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Mikä?

Valtionavustus on 
valtion varoista 
myönnettävää 

harkinnanvaraista 
rahoitusta.

Tuetaan 
yhteiskunnallisesti 

tarpeelliseksi 
katsottavaa 
toimintaa tai 

hanketta.

Mihin tarkoitukseen?

Yleis- ja erityisavustuksilla tuetaan erilaisia 
merkittäviä investointeja, julkisten palvelujen 
sisällön ja laadun kehittämistä sekä yritysten, 

yhdistysten ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten vahvistamista

Kuka?

Kaikki hallinnonalat

Yli 90 valtionapu-
viranomaista 

(400-900 htv)

Paljonko?

N. 4 mrd euroa

Josta 1 mrd
rahapelituottoja

Kenelle?

Yhdistykset, säätiöt, yritykset, 
asunto-osakeyhtiöt, 

kunnat, kuntayhtymät, 
korkeakoulut, yksityishenkilöt 

sekä muut tahot



Miksi?
• Valtionavustusta voi hyödyntää moneen erilaiseen tarkoitukseen, 

sillä se on joustava avustusmuoto, jolla voi tukea

• pysyväisluonteista/pitkäjänteistä toimintaa, vrt. yleis-/toiminta-avustukset

• kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä investointeja, (erityisavustukset)

• toimintaa, johon tulee reagoida nopeasti

• soveltuu yhteisöjen, yritysten, julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden 
tukemiseen

• Valtionavustuksien hakemista, myöntämistä ja raportointia 
koskevat käytännöt ovat kirjavia ja yhtenäistäminen edistää 
mm. hakijoiden ja myöntäjien oikeusturvaa

• Valtionavustuksien tulee olla selkeämmin strategisia tavoitteita 
toteuttavia
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Tavoitteena on läpinäkyvä, 
tehokas ja vaikuttava 
valtionavustustoiminta 
yhteiskunnallisten päämäärien 
edistäjänä
Mukana avustuksen saajan ja myöntäjän 
näkökulmat
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Vaikuttavuus • Avustustoiminnan tulee olla 
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja 
kohdennettua. 

• Kerättävän tiedon ja avustetun 
toiminnan tuloksista saadun 
informaation avulla voidaan 
selvittää avustuksille asetettujen 
tavoitteiden täyttymistä ja 
kohdentaa avustuksia entistä 
paremmin yhteiskunnallisten 
päämäärien edistämiseen. 
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Tehokkuus • Tavoitteena on 
valtionavustustoiminnan 
tehokkuuden lisääminen siten, että 
avustuksen hakeminen ja 
myöntäminen on aiempaa 
selkeämpää ja sujuvampaa.

• Edellytyksenä tälle on uusien 
yhteisten prosessien ja 
toimintatapojen käyttöönotto sekä 
toiminnan tulosten hyödyntäminen 
toiminnan johtamisessa, 
kehittämisessä ja suuntaamisessa.
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Läpinäkyvyys • Tavoitteena on 
valtionavustustoiminnan 
läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
lisääminen. 

• Valtionavustuksiin liittyvä tieto 
yhdenmukaistuu ja sen 
hyödynnettävyys ja avoimuus 
lisääntyvät. 
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Yhdenmukaisuus • Avustustoiminnan menettelytavat 
ovat selkeät ja yhdenmukaiset

• Avustuksia suunnataan, haetaan, 
myönnetään, seurataan ja 
arvioidaan yhdenmukaisesti ja 
hyvää hallintotapaa noudattaen.
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Askeleita ja selvityksiä kohti hanketta
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OKM
Valtionavustusten digitalisoinnin 
esiselvitys

OKM
Valmistelutehtävät

Tuottavuusanalyysi
Valtionavustus 2.0
-konsepti

VM 
Valtionavustustyöryhmän 
mietintö VM 

Valtionavustustoiminnan 
kehittämis- ja digitalisointihankeValtiokonttori

Valmiina digikiriin

VTV-
tarkastuskertomus 
Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tila 
valtionhallinnossa

Valtiokonttori
Digistartti: 
Hankeaihioiden 
arviointi

Hankkeen 
asettaminen

2017 20182015 2016 2019 - 2023

VM
VA-tuottavuus- ja 
digitalisaatiopotentiaalianalyysi

Esiselvityksen 
loppuraportti

Hankkeen organisointi

• Toimikausi 11.3.2019–31.12.2023.

• Omistaa/johtaa valtiovarainministeriö 
(Kehittämis- ja hallintotoiminto) 

• Ohjausryhmän jäsenet ovat kaikista 
ministeriöistä.

• Lainsäädäntöjaosto, ICT-jaosto, 
Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden 
kehittämisjaosto, kuntajaoston 
asettamista valmistellaan

• Seurantaryhmässä on virastojen ja hakijoiden 
edustajia.

• Hanketoimisto toteuttaa.

• VM:n johto ja Kansliapäällikkökokous seuraa.

• Yhteiskehittämisen periaatteet.
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Ohjelmien ja 
hakujen valmistelu

Hakeminen ja 
käsittely

Toimeenpano ja 
seuranta

Lopputulosten arviointi 
ja jakaminen

Takaisinsyöttö

Toiminnan vaiheet, toimijat ja päätöksenteon tasot



Hankkeen tehtävistä
• Hankkeen tehtäväalueet kattavat lainsäädäntöön, toimintaan, tietoon sekä 

tietojärjestelmään liittyviä kehitystehtäviä

• Uudistuksen käyttöönottoa edellytettävien lainsäädäntömuutosten arviointi ja 
tarvittavien lainsäädäntöhankkeiden toimeenpano

• Yhtenäinen valtionavustustoiminnan toimintamalli, valtionavustusprosessin 
uudistaminen sekä avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen ja kehittäminen

• Strategisuuden ja avustusten vaikuttavuutta selvittävän arvioinnin ja seurannan 
kehittäminen  

• Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen, tietojen laatu ja yhtenäistäminen, 
valtionavustustoiminnan sanasto

• Data-analytiikka valtionavustustoimintaan liittyvän tiedon hyödyntämisessä

• Toimintaa tukeva ja asiakaslähtöisesti kehitetty valtionavustustoiminnan tietojärjestelmä 

• Palvelutuotannon järjestäminen Valtiokonttoriin

• Muutoksen tuki - koulutus ja jalkauttaminen
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Järjestelmätoteutuksen 
looginen kuva
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Tulevan VA-tietojärjestelmän
palvelukokonaisuus:

Haeavustuksia.fi
- Yhden luukun asiointipalvelu.
- Näkyvyys kaikkiin hakuihin.
- Asiointi Suomi.fi-tunnistautumisella.

Tutkiavustuksia.fi
- Kansallinen tietovaranto.
- Läpinäkyvyys hakijan hakemuksiin.
- Rajapinta tiedon tuontiin ja käyttöön.

VA-käsittelyjärjestelmä
- Virtu-kirjautuminen.



Hankkeessa toteutettava VA-tietojärjestelmä
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Valtionavustustietojen
julkaisu ja käyttö

(tutkiavustuksia.fi)

Läpinäkyvyyden mahdollistava 
valtionavustustietojen julkaisupalvelu, jonka 
kautta eri tahot (kansalaiset, virkamiehet)

pystyvät seuraamaan miten ja mihin käyttöön 
valtionavustuksia on myönnetty.

Valtionavustushakujen
julkaisu ja asiointi

(haeavustuksia.fi)

Yhden luukun asiointipalvelu, jonka kautta 
kansalainen voi tutustua kaikkien 

valtionapuviranomaisten hakuihin ja siirtyä
niitä täyttämään oli haku toteutettu
millä tietojärjestelmällä tahansa.

Valtionavustusten käsittelyjärjestelmä
(”va.valtion.fi”)

Valtionavustushakujen julkaisu ja asiointi –palvelu
(haeavustuksia.fi)
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• Yhden luukun periaatteen 
näkymä kaikkien
va-viranomaisten hakuihin.

• Hakuihin osallistuminen.

• Hakuohjeet.

• Omien tietojen hallinta.

• Oman hakemuksen tila.

• Suomi.fi-tunnistautuminen ja
-valtuudet.



Valtionavustustietojen julkaisu ja käyttö –palvelu 
(tutkiavustuksia.fi)
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• Kansallinen tietovaranto, johon 
kaikki va-viranomaiset tuovat 
tietoa haetuista ja 
myönnetyistä avustuksista.

• Avoin web-käyttöliittymä +  
rajapinnat tietojen tuontiin ja 
kyselyyn. Rajapinnan käyttäjiä 
mm. va-järjestelmät ja tutkijat.

Valtionavustusten käsittelyjärjestelmä
(”va.valtion.fi”)
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• Operatiivinen järjestelmä.

• Ohjelmien ja hakujen hallinta.

• Hakemusten käsittely.

• Päätöskäsittely.

• Käytön valvonta.

• Maksatus.



Miten?
• Hankkeessa kehitetään yhteinen ja yhtenäinen 

valtionavustustoiminnan toimintamalli  

• Otetaan käyttöön toimintamallia tukeva asiakaslähtöinen 
tietojärjestelmä (VA-tietojärjestelmä), joka sisältää seuraavat palvelut:

• Valtionavustushakujen julkaisu ja asiointi (haeavustuksia.fi)

• Valtionavustustietojen julkaisu ja käyttö (tutkiavustuksia.fi)

• Valtionavustusten käsittelyjärjestelmä

‒ Kaikki haut löytyvät samasta paikasta, haetut ja myönnetyt avustukset ovat kaikkien 
nähtävillä, laajasti käyttöön yhteinen asiointi- ja käsittelyjärjestelmä 

• Tuetaan avustustoiminnan strategisuuden ja vaikuttavuuden 
lisäämistä mm. uuden toimintatavan kautta.
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VA-tietojärjestelmän toteutuksen aikataulu

• 2020 kevätkausi
• Käynnissä olevan hankinnan kohde on asiantuntijapalvelu kohdistuen hankeaikana 

tehtävään VA-tietojärjestelmän toteutukseen sekä kehitys -ja ylläpitopalveluihin

• Tarjousten jättämisaika päättyi 10.6., tavoitteena on tehdä hankintapäätös ja -sopimus 
ennen kesälomia.

• Toteutukseen siirtyminen 3.8.2020 alkaen 

• 2021 syksy (tai 2022 alku)

• Ensimmäiset käyttöönotot

• Seuraavat käyttöönotot määräytyvät tiekartassa
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Hankkeen tiekartta
• Hankkeessa valmistuu syksyllä 2020 tiekartta, joka kuvaa uuden 

toimintamallin (ml. VA-tietojärjestelmän käyttöönotto) jalkauttamisen

• Tiekartassa kuvataan mm. sanaston ja toimintamallien käyttöönottoa (esim. uudet 
sanastot avattavissa hauissa, järjestöavustuksissa luotavat yhtenäiset käytänteet) 

• Tiekartassa kuvataan myös se, mitä va-viranomaisia (ja millaisia hakuja) on tulossa 
palvelujen käyttäjiksi, millaisia käyttäjämääriä yms. hakuihin liittyviä volyymeja katetaan

‒ Syksyllä 2020 käynnistyy VA-tietojärjestelmän ylläpitokustannusmallin suunnittelu

• Vuoden 2021 syksyllä on tavoitteena toteuttaa va-tietojärjestelmällä 
seuraavien valtionapuviranomaisten pilottihaut (4 kpl):

• Sisäministeriön EU-sisäasioiden rahasto

• Sisäministeriön Palosuojelurahasto

• Ulkoministeriö

• Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Eri hallinnonalojen mukaantulo hankkeen uudistuksiin

• Haeavustuksia – ja Tutkiavustuksia palveluun liittyminen tulee velvoittavaksi kaikille va-
viranomaisille

• Hankkeen ohry on linjannut, että va-viranomaiset sitoutuvat käyttämään rakennettavaa 
yhteistä järjestelmää valtionavustustoiminnassa, jollei asianomaisella 
valtionapuviranomaisella ole erityisen painavaa syytä käyttää muuta järjestelmää 
kokonaan tai osittain. Erityisen painava syy määritellään.

• Hankkeen tiekartta määrittelee uuteen toimintamalliin mukaantulon järjestyksen

• Kriteereinä ovat hankkeen taloudelliset hyödyt, tarve, hallitusohjelma, muut kriteerit (ohry-käsittelyyn)

• Hanke tukee ja perehdyttää pilottiorganisaatiot uuteen VA-toiminnan toimintatapaan 
avustustoiminnan suunnittelusta vaikuttavuuden arviointiin.
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Mikä muuttuu valtionavustustoiminnassa?

• Hakijat tallentavat kerran omat tietonsa ja ne ovat tallessa seuraavia hakuja varten -> samoja tausta-
asiakirjoja ei tarvitse liittää uudestaan/uusi haku tai raportointi

• Kaikki valtionavustushaut saatavilla haeavustuksia –palvelusta, ennakkotietoa ja ennakoitavuutta 
lisätään

• Valtionavustusten käsittelyjärjestelmä ohjaa asiakaslähtöisesti hakujen suunnittelua, hakuilmoitusten ja 
”hakulomakkeiden” laadintaa

• Kehitystyössä tunnistetaan kaikkien hakujen ”core”, jota voidaan varioida avattavien hakujen tarpeiden 
mukaan 

• Järjestelmä muistuttaa esim. siitä, kun avustuksen käytöstä tulee raportoida

• Suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi tulee säännölliseksi toiminnaksi niin myöntäjille kuin 
avustuksen saajille

• Ilmiö-/ohjelmataustainen avustustoiminta perustuu yhteistyölle: tämä mietittää sekä hakijoita että 
myöntäjiä

• Avoimuus lisääntyy ja dokumentoitu tieto laajasti ja läpinäkyvästi hyödynnettävissä 
tutkiavustuksia –palvelussa -> vaikuttavuustyön mahdollisuus

• Kaikille yhteinen sanasto otetaan käyttöön alusta asti; sanastosta informoidaan jo nyt esim. SM/EUSAn
kansallisessa lainsäädäntötyössä.
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Valtionavustusten talous ja raportointi
- tavoitteita
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Valtionavustustoiminnan taloutta 
koskevia tavoitteita

Vaikuttavuus: Avustustoiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja 
kohdennettua. Kerättävän tiedon ja avustetun toiminnan tuloksista saadun 
informaation avulla voidaan selvittää avustuksille asetettujen tavoitteiden 
täyttymistä ja kohdentaa avustuksia entistä paremmin yhteiskunnallisten 
päämäärien edistämiseen.

Läpinäkyvyys: Tavoitteena on valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyden ja 
avoimuuden lisääminen. Valtionavustuksiin liittyvä tieto yhdenmukaistuu ja sen 
hyödynnettävyys ja avoimuus lisääntyvät.

Tehokkuus: Tavoitteena on valtionavustustoiminnan tehokkuuden lisääminen siten, 
että avustuksenhakeminen ja myöntäminen on aiempaa selkeämpää ja 
sujuvampaa. Edellytyksenä tälle on uusien yhteisten prosessien ja toimintatapojen 
käyttöönotto, sekä toiminnan tulosten hyödyntäminen toiminnan johtamisessa, 
kehittämisessä ja suuntaamisessa.

Yhdenmukaisuus: Avustustoiminnan menettelytavat ovat selkeät ja 
yhdenmukaiset. Avustuksia suunnataan, haetaan, myönnetään, seurataan ja 
arvioidaan yhdenmukaisesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen.
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Mitä on meneillään
• Kilpailuvaikutusten arviointia koskevan selvityksen suunnittelu 

yhteistyössä KKV:n kanssa (kesä 2020)

• Avustusten taloutta koskevien säännösten selkiyttäminen (mm. 
laki sisäasioiden rahastoista) 

• Selvitetään yhteistyössä Buketti 2020-hankkeen kanssa

• Syksyn 2021 pilottihakuja koskevien tietotarpeiden määrittely

• Hakijoiden näkökulma, työpajat touko-/kesäkuu 2020

• Viranomaisten tarpeiden kartoittaminen ja tarkempi 
määrittely 

• Rahapelituottoja koskevien avustuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen - taloutta koskevat asiat (järjestöjaosto)

• ”Viranomaisnyrkin” työn aloittaminen (+ ehdotus 
”järjestönyrkin” perustaminen työn tueksi)

• Taloutta koskevan yhteisen sanaston laadinta (käynnissä) 
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Käyttöliittymäkonsepteja
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Selkein tavoittein kohti asiakaslähtöistä yhteistyötä

Yhteiskehittämisen periaatteilla luodaan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimivaa 
palvelukulttuuria
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Valtionavustushankkeen hanketoimisto

Tuula Lybeck (hanketoimiston johtaminen), puh. 029 553 0595, 040 865 8535

Merja Irjala (projektikoordinaatio, hankinnat, viestintä, palvelutuotantomalliselvitys, tiekartta 
yms.) puh. 029 553 0622, 050 569 1289

Satu Lindberg (sanastotyö, tietomallit, toimintamallit) puh. 029 553 0053, 050 325 4649

Joose Niemi (ICT, tietoturva, arkkitehtuuri) puh. 029 553 0472, 050 517 8109

Jaana Walldén (toimintamallit, strategisuus, vaikuttavuus) puh. 029 553 0543, 050 305 7466

Marita Virtanen (talous, valvonta) puh. 029 5530 415, 050 300 9306 

XX YY (VA-tietojärjestelmätyön tuoteomistaja) ------

Hankkeen nettisivut: https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

Kaikki sähköpostit: etunimi.sukunimi@vm.fi / Hankkeen yhteinen sähköpostiosoite: valtionavustushanke@vm.fi
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Kiitos!


