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Valtionavustusten käsittely ja myöntöharkinta
Näkökulma: HAKIJA

ENNEN HAKUA
OKM 

HAKU HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO SEURANTA

Aloite Hakuilmoituksen
teko

Hakuilmoitus
diaariin

Hakulomakkeen tiedot
asiointipalveluun
(tai Seuraverkkoon)

Etsii tietoa tulevista hauista

Hakuilmoituksen
käsittely ja hyväksyntä

Haun
julkaisu

MUIDEN
ROOLIEN 
HAASTEET

Painotukset vaihtelevat
liian usein, nykivää. Tieto
painotuksista liian myöhään.

“Mistä tietää mistä 
ja mitä voi hakea?
“Mistä tietää mistä 
ja mitä voi hakea?

Päätös tulee toiminnan
aloittamisen kannalta myöhään
Päätös tulee toiminnan
aloittamisen kannalta myöhään

“Olisi kiva tietää
missä mennään”
“Olisi kiva tietää
missä mennään”“Luetaanko kaikki

hakemusteksti oikeasti?!”

Haun pitäisi ohjata
 hakijaa paremmin.
Haun pitäisi ohjata
 hakijaa paremmin.

“Ilmoituksesta ei käy
ilmi kriteeristö/painotus”
“Ilmoituksesta ei käy
ilmi kriteeristö/painotus”

Hakemuksen 
saapuminen

Diaariin rekisteröinti

“HAKIJA”
KOSKETUSPISTEET Vastaa lisätietopyyntöön

sähköpostitse

Hakemuksen
täydentäminen Samaan hakuun liittyvät

hakemukset koottuna

Hakemuksen 
rekisteröinti

Hyväksyntä-
kierros

Ulkopuolinen lausuntokierros 
Yleisavust.: Liikuntaneuvosto
Urheilija-apuraha.: Olympiak.
Seuratuki: Lajiliitot, aluejärjestöt

OKM:n tarve
lisätiedoille

Hakemusten
koonti

Odottaa päätöstä...

Esittelijä / Osasto

Hakemusten
vertailu

Odottaa...

“Pitää olla omaa budjettia
aloittaa hanke, koska päätös
kestää. Otetaan riski, jos se
raha ei sitten tulekaan.”

Osastonjohtaja

Ylijohtaja

Kansliapäällikkö

Ministeri

Toimeenpano

Saa tiedon myönnöistä verkkosivuilta

Soittaa kyselläkseen tilanteesta

Päätöskirjeet lähtevät
hakijoille

Kysyy lisätietoa 
sähköposti/puhelin

Asiakkaan
tarve
lisätiedoille

Selvitys avustuksen
käytöstä saapuu

Hakuilmoituksen
käännätys

Sisällöllinen
tarkastus

Asia suljetaanTaloustarkastus

Saapuneet selvitykset
kirjataan

Paperin määrä on valtava

Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Merkintä järjestelmään,
että tarkastus tehty

Hyväksyntämerkintä 
järjestelmään

Paperit arkistoidaan

Kerää tietoa osana liiton/
seuran toimintaa

Täyttää hakemuksen
ja liitteet

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Lähettää hakemuksen
(Seuraverkko: lähettää
paperikopiot ministeriöön)

Hakuilmoitus
minedu.fi -sivuille

Massojen käsittely järjestelmässä hankalaaMassojen käsittely järjestelmässä hankalaa

Päätöskirje saapuu jälkijunassa

“Yhteenvedot ja massojen
laskutoimitukset helpoksi”

Päätöstä ei perustella.

Vastaa tarvittaessa
lisätietopyyntöihin sähköpostitse

Täyttää selvityslomakkeet

“Kokonaisukuvan hallinta,
hakijan kaikki avustukset
eri lähteistä”

Tiedot puutteellisia, ja lisätietojen
saaminen kestää kauan
Tiedot puutteellisia, ja lisätietojen
saaminen kestää kauan

Hankalat lomakkeet täyttääEi perustella MIKSI
asioita kysytään
Ei perustella MIKSI
asioita kysytään

Kysytään tietoja, joiden
keräämisestä olisi pitänyt
tietää paljon aiemmin

Hakuilmoitusten 
formaatti hyvin vaihteleva

Järjestöjen pitäisi itse määrittää suunta
mihin ovat menossa, ei avustusten johdattamana.
Kuinka paljon valtion tulee ohjata kansalaistoimintaa?

Järjestöjen pitäisi itse määrittää suunta
mihin ovat menossa, ei avustusten johdattamana.
Kuinka paljon valtion tulee ohjata kansalaistoimintaa?

Miksi paperiversioon ei
printtautunutkaan 
kaikki antamani tieto?

Miksi paperiversioon ei
printtautunutkaan 
kaikki antamani tieto?

“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, siirretään 
manuaalisesti järjestelmään.”

“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, siirretään 
manuaalisesti järjestelmään.”

Käsittelyaika on liian pitkä.Käsittelyaika on liian pitkä.

Tavoitteena joustavampi,
läpinäkyvämpi prosessi

“Kysytään määriä.
Muutkin asiat
kertovat kehittämi-
sestä kuin määrät.”

“Kysytään määriä.
Muutkin asiat
kertovat kehittämi-
sestä kuin määrät.”

Päätöskirjeessä haluaisin muutakin
tietoa kuin summan ja käyttöajan. 
Miksi sain vähemmän kuin viime vuonna? 
Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Sanahaut, laskutoimitukset 
ja pisteytys“Voisiko pakottaa antamaan tiedot samanmuotoisena?

Olisivat vertailukelpoisempia myöhemmin”.
Valmistelija

Esittelijä

Päätöksentekijä

Hakija

Taloustarkastaja

Hannu Hakija

Tarvittaessa (=jos ongelmia)
yhteys asiakkaaseen

Mahdollinen
takaisinperintä

“Lajiliitto/aluejärjestö
tiedottaa avautuvista hauista”

“Lajiliitto/aluejärjestö neuvoo
hakemuksen täyttämisessä”

Virheitä lomakkeissaVirheitä lomakkeissa

Mikä tieto on olen-
nainen, mikä ei?
Mikä tieto on olen-
nainen, mikä ei?

Hakemuksia saapuu sekä
sähköisesti että paperisena.
Paperiset syötettävä järjestelmään.

Hakemuksia saapuu sekä
sähköisesti että paperisena.
Paperiset syötettävä järjestelmään.

Odottaa... Odottaa... Odottaa... Odottaa...

“Sain tiedon että myönnetty, 
mutta en tiedä kumpaan 
kahdesta hakemuksesta”

Tiliselvitys on niin pitkän ajan
kuluttua, että vaikea muistaa.
Voisiko siitä muistuttaa?

Ohjeet ristiriidassa
lomakkeen kanssa “Tulkintakysymyksiä!”“Tulkintakysymyksiä!”

“Lisää läpinäkyvyyttä! 
Saako joku raha eri perustein
kuin joku toinen?”

“Lisää läpinäkyvyyttä! 
Saako joku raha eri perustein
kuin joku toinen?”

Seuraverkko on 
vaikeakäyttöinen
Seuraverkko on 
vaikeakäyttöinen

“On OK:n ja liiton strategiat,
ja sitten tulee “puskista”
painotus erityisavustuksiin”

“Miten hakijan saisi ymmärtämään kokonaisuuden? Saatu
rahasumma voi koostua yleisavustuksesta JA eri hankerahoista. 
Talous-tarkastus katsoo kokonaisuutta, vaikka rahat on haettu 
erikseen. Yhtälön pitää toimia.”

“Miten hakijan saisi ymmärtämään kokonaisuuden? Saatu
rahasumma voi koostua yleisavustuksesta JA eri hankerahoista. 
Talous-tarkastus katsoo kokonaisuutta, vaikka rahat on haettu 
erikseen. Yhtälön pitää toimia.”

“Voisiko hakijoita ohjeistaa paremmin siitä, minkälaista tietoa 
taloustarkastus tulee myöhemmin tarvitsemaan? Säästäisi 
paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin.”

“Voisiko hakijoita ohjeistaa paremmin siitä, minkälaista tietoa 
taloustarkastus tulee myöhemmin tarvitsemaan? Säästäisi 
paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin.”

“Vaikuttavuuden arviointi,
verbaalisen tiedon vertailu”
“Vaikuttavuuden arviointi,
verbaalisen tiedon vertailu”

“Jos saisi hakijan miettimään prosessia ja tekemään enemmän
ennakoivaa työtä jo hakuvaiheessa, koska joutuvat kuitenkin 
tekemään sen työn loppuvaiheessa”

Järjestelmän tulisi tukea tarkastajan työtä paremminJärjestelmän tulisi tukea tarkastajan työtä paremmin

Hakuvaiheessa kysytyt asiat
vs. tilityksessä tarvittavat tiedot

Järjestelmän tuki hakemusten vertailussa
(visualisoinnit, koonnit, hälytykset)
Järjestelmän tuki hakemusten vertailussa
(visualisoinnit, koonnit, hälytykset)

Hakujen painotukset, tavoitteet ja kriteeristöt

“Mitä jos nyt yhtäkkiä kerrottaisiin, että
parin vuoden takaisesta avustuksesta tulisikin
takaisinmaksua. Mistä me se nyt maksettaisiin?”



CGI Service Design Studio
servicedesignstudio.fi

Valtionavustusten käsittely ja myöntöharkinta
Näkökulma: KÄSITTELIJÄ - Valmistelija

ENNEN HAKUA
OKM 

HAKU HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO SEURANTA

Aloite

Jo olemassa olevan 
hakuilmoituksen
kopiointi

Hakuilmoituksen
teko

Uuden hakupohjan
luominen (mallipohja)

Hakuilmoitus
diaariin

Hakulomakkeen tiedot
asiointipalveluun
(tai Seuraverkkoon)

Hakuilmoituksen luonti kotisivulle

Hakuilmoituksen
käsittely ja hyväksyntä

Valtionavustusryhmä 
varmistaa yhtenäisyyden

Ministerin hyväksyntä
(tarvittaessa)

Haun
julkaisu

MUIDEN
ROOLIEN 
HAASTEET

Haun avaaminen viivästyy
sillä hakuilmoituksen koosto
aloitetaan “liian myöhään”

“Näitä ohjeitakin alkaa olla
aika paljon” --> käytänteet
vaihtelevat

“Näitä ohjeitakin alkaa olla
aika paljon” --> käytänteet
vaihtelevat

Manuaalinen hyväksyntä 
ministeriössä vie aikaa
Manuaalinen hyväksyntä 
ministeriössä vie aikaa

Järjestelmästä ei saa koontia,
jossa näkyisi eri hakujen
statukset - “missä vaiheessa
mennään”

Järjestelmästä ei saa koontia,
jossa näkyisi eri hakujen
statukset - “missä vaiheessa
mennään”

“Hakuentiteetti puuttu Salamasta
hakemuksiin liittyen”
“Hakuentiteetti puuttu Salamasta
hakemuksiin liittyen”

Kielteisten
päätösten merkitseminen 
yksitellen hankalaa

“Tieto jää pdf:iin ja liitteisiin”“Tieto jää pdf:iin ja liitteisiin”

“Hakemusten käsittely oli
helpompaa ennen kun ne kaikki 
olivat paperilla”

“Hakemusten käsittely oli
helpompaa ennen kun ne kaikki 
olivat paperilla”

Hakemuksen 
saapuminen

Diaariin rekisteröinti

(Sähköiset hakemukset 
tallentuvat automaattisesti Salamaan)

Yksikön/vastuualueen
päällikön ja osaston
ylijohtajan hyväksyntä

“VALMISTELIJA”
KOSKETUSPISTEET

HAKU
Lisätietojen
kysymyminen 
sähköposti/puhelin/
asiointiliittymä(?)

Hakemuksen
täydentäminen Hakutietojen poiminta exceliin, 

haussa painotettujen tekijöiden
koostaminen ja vertailu

Koonnin
muodostaminen
Salamassa

Hakemuksen 
rekisteröinti

(Paperihakemusten 
skannaus ja) tallennus Salamaan 

Hyväksyntä-
kierros

Koostaa excelin
esittelijän painotukset
huomioon ottaen

Ulkopuolinen lausuntokierros 
Yleisavust.: Liikuntaneuvosto
Urheilija-apuraha.: Olympiak.
Seuratuki: Lajiliitot, aluejärjestöt

OKM:n tarve
lisätiedoille

Hakemusten
koonti

Syöttää alustavan
ehdotuksen summat
valmiiksi Salamaan

Esittelijä tekee
myöntöharkinnan ja
esittää alustavat 
ehdotukset summista

Hakemusten
vertailu

Printtaa myöntölistan
Salamasta

Myöntölista ja excel 
kiertävät osasto-
sihteerien toimesta

“Mahdolliset korjaukset
kynällä paperinkulmaan”

Manuaaliset allekirjoitukset
myöntölistaan

Osastonjohtaja

Ylijohtaja

Kansliapäällikkö

Ministeri

Toimeenpano

Muutokset kynällä
excelin/myöntölistan 
nurkassa

Syöttää/korjaa korjatut summat 
sekä käyttöajatSalamaan

Painaa “lähetä allekirjoitettavaksi”

Sähköiset allekirjoitukset
Salamassa:
- Esittelijä
- Ylijohtaja

Päätöskirjeet lähtevät
hakijoille

Vastaaminen 
sähköposti/puhelin

Asiakkaan
tarve
lisätiedoille

Selvitys avustuksen
käytöstä saapuu

Hakuilmoituksen
käännätys

Tarvittavat liitteet

Sisällöllinen
tarkastus

Asia suljetaanTaloustarkastus

Saapuneet selvitykset
kirjataan

Tarkastettavaksi
(vuosisuunnitelman
mukaan)

Arkistoon

Asiatarkastukseen

Paperin määrä on valtavaPaperin määrä on valtava
Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Tarkastaja tekee
“työpaperin” (excel)

Tarkastaja syöttää
tiedot käsin

Merkintä Salamaan,
että tarkastus tehty

Luovuttaa valmiin 
muistion ja excelin
esittelijälle

Tarvittaessa (=jos ongelmia)
yhteys asiakkaaseen

Esittelijä tekee
sisältötarkastuksen

Hyväksyntämerkintä 
Salamaan

“Mitä jos nyt yhtäkkiä kerrottaisiin, että parin vuoden takaisesta
avustuksesta tulisikin takaisinmaksua. Mistä me se nyt maksettaisiin?”

Paperit arkistoidaan

Auttaa esittelijää
hakuilmoituksen
koostamisessa

Koordinoi Salaman
pääkäyttäjän kanssa

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Taloustarkastus ei pysty analysoimaan,
onko kulu oleellinen tavoitteiden näkö-
kulmasta; tieto mihin raha haettu ja mitä
sillä pitäisi saada aikaan ei ole.

Taloustarkastus ei pysty analysoimaan,
onko kulu oleellinen tavoitteiden näkö-
kulmasta; tieto mihin raha haettu ja mitä
sillä pitäisi saada aikaan ei ole.

Kommunikaation puute avustuksen
saajien ja virkamiesten välillä

Naputtelee paperihakemuset
Salamaan sitä mukaa kun 
niitä tulee

Hakuilmoitus
minedu.fi -sivuille

Massojen käsittely erittäin hankalaaMassojen käsittely erittäin hankalaa

“Pitää avata erillisiä dokumentteja
ja käsin kopioida tietoa exceliin”
“Pitää avata erillisiä dokumentteja
ja käsin kopioida tietoa exceliin”

“Sähköinen haku ei ole yhtä kuin skannattu asiakirja”“Sähköinen haku ei ole yhtä kuin skannattu asiakirja”

Miksei valmistelija voi tehdä
koontia itse? (Salaman
pääkäyttäjä tekee)

Miksei valmistelija voi tehdä
koontia itse? (Salaman
pääkäyttäjä tekee)

Päätöskirjeiden laadinta esitteijän
kanssa

“Yhteenvedot ja massojen laskutoimitukset helpoksi”“Yhteenvedot ja massojen laskutoimitukset helpoksi”

Muutokset ja niiden
perusteiden kommunikointi
ja näkyvyys muille

Sisältötarkastuksessa
avustaminen

Erilaiset raportointipyynnöt

“Haravassa oli paljon
parempi raportointi. Salaman
raportointiin ei voi luottaa.”

“Haravassa oli paljon
parempi raportointi. Salaman
raportointiin ei voi luottaa.”

Epävarmuus järjestelmän toimivuudesta,
meneekö esim. päätös perille. Pelko että
asoita menee “ohi”, tulevaa pyyntöä ei huomaa
tai tehty päätös näyttää lähteneen mutta ei 
oikeasti ole lähtenyt.

Epävarmuus järjestelmän toimivuudesta,
meneekö esim. päätös perille. Pelko että
asoita menee “ohi”, tulevaa pyyntöä ei huomaa
tai tehty päätös näyttää lähteneen mutta ei 
oikeasti ole lähtenyt.

“Järjestelmän tulisi ilmoittaa,
jos minulta odotetaan 
toimintaa”

“Järjestelmän tulisi ilmoittaa,
jos minulta odotetaan 
toimintaa”

“Oikaisuvaatimus menee väärälle
henkilölle, koska esittelijä vaihtunut,
mutta Salama ei ymmärrä muutosta.”

“Oikaisuvaatimus menee väärälle
henkilölle, koska esittelijä vaihtunut,
mutta Salama ei ymmärrä muutosta.”

Hankalat lomakkeet täyttää

Ei perustella MIKSI
asioita kysytään
Ei perustella MIKSI
asioita kysytään

Kysytään tietoja, joiden
keräämisestä olisi pitänyt
tietää paljon aiemmin

Luottamus päätöksenteon objektiivisuuteen
mennyt: “Me keräämme järjestelmällisesti 
tietoa, emmekä silti pysty vastaamaan kaikkiin
kysyttyihin asioihin - kaikki eivät taatusti kerää
tietoa näin paljon! Eri hakijoiden luvut eivät VOI 
olla vertailukelpoisia keskenään!

Luottamus päätöksenteon objektiivisuuteen
mennyt: “Me keräämme järjestelmällisesti 
tietoa, emmekä silti pysty vastaamaan kaikkiin
kysyttyihin asioihin - kaikki eivät taatusti kerää
tietoa näin paljon! Eri hakijoiden luvut eivät VOI 
olla vertailukelpoisia keskenään!

Venla Valmistelija

Hakuilmoitusten 
formaatti hyvin vaihteleva
Hakuilmoitusten 
formaatti hyvin vaihteleva

Järjestöjen pitäisi itse määrittää suunta
mihin ovat menossa, ei avustusten johdattamana.
Kuinka paljon valtion tulee ohjata kansalaistoimintaa?

Järjestöjen pitäisi itse määrittää suunta
mihin ovat menossa, ei avustusten johdattamana.
Kuinka paljon valtion tulee ohjata kansalaistoimintaa?

Seuraverkko ja Salama eivät
juttele keskenään. Seuraverkon
hakemukset tulevat paperisina.

Seuraverkko ja Salama eivät
juttele keskenään. Seuraverkon
hakemukset tulevat paperisina.

“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, manuaalisesti Salamaan”
“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, manuaalisesti Salamaan”

Seuraverkossa hakemusten määrä
laskenut ja hakemusten laatu
huonontunut

Seuraverkossa hakemusten määrä
laskenut ja hakemusten laatu
huonontunut Yhteismitallisuus - verbaalista

dataa vaikea vertailla
Yhteismitallisuus - verbaalista
dataa vaikea vertailla

“Statuksesta ei saa tietoa kuin
soittamalla osastosihteereille”
“Statuksesta ei saa tietoa kuin
soittamalla osastosihteereille”

Tavoitteena joustavampi,
läpinäkyvämpi prosessi

Erilaiset toimintatavat: päättäjillä
aina erilainen muistio ja esitys 
edessä

Erilaiset toimintatavat: päättäjillä
aina erilainen muistio ja esitys 
edessä

Manuaalisessa työssä suuri virheiden mahdollisuusManuaalisessa työssä suuri virheiden mahdollisuus

Päätöskirjeessä haluaisin muutakin tietoa kuin
summan ja käyttöajan. Miksi sain vähemmän kuin 
viime vuonna? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Sanahaut, lasku-
toimitukset ja 
pisteytys

Liitteen max. koko 2MB

Valmistelija

Esittelijä

Päätöksentekijä

Hakija

Taloustarkastaja



Valtionavustusten käsittely ja myöntöharkinta
Näkökulma: TALOUSTARKASTUS

ENNEN HAKUA
OKM 

HAKU HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO SEURANTA

Aloite

Jo olemassa olevan 
hakuilmoituksen
kopiointi

Hakuilmoituksen
teko

Uuden hakupohjan
luominen (mallipohja)

Hakuilmoitus
diaariin

Hakulomakkeen tiedot
asiointipalveluun
(tai Seuraverkkoon)

Hakuilmoituksen
käsittely ja hyväksyntä

Valtionavustusryhmä 
varmistaa yhtenäisyyden

Ministerin hyväksyntä
(tarvittaessa)

Haun
julkaisu

MUIDEN
ROOLIEN 
HAASTEET

Järjestelmästä ei saa koontia,
jossa näkyisi eri hakujen
statukset - “missä vaiheessa
mennään”

Järjestelmästä ei saa koontia,
jossa näkyisi eri hakujen
statukset - “missä vaiheessa
mennään”

“Hakuentiteetti puuttu Salamasta
hakemuksiin liittyen”
“Hakuentiteetti puuttu Salamasta
hakemuksiin liittyen”

“Tieto jää pdf:iin ja liitteisiin”“Tieto jää pdf:iin ja liitteisiin”
“Hakemusten käsittely oli
helpompaa ennen kun ne kaikki 
olivat paperilla”

“Hakemusten käsittely oli
helpompaa ennen kun ne kaikki 
olivat paperilla”

Hakemuksen 
saapuminen

Diaariin rekisteröinti

(Sähköiset hakemukset 
tallentuvat automaattisesti Salamaan)

Yksikön/vastuualueen
päällikön ja osaston
ylijohtajan hyväksyntä

“TALOUSTARKASTAJA”
KOSKETUSPISTEET

Hakemuksen
täydentäminen Hakutietojen poiminta exceliin, 

haussa painotettujen tekijöiden
koostaminen ja vertailu

Koonnin
muodostaminen
Salamassa

Hakemuksen 
rekisteröinti

(Paperihakemusten 
skannaus ja) tallennus Salamaan 

Hyväksyntä-
kierros

Ulkopuolinen lausuntokierros 
Yleisavust.: Liikuntaneuvosto
Urheilija-apuraha.: Olympiak.
Seuratuki: Lajiliitot, aluejärjestöt

OKM:n tarve
lisätiedoille

Hakemusten
koonti

Esittelijä tekee
myöntöharkinnan ja
esittää alustavat 
ehdotukset summista

Hakemusten
vertailu

Myöntölista ja excel 
kiertävät osasto-
sihteerien toimesta

Manuaaliset allekirjoitukset
myöntölistaan

Osastonjohtaja

Ylijohtaja

Kansliapäällikkö

Ministeri

Toimeenpano

Muutokset kynällä
excelin/myöntölistan 
nurkassa

Ottaa vuosisuunnitelman
mukaisesti tarkastettavaksi

Sähköiset allekirjoitukset
Salamassa:
- Esittelijä
- Ylijohtaja

Päätöskirjeet lähtevät
hakijoille

Asiakkaan
tarve
lisätiedoille

Selvitys avustuksen
käytöstä saapuu

Hakuilmoituksen
käännätys

Tarvittavat liitteet

Sisällöllinen
tarkastus

Asia suljetaanTaloustarkastus

Saapuneet selvitykset
kirjataan

Tarkastettavaksi
(vuosisuunnitelman
mukaan)

Arkistoon

Asiatarkastukseen

Paperin määrä on valtavaPaperin määrä on valtava

Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Hakija ei saa statustietoa tarkastusprosessista.
Yhteyttä otetaan vain, jos on ongelmaa. Ei edes
tietoa siitä, että tarkastus mennyt läpi ja kaikki ok.

Tekee “työpaperin” (excel), 
syöttää tiedot käsin, kopioi liitteistä

Lukee päätöstiedot
Salamasta

Merkitsee Salamaan, että tarkastus tehty

Tarvittaessa (=jos ongelmia)
yhteys asiakkaaseen

Esittelijä tekee
sisältötarkastuksen

Hyväksyntämerkintä 
Salamaan

“Mitä jos nyt yhtäkkiä kerrottaisiin, että parin vuoden takaisesta
avustuksesta tulisikin takaisinmaksua. Mistä me se nyt maksettaisiin?”

Paperit arkistoidaan

Taloustarkastus ei pysty analysoimaan,
onko kulu oleellinen tavoitteiden näkö-
kulmasta; tietoa mihin raha haettu ja mitä
sillä pitäisi saada aikaan ei ole.

Taloustarkastus ei pysty analysoimaan,
onko kulu oleellinen tavoitteiden näkö-
kulmasta; tietoa mihin raha haettu ja mitä
sillä pitäisi saada aikaan ei ole.

Kommunikaation puute avustuksen
saajien ja virkamiesten välillä

Hakuilmoitus
minedu.fi -sivuille

“Pitää avata erillisiä dokumentteja
ja käsin kopioida tietoa exceliin”
“Pitää avata erillisiä dokumentteja
ja käsin kopioida tietoa exceliin”

“Sähköinen haku ei ole yhtä kuin skannattu asiakirja”

“Yhteenvedot ja massojen laskutoimitukset helpoksi”

Muutokset ja niiden
perusteiden kommunikointi
ja näkyvyys muille

Muutokset ja niiden
perusteiden kommunikointi
ja näkyvyys muille

Epävarmuus järjestelmän toimivuudesta,
meneekö esim. päätös perille. Pelko että
asoita menee “ohi”, tulevaa pyyntöä ei huomaa
tai tehty päätös näyttää lähteneen mutta ei 
oikeasti ole lähtenyt.

“Oikaisuvaatimus menee väärälle
henkilölle, koska esittelijä vaihtunut,
mutta Salama ei ymmärrä muutosta.”

“Oikaisuvaatimus menee väärälle
henkilölle, koska esittelijä vaihtunut,
mutta Salama ei ymmärrä muutosta.”

Hankalat lomakkeet täyttää

Ei perustella MIKSI
asioita kysytään
Ei perustella MIKSI
asioita kysytään

Kysytään tietoja, joiden
keräämisestä olisi pitänyt
tietää paljon aiemmin

Tapio Taloustarkastaja

“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, manuaalisesti Salamaan”
“Muutokset ja täydennykset tulevat 
sähköpostitse, manuaalisesti Salamaan”

Yhteismitallisuus - verbaalista
dataa vaikea vertailla
Yhteismitallisuus - verbaalista
dataa vaikea vertailla

Manuaalisessa työssä suuri virheiden mahdollisuusManuaalisessa työssä suuri virheiden mahdollisuus

Päätöskirjeessä haluaisin muutakin tietoa kuin
summan ja käyttöajan. Miksi sain vähemmän kuin 
viime vuonna? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Liitteen max. koko 2MB

Valmistelija

Esittelijä

Päätöksentekijä

Hakija

Taloustarkastaja

“Miten hakijan saisi ymmärtämään kokonaisuuden? Saatu
rahasumma voi koostua yleisavustuksesta JA eri hankerahoista. 
Talous-tarkastus katsoo kokonaisuutta, vaikka rahat on haettu 
erikseen. Yhtälön pitää toimia.”

“Miten hakijan saisi ymmärtämään kokonaisuuden? Saatu
rahasumma voi koostua yleisavustuksesta JA eri hankerahoista. 
Talous-tarkastus katsoo kokonaisuutta, vaikka rahat on haettu 
erikseen. Yhtälön pitää toimia.”

“Voisiko hakijoita ohjeistaa paremmin siitä, minkälaista tietoa 
taloustarkastus tulee myöhemmin tarvitsemaan? Säästäisi 
paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin.”

“Voisiko hakijoita ohjeistaa paremmin siitä, minkälaista tietoa 
taloustarkastus tulee myöhemmin tarvitsemaan? Säästäisi 
paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin.”

Haun pitäisi ohjata
 hakijaa paremmin.
Haun pitäisi ohjata
 hakijaa paremmin.

Hakuilmoitusten 
formaatti hyvin vaihteleva

“Voisiko pakottaa antamaan tiedot samanmuotoisena?
Olisivat vertailukelpoisempia myöhemmin”.

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Hakulomake aidosti sähköiseksi: 
“Saisin helposti luotua
sellaisen lomakkeen kuin tarvitsen”

Hakijalta saadut tiedot puutteellisia,
ja lisätietojen saaminen kestää kauan
Hakijalta saadut tiedot puutteellisia,
ja lisätietojen saaminen kestää kauan

“Jos saisi hakijan miettimään prosessia ja tekemään enemmän
ennakoivaa työtä jo hakuvaiheessa, koska joutuvat kuitenkin 
tekemään sen työn loppuvaiheessa”

Tietojen siirto käsin omaan exceliin

Hakuvaiheessa kysytyt asiat
vs. tilityksessä tarvittavat tiedot
- eivät tue toisiaanEi vaikutuspintaa haun valmisteluun

Luovuttaa valmiin muistion 
ja excelin esittelijälle

“Tietojen etsiminen käsipelillä on
turhaa salapoliisityötä ennen
varsinaiseen työhön pääsemistä”

Salaman raportointi on puutteellinen,
ei voi kunnolla hyödyntää
Salaman raportointi on puutteellinen,
ei voi kunnolla hyödyntää

En näe avustusten kokonaisuutta,
mistä kaikkialta saatu ja mitä
En näe avustusten kokonaisuutta,
mistä kaikkialta saatu ja mitä

Järjestelmän tuki hakemusten vertailussa
(visualisoinnit, koonnit, hälytykset)
Järjestelmän tuki hakemusten vertailussa
(visualisoinnit, koonnit, hälytykset)

Hakujen painotukset, tavoitteet ja kriteeristöt

Tarkastuksia ei pystytä
tekemään aikataulussa
Tarkastuksia ei pystytä
tekemään aikataulussa

“Kokonaisukuvan hallinta,
hakijan kaikki avustukset
eri lähteistä”

“Vaikuttavuuden arviointi,
verbaalisen tiedon vertailu”
“Vaikuttavuuden arviointi,
verbaalisen tiedon vertailu”

CGI Service Design Studio
servicedesignstudio.fi



CGI Service Design Studio
servicedesignstudio.fi

Nykyprosessi

ENNEN HAKUA 

HAKU 

HAKEMUSTEN KÄSITTELY
JA PÄÄTÖKSENTEKO

SEURANTA

Aloite Hakuilmoituksen teko Hakuilmoituksen
käsittely ja hyväksyntä

Haun julkaisu

Hakemuksen 
saapuminen

Hakemuksen
täydentäminen

Hakemuksen 
rekisteröinti

Hyväksyntä-
kierros

Hakemusten
koonti

Hakemusten
vertailu

Toimeenpano

Selvitys 
avustuksen käytöstä

Hakuilmoituksen
käännätys

Sisällöllinen
tarkastus

Asia suljetaan Taloustarkastus

Hakemuksen 
täyttäminen


