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Kokousmuistio 5/2020

29.10.2020

Hankenumero:
VM212:00/2018
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke
Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston laajennettu kokoonpano
Aika

Torstai 8.10.2020 klo 14.00-16.00

Paikka

Skype-kokous

Läsnä

Niklas Wilhelmsson, OM, puheenjohtaja
Maria Wakeham-Hartonen, OM, varapuheenjohtaja
Sari Virta, OKM
Kristiina Hannula, STM
Kristian Seemer, STM
Sanna Tykkyläinen, MMM
Marita Virtanen, VM
Tuula Lybeck, VM,
Jaana Walldén, VM/Hanketoimisto, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat
Maria Silvennoinen, Suomen Jazzliitto ry, KULTA ry,
Sari Aalto-Matturi, Mieli Suomen mielenterveys ry, SOSTE ry,
Minna Mäenpää, Suomen Hippos ry,
Juuso Luomala, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry,
Ilmari Nalbantoglu, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry,
Rainer Anttila, Suomen Olympiakomitea ry,
Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Asiantuntijat Maria Finström-Haanpää STM
Katarina Långström OM
Ulla Suomela VM

Postal Address
Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

29.10.2020ss
Office

Telefon
Telephone

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Fax
Fax

e-post, internet
e-mail, internet

valtiovarainministerio@vm.fi
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1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi kokouksen läsnäolijat.
Uudet jäsenet esittäytyivät ja heidät toivotettiin tervetulleiksi jaoston työhön: Suomen Olympiakomitea ry:n edustaja on Rainer Anttila, OKM:n edustaja on Sari Virta ja OM:n asiantuntijana on korkeakouluharjoittelija Katarina Långström.
Ulla Suomela on aloittanut lokakuun alussa valtionavustushankkeessa ja vastaa kuntajaoston tehtävistä ja Mikko Lehtonen aloittaa lokakuun aikana järjestöjaoston sihteerin ja viestinnän tehtävissä.
2 Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksitta.
3 Edellisen kokouksen kokousmuistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen kokousmuistio 4/2020 hyväksyttiin.
4 Valtionavustushankkeen tilannekatsaus
Tuula Lybeck kertoi valtionavustushankkeen ajankohtaisista asioista seuraavaa:
-

Sanastotyön ensimmäinen osa on valmistunut ja hankkeen ohjausryhmässä on päätetty,
että tämä osa otetaan käyttöön.

-

Valtionavustustoiminnan sähköisen järjestelmän toteutusprojekti on käynnistynyt: Projektissa työskentelee 12 henkilöä.

-

Valtionavustuslakia uudistetaan, jotta pilottihaut voidaan toteuttaa ja sähköinen tietojärjestelmä ottaa käyttöön. Laissa säädetään mm. tietojenkäsittelystä tietojärjestelmässä
sekä haeavustuksia.fi ja tutkiavustuksia.fi -palveluista.

-

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä käsittelee järjestöjaoston väliraportin kokouksessaan 24.11.2020.

-

Pilottihaut toteutetaan syksyllä 2021.

5 Valtionavustusten talousasiat sekä järjestötalousnyrkin ja yleisavustusnyrkin työskentelyn tilannekatsaus
Juuso Luomala esitteli järjestöjen ”talousnyrkin” ehdotukset.
Sari Aalto-Matturi esitteli järjestöjen ”yleisavustusnyrkin” linjauksia yleisavustuksen arviointikriteereiksi.
Molempia esityksiä kiitettiin selkeydestä ja pohdituista ehdotuksista. Kokouksessa sovittiin,
että em. asiakirjat jaetaan kokouksen jälkeen koko järjestöjaostolle ja että nyrkit jakavat työtä
yhdessä eteenpäin.
6 Jaoston väliraportti: seminaarissa esiin nousseita asioita sekä kyselyjen tuloksista nousevia,
jaoston tunnistamia linjattavia asioita liitteet 2 a, 2 b ja 3
Järjestöseminaaria koskevan palautekyselyn tulokset esitellään laajennetun järjestöjaoston
seuraavassa kokouksessa 29.10.2020.
Järjestöjaoston sihteeri esitteli järjestö- ja ministeriökyselyistä koottuja asioita, joihin sekä
järjestöt että ministeriöt toivovat linjauksia. Järjestökyselyssä otettiin kantaa myös eri avustusten piirteisiin, minkä tarkoituksena on selkeyttää yleisavustuksen ja erityisavustuksen piirteitä.
Katarina Långström esitteli väliraporttiluonnoksen päivitetyn rakenteen.
Em. aineistot löytyvät Tiimeristä tämän kokouksen aineistoista.
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7 Järjestöjaoston osallistuminen VA-hankkeen syksyn työpajoihin
Järjestöjaoston työpajat (maanantai 2.11.2020 klo 13.00-16.00 ja maanantai 9.11.2020 klo
13.00-16.00.) merkittiin tiedoksi ja niihin lähetetään kutsut.
8 Muut asia
Maria Wakeham-Hartonen toivotti kaikki tervetulleiksi osallistumaan OM:n VN-TEAS-hankkeen loppuraportin julkistustilaisuuteen torstaina 22.10.2020. Materiaali jaetaan järjestöjaostolle.
9 Syyskauden päivitetty kokousaikataulu
Todettiin, että tarvitaan lisäkokouksia väliraportin käsittelyyn ja sovittiin, että sihteeristö selvittää sopivat ajankohdat.
10 Laajennetun kokoonpanon seuraava kokous
Seuraavaa kokousta aikaistettiin ja se pidetään 29.10.2020 klo 10.15-12.15 Skypessä.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Liitteet
Jakelu

Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston jäsenet ja asiantuntijat

Kopion saajat

