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Valtionavustukset osana julkisia tukia 
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Yhteenvetoa valtionavustuksista vuositasolla  

• Avustuksia myönnetään n. 3 miljardia euroa (josta 

veikkausvoittovaroja 1 mrd euroa) 

• Vuosittain on erilaisia avustushakuja noin 350, joissa on 

valtaosin eri avustusehdot ja toimintatavat.   

• Vuosittain noin 40 000  hakemuksesta vajaa puolet (49 %) 

saa myönteisen avustuspäätöksen. 

• Keskimääräinen avustussumma on noin 140 000 euroa. 

Pienimmät myönnöt ovat satoja euroja ja suurimmat 

kymmeniä miljoonia euroja.   

• Virastot käyttävät hallinnointiin arvioilta 400 

henkilötyövuotta. 

 

3 



Avustusten kohdentuminen eri hallinnonaloilta  

eri organisaatiomuodoille  
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Haettujen avustusten määrä suhteessa 

euromääriin  

5 



Digitalisaatioaste suhteessa  

hakemusmääriin 
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400 henkilötyövuotta valtiolla 
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Kolme päätavoitetta: 

  
 

1. Avustustoiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 

parantaminen  

2. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen hakijoille, 

viranomaisille ja veronmaksajille 

3. Toiminnan tehostaminen sekä hakijan että 

käsittelyprosessin kannalta 
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Visio 
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Valtionavustus-

toiminnan 

kokonaisuus 
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Strategiatyön tarkoitus on analysoida olemassa olevan 
yhteiskunnallisen tiedon ja toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arvioinnin avulla, mitkä ovat ne 
yhteiskunnalliset päämäärät, joita valtionavustuksen 
tulee tavoitella.

Luodaan yhtenäiset avustuskokonaisuudet ja toimintatavat 
toimeenpanoon ja avustetaan niitä toimijoita, jotka pystyvät omalta 
osaltaan täyttämään yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa.
Avustukset näkyvillä esim. tutkiavustuksia.fi sivustolla.

Arvioidaan valtionhallinnon avustustoiminnan 
vaikuttavuutta lasten hyvinvointiin sekä lasten 
liikkumattomuutta tähtäävien toimenpiteiden 
vaikuttavuuteen kokonaisuudessa.

Yhteinen 
tietovaranto 
hakijoiden ja 

viranomaisten  
käytössä.

Yhteinen, selkeä  
kriteeristö tuottavat 

dataa hakijoista 
päätöksentekoa 

varten

Hakeminen ja 
verkostoituminen 

on helppoa.
Päätöksenteko, 
joka perustuu 

faktoihin.

Arvioidaan 
yhteiskunnan 

avustustoiminnan 
vaikuttavuutta 

lasten hyvinvointiin

Arvioidaan 
hankkeiden 

vaikuttavuus ja  
vaikutukset lasten 
liikkumattomuute

en.

Mittariston 
luominen 

tavoitteille.

Raportit
ja visualisoinnit
lasten liikunnan 

nykytilasta

Valtionhallinnon 
tilannekuvan ja 

yhteiskunnallisen 
tavoitteen luominen 

datan perusteella
-> Lasten hyvinvointi

Luodaan 
toimeenpanosuunnit
elma eri toimijoiden 

kesken ja luodaan 
tarkentavat strategiat

-> Lasten 
liikkumattomuus

Tallennetaan 
mittariston 

mukainen data 
yhteiseen 

tietovarantoon.



Ohjausryhmän toimenpide-ehdotukset 

1. Valtionavustustoiminnan säädösperustaa ja valtion 
talousarviorakennetta selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. 

2. Valtionavustusprosessin menettelytapoja selkeytetään ja 
yhdenmukaistetaan. 

3. Edistetään uusien ja innovatiivisten avustusmallien kokeiluja.  

4. Luodaan kansallinen valtionavustustietovaranto ja siihen 
tukeutuvat yhteiset palvelut. 

5. Hankitaan valtionavustusten käsittelyratkaisu viranomaisten 
yhteiseen käyttöön.  

6. Edistetään tiedon laaja-alaista hyödyntämistä 
valtionavustustoiminnassa. 
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