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Johdanto
• Toimintamallin ja verkkopalveluiden kehittämisen ja käyttöönoton
aikana kertyy runsaasti tietoa ja osaamista, josta vain rajattu osa
voidaan viedä käytäntöön valmennusten kautta
• Toimintamalliopas pyrkii tarjoamaan tietoa, jota
1.

valtionapuviranomaiset voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä

2.

valtionapuviranomaiset, valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori voivat
hyödyntää valtionavustustoiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa

• Toimintamalliopas on auttanut myös kirkastamaan ja konkretisoimaan
hankkeen yhteistä näkemystä toimintamalliin liittyvistä
yksityiskohdista ja hallinnollis-juridisista seikoista

Toimintamallioppaan erityispiirteitä
•

Opas päivittyy koko hankkeen ajan, tammikuussa 2022 julkaistava opas on ensimmäinen
versio. Oppaan sisältö rikastuu hankkeen edetessä ketterän kehittymisen periaatteen
mukaisesti. Kansilehdessä on tieto version numerosta ja viimeisimmän päivityksen
päivämäärä.

•

Oppaan tämän hetkinen sisältö on hyödyntänyt niitä avustuskokonaisuuksia, joiden kanssa
hanke on tehnyt kehitystyötä. Järjestöavustaminen painottuu. Tulossa seuraavaksi kuntien
valtionavustukset, investointiavustukset ja henkilöhakijoiden avustukset työryhmien työn
valmistumisen myötä.

•

Opas sisältää päälinjaukset uudesta toimintamallista ja sitä voi soveltaa oman toiminnan
kehittämiseen. Oppaassa on valtionavustustoiminnan koko kaaren suunnittelua helpottavia
työkaluja ja ohjeita niiden käyttöön. Kevätkaudella hanke valmistelee myös toimintamallin
pikaoppaan, johon tiivistetään keskeiset asiat.

•

Koottu valtionavustustoimintaan liittyviä hallinnollis-juridisia asioita ja ratkaisuja.

Sisällön kuvaus

Perustietoa
• Hankkeen kuvaus
• Uudistuksen päämäärät
• Toimijoiden odotukset

Hyvä hallinto
valtionavustustoiminnassa
• Hyvän hallinnon perusteet
• Hallinnon
oikeusperiaatteet
• Hallintomenettely
• Päätöksentekomenettely
• Lainsäädännöllinen
perusta

Uusi toimintamalli
• Toiminnan
hahmotustavan muutos
• Verkostojen roolit
• Keinovalikoiman
muutokset
• Sanasto
• Digitaaliset palvelut

Miten opasta jaetaan ja käytetään
•

Toimintamalliopas tulee jakoon hankkeen verkkosivuille tammikuussa 2022

•

Toimintamalliopas toimii käyttöönottoihin kuuluvan valmennuksen tukimateriaalina
•

Valtionapuviranomaisten eri tehtävissä toimivat asiantuntijat voivat syventyä esimerkiksi
valmennuksissa käsiteltäviin hallinnollis-juridisiin seikkoihin tai verkostomaisen yhteistyön
periaatteisiin tarkemmin näin halutessaan

•

Toimintamalliopas toimii myös perehdytysmateriaalina henkilöille, jotka osallistuvat
valtionavustustoiminnan kehittämiseen

•

Toimintamallin yleispiirteisiin perehtymisen voi aloittaa eOppiva-kurssista:
•

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kohti-vaikuttavampaa-valtionavustustoimintaa/

Toimintamalliopas ja toimintamallin kuvaus eOppivassa
Toimintamalliopas

eOppiva

Käyttötarkoitus

Toimintamallin perusteellinen
haltuunotto tai toimintamallin
yksityiskohtaisempi
tarkastelu/pohdinta

Nopea perehtyminen toimintamallin
yleisiin periaatteisiin

Tavoiteltu kokemus

"Saan tukea ja näkemyksiä
toiminnan pitkäjänteisempään
kehittämiseen sekä yksittäisen haun
kehittämiseen."

"Tiedän, miten pääsen alkuun ja mitä
osatoimintoja kokonaisuus sisältää"

Kohderyhmä

Kaikki valtionavustustoimijat

Kaikki valtionavustustoimijat

Sisältöjen suhde toisiinsa

Syventää eOppivan yleissisältöä
valtionavustustoiminnasta. Opas
sisältää mm. työkaluja
ilmiölähtöiseen tavoitteen
asettamiseen sekä vaikutuksia ja
vaikuttavuustietoa tuottavaan
valtionavustustoimintaan. Opas
hyvään hallintoon.

Sisältää yleisesittelyn uudesta
valtionavustustoiminnan
kokonaisuudesta ja eri vaiheiden
toiminnoista.

Kiitos
tuula.lybeck@gov.fi; jaana.wallden@gov.fi;
https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen
#valtionavustukset
vm.fi

