttajan
palkkiosta 400 euroa. Tällöin tuki maksetaan
kokonaisuudessaan. Mikäli kuluja olisi tällä kurssilla
ollut esimerkiksi 200 euroa, tukea maksettaisiin 100
euroa (korkeintaan puolet kurssin kuluista).

Esimerkki 2: Kylätoimija -kurssi
Kylätoimijakoulutuksessa
on
hyödynnetty
opintotunteja kerryttäviä ryhmätöitä, joten tunteja
tulee yhteensä 11 (lounastaukoa ei lasketa mukaan).
Tuki lasketaan seuraavalla tavalla:
11x20 euroa = 220 euroa
Tällä kurssilla kuluja oli 300 euroa kouluttajien
palkkioista, joten tukea maksetaan 150 euroa (tuki on
aina korkeintaan puolet kurssin kuluista)

Esimerkki 3: Luentosarja
Esimerkin luentosarjassa jokaisessa iltamassa on
varattu yhteensä 45 minuuttia aiheen alustukselle ja
siitä keskustelulle (loppuaika on vapaamuotoista
kahvittelua). Opintotunteja tulee yhteensä neljä eli
yhdistys on oikeutettu luentotukeen (tunteja
vähemmän kuin kuusi). Tuki lasketaan seuraavalla
tavalla:
4x10 euroa = 40 euroa.
Kuluja muodostui tarjoiluista 85 euroa, joten tuki
maksetaan kokonaisuudessaan.

Esimerkki 4. Koulutus osana kokousta

Luennon tai kurssin voi myös järjestää esimerkiksi
kokouksen yhteyteen. Oheinen koulutus kestää 90
minuuttia eli 2 opintotuntia. Tällöin kyseessä on luento
eli tuki on 2x 10 euroa = 20 euroa.
Kuluja muodostui tarjoiluista 50 euroa eli tuki
maksetaan kokonaisuudessaan.

Esimerkki ohjelmasta: Facebook-tapahtumakutsu
Tuen hakemista varten MSLKonttoriin tulee liittää tilaisuuden
ohjelma. Ohjelmaksi käy myös tiedote
tai esimerkiksiFacebooktapahtumakutsu. Muut tarkemmat
tiedot, kuten koulutuksen keston voit
kirjata suoraan konttoriin.

