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Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa 

• Kristiina Kumpula, @Kr_Kumpula
pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

• Ritva Viljanen, @RitvaViljanen
kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki 

• Mikko Lehtonen, @Mige_Lehtonen
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

• Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa 
lisäämällä julkaisuusi tunniste #valtionavustukset
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1 Valtionavustuksilla vastataan
muuttuviin tarpeisiin yhteiskunnassa
• Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli 

on viitekehys, jota vasten 
valtionapuviranomaiset kehittävät omaa 
toimintaansa. Se uudistaa tapaa suunnitella 
valtionavustustoimintaa ja raportoida siitä sekä 
vahvistaa tiedolla johtamista julkisessa 
hallinnossa. Valtionapuviranomaiset ottavat 
käyttöön myös yhteiset digitaaliset palvelut. 

• Järjestöjen ja kuntien valtionavustustoiminnan 
haasteiksi tunnistetaan esimerkiksi 
valtionavustusten kohdentaminen, 
sirpalemainen ja lyhytkestoinen avustustoiminta 
sekä järjestöjen autonomiaan ja kuntien 
ohjaukseen liittyvät kysymykset.  

Minkälaisessa muutoksessa 
kansalaisyhteiskunta ja kunta-ala sekä 

niiden rahoitus ovat? 
Miten järjestöt ja kunnat suhtautuvat 
moniin samanaikaisiin muutoksiin?
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2 Valtionavustustoiminnan kaikissa vaiheissa kertyy 
tietoa yhteiskunnallisesta muutoksesta
• Valtionapuviranomaiset lisäävät 

valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta analysoidessaan 
valtionavustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia 
ja vaikutuksia koskevaa tietoa ja jakaessaan 
sitä yhteiskunnallista keskustelua varten. 

• Toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevaa 
tietoa kerätään jatkossa rakenteellisesti 
vaikutusketjujen avulla. Vaikutusketjut ovat yksi 
valtionavustustoiminnan suunnittelun 
työvälineistä. 

Minkälaisia hyväksi havaittuja 
toimintatapoja tai toimivia työvälineitä 

Vantaan kaupungilla ja 
Suomen Punaisessa Ristissä on 
toiminnan tulosten ja vaikutusten 
arvioinnissa ja laajentamisessa?

Kuinka arviointiin liittyviä haasteita ja 
huolia on ratkaistu?
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3 Ilmiölähtöinen valmistelu ja yhteistyö uudistavat 
valtionavustustoimintaa 
• Yhteinen toimintamalli korostaa 

valtionapuviranomaisten välistä yhteistyötä ja 
aktiivista vuoropuhelua 
valtionavustustoimintaan osallistuvien kanssa.

• Kukaan ei voi yksin vaikuttaa toiminnallaan 
kaikkiin niihin tekijöihin, joilla monimutkaiset 
yhteiskunnalliset ongelmat ratkaistaan. 
Yhteiskunta menettää myös paljon resurssejaan 
ja voimavarojaan, jos valtionavustusten hakijat 
ja saajat toimivat irrallaan toisistaan tai 
aloittavat keskenään aina samasta 
lähtöpisteestä.

Minkälaisia kokemuksia Suomen 
Punaisella Ristillä ja Vantaan kaupungilla 

on järjestöjen ja kuntien välisestä 
yhteistyöstä?

Miten valtionavustusten käytöllä 
voitaisiin saada nykyistä enemmän 
arvoa ja aikaan yhteiskunnassa?
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Lisätiedot 
https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

https://uutiskirje.vm.fi/

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen
https://uutiskirje.vm.fi/
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