1 (4)
Pöytäkirja
23.8.2021

VN/10384/2019
VN/10384/2019-VM-319

Hankkeen ohjausryhmän kokous 6/2021
Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke
Aika

To 19.8.2021, klo 10-11.30 + haun julkaisun verkkopalveluiden demotilaisuus klo 11.30-12

Paikka

Teams

Läsnä

Irja Peltonen, VM puheenjohtaja
Jouko Narikka, VM varapuheenjohtaja
Tuula Lybeck, VM ohjausryhmän sihteeri
Ohjausryhmän jäsenet:
Max Hamberg, VNK
Johanna Herrala, SM
Lassi Kauttonen, STM
Kalervo Koskimies, OKM
Tiina Kotonen-Pekkanen, YM
Esko Mustonen, VM
Jukka Nummikoski, MMM
Emmi Nykänen, LVM
Olli-Pekka Rissanen, VM
Petri Saarukka, PLM
Aleksi Karvonen, OM, Juha Saunamäen sijaan
Suvi Savolainen, VM
Päivi Tommila, TEM
Timo Laitinen, Valtiokonttori, asiantuntijajäsen
Esittelijät ja asiantuntijat:
Vesa Lipponen, VM
Niklas Wilhelmsson, OM
Mari Näätsaari, Valtiokonttori
Antti Seppänen, Valtiokonttori
Mikko Lehtonen, VM
Anu Mäkinen, VM
Merja Irjala, VM
Ulla Suomela, VM
Katja Leinonen, Gofore (klo 11 alkaen)
Paula Vieresjoki, Salivirta (klo 11 alkaen)
Jaana Walldén, VM
Leena Rantala, VM
Suvi Peltomäki, Solita (klo 11.30 alkaen)
Janne Vehkaperä, Solita (klo 11.30 alkaen)
Joose Niemi, Valtiokonttori
Marita Virtanen, VM

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 28
00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

29 516 001
35 829 516 001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

valtiovarainministerio@vm.fi

2 (4)

Poissa:
Juha Saunamäki, OM
Titta Maja, UM
Outi Luoma-Aho, VM

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja totesi, että jatkossa ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tietojohtaja Vesa
Lipponen. Hanke valmistelee hankkeen asettamispäätöksen muutoksen.
2

Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 12.8. päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (5/2021, 9.6.2021) pöytäkirja.
4

Lausuntoyhteenveto järjestöjaoston ehdotuksista ja uuden järjestötyöryhmän asettaminen

Niklas Wilhelmsson ja Mikko Lehtonen esittelivät lausuntoyhteenvedon, joka käsittelee järjestöjä koskevien
valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Mikko Lehtonen esitteli lausuntoyhteenvedon
perusteella kirjoitetun asettamiskirjeen uuden, valtionavustushankkeessa toimivan järjestötyöryhmän
asettamiseksi.
Ohjausryhmälle esitettiin järjestötyöryhmän asettamista, ja että työryhmän jäsenet nimetään erillisellä
sähköpostimenettelyllä.
Ohjausryhmä asetti järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävän työryhmän eli järjestötyöryhmän 1.10.2021–
31.10.2023 väliseksi ajaksi. Ohjausryhmä nimeää järjestötyöryhmän jäsenet erillisellä sähköpostimenettelyllä
syyskuussa. Asettamiskirjeen sisältöä sovittiin tarkennettavan keskustelussa esille tuotujen havaintojen
perusteella.
Keskustelussa esiin nousseita asioita:
Ohjausryhmä keskusteli järjestötyöryhmän tavoitteista ja tehtävistä sekä toiminnan edellytyksistä, jotka otetaan
huomioon asettamiskirjettä tarkennettaessa. Etenemistapaa pidettiin esitetyissä puheenvuoroissa kannatettavana.
Puheenvuoroissa kannatettiin myös sitä, että järjestötyöryhmään kutsutaan edustajia myös muista ministeriöistä
kuin niin sanotuista tuotonjakoministeriöistä.
Asettamiskirjeeseen pyydettiin viittaamaan selkeyden vuoksi käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, johon
valtionavustustoiminnan kehittäminen valtionavustushankkeessa perustuu. Järjestötyöryhmä varmistaa järjestöjen
osallistumismahdollisuudet valtionavustushankkeessa ja tuottaa tarvittavaa asiakasymmärrystä.
Asettamiskirjeeseen pyydettiin selventämään, mikä on järjestötyöryhmän ja sen tavoitteiden ja tehtävien suhde
valtionavustustoiminnan yleiseen kehittämiseen ja valtionapuviranomaisten toimintaan. Samalla keskusteltiin
järjestötyöryhmän mandaatista, joka liittyy yhtäältä järjestöjen tahdonilmaisuun, toisaalta konkreettisten uudistusten
valmisteluun, mikä tukee valtionapuviranomaisia kehittämään valtionavustustoimintaansa uuden toimintamallin
mukaiseksi erilaisista lähtökohdista.
Hankkeen asiantuntijat toivat esille, että järjestötyöryhmän tavoitteet ja tehtävät perustuvat osaltaan pääministeri
Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019), kuten järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaostonkin,
jonka toimikausi päättyi 31. toukokuuta 2021. Valtionavustustoiminnan uutta toimintamallia ja sitä tukevia
verkkopalveluja kehitetään valtionavustushankkeessa hakijaryhmien kanssa, joiden työ tukee tuloksineen toinen
toistaan. Vastaavasti hakijaryhmäkohtaisesti tehty työ liitetään uuteen toimintamalliin ja verkkopalveluihin
esimerkiksi määrittelytyön kautta. Hankkeessa käynnissä on parhaillaan järjestöjen ja kuntien
valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen, ja jatkossa käynnistetään yksityishenkilöiden, korkeakoulujen sekä
yritysten valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen.
Keskustelussa kysyttiin, miten hyvinvointialueiden perustaminen tarkoittaa järjestötyöryhmälle ja laajemmin
valtionavustushankkeelle. Todettiin, että valtionavustushanke tekee esimerkiksi yhteistyötä sosiaali- ja
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terveysministeriön Toivo-hankkeen kanssa, jossa pohditaan keinoja hyödyntää järjestötietoa hyvinvointialueiden
johtamisessa ja kehittämisessä. Aihetta on käsiteltävä järjestötyöryhmän ja kuntajaoston yhteistyönä.
Keskustelussa pohdittiin, myöntävätkö kaikki ministeriöt valtionavustuksia järjestöille. Todettiin, että ministeriön
edustaja voi myös koota hallinnonalansa asioita järjestötyöryhmään. Vastaavasti on pohdittava, miten edustaja vie
järjestötyöryhmässä käsitellyt asiat eteenpäin ministeriössä sovitulla tavalla.
5

Haun julkaisun pilotoinnin käynnistäminen

Anu Mäkinen ja Antti Seppänen esittelivät valtionavustushaun hakuilmoituksen julkaisun pilotoinnin
käynnistämisen.
Ohjausryhmän pilotoinnin aikatauluja koskevan päätöksen (3/2021) mukaisesti syksyllä 2021 toteutetaan haun
julkaisun pilotointi, ja tavoitteet ja edellytykset pilotoinnin käynnistämiselle toteutuvat. Palosuojelurahasto ja sen
yksi yleisavustushaku toimivat pilotoijina. Pilotointiin liittyy kaksi verkkopalvelua, Haeavustuksia ja
Hallinnoiavustuksia, joiden verkkopalvelujen tuotantokypsyys pilotoinnin käynnistämiseksi on varmistettu.
Valtiokonttori yhteistyössä Palosuojelurahaston kanssa on varmistanut toiminnalliset ja koulutukselliset valmiudet
pilotoinnin käynnistämiseksi.
Ohjausryhmälle esitettiin haun julkaisun pilotointi käynnistämistä.
Ohjausryhmä hyväksyi haun julkaisun pilotoinnin käynnistämisen.
Keskustelussa Palosuojelurahaston jäsen kiitti toimivasta yhteistyöstä. He uskovat haun pilotoinnin onnistumiseen,
ja myös pilotointiin osallistuvat hakijat odottavat pilotoinnin käynnistymistä.
6

Käyttöönottosuunnitelman tilannekatsaus

Ulla Suomela ja Antti Seppänen esittelivät käyttöönottosuunnitelman laadinnan tilannekatsauksen.
Ohjausryhmälle esiteltiin käyttöönottojen prosessi päävaiheineen. Lisäksi esittelyssä käytiin läpi käyttöönoton
organisointia ja sitä, miten tehtävät ja vastuut jakautuvat hankkeen ohjausryhmän, asetettavan käyttöönottojen
ohjausryhmän, VM:n hanketoimiston, Valtiokonttorin sekä va-viranomaisen välillä. Käyttöönottosuunnitelma on
tavoitteena tuoda kokonaisuudessaan ohjausryhmän käsiteltäväksi lokakuun kokoukseen.
Puheenjohtaja totesi valmistelun etenevän hyvin, ja piti hyvänä sitä, että Valtiokonttorin vahvaa osaamista voidaan
hyödyntää valmistelussa. Asiasta ei käyty muuta keskustelua.
7

Tutkiavustuksia-palvelun käyttäjätarpeiden kartoitus

Katja Leinonen (Gofore) ja Paula Vieresjoki (Salivirta) esittelivät keväällä 2021 laaditun Tutkiavustuksia-palvelun
käyttäjätarpeiden kartoituksen (konseptin) tulokset.
Puheenjohtaja totesi selvityksen tärkeyden kehittämistyön pohjana. Asiasta ei käyty muuta keskustelua.
8

Tiedoksi annettavat asiat

Jouko Narikka esitteli hallituksen esityksen valmistelun tilanteen. Esitys on ollut suomenkielisen osan osalta
laintarkastuksessa, ja annetut tarkennukset huomioidaan jatkovalmistelussa. Ruotsinkielinen versio toimitetaan
laintarkastukseen mahdollisimman pian. Voimaantulosäännöksiä tarkennetaan parhaillaan. Hallituksen esitys on
tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 40. Asetusluonnoksen valmistelu on aloitettu.
Lisäksi ohjausryhmälle annettiin tiedoksi hankkeen päivitetty roadmap ja sosiaalisen median ohje. Sosiaalisen
median ohje on kannusteena kaikille olla aktiivisesti mukana hanketta ja valtionavustustoimintaa koskevassa
keskustelussa sosiaalisessa mediassa. Ohje jaetaan myös seurantaryhmälle.
9

Muut asiat

VM:n ja Valtiokonttorin hanketiimi ja ohjausryhmän jäsenet kiittivät puheenjohtajaa rikkaasta ja ansiokkaasta
yhteistyöstä.
Seurantaryhmän kokous on 26.8. klo 9-10.30.
10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Seuraavat kokoukset:
•

Kokous 7/2021: 13.10. klo 12-14
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•

Kokous 8/2021: 8.12. klo 12-14

**
Ohjausryhmän kokouksen jälkeen klo 11.30-12 järjestettiin ohjausryhmän jäsenille haun julkaisun demotilaisuus
koskien Haeavustuksia-ja Hallinnoiavustuksia –palveluja. Demon esittelijänä toimi Janne Vehkaperä Solitalta.
**
Pöytäkirjan vakuudeksi
Tuula Lybeck, hankejohtaja, ohjausryhmän sihteeri

Liitteet

-

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi

Hanketoimisto, VM
Valtionavustuspalvelut, VK
Niklas Wilhelmsson, OM
Hankeikkuna

