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Mikä?

Valtionavustus on 

valtion varoista 

myönnettävää 

harkinnanvaraista 

rahoitusta.

Tuetaan 

yhteiskunnallisesti 

tarpeelliseksi 

katsottavaa 

toimintaa tai 

hanketta.

Mihin tarkoitukseen?

Yleis- ja erityisavustuksilla tuetaan erilaisia 
merkittäviä investointeja, julkisten palvelujen 
sisällön ja laadun kehittämistä sekä yritysten, 

yhdistysten ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten vahvistamista

Kuka?

Kaikki hallinnonalat

Yli 90 valtionapu-
viranomaista 

(400-900 htv)

Paljonko?

N. 4 mrd euroa

Josta 1 mrd
rahapelituottoja

Kenelle?

Yhdistykset, säätiöt, yritykset, 
asunto-osakeyhtiöt, 

kunnat, kuntayhtymät, 
korkeakoulut, yksityishenkilöt 

sekä muut tahot



Valtionavustushankkeen tavoitteet

TEHOKKUUS LÄPINÄKYVYYS YHDENMUKAISUUSVAIKUTTAVUUS

Avustustoiminnan tulee olla 

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja 

kohdennettua. 

Avustetun toiminnan tuloksista 

kerätään tietoa. Avustuksia 

kohdennetaan entistä paremmin 

yhteiskunnallisten päämäärien 

edistämiseen. 

Avustusten hakeminen ja 

myöntäminen on aiempaa 

selkeämpää ja sujuvampaa.

Kehitetään prosesseja ja 

toimintatapoja. Johdetaan, 

kehitetään ja suunnataan toimintaa 

tulosten pohjalta.

Valtionavustuksiin liittyvä tieto 

yhdenmukaistuu ja sen 

hyödynnettävyys ja avoimuus 

lisääntyvät. 

Tuotetaan yhteismitallista tietoa 

(esim toiminnan ja talouden 

raportointi) ja tuodaan se 

saataville. Tuodaan avustushaut ja 

-päätökset keskitetysti saataville.

Avustustoiminnan 

menettelytavat ovat selkeät ja 

yhdenmukaiset.

Avustuksia suunnataan, haetaan, 

myönnetään, seurataan ja 

arvioidaan yhdenmukaisesti ja 

hyvää hallintotapaa noudattaen.



Miten toteutamme 
uudistuksen?
• Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori tukevat 

valtionapuviranomaisia muutoksessa

• Uusi toimintamalli, joka edistää vaikuttavuutta ja 

yhteistyöverkostoja

• Valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja 

yhdenmukaistaminen

• Lainsäädännön uudistaminen

• Valtionavustustoiminnan sanasto

• Valtionavustustoiminnan uudet verkkopalvelut 

• Haeavustuksia.fi

• Tutkiavustuksia.fi

• Hallinnoiavustuksia.fi
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Yleistä 
järjestelmäkehityksestä

Anu Mäkinen



Yleisiä kehittämisen periaatteita

• Ketterä kehittäminen

• Kumppanina Solita

• Yhteiskehittäminen hakijoiden ja myöntäjien kanssa

• Palvelussa on keskitytty erityisesti saavutettavuuteen ja 

käytettävyyteen

• Palvelu on kolmikielinen

• Yhteinen valtionavustustoiminnan sanasto
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Haeavustuksia.fi demo

Satu Lindberg



Käyttöliittymäkuvien 
esittely

Jouni Koskinen, Solita



Verkkopalvelujen tiekartta



Seuraa valtionavustustoiminnan kehittämistä

Valtiovarainministeriön avoin verkkotilaisuus:

Minne menet, valtionavustustoiminta?

Valtionavustustoiminta on

monimuotoista, mutta hajautunutta.

Kuinka kehitämme siitä vaikuttavaa, tehokasta,

läpinäkyvää ja yhdenmukaista? 

Tiistaina 2.11.2021 klo 13.00–14.15 (Teams)

Lisätiedot: https://vm.fi/tapahtumat

• Tilaa Valtionavustukset-uutiskirje, joka 

julkaistaan n. kerran kuukaudessa: 

https://uutiskirje.vm.fi/

• Tietoa palveluista ja hankkeesta

verkkosivuilla:

• valtiokonttori.fi/valtionavustuspalvelut 

• vm.fi/valtionavustustoiminnan-

kehittaminen

• Seuraa sosiaalisen median kanavissa 

aihetunnistetta #valtionavustukset. 

https://vm.fi/tapahtumat
https://uutiskirje.vm.fi/
https://www.valtiokonttori.fi/valtionavustuspalvelut
https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen


Kiitos!
Kysymyksiä?

valtionavustuspalvelut@valtiokonttori.fi


