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Seurantaryhmän kokous 2/2019
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke
Aika

Torstai 19.9.2019 klo 10.00 – 12.30

Paikka

nh. Jakovara, Mariankatu 9 (valtiovarainministeriö)

Läsnä

Niko Ijäs VM puheenjohtaja
Merja Leinonen VM varapuheenjohtaja
Markku Aho ARA
Matti Ranta Opetushallitus
Heikki Mannila Suomen Akatemia
Esa Rantanen Taiteen edistämiskeskus
Juha Kekkonen THL
Jenni Eskola Traficom
Ella Bingham Aalto-yliopisto
Johanna Harjunpää Fingo ry
Sari Elomaa-Siren Hgin Diakonissalaitoksen säätiö
Kristiina Kumpula KANE
Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö
Rosa Meriläinen KULTA ry
Anna Munsterhjelm Allianssi ry
Jarmo Laitinen Oulun kaupunki
Miikka Lönnqvist SOSTE (Vertti Kiukaksen sijaisena)
Arto Kuusisto Suomen Olympiakomitea
Tuula Lybeck VM sihteeri
Raili Venäläinen Ympäristöministeriö, ohjausryhmän jäsen
Outi Luoma-aho Valtiovarainministeriö, ohjausryhmän jäsen
Jouko Narikka Valtiovarainministeriö, ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Merja Irjala hanketoimiston projektipäällikkö
Marita Virtanen Valtiovarainministeriö, budjettiosasto
Poissa
Eeva Hiltunen Itä-Suomen aluehallintovirasto
Vilho Kolehmainen Metropolia Ammattikorkeakoulu
Bernt Nordman Natur och Miljö rf
Tuija Brax Suomen Sydänliitto ry
Lea Ryynänen-Karjalainen Tieteellisten seurain valtuuskunta
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Kokouksen avaus

Avattiin kokous.
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Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 10.9.2019 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 28
00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

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

valtiovarainministerio@vm.fi
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Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2019) pöytäkirja seuraavin huomioin: On olemassa virastoja, joilla hakijan
näkökulmasta valtionavustusprosessi on jo hiottu toimivaksi. Uudistuksessa täytyy tunnistaa nämä osuudet ja
säilyttämään hyvät käytänteet sekä mahdollisuuksien mukaan jakaa niitä myös muille toimijoille.
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Keskustelu valtionavustustoiminnan kehittämistä koskevasta
hallitusohjelmakirjauksesta

Oikeusministeriön ja tuotantojakoministeriöiden kanssa on pidetty keskustelu 19.9.2019. Selvitetään
hallitusohjelmaan liittyvän selvitystyön osaksi hanketta organisoimista (esim. jaostomuoto).
Käytiin asiasta keskustelu ja todettiin, että esitettyjä suunnitelmia pidetään hyvänä. Toivotaan avointa ja myös
järjestöjä osallistavaa valmistelua ja nopeita konkreettisia muutoksia. Hallitusohjelmassa on mukana tavoitteita
myös osallistumisen ja kuulemisen vahvistamisesta sekä päätöksentekoon ja valmisteluun osallistumisesta.
Lainsäädännön ja muutosten vaikutusten arviointi otetaan huomioon. Lisäksi tuotiin esille, että hallitusohjelmaan
sisältyy kirjauksia tietojohtamisesta eli, miten hyödyllinen ja arvokas tietomassa kertyy siitä mitä on saatu
aikaan/mitä on myönnetty. Hallitusohjelmaa tulee lukea kokonaisuutena, ei vain yksittäisten kirjausten kautta.
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Keskustelu ohjausryhmän linjauksista koskien uuden toimintamallin perusperiaatteita

Esiteltiin linjaukset. Todettiin, että syksyn aikana tarkoituksena on käynnistää tarkentava vaatimusmäärittely,
joka liittyy yhtenäisen toimintamallin kehittämiseen ja joka tukee tulevaa järjestelmäkehitystä. Pidettiin tärkeänä
yhteisen käsitteistön luomista. Keskusteltiin uudistuksen tiekartasta ja tietovarannosta.
Todettiin, että eri valtionapuviranomaisten prosesseista löytyy ääripäät eli miniminä auki-haku-päätös ja toinen
ääripää on kehittyneempi useat prosessivariaatiot sisältävä toiminta. Korostettiin tarpeena ministeriö/toimialastruktuurista siirtymistä hakijaryhmiin. Pidettiin paloittain etenemistä hyvänä mallina. Korostettiin
tiedon hyödyntämisen näkökulmaa ja sitä, miten jo nyt kertyvää dataa voidaan tehdä käytettäväksi.
Hakijapuolella pidetään tärkeänä myös kielteisten päätösten perusteluja. Palaute auttaa parantamaan
suunnittelua jatkossa. Myös valtionapuviranomaisten puolelta vuorovaikutteisuus potentialaisiin hakijoihin ja
muihin toimijoihin on tärkeää. Millä perusteilla jaetaan - enemmän vuoropuhelua toivotaan. Vaikuttavuuden
näkökulmasta kriteerien tulee olla kirkkaat, jotta ne ohjaisivat rahan jakamista. Avattavien hakujen ennakoitavuus
on tärkeää.
Keskusteltiin hakijoiden ryhmittelystä esimerkiksi niiden toiminnan laajuuden ja koon taikka rahoituksen
käyttökohteen tai –tarkoituksen perusteella. Esillä oli kysymys sallituista muutoksista hankkeessa/toiminnassa, ja
milloin ne pitää ilmoittaa valtionapuviranomaiselle. Hakuvaiheessa olisi hyvä tietää, jos viranomainen ei aio
myöntää haettua summaa. Näin hakija voisi tietää, onko hanketta mahdollista toteuttaa. Joillakin viranomaisilla
on hyvinkin vuorovaikutteinen prosessi (esim. Business Finland).
Toimeenpano ja seuranta: Eri avustusten myöntäjillä on kullakin omat vaatimuksensa siitä, kuinka talous on
raportoitava. Hakijat eivät välttämättä saa tietoja suorana kirjanpidosta, vaan vaaditut tiedot joudutaan
keräämään manuaalisesti. Jos saataisiin valtakunnallisia yhteisiä linjauksia tai tietoutta muiden toiminnasta,
voitaisiin päästä tästä ylimääräisestä työstä eroon. Tämä liittyy paloittain etenemiseen ja hyvien
hallintokäytänteiden edistäminen
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Valtionavustustuslain muutostarve?

Käytiin yleiskeskustelu.
Keskusteltiin mm. siitä tulisiko yksityisen rahoituksen tai toimijan hankkiman muun tuoton olla leikkaamassa
valtionavustusta. Esimerkkinä mainittiin yritysyhteistyö (sponsorointi).
Systeemin pitäisi rohkaista siihen, että organisaatioiden rahoitus ei olisi riippuvaista vain valtion rahoituksesta. Se
ei ole organisaation autonomiankaan kannalta järkevää. Toivotaan myös selvyyttä siihen, miten kohdellaan
toimijoita silloin, kun hakija saa avustuksia eri hallinnonaloilta yhtä aikaa.
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Yhteistyökanavan esittely ja sitä koskevat toimintatavat

Merja Irjala esitteli keskusteluosion toiminteet.
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-valtionavustushanke/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Hankekeskustelu/AllItems.aspx
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Muut asiat

Ei ollut.
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Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12:19.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Tuula Lybeck

Jakelu

Seurantaryhmän jäsenet

