
Valtionavustustoiminnan kartoitus: Avustusmuodot vastaajittain
HUOM. taulukkoa tulee tarkastella suuntaa antavana ja tilannetta yleisellä tasolla kuvaavana, 

ei sellaisenaan käyttökelpoisena tilastodatana

Vastaajan 

ministeriö/virasto

Avustusmuoto Avustusmuoto Avustusmuoto Avustusmuoto Avustusmuoto

Korjausavustus 

vanhusten ja 

vammaisten 

asumiseen

Avustus hissien 

jälkiasennukseen

Esteetömyysavustus erityisryhmien 

investointiavustus

Avustus 

kunnallistekniikan 

rakentamiseen

asumisneuvonta-

avustus

Käynnistysavustus Purkuavustus

Aasia-ohjelma FIRST Ulkoministeriön 

rahoittamat 

kehitysyhteistyöohjel

mat (HEI ICI, Eritrea-

ohjelma, opettajat 

ilman rajoja)

Barents on my mind north2north

Valmistelevien 

vierailujen hankehaku

EDUFI Fellowship (v. 

2016 CIMO 

Fellowship)

Finnish Government 

Scholarship Pool

EDUFI-harjoittelu (v 

2016 CIMO-

harjoittelu)

Virkamiesvaihto

Suomen kielen 

maisteri- ja 

tohtoriohjelmat

Tuki Suomen kielen ja 

kulttuurin opetukseen 

ulkomaisissa 

yliopistoissa

Suomen kielen 

kesäkurssit

Suomea Suomessa -

harjoittelu-ohjelma

Elintarviketurvallisuus

virasto Evira

Laki kasvinterveyden 

suojelemisesta 

(702/2003)  

Kasvintuhoojako-

rvaukset

Eläintauti-

tutkimuksen hintatuki

Raatokeräys Eläintauti-korvaukset

Kirjastojen 

kehittämishankkeet

Maahanmuuttajien 

kotouttaminen 

liikunnan avulla

Liikunnallisen 

elämäntavan 

kehittämishankkeet

Liikkuva koulu-

ohjelman 

kehittämishankkeet

Liikuntapaikka-

rakentaminen

Nuorten 

työpajatoiminta

Etsivä nuorisotyö Lasten ja nuorten 

paikallinen 

harrastustoiminta

Nuorten tieto- ja 

neuvontapalvelut ja 

verkkonuorisotyö

Nuorisoalan 

alueellisen ja 

paikallisen toiminnan 

kehittäminen ja 

paikallistason kv-

toiminta

Matka-avustukset 

nuorten 

kulttuuriryhmien 

esiintymismatkoihin 

ulkomaille 2016

Avustukset yleisten 

kirjastojen paikallisiin 

ja alueellisiin 

kehittämishankkeisiin

Avustukset lasten ja 

nuorten paikallisen 

harrastustoiminnan 

tukemiseen

Avustukset etsivän 

työn tukemiseen

Avustukset nuorten 

työpajatoiminnan 

tukemiseen

Avustukset kunnille 

maahanmuuttajien 

kotouttamiseen 

liikunnan avulla

Avustukset 

liikunnallisen 

elämäntavan 

paikallisiin 

kehittämishankkeisiin

Avustukset Liikkuva 

koulu -ohjelman 

kehittämiseen

Avustukset Osaava -

ohjelman 

toteuttamiseen

Avustukset 

liikuntapaikkojen 

perustamishankkeisiin

Avustukset eräiden 

siirtoväen 

sankarihautojen 

hoitoon ja luovutetun 

alueen 

hautausmaiden 

kunnostamiseen

Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus Ara

CIMO 

Etelä-Suomen 

alueahallintovirasto

Itä-Suomen 

aluehallintovirasto



Matka-avustukset 

kirjastoille

Avustukset 

nuorisoalan 

alueellisen ja 

paikallisen toiminnan 

kehittämiseen ja 

kansainväliseen Kansallinen 

audiovisuaalinen 

instituutti

Digitaalisten 

palveluiden 

kehittämistä ja niiden 

turvallista käyttöä, 

itsesääntelytoimenpit

eitä sekä 

viestintävalmiuksia 

edistäviin hankkeisiin.

Kansallisarkisto Yksityisten arkistojen 

valtionapu

Työllisyyspoliittinen 

avustus

Analyysi Konsultointi Koulutus Saariston 

yhteysalusliikeenepalv

elujen ostot ja 

kehittäminen

Maaseudun 

vesihuoltotoimenpitei

den avustaminen

Avustukset 

rakennusperinnön 

hoitoon

Avustukset  haja-

asutuksen 

jätevesineuvontaan

Avustus vesien 

kunnostukseen ja 

muihin 

ympäristötöihin

Saariston 

ympäristönhoitoavust

ukset

Yksitysteiden 

kunnossapitoon ja 

parantamiseen liittyvä 

avustus

Joukkoliikenteen 

palvelujen osto ja 

kehittäminen

Yritysten 

kehittämisavustus

Toimintaympäristön 

kehittämisavustus

Harkinnanvaraiset 

avustukset vesistö- ja 

kalataloushankkeisiin

Avustukset 

tunturialueiden 

ympäristönhoitoon

Avustukset 

ympäristökasvatus- ja 

valistushankkeisiin

Osaava Saamen kielen ja 

saamenkielisen 

opetuksen 

valtionavustus

Saamenkielisen 

päivähoidon 

valtionavustus

Valtionavustus etsivän 

nuorisotyön 

tukemiseen

Valtionavustus 

nuorten 

työpajatoimintaan

Valtionavustus lasten 

ja nuorten 

paikalliseen 

harrastustoimintaan

Valtionavustus 

nuorisoalan 

alueellisen ja 

paikallisen toiminnan 

kehittämiseen ja 

paikallistason 

kansainväliseen 

toimintaan

Valtionavustus 

yleisten kirjastojen 

toiminnan 

kehittämiseen

Valtionavustus 

kirjastojen 

henkilöstön 

kehittämistoimintaan 

ja kansainvälisiin 

opintomatkoihin

Valtionavustus 

liikuntapaikkoihin ja 

niihin liittyviin vapaa-

aikatilojen 

perustamishankkeisiin

Liikkuva koulu -

ohjelman 

kehittämisavustus

Valtionavustus 

liikunnallisen 

elämäntavan 

paikalliseen 

kehittämiseen

Valtionavustus 

maahanmuuttajien 

kotouttamiseen 

liikunnan avulla

Valtionavustus 

oppilaitosten 

perustamishankkeisiin

Valtionavustus 

saamenkielisten 

sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 

turvaamiseksi

Liikenne- ja 

viestintäministeriö & 

Viestintävirasto

Valtionavustus 

koulutuksesta

Valtionavustus 

eräiden 

lentopaikkojen 

rakentamiseen ja 

ylläpitoon

Valtionavustus 

valtakunnallisen 

laajakaistahankkeen 

toteuttamiseen

Liikennevirasto Suurten ja 

keskisuurten 

kaupunkiseutujen 

joukkoliikenteen 

valtionavustus 

Liikkumisen 

ohjauksen 

valtionavustus 

Länsimetron 

valtionavustus 

Kauppa-alustuki 

Itä-Suomen 

aluehallintovirasto

Lapin 

aluehallintovirasto

KEHA-keskus, ELY-

keskukset, TE-

toimistot



Osaava-avustus Liikuntapaikkarakenta

minen

Liikkunnallisen 

elämäntavan  

edistäminen

Liikkuva koulu Maahanmuuttajien 

kotouttaminen 

liikunnan avulla

Kirjastojen kokeilu- ja 

kehittämishankkeet

Valtionavustus 

kansainväliseen 

kokoukseen 

osallistumiseen

Avustukset nuorten 

työpajatoimintaan

Avustukset etsivään 

nuorisotyöhön

Avustukset lasten ja 

nuorten paikalliseen 

harrastustustoimintaa

n

Avustukset 

nuorisotyön 

alueelliseen 

kehittämiseen

Liikunnallisen 

elämäntavan 

kehittämisavustukset

Liikkuva koulu -

avustukset

Maahanmuuttajien 

liikunnan 

kehittämisavustukset

Liikuntapaikkojen 

rakentamisavustukset

Valtionavustukset 

kirjastojen 

kehittämiseen

Kirjastojen matka-

avustukset

Avustukset nuorten 

työpajoille

Avustukset lasten ja 

nuorten 

harrastustoimintaan

Avustukset nuorten 

tieto- ja 

neuvontatyöhön

Etsivän nuorisotyön 

avustukset

Avustukset 

nuorisoalan 

kehittämiseen

Osaava ohjelman 

avustukset

Valtakunnallisten 

eläinsuojelujärjestöje

n valtionavustus. 

Mom 30.20.62

Valtionapu 

eläinlääkäreiden 

erikoistumisharjoittel

uun, Mom 30.20.62

Valtionapu eläinten 

hyvinvointikeskuksen 

menoihin, Mom 

30.20.02

Valtionapu 

eläinkokeille 

vaihtoehtoisten 

menetelmien 

edistämiseen ja siihen 

liittyvään 

tutkimukseen, Mom 

30.20.62

Avustus Suomen 

Kylätoiminta ry:lle, 

Mom 30.10.63

Valtakunnalliset 

maaseudun tutkimus- 

ja 

kehittämishankkeet, 

Mom 30.10.63

Hevostalouden 

edistäminen, Mom 

30.10.54

Maatalouden 

neuvontapalveluiden 

valtionavustus, Mom 

30.10.50

4H-toiminnan 

tukeminen, Mom 

30.10.55

Tuki puuntuotannon 

kestävyyden 

turvaamiseen, Mom 

30.40.44

Avustus 

metsäluonnon hoidon 

edistämiseen, Mom 

30.40.45

Valtionapu Suomen 

metsäkeskukselle, 

Mom 30.40.46

Riistatalouden 

edistäminen, Mom 

30.40.50

Kalatalouden 

edistäminen, Mom 

30.40.51

METSO-ohjelman 

valtakunnalliset 

luonnonhoidon 

kehittämishankkeet, 

Mom 30.40.22

Avustukset 

metsäpuiden 

siemenviljelysten 

perustamiseen, Mom 

30.40.53

Avustukset 

luonnonvara-alan 

yleishyödyllisille 

yhteisöille, Mom 

30.40.53

Maaseutuvirasto Ruokaketjun 

kehittämisen 

valtionavustukset

Perinnealusten 

entistämisavustukset

Rakennusten 

entistämisavustukset

Avustukset 

maailmanperintökoht

eiden hoitoon

Museoiden 

harkinnanvaraiset 

valtionavustukset

Avustukset 

museoiden 

innovatiivisiin 

hankkeisiin

Maa- ja 

metsätalousministeriö

Museovirasto

Lounais-Suomen 

aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto



Avustus suomalaisen 

kulttuuriperinteen 

tallentamiseen, 

tutkimiseen ja esille 

saattamiseen

Avustukset Suomen 

maailmanperintökoht

eiden tutkimus- ja 

kehittämishankkeisiin

Muinaisjäännösten 

hoitoavustus

Oikeusministeriö Avustukset rikosten 

uhrien tukipalveluja 

tuottaville yhteisöille

Avustukset 

saamelaisten kulttuuri-

itsehallinnon 

ylläpitämiseen

Muut avustukset

Opetus- ja 

kulttuuriministeriö

Kärkihankkeet (4 kpl) Kulttuuri (28) 

Kirjastot( 3)  

Kirkollisasiat (2) 

Tekijänoikeus (1)

Liikunta (19) Nuoriso 

(6) 

Koulutus (13) Tiede (5)

Kerhotoiminnan 

kehittäminen

Taiteen 

perusopetuksen 

valtionavustukset

Järjestöjen valtionapu Innovatiivisten 

oppimisympäristöjen 

edistäminen esi- ja 

perusopetuksessa 

sekä 

lukiokoulutuksessa

Esi- ja 

perusopetuksen 

tietoverkkojen 

hankinnat

Koulujen ja 

oppilaitosten 

kansainvälinen 

toiminta

Valtionavustukset 

kielikylpytoiminnan 

laajentamiseen

Varhaiskasvatuksen 

pedagogisen 

toimintakulttuurin 

kehittäminen

Valtionavustus 

vieraskielisten sekä 

saamen- ja 

romanikielisten 

oppilaiden ja 

opiskelijoiden esi- ja 

perusopetuksen sekä 

lukiokoulutuksen 

järjestämiseen

Kärkihanke 1 - Uusi 

peruskoulu -ohjelman 

tutoropettajien 

koulutus ja osaamisen 

kehittäminen sekä 

tutoropettajien 

toiminta (hakuryhmät 

1 ja 2)

Kärkihanke 1 - Uusi 

peruskoulu -ohjelman 

kokeilu-, kehittämis- 

ja innovaatiotoiminta 

(hakuryhmä 3)

Kärkihanke 6 - 

Joustavan 

perusopetuksen 

(JOPO) toiminnan 

kehittäminen

Ammatillisen 

koulutuksen 

kansainvälistyminen

Osaamisperusteisuud

en ja 

asiakaslähtöisyyden 

edistäminen.

Ammatillisen 

peruskoulutuksen ja 

lisäkoulutuksen 

laadun kehittäminen

Parasta osaamista -

verkostohanke

Valtakunnallisten 

näyttötutkintoaineisto

jen kehittäminen

Vapaan sivistystyön 

valtionavustukset

Opetustoimen ja 

varhaiskasvatuksen 

henkilöstökoulutus 

2016

Produktion av 

läromedel med liten 

spridning 2016

Palosuojelurahasto 

(erillislailla) 

Sisäministeriön 

hallinnonala 

Yleisavustukset 

pelastusalan 

järjestöille

Erityisavustukset 

tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan

Rakennushankeavustu

kset 

Kalustohankeavustuks

et

Sopimuspalokuntien 

pienavustukset

Avustus etsivän 

nuorisotyön 

tukemiseen

Avustus nuorten 

työpajatoiminnan 

tukemiseen

Avustus lasten ja 

nuorten paikallisen 

harrastustoiminnan 

tukemiseen

Avustus yleisten 

kirjastojen toiminnan 

kehittämiseen

Kirjastohenkilöstön 

matka-avustus

Liikkuva koulu 

–ohjelman 

kehittämisavustukset 

peruskouluille

Liikkuva koulu 

–ohjelman 

kehittämishankkeet 

toiselle asteelle

Liikuntapaikkarakenta

misen 

valtionavustukset

Liikunnallisen 

elämäntavan 

paikalliset 

kehittämisavustukset

Maahanmuuttajien 

kotouttaminen 

liikunnan avulla

Puolustusministeriö Maanpuolustusjärjest

öjen toiminnan 

tukeminen

Sisäministeriö 

Rajavartio-osasto

Vapaaehtoisen 

meripelastustoiminna

n avustus  (Rajavartio-

Museovirasto

Opetushallitus

Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto



Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen 

avustuskeskus STEA 

(Sosiaali- ja 

terveysministeriö) 

Yleisavustus (Ay) Kohdennettu toiminta-

avustus (Ak)

Investointiavustus (B) Projektiavustus/hanke

avustus (C)

1. Kärkihankkeiden 

valtionavustukset

2. Valtion korvaus 

terveydenhuollon 

valtakunnallisen 

valmiuden 

kustannuksiin

3. Valtionavustus 

saamenkielisten 

sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 

turvaamiseksi

4. Valtion rahoitus 

lääkäri- ja 

lääkintähelikopteritoi

minnan menoihin

5. Valtionavustus 

valtakunnallista 

julkista 

terveydenhuoltoa 

antavan 

lastensairaalan 

perustamiskustannuks

iin

6. Valtionavustus 

sosiaalialan 

osaamiskeskusten 

toimintaan

7. Terveysvalvonta 8. Tartuntatautien 

valvonnan määräraha

9. UKK-instituutin 

valtionavustus

10. Eräät 

erityishankkeet

11. Terveyden 

edistämisen 

määräraha

Akatemiahankkeet Tutkimuksen 

huippuyksikköohjelma

Akatemiaohjelmat Akatemiaprofessorin 

tehtävä

Akatemiatutkijan 

tehtävä

Tutkijatohtorin 

tehtävä

Kliinisen tutkijan 

tehtävä

Tutkimusinfrastruktuu

rien rahoitus

Yliopistojen 

profiloitumisen 

vahvistaminen 

kilpaillulla 

rahoituksella

Kansainvälisen 

tutkimusyhteistyön 

erityisrahoitus

Liikkuvuusapurahat

Kohdeapurahat 

taiteilijoille ja 

työryhmille (Alueilla 

omat kohdeapurahat)

Apurahat 

monikulttuurisuuden 

edistämiseen

Kuvataiteen 

näyttöapurahat

Kirjailijoiden ja 

kääntäjien 

kirjastoapurahat

Lastenkulttuurin 

kohdeapurahat

Alueiden 

työskentelyapurahat

Taiteilija-apurahat Liikkuvuusapurahat Ylimääräinen 

taiteilijaeläke

Toiminta-avustukset 

yhteisöille

Toiminta-avustukset 

tanssin 

aluekeskustoimintaan

Residenssiavustukset 

yhteisöille

Kulttuurin 

hyvinvointivaikutuste

n erityisavustukset 

yhteisöille

Erityisavustukset 

yhteisöille

Erityisavustukset taide- 

ja kulttuuripalvelujen 

juurruttamiseksi 

osaksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

toimintaan

Avustukset 

vammaisyhteisöjen 

kulttuuritoimintaan ja 

kulttuurin 

saavutettavuuden 

edistämiseen

Avustukset 

monikulttuurisuuden 

edistämiseen ja 

rasismin vastaiseen 

toimintaan

Elokuvan laatutuki Lastenkulttuurin 

erityisavustukset

Erityisavustukset 

"Prosentti 

rakennuskustannuksis

ta taiteeseen" -

hankkeille

Tekes Tutkimus-, kehittämis- 

ja 

innovaatiotoiminnan 

tukeminen

Audiovisuaalisen alan 

tuotantokannustin

Messuavustus pk-

yrityksille

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

kansalliset sähköiset 

asiakastietojärjestelm

ät

Valtionavustus 

Alkoholitutkimussääti

ölle

Valtionavustus Käypä 

hoito -suositusten 

laadintaan

Valtionavustus 

syöpärekisterin 

tekniseen ylläpitoon 

Suomen 

Syöpäyhdistys ry:lle

Valtionavustus 

näkövammarekisterin 

tekniseen ylläpitoon 

Näkövammaisten 

Keskusliitto ry:lle

Sosiaali- ja 

terveysministeriö

Suomen Akatemia

Taiteen 

edistämiskeskus - 

Taike

Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos



Valtion korvaus 

sodista kärsineiden 

huoltoon

Valtion rahoitus 

turvakotitoiminnan 

menoihin

Valtion korvaus 

rikosasioiden 

sovittelun 

järjestämisen 

kustannuksiin

Terveyden 

edistäminen

Valtionavustus UKK-

instituutin toimintaan

Momentti 32.01.40 

Valtionavustus 

yritysten 

kansainvälistymiseen 

ja yrittäjyyden 

edistämiseen

Momentti 32.01.41 

Erityisavustus 

Teknologian 

tutkimuskeskus VTT 

Oy:n 

tutkimusinfrastruktuu

riin

Momentti 32.20.41 

Valtionavustus 

Finpron toimintaan

Momentti 32.20.28 

Materiaalitehokkuude

n edistäminen

Momentti 32.20.42 

Innovaatiokeskittymie

n kehittäminen

Momentti 32.20.49 

Valtionavustus 

Teknologian 

tutkimuskeskus VTT 

Oy:n toimintaan

Momentti 32.20.50 

Avustus 

kansainvälisen 

teknologiapalkinnon 

maksamiseen

Momentti 32.40.50 

Valtionavustus 

kuluttajajärjestölle

Momentti 32.60.40 

Energiatuki

Momentti 32.70.03 

Maahanmuuttajien 

kotoutumisen ja 

työllistymisen 

edistäminen

Hanketuki ohjelmatuki toiminta-avustus INGO-tuki EU-hanketuki

viestintä- ja 

globaalikasvatustuki

humanitaarinen apu, 

hanketuki

humanitaarinen 

miinatoiminta

Eräät valtionavut 

24.90.50 -momentilta

Paikallisen yhteistyön 

määrärahat

Valtionavustus 

kansalaisjärjestöjen 

Eurooppa-

tiedottamiseen

Toimittajamatka-

apurahat

Liikekumppanuustuki Suomen akatemian 

kehitystutkimus

Higher Education 

Institutions 

Institutional 

Cooperation 

Instrument

BEAM - Business with 

Impact -

kehitysinnovaatio-

ohjelma

Energy and 

Environment -

programme Southern 

and East Africa

Energy and 

Environment -

programme Mekong 

region

Muut tuet 

kansainvälisille 

yhdistyksille, säätiöille 

ja järjestöille

Muut tuet 

kansainvälisille 

yhdistyksille, säätiöille 

ja järjestöille

Valtiokonttori Talouden 

tervehdyttämisavustu

s

Valtiovarainministeriö Kuntakokeilujen 

toteuttamiseen, 

yleisavustus 57 

kunnalle

Tietoalan (ICT) 

kansallisen 

ratkaisujen 

kehittämistä ja 

käyttöönottoa tukevat 

toimenpiteet (JulkICT)

Valtionavustukset 

julkise sektorin 

yhteisen 

tietohallinnon ja 

tiedonhallinnan 

kehittämiseen 

(JulkICT)

Ympäristöministeriö Avustukset järjestöille 

ja ympäristönhoitoon

KIRA-digi-

kokeiluhankkeet

Vesistöt kuntoon -

kärkihanke

Ulkoasiainministeriö

Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos

Työ- ja 

elinkeinoministeriö


