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Hankkeen ohjausryhmän kokous
Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke
Aika

13.10.2021 klo 12-14

Paikka

Teams

Läsnä

Vesa Lipponen VM puheenjohtaja
Jouko Narikka VM varapuheenjohtaja
Tuula Lybeck VM ohjausryhmän sihteeri
Max Hamberg VNK
Anu Häkli YM, Tiina Kotonen-Pekkanen sijaan
Johanna Herrala SM
Lassi Kauttonen STM
Kalervo Koskimies OKM
Esko Mustonen VM
Jukka Nummikoski MMM
Emmi Nykänen LVM
Olli-Pekka Rissanen VM
Petri Saarukka PLM
Juha Saunamäki OM
Suvi Savolainen VM
Tomi Särkioja UM, Titta Majan sijaan
Päivi Tommila TEM
Timo Laitinen Valtiokonttori, asiantuntijajäsen
Esittelijät:
Merja Irjala VM
Ulla Suomela VM
Jani Heikkinen VM
Antti Seppänen Valtiokonttori
Leena Rantala VM
Marita Virtanen VM
Joose Niemi Valtiokonttori
Mari Näätsaari Valtiokonttori
Muut asiantuntijat:
Mikko Lehtonen VM
Jaana Walldén VM
Poissa:
Outi Luoma-Aho 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
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Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2

Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 6.10.2021 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Todettiin, että asiakohtaan 4 on lisätty kaksi seurantaryhmän jäsenmuutosta, jotka hanke on saanut tietoonsa
esityslistan lähettämisen jälkeen.
3

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2021 (19.8.2021) pöytäkirja.
4

Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten muutokset

Todettiin edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen ilmoitetut jäsenmuutokset:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetty tietojohtaja Vesa Lipponen Irja Peltosen sijalle.
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n jäseneksi seurantaryhmään on nimetty toimialajohtaja Ilkka
Kantola Sari Elomaa-Sirenin sijalle.
Metropolia Ammattikorkeakoulun jäseneksi seurantaryhmään on nimetty kokonaisarkkitehti Sofia Eskola
Anna-Maria Vilkunan sijalle.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen jäseneksi seurantaryhmään on nimetty rahoituksen päällikkö
Heli Huuhka Kimmo Huovisen sijalle.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jäseneksi seurantaryhmään on nimetty yksikön
päällikkö Raisa Erma.
Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton jäseneksi seurantaryhmän on nimetty kuntakehityspäällikkö Seppo
Tiainen.
(lisäys esityslistan lähettämisen jälkeen) Anna Munsterhjelm Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista
palaa seurantaryhmän jäseneksi
(lisäys esityslistan lähettämisen jälkeen) Päivi Väisänen-Haapanen Kuntaliitosta toimii Jaana Viemerön
sijaisena tammikuun loppuun 2022 saakka

Todettiin, että hankeen asettamispäätöstä on muutettu koskien ohjaus- ja seurantaryhmän jäseniä syyskuun
loppuun mennessä ilmoitettujen jäsenmuutosten osalta.
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Kuntajaoston väliraportti

Kuntajaoston väliraportti on julkaistu. Ulla Suomela ja Jani Heikkinen esittelivät tunnistetut kehittämisalueet, joista
jaosto työstää konkreettiset kehittämisehdotukset.
Keskustelussa esille nousseita asioita:
•

•
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Käydyssä keskustelussa todettiin, että kuntajaoston väliraportin tulokset tuovat hyvin esille perustelut
hankkeen asettamisen taustalla. Valtionavustustoiminnasta tullaan tulevaisuudessa saamaan
laadukkaampaa tietoa, jota voidaan hyödyntää esim. poliittisessa ohjauksessa. Tulemme saamaan
paremman näkymän myös mm. valtionavustusrahoituksen alueelliseen ulottuvuuteen, sekä siihen, että
kaikki politiikkalohkot (aina kunnan itsensä tekemään poliittiseen ohjaukseen saakka) saavat
mahdollisuuden hyödyntää tietoa valtionavustusrahoituksen suuntaamiseksi.
Keskustelussa tuotiin myös esille, että kuntajaoston työllä on liittymäpintaa valtionvarainministeriön
kuntapolitiikan tulevaisuustyöhön, jossa tarkastellaan kuntien ohjausta ja rahoitusta laajemmin. Yhteistyötä
tehdään kuntajaoston kanssa.

Järjestötyöryhmän asettaminen jäsenistön osalta

Todettiin sähköpostimenettelyllä toteutettu järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävän työryhmän jäsenten
nimeämistä koskeva päätöksenteko ja järjestötyöryhmää koskeva asettamiskirje.
Ohjausryhmän käsittely ja päätös koskien järjestötyöryhmän jäsenten nimeämisestä tehtiin sähköpostimenettelyllä.
Aineisto jäsenille lähetettiin 23.9.2021 ja vastauksia pyydettiin 29.9.2021 mennessä. Päätösesitystä kannatettiin
yksimielisesti. Järjestötyöryhmän asettamiskirje julkaistaan myös Hankeikkunassa ja jäsenet löytyvät
Hankeikkunasta (https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2021).
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Kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelma

Tuula Lybeck, Ulla Suomela, Antti Seppänen ja Merja Irjala esittelivät kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman
yleisen mallin, joka koskee valtionavustusten toimintamalliin siirtymistä ja va-verkkopalveluiden käyttöönottoa.
Päätösesitys:
•
•

Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman yleinen malli, joka
koskee valtionavustusten toimintamalliin siirtymistä ja va-verkkopalveluiden käyttöönottoa.
Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi kehittämis- ja käyttöönottoprojektin kustannusten jakautuminen
hankkeen ja va-viranomaisen kesken.

Päätösesitykset hyväksyttiin. Kustannusten jakautumisen kohdan osalta päätettiin, että LVM, PLM ja UM lähettävät
näkemyksensä viimeistään 15.10.2021 mennessä. Sähköpostitse vastaanotettujen vastausten mukaan LVM, PLM
ja UM kannattavat kustannusten periaatetason jakautumista koskevaa esitystä.
Keskustelussa esille nousseita asioita:
•

•
•

•

•
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Jatkovalmistelussa ja aineiston tekstien laadinnassa tullaan huomioimaan enemmän toimintamallia omaan
va-toimintaansa sovittavan ja implementoivan va-viranomaisen näkökulmaa ja sitä, että va-viranomaiset
tekevät organisaatiossaan yhteensovittamisen toimenpiteitä. Haetaan ilmaisutapaa, jossa vaviranomaisessa syntyisi uusi va-toiminnan toimintamalli.
Kustannusten yleistä jakautumista va-viranomaisen ja hankkeen kesken pidettiin perusteltuna.
Keskustelussa useat jäsenet toivat esille sen, että konkreettisempia tietoja kaivataan sekä kehittämis- ja
käyttöönottoprojektiin sitoutuvista htv/htp-määristä (mitä resursseja projektin eri tehtävien vaiheisiin
edellytetään ja asiantuntijoilta vaadittavista työmääristä) sekä miten hankkeen hyötyjen realisoituminen
näyttäytyy kustannuksien näkökulmasta. Va-viranomaisten omaan budjetointiin liittyy myös esim. se,
saadaanko koko avustustoiminta va-verkkopalveluiden piiriin vai jääkö käyttöön ja missä määrin omia
tietojärjestelmiä.
Kehittämis- ja käyttöönottoprojektien ohjausryhmässä (kopryssa) toivottiin keskusteltavan
yksityiskohtaisemmin asiasta myös. Lisäksi käsittelyä kustannuksista toivottiin
kansliapäällikkökokouksessa.
Puheenjohtaja toi esille, että aineiston ja päätösesitysten ennakkokäsittelyä tulisi tehdä ennen
ohjausryhmän kokousta, jolloin päätösesitykset voidaan käsitellä kokouksessa.

Avustuksen käyttöä koskevien ns. vakioehtojen käsittely VA-verkkopalveluissa

Tuula Lybeck, Marita Virtanen, Leena Rantala ja Joose Niemi esittelivät hallinnollis-juridisten asioiden valmisteluun
liittyen valtionavustuksen käyttöä koskevien yleisten ehtojen (ns. vakioehdot) käsittelyä VA-verkkopalveluissa.
Päätösesitys:
•

•

•

Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi periaate, että valtionavustuksen käyttöä koskevien vakioehtojen
otsikkotason rakenne yhdenmukaistetaan eli se tulee olemaan kaikille va-viranomaisille yhteinen. Tämä
tarkoittaa sitä, että määritellään ja va-verkkopalveluihin toteutetaan yhteinen kiinteä ylä- ja
alaotsikkorakenne.
Otsikoiden alla tarkemman tason ehtosisällöt ovat joustavasti muokattavissa. Jatkovalmistelussa
(yhteiskehittäminen) kuitenkin selvitetään, onko tunnistettavissa ehtosisältöjä, jotka on
tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa kaikille. Tällä tavoitellaan va-viranomaisten työn helpottamista ja
tehostamista ehtojen sisällön laadinnassa.
Valmistelua ja määrittelyä jatketaan tämän periaatteen mukaisesti. Tavoitteena on, että tuotoksia
pilotoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2022 tapahtuvan hakemisen ja käsittelyn pilotoinnin yhteydessä.
Valmistelun ja pilotoinnin yhteydessä mahdollisesti esille nousevat asiat tuodaan ohjausryhmän käsittelyyn.

Päätösesitykset hyväksyttiin.
Keskustelussa esille nousseita asioita:
•
•

•

Vakiointia ja tietojen rakenteellisuutta pidettiin tärkeänä.
Esille nostettiin muutosten mahdollisuus tarpeiden ilmentyessä (otsikkorakenteen lopullisuus vs.
mahdolliset muutostarpeet). Hankkeen asiantuntija vastasi, että verkkopalveluiden kehityksessä
huomioidaan se, että otsikkotasoihin tai ehtosisältöihin voi tulla muutoksia, joita hallinnoidaan hallintamallin
mukaisesti.
Tiedusteltiin voiko viranomainen ylläpitää useampia vakioehtoja, joista sitten joku valitaan haulle.
Hankkeen asiantuntija vastasi, että voi olla useammat vakioehdot, joista sitten joku kiinnitetään haulle.
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Tiedoksi annettavat asiat

Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi seuraavat asiat:
Johanna Herrala kertoi haun julkaisun pilotoinnin käynnistymisestä Palosuojelurahaston valmistelun näkökulmasta.
Puheenvuorossa käytiin läpi erityisesti vaikutusketjun implementointia haun sisällön laadintaan.
Jouko Narikka kertoi HE:n valmistelun tilanteen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi
viikolla 42.
Mari Näätsaari kertoi tilannetiedon kirjanpitokäytäntöjen kehittämisestä. Asia on viety talouspalvelujen ryhmälle
Valtiokonttorissa, ja asiaan voidaan palata seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa. EU:n elvytys- ja
palautussuunnitelmaan liittyviä tehtäviä on priorisoitu.
Osana jaostojen kuulumisia Mari Näätsaari kertoi, että ICT-jaoston toiminta on päätetty.
Muina tiedoksiannettavina asioina annettiin hankkeen laatima raportointi Hankesalkku-palveluun ajasta 04-08/2021
ja Minne menet valtionavustustoiminta –tilaisuus, joka järjestetään 2.11.2021.
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Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen
Seuraava ohjausryhmä kokous on 8.12.2021, ja se järjestetään etäkokouksena. Kevään 2022 kokoukset
kalenteroidaan pian.
Seuraava seurantaryhmän kokous on 15.10.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuula Lybeck, hankejohtaja, ohjausryhmän sihteeri

Liitteet

-

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi

Hanketiimi (VM ja VK)
Hankeikkuna

