
Tieteelle osoitettujen rahapelitoiminnan 
voittovarojen edunsaajien vuotuinen 
infotilaisuus

Aika: 6. kesäkuuta 2019, klo 11:30-14:00
Paikka: Helsingin yliopiston Sali 302 (Athena), Siltavuorenpenger 3 A 

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen ja 
Ylitarkastaja Sami Niinimäki



Ohjelma

Klo 11:30 - 12:00 Kahvia, teetä ja hedelmiä

Klo 12:00 - 12:40 Valtionavustustoiminnan kehittäminen, digitalisointi ja 
tuottavuuspotentiaali, projektipäällikkö Merja Irjala

Klo 12:40 - 13:20 Veikkaus Oy:n muutokset toimintaympäristössä ja uusi strategia, 
Veikkauksen edunvalvontajohtaja Hannu Kareinen

Klo 13:20 - 14:00 Tieteen edistämiseen tarkoitettujen rahapelitoiminnan voittovarojen 
käytön kehittäminen, opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen sekä 
ylitarkastaja Sami Niinimäki



Ajankohtaista

• Hallitusohjelma

• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tiekartan toimeenpanotilanne

• Eurooppalainen suurteholaskenta (EuroHPC) ja Pre-eksa-
supertietokone

– Suomen johtamassa konsortiossa SE, DK, NO, BE, CH, CZ, PL (ja NL, EE tukevat)

– FI rahoitusosuus enintään 50 M€ ja muiden 50 M€ vuosille 2019-2026

– 4-5.6. päätös hallintoneuvoston kokouksessa

– 7.6 päätöksen julkistaminen



Nostoja hallitusohjelmasta
Lupauksemme kansalaisille politiikan uudistamisesta

• 4. Lupaus tietopohjaisesta politiikasta

Laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja 
legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon 
sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. 
Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa.



Nostoja hallitusohjelmasta
Tavoite 4 – keinot 

Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

• Suomeen laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla TKI-
toimintaympäristö paranee, ja sitä kautta yksityisten ja julkisten 
investointien ja rahoituksen tasossa tavoitellaan neljän prosentin 
bruttokansantuoteosuutta.

• Innovaatio- ja tutkimuspolitiikan hallinonrajat ylittävää koordinaatiota 
ja johtamista on vahvistettava läpi valtionhallinnon.

• Vahvistetaan suomalaisen tutkimus- ja tiedeyhteisön kansainvälistä 
kilpailukykyä ja vetovoimaa panostamalla tutkimusympäristöihin ja 
tutkimusinfrastruktuureihin.
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• Huolehditaan kirjastojen saavutettavuudesta, kirjastoautoista ja 
kokoelmien monimuotoisuudesta: valtion tuen kirjastoille tulee olla 
riittävä esimerkiksi pienlevikkisten kulttuurituotteiden hankkimiseen ja 
kirjastoissa tulee olla aineistoa myös muilla kuin kotimaisilla kielillä. 
Tuetaan kotimaisilla kielillä kirjoitetun tiedekirjallisuuden julkaisemista. 
Parannetaan vähälevikkisen laatukirjallisuuden saavutettavuutta. 
Huolehditaan aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta.
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Nostoja hallitusohjelmasta
Tavoite 2 – keinot 

Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin 
toimintaedellytykset ovat vahvistuneet



TAE määrärahojen kehitys 

Momentti Momentin nimi Määräraha 2017, € Määräraha 2018, € Määräraha 2019, €

29.40.53.4

Valtiontalouden 
ulkopuolisten 
tiedeinstituuttien ja 
tutkimuslaitosten, Tiedek….

21 122 000 €

23 030 000 €
(Tilijaottelun muutos liittyen 

yksityisten arkistojen 
rahoitukseen -153000)

24 222 000 €

29.40.53.5

Päätöksentekoa tukevaa 
yhteiskunnallista tutkimusta 
tekeville yhteisöille ja 
tutkimuslaitoksille 
myönnettäviin avustuksiin

600 000 € 600 000 € 600 000 €

29.40.53.6

Eräisiin kansainvälisen 
tieteellisen yhteistyön 
menoihin, jäsenmaksuihin 
ja rahoitusosuuksiin

2 080 000 € 2 080 000 € 2 080 000 €

29.40.53.7

Avustusten maksamiseen 
niiden tiedeinstituuttien 
tilakustannuksiin, jotka 
maksavat vuokraa 
ulkoasiainministeriölle

680 000 € 680 000 € 680 000 €

24 482 000 € 26 390 000 € 27 582 000 €

Vuonna 2016 eri määrä momentteja, mutta yhteissumma oli 23 460 000 €



Julkisen talouden suunnitelma vuosille 
2020—2023, linkki

• Veikkaus Oy:n rahapelituoton, joka tuloutetaan valtion talousarvioon, arvioidaan olevan 
kehyskaudella n. 1 070 milj. euroa vuosittain, mikä on n.15 milj. euroa vähemmän kuin 
edellisessä julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin. Tuottoennusteen laskuun ovat 
vaikuttaneet etenkin pelaamisen painopisteen siirtyminen digitaalisiin kanaviin ja 
pelaamista koskevat lainsäädännölliset muutokset (pakollinen tunnistautuminen).

• Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen 
osoitettavien rahapelitoiminnan voittovarojen tuoton arvioidaan alentuvan 
kehyskaudella edelliseen kehykseen verrattuna, v. 2020 n. 10,8 milj. euroa ja v. 2021—
2023 vuosittain 16,2 milj. euroa
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Kehyspäätös 2020—2023



Muutoksia tunnistautumisjärjestelmään

• Asiointipalvelussa käytössä oleva Katso-palvelu (jota hakijat käyttävät 
tunnistautumiseen) poistuu vuoden 2019 lopulla.

• Hakijoiden Katso-palvelussa olevat valtuudet eivät siirry Suomi.fi-valtuuksiin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että hakijoiden on myönnettävä kaikki valtuudet uudestaan 
uusissa palveluissa. 

• Valtuuksista löytyy tietoa Suomi.fi-sivuilta, https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-
tuki/tietoa-valtuuksista



Kaavailtuja muutoksia ehtoihin ja rajoituksiin

Kansliapäällikön johtoryhmä linjaa mahdollisista muutoksista 16.5.2019 

Muutokset tulisivat voimaan erityisavustusten osalta 1.8.2019 alkaen ja 
yleisavustusten osalta 1.1.2020 lähtien.

1) Yleis- ja erityisavustusten ehdot ja rajoitukset/ Avustuksen käyttö / ns. % ehto

"Avustuspäätöksessä määritellään kuinka suuren osan yleis/erityisavustus saa kattaa 
avustettavan toiminnan/hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista"

Kohta muutetaan:

"Avustuspäätöksessä määritellään kuinka suuren osan yleis/erityisavustus saa kattaa 
avustettavan toiminnan/hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista"



Kaavailtuja muutoksia ehtoihin ja rajoituksiin

2) Yleisavustusten ehdot ja rajoitukset / hyväksyttävät kustannukset: 

”Tarvikkeiden ja julkaisujen myynnistä tai siihen verrattavasta välitystoiminnasta, 
kuten yleisavustuksella rahoitettujen tilojen jälleenvuokraamisesta, otetaan 
huomioon vain toiminnan alijäämä.” 

Poistetaan tarvikkeiden ja julkaisujen myynnin alijäämän kattamista koskeva ehto 
ja täydennetään jälleenvuokraamista koskeva kohta seuraavasti: 

”Yleisavustuksella rahoitettujen tilojen jälleenvuokraamisesta yleishyödylliseen 
toimintaan otetaan huomioon vain alijäämä. Mikäli yleisavustuksella rahoitettu tila 
on jälleenvuokrattu ja vuokralainen harjoittaa tilassa liiketoimintaa, ei 
yleisavustuksella saa kattaa edes jälleenvuokraustoiminnan alijäämää.”



Kaavailtuja muutoksia ehtoihin ja rajoituksiin

3) Yleisavustusten ehdot ja rajoitukset / hyväksyttävät kustannukset: 

”Toiminnasta, johon on myönnetty erillistä julkista tai yksityistä avustusta, otetaan 
huomioon vain toiminnan alijäämä.” 

Kohta muutetaan:  

”Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten yleisavustusten kanssa ylittää 
hyväksyttävien kustannusten määrää. Yleisavustuksella ei voida myöskään kattaa 
sellaisia kustannuksia, johon avustuksen saaja on saanut yksilöityä sekä 
toiminnallisesti että ajallisesti rajattua yksityistä tai julkista avustusta. Yleisavustuksen 
hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan kuitenkin toiminnon alijäämä.”

Samalla poistetaan Avustuksen käyttö-kohdasta lause: ”Avustus ei saa yhdessä 
muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää”.



Kaavailtuja muutoksia ehtoihin ja rajoituksiin

4) Erityisavustusten ehdot ja rajoitukset / hyväksyttävät kustannukset

Mahdollisuus kohdentaa perustellusta syystä yleiskustannuksia enintään 15 % eritysavustuksella 
katettavaksi osoitetaan myös yleisavustusta tai valtionosuutta saaville yhteisöille 

5) Yleis- ja erityisavustusten ehdot ja rajoitukset /avustuksen saajan velvollisuudet / 
avustuksen palautus:

Valtionavustuslakiin (688/2001) tehdyn muutoksen johdosta avustuksen palautuksen 
vähimmäismäärä nousee 10 eurosta 100 euroon.

6) Yleisavustusten ehdot ja rajoitukset/ avustuksen saajan velvollisuudet 

Lisäys siitä, että avustuksen saajan tulee toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
ja noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa säädettyjä työnantajavelvoitteita. 

7) Yleis- ja erityisavustusten ehdot ja rajoitukset / avustuksen saajan velvollisuudet

Lisäys siitä, että avustuksen saajan tulee noudattaa saavutettavuuslainsäädäntöä (laki 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019), jos se täyttää julkisoikeudellisen laitoksen 
tunnusmerkit tai saa avustusta digitaalisen palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon yli puolet ao. 
kustannusten arvosta.



Syksyn hakukierros

• Sähköinen haku yleisavustuksia varten vanhoilla teemoilla:
– Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä 

tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan.

– Avustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja 
tutkimuslaitoksille.

• Yleisavustushaut vuodelle 2020 aukeavat elokuun lopussa ja päättyvät 
perjantaina maanantaina 30.9.2019 klo 16:15

• Hankkeita varten on käytössä ympärivuotinen sähköinen haku nimeltä 
erityisavustukset tieteen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen.


