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Suomen Akatemian käytettäväksi tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja 
tieteellisen tutkimuksen edistämiseen 60 673 000
Yksityisen arkistotoiminnan valtionavustuksiin ja kehittämismenoihin 5 744 000
Kotimaisten kielten keskuksen toimintaan 3 627 000
Tiedekeskus Heurekan toimintaan ja tiedekasvatusta tukeviin hankkeisiin 3 000 000
Tieteellisten seurain valtuuskunnalle tieteellisten yhteisöjen 
yhteistoiminnan ja tieteellisen tiedonvälityksen edistämistä varten 5 850 000
Ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien toimintaan 2 340 000
Digitaalisten tietoaineistojen löydettävyyden, saavutettavuuden, 
yhteentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden edistämiseen 5 000 000
Valtiontalouden ulkopuolisten tutkimuslaitosten sekä tieteen ja 
yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen ja muihin tieteen 
tukemisesta aiheutuviin menoihin 5 822 000
Päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille 
ja tutkimuslaitoksille myönnettäviin avustuksiin 600 000
Eräisiin kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin, jäsenmaksuihin ja 
rahoitusosuuksiin 12 080 000
Avustusten maksamiseen niiden tiedeinstituuttien tilakustannuksiin, jotka 
maksavat vuokraa ulkoministeriölle 750 000
Yhteensä 105 486 000

Määrärahan arvioitu käyttö vuonna 2020 (euroa)

2020 
talousarvio 105 486 000

2019 
talousarvio 107 567 000

2018 
tilinpäätös 106 188 438
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TAE määrärahojen kehitys 
Vuosi Momentit Määräraha, € Muuta

2016 29.40.53.4 - 29.40.53.8 23 460 000

2017 29.40.53.4 - 29.40.53.7 24 482 000 Vuoden 2016 alamomentit 7 ja 4 yhdistetty vuodelle 
2017

2018 29.40.53.4 - 29.40.53.7 26 390 000 Alamomentilla 4 tilijaottelun muutos liittyen yksityisten 
arkistojen rahoitukseen -153 000

2019 29.40.53.4 - 29.40.53.7 27 582 000

2020 29.40.53.4 - 29.40.53.11 35 442 000

Tarkempaa jaottelua alamomenttien rakenteessa. 
Alamomentilla 10 on Suomen Akatemialta siirretty 20 
miljoonaa (TAE2020 täydentävän mukaisesti 10 me) 

EuroHPC:ta varten.



Veikkaus Oy:n tuotto arpajaisveroineen jää vuonna 
2020 ennakoidusta noin 350 miljoonaa euroa 

• Veikkaus arvioi, että vuoden 2020 tulos jää valtion talousarvioon 
kirjatusta noin 300 miljoonaa euroa ollen noin 650 miljoonaa euroa. 
Lisäksi valtiolta jää saamatta arpajaisveroa noin 50 miljoonaa euroa.

• Vuoden 2021 tulosta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon fyysisiin 
automaatteihin tuleva pakollinen tunnistautuminen ja niissä 
todennäköisesti käyttöön otettavat pelirajat. Veikkauksen vuoden 2021 
tulokseksi ennakoidaan noin 750 miljoonaa euroa. 
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Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024
• Hallitus on sopinut vuosien 2021–2024 julkisen talouden suunnitelmasta. Julkisen 

talouden suunnitelmaan ei sisälly merkittäviä uusia poliittisia päätöksiä vaan julkisen 
talouden suunnitelma on teknisluontoinen. Kriisin keskellä taloudellisen tilanteen 
arvioiminen on poikkeuksellisen epävarmaa. Talouspolitiikan kokonaisuudesta linjataan 
budjettiriihessä elokuussa 2020.

• Valtion budjettitalouden arvioidaan olevan noin 6,7−7,6 miljardia euroa alijäämäinen 
vuosina 2021−2024. 

• JTS 2021-2024 pöytäkirjamerkinnät 8.4.2020:
– Veikkaus Linjataan budjettiriihessä 2020 valtiolle kertyvän rahapelituoton 

tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta. 
Vuonna 2020 tuoton aleneman täysimääräisen kompensoinnin edellyttämät 
määrärahat sisällytetään lisätalousarvioesitykseen.
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Linkki 2: JTS 2021-2024 pöytäkirjamerkinnät

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisen-talouden-suunnitelma-vuosille-2021-2024-hyvaksyttiin
https://vnk.fi/documents/10616/334456/Hallituksen+neuvottelu+julkisen+talouden+suunnitelmasta+2021+%E2%80%93+2024%2C+p%C3%B6yt%C3%A4kirjamerkinn%C3%A4t+8.4.2020/9879420c-5307-7ac5-ba35-867697f8bfd3


Miten koronavirus vaikuttaa OKM:n avustamaan toimintaan?
OKM suhtautuu koronavirustilanteesta johtuen joustavasti siihen, että välttämättömät avustetun 
toiminnan tai hankkeen esim. aiemmin varatuista matkoista tai tehdyistä tila- ja majoitusvarauksista 
aiheutuneet kustannukset voidaan kattaa avustuksella.

Koronavirustilanteessa avustuksen käyttöön liittyviä ohjeita:
– Avustuksen käyttöaikaan voi ehtojen ja rajoitusten mukaisesti hakea lisäaikaa.
– Selvityksen tai sen liitteiden toimittamiselle voi ehtojen ja rajoitusten mukaisesti hakea 

lisäaikaa. Yleisavustuksen saajat toimittavat avustuksen käyttöä koskevan selvityksen 
määräaikaan mennessä. Mikäli tilinpäätöstä ei ole vahvistettu, voidaan selvitykseen liittää 
vahvistamaton, hallituksen allekirjoittama tilinpäätös. Vahvistettu tilinpäätös toimitetaan 
myöhemmin, selvityksen täydennyksenä, mikäli se poikkeaa hallituksen allekirjoittamasta.

– Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle 
valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta 
valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.

– Avustuksen käyttö ei saa olla ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen, ehtojen ja 
rajoitusten kanssa.

OKM kehottaa seuraamaan koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja viranomaisohjeita. 
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Mitä tapahtuu avustukselle, jos joudumme peruuttamaan tapahtuman?

• Hakekaa avustuksen käytölle lisäaikaa, viimeistään 30 päivää ennen käyttöajan 
päättymistä
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Päätimme siirtää tapahtuman myöhempään ajankohtaan. Avustusta ei enää saa 
käyttää silloin. Mitä teemme?

• Joudumme perumaan tapahtuman, johon saimme avustusta. Olemme jo käyttäneet 
avustustamme sen järjestelyihin. Hyväksytäänkö nämä kustannukset avustuksella 
katettavaksi, vaikkei itse tapahtuma toteudukaan?

• Avustus tulee käyttää siihen, mihin se on myönnetty (avustuspäätöksen mukainen 
käyttötarkoitus). Jos se on myönnetty tapahtuman järjestämiseen, ovat tapahtuman 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset hyväksyttäviä.



Koronavirustilanne on aiheuttanut meille tulojen menetyksiä ja lisäkustannuksia. 
Voimmeko kattaa niitä saamamme avustuksella?

• Tapahtumaan tai sen järjestämiseen myönnettyä avustusta voi käyttää ainoastaan 
avustuspäätöksen mukaisiin kustannuksiin. Avustuspäätöksen osana olevien ehtojen ja 
rajoitusten mukaisesti teidän tulee ilmoittaa ministeriölle kaikista sellaisista muutoksista, 
jotka vaikuttavat avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen toteutumiseen ja jotka 
olennaisesti vaikuttavat avustettavan toiminnan tai hankkeen toteuttamiseen 
suunnitelman mukaisesti.

• Olkaa siis yhteydessä avustuksen esitelleeseen virkamieheen ensin (avustuspäätöksessä 
alempi nimi), ennen kuin teette mitään, mikä voidaan katsoa edellä mainituksi 
muutokseksi.
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Koronavirustilanne on aiheuttanut lisätöitä, emme ehdi tehdä selvitystä 
määräajassa. Mitä teemme?

• Voitte hakea lisäaikaa selvityksen toimittamiselle.



Saamamme avustus (tai osa siitä) jää käyttämättä, koska 
tapahtuma jouduttiin perumaan. Mitä teemme?

• Olkaa yhteydessä avustuksen esitelleeseen virkamieheen. Palauttakaa käyttämättä 
jäänyt avustus tai sen osa avustuksen käyttöaikana avustuspäätöksen osana olevien 
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Teidän ei tarvitse maksaa korkoa palautettavalle 
määrälle.
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Emme ehkä saa kokoon riittävästi muuta rahoitusta. Mitä 
teemme?

• Osa hankkeen toteuttamiselle olennaisista tuotoista voi jäädä saamatta koronatilanteen 
vuoksi, vaikka avustuspäätöksen mukaan avustus voi kattaa XX % hankkeen 
kustannuksista.

• Tässä tilanteessa, mikäli käyttöaikaa on vielä jäljellä vähintään 30 päivää, voi hakea 
avustuksen käyttötarkoitukseen muutosta lähettämällä siitä muutospyynnön sähköisen 
asioinnin kautta. Liittäkää muutospyyntöön perustelut käyttötarkoituksen tai käyttöajan 
muutokseen liittyvistä seikoista ja toimittakaa uusi budjetti pyynnön liitteenä.
.



Asiointipalveluun kirjautuminen 16.3.2020 jälkeen: 
tunnistus ja valtuudet 

• Katso-tunnistaminen ei ole enää mahdollista 16.3.2020 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Verohallinnon Katso-tunnistaminen korvataan Digi-
ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksella.

• Kaikkien organisaatioiden osalta henkilön tunnistaminen muuttuu 16.3.2020 siten, että organisaation 
puolesta asioiva tunnistautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella 
pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
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Mitä vaihtoehtoja valtuuttamiseen on?
• Asiointipalvelussa asioidaan maaliskuusta alkaen joko Katso-valtuuksilla tai 

Suomi.fi-valtuuksilla, organisaatiosta riippuen.
• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten 

asiointipalvelussa Katso-valtuuttaminen korvataan vaiheittain vuoden 2020 
aikana Suomi.fi-valtuuttamisella. Katso-valtuutusta on käytetty siihen, että 
henkilö voi asioida sähköisesti yrityksen, yhdistyksen tai muun 
organisaation edustajana.

• Suomi.fi-valtuuttaminen tulee mahdolliseksi 16.3.2020 alkaen.
• Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä 

Suomi.fi-valtuuksiin, käyttäjät jatkavat Katso-valtuutuksien hallinnointia 
Katso-palvelussa osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi.

• Olemassa olevat asiointipalvelun Katso-valtuudet säilyvät ennallaan. 
Organisaation ei tarvitse tehdä muutoksia Katso-palvelussa, jos Katso-
valtuudet ovat ajan tasalla.
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Ketkä voivat käyttää Suomi.fi-valtuuksia 
asiointipalvelussa?

• Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää 16.3.2020 alkaen yritykset ja 
yksityiset elinkeinonharjoittajat:

• liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
• maa- ja metsätaloudenharjoittajat
• osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja 

avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja.
• yhdistyksen nimenkirjoittaja, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus 

edustaa yhdistystä yksin
• Hakijaorganisaatiot, jotka voivat käyttää Suomi.fi-valtuuksia, pääsevät 

hallinnoimaan valtuuksia osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
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Ketkä eivät vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia 
asiointipalvelussa?

• Suomi.fi-valtuuksia eivät voi vielä käyttää:
– kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, julkiset viranomaiset, säätiöt
– kuolinpesät, elinkeinoyhtymät
– ulkomaalaiset yritykset tai henkilöt
– yhtiöt ja yhdistykset, joilla nimenkirjoittajia on enemmän kuin yksi.

• Nämä organisaatiot siirtyvät käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuoden 2020 
aikana sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuudet -palvelussa otetaan käyttöön 
uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

• Käytännössä valtuutettu kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi 
pankkitunnuksilla Katso-tunnisteen sijasta ja pystyy asioimaan saamillaan 
Katso-valtuuksilla.
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Avustusten ehdoista ja rajoituksista
• Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta 

(kesäkuu 2019)
• Hakuilmoitus
• Päätöskirje
• Erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset OKM/1/091/2019
• Yleisavustuksen ehdot ja rajoitukset OKM/2/091/2019
• Investointihankkeita koskevat lisäehdot OKM/2/091/2012

17.6.2020 14



Yleisavustuksen ehdot ja rajoitukset 
• Yleistä
• Avustuksen käyttö 
• Hyväksyttävät kustannukset 
• Kustannukset, joita ei hyväksytä 
• Käyttötarkoituksen ja -ajan sekä ehtojen muuttaminen 
• Avustuksensaajan velvollisuudet 

– Tiedonanto
– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
– Saavutettavuus
– Hankintalain mukainen kilpailuttaminen
– Pienhankinnan tekeminen
– Työajanseurannan järjestäminen
– Vakuuttaminen
– Kirjanpito, tilintarkastus ja toiminnantarkastus
– Avustuksen käyttöä koskeva selvitys
– Avustuksen palautus 
– Palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle suoritettava korko

• Tarkastusoikeus
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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 
keskiviikkona 30.9.2020 klo 16:15

• Hankkeita varten on käytössä ympärivuotinen sähköinen haku nimeltä 
Erityisavustukset tieteen kehittämishankkeisiin.
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