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Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan
järjestöjaoston väliraportista
1 Taustatiedot
Lausunnonantaja
Valtionapuviranomainen

2 Järjestöjaoston alustavat ehdotukset ja selvityksen kohteet
1 Monivuotiset toiminta-avustukset (s. 14)
Puolustusministeriö yleisesti kannattaa valtionavustuksen monivuotuisuuden määritysten
selkiyttämistä ja tarkastelua. Monivuotinen avustus luo toimintavarmuutta yleisavustuksella
tuettavan toiminnan pitkäjänteiseen strategiaan. Monivuotuisuus myös lisää joustavuutta
avustuksen määrärahatarpeiden tarkasteluun sekä määrärahojen käyttöön.
2 Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15)
Puolustusministeriö toivoo yleis- ja erityisavustusten määrittelyyn selkeämpää erottelua ja
yhtenäisiä ohjeita, kannatamme myös ohjeiden ja prosessien yhdenmukaistamista sekä
koordinoinnin parantamista valtionapuviranomaisten kesken; mm. säännöllisesti toimivien
tapaamisten ja täten toiminnan kehittämistä yhdenmukaisempaan suuntaan. Aikataulujen
yhtenäistämistä laaja-alaisesti ei kannateta.
3 Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15)
Puolustusministeriö kannattaa digitaaliseen tietojärjestelmään siirtymistä valtionavustustoiminnassa
koko tuettavan toiminnan elinkaaren ajan (hakemuksesta loppuraportointiin ja jälkiseurantaan).
Tietojärjestelmään siirtymisessä tulee huomioida toimijoiden valmiudet käyttöönottoon yksilöidyillä
aikatauluilla. Lisäksi haluamme huomioitavan tietojärjestelmän kehittämisessä pienempien
valtionapuviranomaisten osallisuuden. Tietojärjestelmän käyttö ei tulisi olla työmäärältään
vaativampaa kuin nykyinen valtioavustusten hallinnointi perinteisillä menetelmillä.
4 Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16)
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5 Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17)
6 Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18)
Puolustusministeriö kannattaa ehdotusta yleisesti valtionavustustoiminnassa ja tässä etenemistä
yhteistyössä valtionavun jakajien ja saajien kanssa.
7 Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18)
Lähtökohtaisesti muutokset voidaan yleisesti jakaa muutokset toiminnassa, budjetissa tai
aikataulussa. Puolustusministeriö korostaa muutosten huomioonottamista ja läpiviemistä suhteessa
mm. lakiin ja asetukseen valtion talousarviosta. Muutosten läpivienti tulisi olla läpinäkyvää ja
joustavaa. Tässä yhteydessä tulee myös huomioida yleis- ja erityisavustuksen erilaisuus; esim.
toimintaa tuetaan yleisavustuksella ja äkillistä perusparannusta erityisavustuksella. Suuret
muutokset tulee huomioida ja tarkastella hakuprosessissa yleisavustuksen muutoksina.
8 Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19)
Muutosten läpivienti tulee olla läpinäkyvää ja joustavaa. Puolustusministeriö kannattaa digitaalisen
tietojärjestelmän hyödyntämistä prosessissa.
9 Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19)
Puolustusministeriö kannattaa talouden ja toiminnan raportoinnin yhtenäistämistä, mutta myös
ohjeistuksen selkeyttämistä ja yksinkertaistamista siten, että riittävät ja oikeat tiedot saadaan.
Toiminnan raportoinnissa tulee huomioida yksilöidyt ja horisontaalit raportoinnin tarpeet. Talouden
raportoinnissa tulee huomioida avustuksen erilaisuus (yleis- tai erityisavustus). Yleisavustuksen
raportointia voidaan yhtenäistää, mutta on huomioitava yksilölliset raportoinnin erityistarpeet; mm.
erityisavustuksen raportointi on riippuvainen avustettavasta kohteesta ja tarpeesta.
10 Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20)
11 Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21)
12 Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21)
Puolustusministeriö kannattaa yleisellä tasolla selkeitä ja läpinäkyviä arviointikriteerejä yleis- ja
erityisavustukselle. Seurantamittareiden kehittämisessä tulee huomioida mahdollisuus numeeristen
sekä sanallisten arviointien antamiselle. Lopullinen päätäntävalta lausuntopyynnössä esitettyjen
arviointikriteerien (arviointikriteerit a – e) tarkemmalle jaottelulle, koskien yleisavustusta ja
kohdennettua yleisavustusta, tulisi olla valtionapuviranomaisella. Toiminnan taloudellisuudella tulee
tarkastella rahoituksen kohdentumista oikeanlaisesti sekä yhdenmukaisesti toiminnallisten
tavoitteiden kanssa tuettavaan kohteeseen.
13 Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22)
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Avustettava toiminta tai hanke voi olla luonteeltaan neutraalia huomioon ottaen
vastuullisuuskriteerejä, jotka ovat lähtökohtaisesti toimintaan sisäänrakennettuja. Yhteiset
vastuulliskriteerit tulee ottaa huomioon, selkeinä, avoimina ja läpinäkyvinä ja ne voidaan sisällyttää
yleisavustusten ja kohdennettujen yleisavustusten arviointikriteerien sisälle.
14 Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22)
Puolustusministeriö kannattaa yleisellä tasolla jatkoselvittämistä ja toiminnan yhteensovittamista ja
yhdenmukaistamista.
15 Taloustarkastajan tehtävä (s. 23)
Puolustusministeriö kannattaa yleisesti ehdotusta talouden ja toiminnan valvonnasta toiminnan ja
hankkeen koko elinkaaren ajan.

3 Järjestöjaoston väliraportti ja valtionavustustoiminta
Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot
Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot
Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun
jatkamiseksi
-

Saarukka Petri
Puolustusministeriö
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