TJS-tukiohje 2019

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen
koulutustoimintaa
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä
on tukea liittojen, yhdistysten, ammattiosastojen ja piirien koulutustoimintaa.
TJS myöntää taloudellista TJS-tukea Akavan ja STTK:n
sekä niiden alajärjestöjen tarjoamille koulutuksille ja
opintokerhoille. Myös verkkokurssit, etäopiskelu, ohjatut
vierailut/opintomatkat, luennot ja ajankohtaisinfot sekä
muut ohjatut oppimismenetelmät kuuluvat tuen piiriin.

Neuvonta
Suomeksi
Riina Kainiemi, puh. 045 636 5290
riina.kainiemi@tjs-opintokeskus.fi
Sinikka Kling, puh. 045 636 5289
sinikka.kling@tjs-opintokeskus.fi
Ruotsiksi
Inka Ukkola, puh. 040 706 4548
inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi

Taloudellisen tuen lisäksi TJS tarjoaa asiakastarpeisiin vastaavia koulutus-, kehittämis-, tutkimus- ja
kulttuuripalveluja.
TJS:n koulutustilaisuuksista ja muista palveluista saa
tietoja kotisivuiltamme.

Edellytykset TJS-tuen saamiselle
TJS-tuki on opetusministeriön myöntämää valtionosuutta, jonka kokonaismäärä vaihtelee vuosittain.
Samaa tilaisuutta varten ei voi saada muuta valtion
tukea. Tuen hakijan tulee olla akavalainen tai STTK-lainen liitto tai yhdistys.
Tukea haetaan koulutuksesta aiheutuneisiin menoihin. Tukea ei myönnetä kokouksiin tai huvitilaisuuksiin.
Maksimitukeen vaaditaan tietty määrä menoja, ks. luku
Menot.
Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien, osanottaja-
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määrän ja hyväksyttyjen menojen mukaan.
Tilaisuuden ohjelmassa tulee olla painettu logomme.
Voit ladata sen sivultamme, tai maininta, että tilaisuus toteutetaan yhteistyössä TJS Opintokeskuksen
kanssa.
TJS valvoo tuen käyttöä.

Koulutuksen kesto
Koulutus voi olla yhden tunnin, päivän tai useita päiviä kestävää. Opetustunnin kesto lasketaan 45 minuutin mukaan. Jos koulutusta on esimerkiksi klo 9–12,
TJS-tukeen oikeuttavia opetustunteja tulee neljä. Muita
kuin koulutustunteja, kuten ruokailuja, majoittumista ja
taukoja, ei lasketa mukaan.

Mikäli koulutuspäivän päättymisaika puuttuu ohjelmasta, oletamme, että koulutuspäivä päättyy
15 minuuttia viimeisestä ilmoitetusta alkamisajasta/kellonajasta. Jos tauot puuttuvat ohjelmasta, vähennämme 15 minuuttia jokaisesta neljän tunnin yhtäjaksoisesta koulutuksesta. Koulutuksesta, joka
kestää 7,5 tuntia, vähennetään tunti ja 30 minuuttia.

Ohjelmassa tulee näkyä opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat tiedot koulutuksesta: päivämäärät, tuntien
alkamis- ja päättymisajat, opetusaiheet ja kouluttajat.

Osanottajamäärä
Tilaisuuden vähimmäisosanottajamäärä on 10. Siitä
voidaan poiketa, mikäli opetus vaatii pienempää ryhmää. Silloin tuki on vastaavasti pienempi.

Huom! Vuoden 2019 ajan kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön velvoittamana opiskelijoiden taustatietoja. Lisätietoja asiasta TJS-tuen verkkosivulla.

Hakemuksen liitteenä tulee olla osallistujalista.

https://www.tjs-opintokeskus.fi/tjs-tuki/
miten-haen-tjs-tukea

Menot
Menojen tulee olla koulutuksesta aiheutuneita menoja. Tällaisia ovat mm. kouluttajien palkkiot, tilavuokrat, ilmoitus-, opetusväline- ja materiaalimenot sekä
kouluttajien ja osanottajien matka-, majoitus- ja
ruokailumenot.

Kaikki tilaisuuteen liittyvät laskut maksaa järjestäjä itse. Laskuista tulee toimittaa kopiot TJS
Opintokeskukseen.
Kirjanpitolain mukaan kuitit tulee säilyttää kuuden
vuoden ajan.

Seuraavat menot eivät ole hyväksyttäviä menoja:
• alkoholi- ja lahjakulut
• TJS:n kouluttajan palkkiot
• TJS:n tilavuokrat
• TJS:n oppimisalustojen vuokrat
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TJS-tuen määrä
Täyteen tukeen vaaditaan tietty määrä menoja, ks. taulukko. Täyden tuen saa seitsemältä opetustunnilta per
päivä. Opetustunti on 45 minuuttia. Seitsemän opetustuntia ylittäviltä ohjatuilta tunneilta saa 4 euroa
per opetustunti (edellytyksenä on 9 euroa menoja

per opetustunti). Ylimeneviä opetustunteja voi kertyä
yhdessäkin koulutuksessa paljon, jos opetus tapahtuu
useissa ryhmissä. Tuki ylimeneville opetustunneille on
kuitenkin rajoitettu 100 tuntiin.

Osanottajia

Täyden tuen
edellyttämät
menot/
opetustunti

Täysi tuki
7 opetustuntia/
päivä

7 opetustunnin yli
menevät tunnit:
tuen edellyttämät
menot/opetustunti

Ylimenevien
tuntien tuki/
opetustunti

10–35

64 €

29 €

9€

4€

36 –

75 €

34 €

9€

4€

Mikäli menoja on vähemmän kuin täysi tuki edellyttää, TJS-tukea maksetaan 45 % menoista.

TJS-tuen hakeminen
Tuen hakuun tarvitset käyttäjätunnukset TJS-verkkopalveluun. Ne saat, kun täytät verkossa olevan
käyttäjätunnushakulomakkeen ja lähetät sen allekirjoitettuna TJS Opintokeskukseen.
Tukihakemus on mahdollista toimittaa täysin sähköisesti mikäli tarvittavat liitteet ovat sähköisessä muodossa.
Tarvittavia liitteitä ovat koulutusohjelma, osallistujalista ja
kopiot koulutuksen laskuista. Verkon kautta hakemuksen
jättäneelle lähetetään heti vahvistus ja yhteenveto hakemuksesta hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Tukihakemus käsitellään kolmen kuukauden kuluessa
hakemuksen saapumisesta ja tukipäätös lähetetään sähköpostitse. Tuki maksetaan kahden viikon sisällä tukipäätöksen tekemisestä.

Tuki haetaan kahden kuukauden sisällä koulutustilaisuuden päättymisestä. Joulukuun tilaisuuksien tuki haetaan
31. tammikuun mennessä. Tuen määrä myöhässä saapuneelle hakemukselle on 50 % täydestä tuesta. Mikäli
eri organisaatiot järjestävät yhteistä koulutusta, osapuolet sopivat keskenään mikä organisaatio hakee TJS-tuen.
Samaan koulutukseen ei myönnetä kahta tukea.
Hakija vakuuttaa, että koulutustilaisuudessa on noudatettu liitteenä olevaa ohjelmaa ja menot ovat koulutuksesta
aiheutuneita eikä niihin saada valtiolta tukea muuta kautta.
TJS Opintokeskus tarjoaa maksuttomasti koulutusta
käyttäjätunnuksen hankkineille sekä omissa tiloissaan
että verkossa.

Tietosuoja
Koulutusten osallistujia ei tallenneta yksittäisinä henkilöinä TJS-tukijärjestelmään, joten heistä ei muodostu
rekisteriä. Opetusministeriön ja Tilastokeskuksen tilastointia varten tallennamme osallistujien kokonaismäärän ja sukupuolen.

Tietojen luovuttamisessa sovelletaan lakia vapaasta
sivistystyöstä (21§). Tietoja säilytetään kirjanpitolain
mukaan.

Verkkokoulutukset
Verkkokoulutuksia ei tarvitse säilyttää sähköisesti TJS-tukihakemuksen vuoksi. Säilytettäviä ovat menotositteet kuten lähikoulutuksessakin.
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TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen
koulutus- ja kehittämisorganisaatio.
Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen ja asiantuntijuuden
jakamiseen.
Autamme liittoja ja yhdistyksiä vahvistamaan järjestötoimintaa,
työsuojelua ja edunvalvontaa. Olemme ammattiyhdistystoiminnan
asiantuntijoita.

Osaamista yhdessä

Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki
Puhelin (09) 229 3030
www.tjs-opintokeskus.fi
toimisto@tjs-opintokeskus.fi
etunimi.sukunimi@tjs-opintokeskus.fi
www.facebook.com/tjsopintokeskus

