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Esipuhe
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli vuoden 2017 aikana valtionavustusten digitalisointia koskevan
esiselvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46). Esiselvityksessä nousi muun
muassa esiin viranomaisten ja hakijoiden tarve valtionavustustoimintaa koskevan käsitteistön
yhtenäistämiselle.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti käsitetyön yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n ja
Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuussa vuonna 2018. Käsitetyön tavoitteena oli selkeyttää,
määritellä ja yhdenmukaistaa valtionavustuksiin liittyvät yhteiset käsitteet ja antaa termisuositukset.
Tässä kommentoitavana olevassa Valtionavustustoiminnan sanaston luonnoksessa on esitetty tiedot
41 käsitteestä. Käsitteille on annettu suomenkieliset määritelmät ja termisuositukset sekä yleensä
myös määritelmiä täydentäviä huomautuksia. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu
käsitejärjestelmäkaavioilla.
Työskentelyn tavoitteena oli myös, että käsitteistön ja sen sisällön olemassaolo tunnetaan, käsitteistö
heijastelee riittävästi toimijoiden käsityksiä ja että toimijat voivat sitoutua käsitteistöön ja sen käyttöön
valtionavustustoiminnassa.
Käsitetyö on osa valmistelutehtäviä, jotka käynnistettiin esiselvityksen suositusten pohjalta ja jotka
tukevat valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia toteuttavan hankkeen asettamista.
Toimintakäytäntöjen ja niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna
käsitetyö luo edellytyksiä yhteisen ymmärryksen rakentamiselle valtionavustustoiminnan keskeisistä
käsitteistä, toimintamallien ja niihin liittyvien kehittämistarpeiden kuvaamiselle, vaatimusten
määrittelylle sekä yhteiselle tietomallille.
Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on lisätä käsitetyön ja sanastoluonnoksen
tunnettuutta, saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sekä tietoa jatkotyöskentelyn suunnittelulle.
Kommentoitavana olevat ehdotukset yhteisiksi käsitteiksi eivät kata valtionavustustoiminnan koko
sanastoa, vaan käsitetyö tulee jatkumaan vuonna 2019. Sanastoluonnoksesta saatuja kommentteja
hyödynnetään vuoden 2018 aikana tuotetun sanasto-osuuden viimeistelyssä sekä keväällä 2019
käsittelyyn otettavista käsitteistä päätettäessä.
Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastoa
valmistelleeseen työryhmään ovat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa osallistuneet:
Tuula Lybeck, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Emma Kuusi, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viivi Lajunen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Satu Lindberg, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Merja Irjala, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ira Nikoskinen, Sisäministeriö
Emmi Nykänen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Markku Himanen, Maa- ja metsätalousministeriö
Tuuli Raatikainen, Maa- ja metsätalousministeriö
Juha Saunamäki, Oikeusministeriö
Dea Crichton-Turley, Työ- ja elinkeinoministeriö
Tomi Särkioja, Ulkoministeriö
Taru Kuosmanen, Ulkoministeriö
Katariina Rantamaa, Valtioneuvoston kanslia (Ympäristöministeriön edustaja)
Selja Luostarinen, Valtioneuvoston kanslia
Lassi Kauttonen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kristian Seemer, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus
Helena Laahanen, Taiteen edistämiskeskus
Sanna Laiho, Opetushallitus
Marjatta Säisä, Opetushallitus

Hannu Matikka, Museovirasto
Marita Virtanen, Business Finland
Pekka Linna, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK
Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK
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Sanaston rakenne ja merkinnät
Käsitteet, määritelmät ja termit
Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden
tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien
mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical
Committee 37 Language and terminology) laatimissa kansainvälisissä standardeissa.
Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat
sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset
suhteet.
Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden
kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. moottori) tai abstrakteja
(esim. koordinaatti), ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja
ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä,
joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Terminologiset määritelmät on kirjoitettu
sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä.
Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko
sisältöön.
Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset
suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu myös graafisina
käsitejärjestelmäkaavioina.

Sanaston rakenne
Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on
pyritty sijoittamaan lähekkäin.
Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja
hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut
hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen ja sen numeroon, jonka yhteydessä kyseistä termiä
käsitellään.
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Termitietueen rakenne
Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina.
Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi.
Termitietueessa käsitteille annetaan ensin termisuositukset. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja
mahdolliset määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti.
Alla on esimerkkinä käsitettä valtionavustus käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset:

1

käsitteen numero

valtionavustus; avustus

suomenkieliset termit; suositettavin
ensimmäisenä, jos termejä on useita

ei: valtiontuki; valtionapu

termi tarkoittaa eri asiaa kuin
suositettava termi, eikä sitä pitäisi
käyttää tässä merkityksessä, tai termi
on kielenvastainen tai vanhentunut

harkinnanvarainen julkinen tuki, joka myönnetään valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion
rahaston varoista muille kuin valtion viranomaisille

määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella,
ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa
sanastossa määriteltyyn käsitteeseen)

Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena.
Valtionavustusten myöntäminen perustuu
valtionavustuslakiin joko kokonaisuudessaan tai osittain. Esimerkiksi laissa
säädetty valtionavustushaku järjestetään
usein, mutta sitä ei ole välttämätöntä
järjestää valtionavustuksen myöntämiseksi.
Valtiontuki-termiä ei suositeta käytettäväksi valtionavustukseen viitattaessa.
Valtiontuki on taloudellinen etu, joka kanavoidaan julkisista varoista taloudelliseen
toimintaan. Valtiontuen voi myöntää
valtion lisäksi esimerkiksi kunta ja valtiontuki voi olla muukin kuin rahallinen avustus. EU:n näkökulmasta sellainen valtiontuki, joka vääristää kilpailua, on kiellettyä.
Valtionapu-termiä käytetään tässä merkityksessä joidenkin yhdyssanojen osana,
mutta sitä ei suositeta käytettäväksi itsenäisenä terminä.
Käsitekaaviot: Valtionavustuslajit ja
Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä

huomautus (normaali virke, erotettu
määritelmästä sisennyksellä,
kursivointi viittaa sanastossa
määriteltyyn käsitteeseen; antaa
lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä,
tietoa termien käytöstä yms.)

viittaus yhteen tai useampaan
käsitekaavioon, joissa käsite esiintyy
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Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa mahdollisesti käytetyistä merkintätavoista:
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lihavointi

suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä
suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit)

kursivointi

(määritelmässä tai huomautuksessa:) viittaus tässä
sanastossa määriteltyyn käsitteeseen

mieluummin kuin:

termin käyttöä ei suositeta kielellisistä syistä (esim.
vierasperäisyyden vuoksi)

ei:

termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä
pitäisi käyttää tässä merkityksessä, tai termi on
kielenvastainen tai vanhentunut

>

termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan
käsitteeseen

Käsitekaaviot:
Valtionavustuslajit ja
Valtionavustuksiin liittyviä
yleisiä käsitteitä

viittaus yhteen tai useampaan käsitekaavioon, joissa käsite
esiintyy

Käsitekaavioiden tulkinta
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia.
Sanastossa esiintyy terminologisia käsitesuhteita, joita on kuvattu UML:n (Unified Modeling Language)
mukaisilla merkintätavoilla (ks. ISO 24156-1 Graphic notations for concept modelling in terminology
work and its relationship with UML -- Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work).
Seuraavalla sivulla on annettu esimerkkejä käsitesuhteiden kuvaamisesta.
Käsitteen merkitseminen kaavioon
•
sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon käsitteen numero, ensimmäinen
suositettava termi, mahdollinen homonyymin numero kaarisuluissa ja määritelmä
•
lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty
sanastossa
Hierarkkinen suhde (kolmioon päättyvä viiva
)
•
vallitsee laajemman yläkäsitteen (valtionavustus) ja sitä suppeamman alakäsitteen
(yleisavustus ja erityisavustus) välillä
•
alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä
vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä
•
alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi
•
kolmion kärki osoittaa yläkäsitteeseen
Koostumussuhde (vinoneliöön päättyvä viiva
)
•
alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta
•
yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä
•
tässä luonnoksessa ei ole koostumussuhteita
•
vinoneliö kiinnittyy yläkäsitteeseen
•
koostumussuhteen osien määrää voidaan tarvittaessa kuvata seuraavilla merkinnöillä:
○ 1..* ilmaisee sitä, että yläkäsite koostuu yhdestä tai useammasta alakäsitettä vastaavasta
osasta
○ 2..* ilmaisee sitä, että yläkäsite koostuu kahdesta tai useammasta alakäsitettä vastaavasta
osasta
Assosiatiivinen suhde (viiva ilman symbolia)
•
käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset,
paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet)
•
assosiatiivisen suhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta
•
esimerkiksi valtionavustusohjelman ja valtionavustuksen välillä on assosiatiivinen suhde:
valtionavustusohjelman on kokonaisuus, jonka kautta kanavoidaan valtionavustuksia
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi
Moniulotteinen käsitejärjestelmä (viiva, jonka yhteyteen on tekstillä merkitty jaotteluperuste)
•
yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin eli ulottuvuuksiin käyttämällä eri
jaotteluperusteita
•
yhteen ulottuvuuteen kuuluvat eli yhden jaotteluperusteen mukaiset (kaaviossa saman
jaotteluperusteen alle merkityt) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi; esimerkiksi
mikään valtionavustus ei voi olla samanaikaisesti sekä yleisavustus että erityisavustus vaan
sen pitää olla jompikumpi
•
eri ulottuvuuksiin kuuluvia eli eri jaotteluperusteiden alla olevia alakäsitteitä voidaan yhdistää
uusiksi käsitteiksi; esimerkiksi tietty valtionavustus voi olla samanaikaisesti sekä erityisavustus
että yksityishenkilön valtionavustus
•
jaotteluperusteen nimitys on usein merkitty viivan viereen
Katkoviivoilla kuvattu käsitesuhde
•
katkoviivoilla merkitään käsitesuhteet, jotka eivät käy ilmi määritelmien sanamuodoista
(esimerkiksi että valtionavustuksen hyväksytty käyttötarkoitus perustuu valtionavustuksen
suunniteltuun käyttötarkoitukseen)
•
katkoviivoilla kuvatut käsitesuhteet täydentävät määritelmiä ja tukevat käsitteiden
ymmärtämistä
•
katkoviivalla voidaan merkitä niin hierarkkinen suhde, koostumussuhde kuin assosiatiivinen
suhdekin
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3 erityisavustus

HIERARKKINENSUHDE

valtionavustus, joka
voidaan myöntää
erityistä kertaluonteista
tarkoitusta varten

ASSOSIATIIVINEN SUHDE

4 investointiavustus

5 hankeavustus

erityisavustus, joka
voidaan myöntää
hankintoihin

erityisavustus, joka
voidaan myöntää
tarkoitukseltaan ja
kestoltaan rajatulle
hankkeelle

1 valtionavustus

8
valtionavustusohjelma

harkinnanvarainen
julkinen tuki, joka
myönnetään valtion
talousarvioon otetusta
määrärahasta tai
talousarvion
ulkopuolella olevan
valtion rahaston
varoista muille kuin
valtion viranomaisille
MÄÄRITELMÄÄ TÄYDENTÄVÄ KÄSITESUHDE

1 valtionavustus

MONIULOTTEISUUS

harkinnanvarainen
julkinen tuki, joka
myönnetään valtion
talousarvioon otetusta
määrärahasta tai
talousarvion
ulkopuolella olevan
valtion rahaston
varoista muille kuin
valtion viranomaisille

11
valtionavustuksen
suunniteltu
käyttötarkoitus
valtionavustuksen
hakijan tai mahdollisen
saajan kuvaus siitä,
mihin tämä
suunnittelee
käyttävänsä
valtionavustuksen

valtionavustuksen
tarkoituksen mukaan
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2 yleisavustus

3 erityisavustus

valtionavustus, joka
voidaan myöntää
yhteisölle jatkuvaan
sääntöjen mukaiseen
toimintaan yleisesti tai
osaan tällaisesta
toiminnasta tai
yksityishenkilölle
henkilökohtaiseen
käyttöön

valtionavustus, joka
voidaan myöntää
erityistä kertaluonteista
tarkoitusta varten

kokonaisuus, jonka kautta
kanavoidaan
valtionavustuksia
yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen liittyvän
tavoitteen saavuttamiseksi

12 valtionavustuksen
hyväksytty
käyttötarkoitus
valtionavustuspäätöksessä
tai
valtionavustussopimuksessa
määritetty kuvaus siitä,
mihin valtionavustus
myönnetään käytettäväksi

valtionavustuksen
kohderyhmän mukaan

6 yhteisön
valtionavustus

7 yksityishenkilön
valtionavustus

valtionavustus, joka
voidaan myöntää vain
yhteisölle

valtionavustus, joka
voidaan myöntää vain
yksityishenkilölle

Valtionavustustoiminnan sanasto – kommentoitava luonnos
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VALTIONAVUSTUSLAJIT

1
valtionavustus; avustus
ei: valtiontuki; valtionapu
fi määritelmä

harkinnanvarainen julkinen tuki, joka myönnetään valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai
talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista muille kuin valtion viranomaisille
fi huomautus

Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena.
Valtionavustuksia voidaan myöntää joko vain yhteisölle, vain yksityishenkilölle tai sekä yhteisöille
että yksityishenkilöille. Yhteisöllä tarkoitetaan julkisen tehtävän, taloudellisten tai aatteellisten
päämäärien tai elämänmuodon perusteella kokonaisuuden muodostava yhteenliittymä. Mikäli
järjestetään valtionavustushaku, sen yhteydessä kerrotaan kohderyhmät, joille jaettavat valtionavustukset on tarkoitettu.
Valtionavustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin joko kokonaisuudessaan tai osittain. Esimerkiksi laissa säädetty valtionavustushaku järjestetään usein, mutta sitä ei ole välttämätöntä järjestää valtionavustuksen myöntämiseksi.
Valtionavustus-termiä ei suositeta käytettäväksi sellaisesta julkisesta tuesta, joka säädetään
valtionavustuslaissa (688/2001) lain soveltamisalan ulkopuolelle.
Valtiontuki-termiä ei suositeta käytettäväksi valtionavustukseen viitattaessa. Valtiontuki on taloudellinen etu, joka kanavoidaan julkisista varoista taloudelliseen toimintaan. Valtiontuen voi
myöntää valtion lisäksi esimerkiksi kunta ja valtiontuki voi olla muukin kuin rahallinen avustus.
EU:n näkökulmasta sellainen valtiontuki, joka vääristää kilpailua, on kiellettyä.
Valtionapu-termiä käytetään tässä merkityksessä joidenkin yhdyssanojen osana, mutta sitä ei
suositeta käytettäväksi itsenäisenä terminä.
Käsitekaaviot: Valtionavustuslajit ja Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
2
yleisavustus; toiminta-avustus
fi määritelmä

valtionavustus, joka voidaan myöntää yhteisölle jatkuvaan sääntöjen mukaiseen toimintaan yleisesti tai
osaan tällaisesta toiminnasta tai yksityishenkilölle henkilökohtaiseen käyttöön
fi huomautus

Yleisavustuksia voidaan myöntää yhteisöille tai yksityishenkilöille. Mikäli järjestetään valtionavustushaku, sen yhteydessä kerrotaan kohderyhmät, joille jaettavat valtionavustukset on tarkoitettu.
Yhteisön yleisavustus voi olla kohdennettu tiettyyn toiminnan osaan, kuten vuonna 2018 myönnettävät tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille, joissa avustus voidaan kohdentaa
esimerkiksi valistukseen ja neuvontaan (Palosuojelurahasto/SM), valtionavustus saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan (YM). Yhteisön yleisavustus voi myös olla tarkoitettu
toimintaan yleisesti, kuten valtionavustus rikosuhripäivystykseen (OM). Tiettyyn toiminnan osaan
kohdennettua yleisavustusta kutsutaan joillain hallinnonaloilla kohdennetuksi yleisavustukseksi
tai kohdennetuksi toiminta-avustukseksi.
Yksityishenkilön valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena henkilökohtaiseen käyttöön,
kuten vuonna 2018 taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu taiteilija-apuraha (Taike).
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit
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3
erityisavustus
fi määritelmä

valtionavustus, joka voidaan myöntää erityistä kertaluonteista tarkoitusta varten
fi huomautus

Erityisavustusta myönnetään jollain perusteella kertaluonteiseksi rajattavaan tarkoitukseen.
Esimerkiksi avustettava hanke voi olla rajattavissa tietyn kestoiseksi tai erityisavustus voidaan
määrittää käytettäväksi toiminnan käynnistämisvaiheeseen.
Erityisavustuksia voidaan myöntää joko vain yhteisölle, vain yksityishenkilölle tai sekä yhteisöille
että yksityishenkilöille. Mikäli järjestetään valtionavustushaku, sen yhteydessä kerrotaan kohderyhmät, joille jaettavat valtionavustukset on tarkoitettu.
Erityisavustuksia ovat investointiavustukset ja hankeavustukset. Toisinaan samaan kohteeseen
voidaan myöntää sekä investointiavustusta että hankeavustusta tietyt määrät, kuten vuonna
2018 ohjelmistojen kehittämiseen tukemiseksi myönnettävä valtionavustus (TEM).
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit
4
investointiavustus
fi määritelmä

erityisavustus, joka voidaan myöntää hankintoihin
fi huomautus

Investointiavustuksia voidaan myöntää joko vain yhteisölle, vain yksityishenkilölle tai sekä yhteisöille että yksityishenkilöille. Mikäli järjestetään valtionavustushaku, sen yhteydessä kerrotaan
kohderyhmät, joille jaettavat valtionavustukset on tarkoitettu.
Vuonna 2018 myönnettäviä investointiavustuksia ovat esimerkiksi kalustohankeavustukset
(Palosuojelurahasto/SM), investointiavustukset erityisryhmien tukiasuntojen hankintaan
(STEA/STM), avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan (YM) ja osa lentokenttäavustuksista (LVM).
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit
5
hankeavustus
mieluummin kuin: hanketuki
fi määritelmä

erityisavustus, joka voidaan myöntää tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajatulle hankkeelle
fi huomautus

Hankeavustuksia voidaan myöntää joko vain yhteisölle, vain yksityishenkilölle tai sekä yhteisöille
että yksityishenkilöille. Mikäli järjestetään valtionavustushaku, sen yhteydessä kerrotaan kohderyhmät, joille jaettavat valtionavustukset on tarkoitettu.
Hankeavustusta voidaan myöntää esimerkiksi kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen. Hankeavustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen kuin yleisavustusta, jolloin
hankeavustus on yleisavustusta suppeampi, se myönnetään muuhun tarkoitukseen kuin yleisavustus ja sen kesto on rajattu.
Vuonna 2018 myönnettäviä hankeavustuksia ovat esimerkiksi hankevustukset yhteisöille tai
yksityishenkilöille tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (Palosuojelurahasto/SM), osa tieliikenteen
turvallisuustoiminnan edistämisen avustuksista (LVM), rikoksentorjuntahankkeisiin (OM), elintarvikkeiden viennin kehittämishankkeille (MMM) sekä lasten ja nuorten kulttuuria edistäviin hankkeisiin (Taike).
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit

12
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6
yhteisön valtionavustus
fi määritelmä

valtionavustus, joka voidaan myöntää vain yhteisölle
fi huomautus

Yhteisöllä tarkoitetaan julkisen tehtävän, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien tai elämänmuodon perusteella kokonaisuuden muodostava yhteenliittymää. Yhteisön valtionavustus
voidaan myöntää esimerkiksi yhdistykselle, säätiölle, yritykselle, kunnalle tai korkeakoululle.
Yhteisöjen valtionavustukset voivat olla yleisavustuksia tai erityisavustuksia, kuten vuonna 2018
yleisavustus Saamelaiskäräjille, Rikosuhripäivystykselle ja Julkisen sanan neuvostolle (OM) ja
erityisavustus hevostoimintaan (MMM).
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit
7
yksityishenkilön valtionavustus
fi määritelmä

valtionavustus, joka voidaan myöntää vain yksityishenkilölle
fi huomautus

Yksityishenkilöiden valtionavustukset ovat yleensä erityisavustuksia, mutta yksityishenkilölle
voidaan myöntää myös yleisavustus henkilökohtaiseen käyttöön, kuten taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu taiteilija-apuraha (Taike).
Yksityishenkilön valtionavustusta nimitetään usein esimerkiksi apurahaksi tai stipendiksi. Näitä
termejä voi käyttää yksittäisten valtionavustusten nimissä. Apuraha-termiä ei suositeta käytettäväksi yksityishenkilön valtionavustuksen yleisenä nimityksenä, koska sillä viitataan muissa
yhteyksissä myös yhteisöille myönnettävään avustukseen. Yksityishenkilön valtionavustuksena
myönnetään esimerkiksi matka-apurahoja, kohdeapurahoja, tutkimusapurahoja, urheilija-apurahoja tai työskentelyapurahoja.
Käsitekaavio: Valtionavustuslajit
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MONIULOTTEINEN TÄYDENTÄVÄ
JÄRJESTELMÄ
TIETO

jaotteluperuste

1 valtionavustus
harkinnanvarainen
julkinen tuki, joka
myönnetään valtion
talousarvioon otetusta
määrärahasta tai
talousarvion
ulkopuolella olevan
valtion rahaston
varoista muille kuin
valtion viranomaisille

valtionavustuksen
kohderyhmän mukaan

valtionavustuksen
tarkoituksen mukaan

2 yleisavustus

3 erityisavustus

valtionavustus, joka
voidaan myöntää
yhteisölle jatkuvaan
sääntöjen mukaiseen
toimintaan yleisesti tai
osaan tällaisesta
toiminnasta tai
yksityishenkilölle
henkilökohtaiseen
käyttöön

valtionavustus, joka
voidaan myöntää
erityistä kertaluonteista
tarkoitusta varten

kohdennettu
yleisavustus

6 yhteisön
valtionavustus

7 yksityishenkilön
valtionavustus

valtionavustus, joka
voidaan myöntää vain
yhteisölle

valtionavustus, joka
voidaan myöntää vain
yksityishenkilölle

4 investointiavustus

5 hankeavustus

erityisavustus, joka
voidaan myöntää
hankintoihin

erityisavustus, joka
voidaan myöntää
tarkoitukseltaan ja
kestoltaan rajatulle
hankkeelle

valtionavustus, joka
voidaan myöntää sekä
yhteisölle että
yksityishenkilölle

2018-11-14

kohdentamaton
yleisavustus

Valtionavustustoiminnan sanasto – kommentoitava luonnos

Käsitekaavio 1. Valtionavustuslajit.

14

HIERARKIA- KOOSTUMUS- ASSOSIATIIVINEN
SUHDE
SUHDE
SUHDE

Valtionavustustoiminnan sanasto – kommentoitava luonnos

2

2018-11-14

VALTIONAVUSTUKSIIN LIITTYVIÄ YLEISIÄ KÄSITTEITÄ

8
valtionavustusohjelma; avustusohjelma
fi määritelmä

kokonaisuus, jonka kautta kanavoidaan valtionavustuksia yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvän
tavoitteen saavuttamiseksi
fi huomautus

Valtionavustusohjelmaan voi sisältyä yksi tai useampia valtionavustushakuja.
Valtionavustusohjelmaan voi osallistua eri rahoittajatahoja, jotka rahoittavat kukin omien tehtäviensä mukaisia toimijoita.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
9
valtionavustusasia
fi määritelmä

valtionapuviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaistoimijan käsiteltäväksi annettu tai otettu tehtävä,
josta on saatava aikaan ratkaisu
fi huomautus

Valtionavustusasia tulee vireille esimerkiksi valtionavustushakemuksesta tai valtionavustuksen
maksatushakemuksesta.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
10
valtionavustuskelpoisuus
fi määritelmä

ominaisuus, joka ilmentää sitä, että valtionavustuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät
fi huomautus

Valtionavustusten myöntämisen yleiset edellytykset määritetään valtionavustuslaissa
(688/2001). Lisäksi tietylle valtionavustukselle tai valtionavustushaulle voidaan määrittää
erityiset valtionavustuksen myöntämisen edellytykset.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
11
valtionavustuksen suunniteltu käyttötarkoitus
fi määritelmä

valtionavustuksen hakijan tai mahdollisen saajan kuvaus siitä, mihin tämä suunnittelee käyttävänsä
valtionavustuksen
fi huomautus

Valtionavustuksen hakija kuvaa valtionavustuksen suunnitellun käyttötarkoituksen valtionavustushakemuksessaan. Valtionavustuksen suunniteltu käyttötarkoitus voidaan kuvata myös
muussa asiakirjassa, jonka valtionavustuksen mahdollinen saaja toimittaa valtionapuviranomaiselle.
Valtionavustusraportoinnissa tarkastellaan valtionavustuksen saajan toteuttamaa toimintaa
suhteessa sekä valtioavustuksen suunniteltuun käyttötarkoitukseen että valtionapuviranomaisen
valtionavustuspäätöksessä määrittämään valtionavustuksen hyväksytyn käyttötarkoitukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
12
valtionavustuksen hyväksytty käyttötarkoitus
mieluummin kuin: valtionavustuksen kohde; avustettava toiminta
fi määritelmä

valtionavustuspäätöksessä tai valtionavustussopimuksessa määritetty kuvaus siitä, mihin valtionavustus myönnetään käytettäväksi
fi huomautus

Valtionavustuksen myöntäjä voi rajata hyväksytyn käyttötarkoituksen valtionavustuspäätöksessä
eri tavalla kuin valtionavustuksen hakija on esittänyt valtionavustuksen suunnitellun käyttötarkoituksen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
15
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MONIULOTTEINEN TÄYDENTÄVÄ
JÄRJESTELMÄ
TIETO

jaotteluperuste

8
valtionavustusohjelma
kokonaisuus, jonka kautta
kanavoidaan
valtionavustuksia
yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen liittyvän
tavoitteen saavuttamiseksi

1 valtionavustus
harkinnanvarainen
julkinen tuki, joka
myönnetään valtion
talousarvioon otetusta
määrärahasta tai
talousarvion
ulkopuolella olevan
valtion rahaston
varoista muille kuin
valtion viranomaisille

32
valtionapuviranomainen
toimivaltainen
viranomainen, joka vastaa
tietyn ministeriön
toimialaan kuuluvista
valtionavustuksiin liittyvistä
tehtävistä

9 valtionavustusasia
valtionapuviranomaisen
tai toimivaltaisen
viranomaistoimijan
käsiteltäväksi annettu
tai otettu tehtävä, josta
on saatava aikaan
ratkaisu

10
valtionavustuskelpoisuus
ominaisuus, joka ilmentää
sitä, että valtionavustuksen
myöntämisen edellytykset
täyttyvät

11
valtionavustuksen
suunniteltu
käyttötarkoitus
valtionavustuksen
hakijan tai mahdollisen
saajan kuvaus siitä,
mihin tämä
suunnittelee
käyttävänsä
valtionavustuksen

Käsitekaavio 2. Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä.
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12 valtionavustuksen
hyväksytty
käyttötarkoitus
valtionavustuspäätöksessä
tai
valtionavustussopimuksessa
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myönnetään käytettäväksi
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VALTIONAVUSTUKSIIN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA

13
valtionavustusprosessi
fi määritelmä

valtionavustustoimintaan liittyvä suunnitelmallinen toimintosarja
fi huomautus

Valtionavustustoimintaa voidaan jakaa erilaisiksi valtionavustusprosesseiksi. Niihin voi sisältyä
erilaista toimintaa, kuten valtionavustushaun valmistelu, valtionavustushaku, valtionavustuksen
hakeminen, valtionavustuskelpoisuuden arviointi, valtionavustuksesta päättäminen, valtionavustuksen maksaminen, valtionavustusraportointi, valtionavustuksen käytön valvonta sekä valtionavustusten vaikutusten arviointi.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
14
valtionavustustoiminnan suunnittelu
fi määritelmä

toiminta, jossa ministeriö suunnittelee toimialalleen tarvittavaa valtionavustustoimintaa
fi huomautus

Valtionavustustoiminnan suunnitteluun kuuluu valtionavustustoiminnan strategiatyötä ja eri toteutusvaihtoehtojen selvittämistä. Tässä vaiheessa tehdään myös yhteistyötä alan toimijoiden eli
mahdollisten valtionavustuksen hakijoiden ja saajien kanssa. Ministeriössä voidaan antaa
valtionavustustoimintaan tarvittavia asetuksia.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
15
valtionavustusohjelman valmistelu
fi määritelmä

toiminta, jossa yksi tai useampi julkisen hallinnon toimija suunnittelee valtionavustusohjelman
fi huomautus

Valtionavustusohjelmaa valmisteltaessa tehdään konkreettisia ja tarkkoja suunnitelmia esimerkiksi siitä, millaisia valtionavustushakuja käynnistetään.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
16
valtionavustushaun valmistelu
fi määritelmä

toiminta, jossa yksi tai tai useampi valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija suunnittelee tietyn valtionavustushaun
fi huomautus

Valtionavustushakua valmistelee yleensä toimielin, joka on joko valtionapuviranomainen tai sen
toimeksiannosta toimivaltainen viranomaistoimija. Valtionavustushaku voidaan valmistella usean
toimijan yhteistyönä.
Valtionavustushaun valmisteluun voi sisältyä muun muassa haettavissa olevien valtionavustusten käyttötarkoituksen, valtionavustuskelpoisuuden, sovellettavan lainsäädännön ja hakuaikataulun määrittäminen. Valtionavustushaun valmisteluun kuuluu valtionavustuksen ehtojen
täsmentäminen tai määrittäminen. Käytännössä valmistelussa tehdään ja hyväksytetään valtionavustuksen hakuilmoitus ja tehdään hakulomakkeet. Valmisteluvaiheessa saatetaan myös
ennakkotiedottaa valtionavustushausta mahdollisille valtionavustuksen hakijoille.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
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17
valtionavustushaku; avustushaku; haku
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija mahdollistaa tietylle kohderyhmälle valtionavustuksen hakemisen
fi huomautus

Valtionavustushakuun kuuluu valtionavustuksen hakemiseen liittyvä tiedottaminen ja neuvonta
esimerkiksi hakuajan alkamisesta ja päättymisestä sekä niistä kanavista, joiden kautta on
mahdollista hakea valtionavustusta.
Valtionavustushaku voidaan toteuttaa jatkuvana hakuna, jolloin valtionavustushakemusten jättämiselle ei ole annettu määräaikaa. Toinen toteutustapa on ajallisesti määritelty haku, jota
voidaan kutsua hakukierrokseksi.
Valtionavustusasia tulee usein vireille valtionavustushakemuksesta mutta se voi tulla vireille
myös muulla tavalla. Valtionavustuslaki (688/2001) antaa mahdollisuuden hakea tai myöntää
valtionavustusta ilman valtionapuviranomaisen järjestämää valtionavustushakua.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
18
valtionavustuksen hakeminen
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionavustuksen hakija panee valtionavustusasiansa vireille
fi huomautus

Valtionavustuksen hakemiseen kuuluu yleensä valtionavustushakemuksen tekeminen, jonka
osana tai liitteinä valtionavustuksen hakija antaa toimintaa kuvaavat tiedot, kuten toiminta- tai
hankesuunnitelman ja talous- tai kustannusarvion.
Valtionavustuksen hakijan pitää antaa oikeat ja riittävät tiedot valtionavustushakemuksessa.
Valtionavustusasia tulee usein vireille valtionavustushakemuksesta mutta se voi tulla vireille
myös muulla tavalla. Valtionavustuslaki (688/2001) antaa mahdollisuuden hakea tai myöntää
valtionavustusta ilman että valtionapuviranomainen järjestää valtionavustushakua.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
19
valtionavustuskelpoisuuden arviointi
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija käy läpi vireille tulleen
valtionavustusasian ja arvioi täyttyvätkö valtionavustuskelpoisuuden edellytykset
fi huomautus

Valtionavustuskelpoisuuden arviointiin kuuluu valtionavustushakemuksen tai muun vastaavan
asiakirjan arviointi sen perusteella, täyttääkö se valtionavustuksen myöntämisen edellytykset.
Valtionavustuksen hakijalle tai muulle mahdolliselle valtionavustuksen saajalle esitetään tarvittaessa pyyntö toimittaa täydentäviä selvityksiä.
Valtionavustuskelpoisuuden arvioinnin yhteydessä valtionavustusasian valmistelija voi pyytää
hakijaa tai muuta mahdollista valtionavustuksen saajaa toimittamaan uusia selvityksiä antamiensa tietojen täydentämiseksi.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa

18

Valtionavustustoiminnan sanasto – kommentoitava luonnos

2018-11-14

20
valtionavustusharkinta
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija arvioi vireille tullutta valtionavustusasiaa suhteessa valtionavustusten myöntämisen yleisiin edellytyksiin sekä toimialakohtaisiin
erityisiin edellytyksiin
fi huomautus

Valtionavustusharkintaa tehdään esimerkiksi arvioimalla vireille tulleiden valtionavustushakemusten laatua ja vertailemalla samassa valtionavustushaussa toimitettuja valtionavustushakemuksia keskenään. Tässä vaiheessa voidaan tehdä ehdotuksia esimerkiksi haettua
suppeamman valtionavustuksen myöntämisestä.
Valtionavustusharkinnan yhteydessä valtionavustusasian valmistelija voi pyytää valtionavustuksen hakijaa tai muuta mahdollista valtionavustuksen saajaa toimittamaan uusia selvityksiä
antamiensa tietojen täydentämiseksi.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
21
valtionavustuksesta päättäminen
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija ratkaisee, myönnetäänkö
valtionavustus ja määrittää myönnettävän valtionavustuksen ehdot
fi huomautus

Valtionavustuksesta päättämiseen sisältyy valtionavustusasian esittely, jossa valtionavustusasian esittelijä tekee ratkaisuesityksen niiden tietojen perusteella, joita valtionavustuskelpoisuuden arvioinnissa ja valtionavustusharkinnassa on ilmennyt. Tämän jälkeen valtionapuviranomainen tekee lopullisen valtionavustuspäätöksen.
Myönteisessä valtionavustuspäätöksessä ilmoitetaan pääsääntöisesti valtionavustuksen hyväksytty käyttötarkoitus ja muut valtionavustuksen käytön ehdot. Valtionavustuspäätöksessä pitää
myös esittää päätöksen perustelut. Perustelut ovat erityisen tärkeät kielteisessä valtionavustuspäätöksessä, johon voidaan hakea oikaisua.
Joissakin tilanteissa valtionavustuksen myöntämisestä päätetään muulla tavoin kuin tekemällä
valtionavustuspäätös.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
22
valtionavustuksen maksatuksen hakeminen
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionavustuksen saaja panee maksatukseen liittyvän valtionavustusasiansa vireille
fi huomautus

Valtionavustuksen maksatusta ei tarvitse hakea, mikäli päätös valtionavustuksen maksatuksesta
sisältyy valtionavustuspäätökseen tai mikäli asiasta on näin valtionavustussopimuksen perusteella sovittu.
Valtionavustuksen saaja voi hakea myös ennakkoa.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
23
valtionavustuksen maksatuksen arviointi
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija arvioi vireille tullutta maksatukseen liittyvää valtionavustusasiaa
fi huomautus

Maksatukseen liittyvää valtionavustusasiaa voidaan arvioida muun muassa vertaamalla maksatushakemusta maksatusperusteisiin tai pyytämällä selvitys valtionavustuksen käytöstä. Näiden
avulla selvitetään, vastaavatko valtionavustuksen saajan ilmoittamat kulut valtionavustuspäätöstä tai valtionavustussopimusta. Myös valtionavustuksen saajan tämänhetkistä valtionavustuskelpoisuutta arvioidaan.
Erillistä valtionavustuksen maksatuksen arviointia ei tarvita, mikäli päätös maksatuksesta
sisältyy valtionavustuspäätökseen tai valtionavustussopimukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
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24
valtionavustuksen maksatuksesta päättäminen
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija ratkaisee, maksetaanko
valtionavustuksen saajalle valtionavustusta tämän jättämän maksatushakemuksen perusteella
fi huomautus

Valtionavustuksen maksatuspäätöksen tekee aina valtionapuviranomainen tai toimivaltainen
viranomaistoimija. Valtionavustuksen maksaja eli toimija, joka siirtää varoja valtionavustuksen
saajalle, voi kuitenkin olla muukin toimija. Valtionavustuksen saajan pitää antaa valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot.
Erillistä valtionavustuksen maksatuksesta päättämistä ei tarvita, mikäli päätös maksatuksesta
sisältyy valtionavustuspäätökseen tai valtionavustussopimukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
25
valtionavustuksen maksaminen
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen, toimivaltainen viranomaistoimija tai maksamiseen valtuutettu
toimija huolehtii siitä, että valtionavustus tulee valtionavustuksen saajan käyttöön
fi huomautus

Valtionavustuksen maksamisen ehdot määritellään valtionavustuspäätöksessä tai valtionavustussopimuksessa. Valtionavustus voidaan määrittää maksettavaksi yhtenä tai useampana eränä
joko suoraan valtionavustuspäätöksen tai valtionavustussopimuksen perusteella tai valtionavustuksen saajan maksatushakemusten ja niistä tehtyjen maksatuspäätösten perusteella. Valtionavustuksen saajan pitää antaa valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot.
Valtionavustuksen maksaminen voidaan keskeyttää perustellusta syystä, ja keskeyttämisestä on
tehtävä päätös.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
26
valtionavustusraportointi
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionavustuksen saaja toimittaa valtionapuviranomaiselle tai toimivaltaiselle viranomaistoimijalle tämän edellyttämät tiedot taloudesta ja toiminnasta
fi huomautus

Valtionavustuksen saajalta voidaan raportoinnissa vaatia erilaisia selvityksiä sen mukaan, mihin
tietoa tarvitaan ja käytetään. Esimerkiksi alla luetelluissa toiminnoissa vaaditaan raportointia.
Valtionavustuksen maksatuksen hakemisen yhteydessä vaadittava raportointi sisältää tietoa
esimerkiksi valtionavustuksen saajan taloudesta.
Valtionavustuksen vaikutusten arviointia varten vaadittava raportointi sisältää tietoa esimerkiksi
toteutuneesta toiminnasta, sen tuloksista ja vaikutuksista.
Valtionavustuksen käytön valvonnassa vaaditaan raportointia talouteen ja toiminnan laillisuuteen
liittyvistä asioista.
Erityistilanteissa valtionapuviranomainen voi vaatia valtionavustuksen saajalta raportointia
tietystä asiasta, kuten ilmiannossa tai tarkastuskäynnillä ilmenneestä ongelmasta.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
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27
valtionavustuksen käytön valvonta; valvonta
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija kerää tietoa valtionavustuksen saajan toiminnasta ja valvoo, että saaja käyttää tai on käyttänyt valtionavustustaan valtionavustuspäätöksen tai valtionavustussopimuksen sekä säädösten mukaisesti
fi huomautus

Valtionavustuksen käytön valvonnassa voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, ovatko saajan talous
sekä toiminta valtionavustushakemuksen ja valtionavustuspäätöksen tai valtionavustussopimuksen mukaisia.
Valtionavustuksen käytön valvontaa tehdään pääsääntöisesti valtionavustusraportoinnin tulosten
perusteella. Valvontaan voi myös sisältyä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan
kohdistuvia tarkastuksia.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
28
valtionavustuksen vaikutusten arviointi
fi määritelmä

toiminta, jossa valtionapuviranomainen tai toimivaltainen viranomaistoimija arvioi tietylle valtionavustuksen saajalle myönnetyn valtionavustuksen käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä
valtionavustuksen käytön vaikutuksia erilaisiin tekijöihin
fi huomautus

Valtionavustuksen käyttöä arvioidaan esimerkiksi myönnetyn avustuksen vaikutuksina kilpailuun,
eri väestöryhmien asemaan ja ympäristöön.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
29
valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden arviointi
fi määritelmä

toiminta, jossa yksi tai useampi valtionapuviranomainen tai näiden toimeksiannosta muu toimija arvioi
valtionavustustoiminnan tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita tarkastelemalla myönnettyjä valtionavustuksia ja niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta
fi huomautus

Valtionavustusten vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellaan tietyllä perusteella yhteen kuuluvia
valtionavustuksia kokonaisuutena, kuten tiettyyn valtionavustushakuun tai valtionavustusohjelmaan liittyviä valtionavustuksia.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
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Käsitekaavio 3. Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa.

14
valtionavustustoiminnan
suunnittelu

15
valtionavustusohjelman
valmistelu

16
valtionavustushaun
valmistelu

toiminta, jossa ministeriö
suunnittelee toimialalleen
tarvittavaa
valtionavustustoimintaa

toiminta, jossa yksi tai
useampi julkisen hallinnon
toimija suunnittelee
valtionavustusohjelman

toiminta, jossa yksi tai
tai useampi
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija
suunnittelee tietyn
valtionavustushaun

17
valtionavustushaku
toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija
mahdollistaa tietylle
kohderyhmälle
valtionavustuksen
hakemisen

19
valtionavustuskelpoisuuden
arviointi

23
valtionavustuksen
maksatuksen
arviointi

24
valtionavustuksen
maksatuksesta
päättäminen

toiminta, jossa
valtionavustuksen saaja
panee maksatukseen
liittyvän
valtionavustusasiansa
vireille

toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija arvioi
vireille tullutta
maksatukseen liittyvää
valtionavustusasiaa

toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija
ratkaisee, maksetaanko
valtionavustuksen
saajalle
valtionavustusta tämän
jättämän
maksatushakemuksen
perusteella

toiminta, jossa
valtionapuviranomainen tai
toimivaltainen
viranomaistoimija käy läpi
vireille tulleen
valtionavustusasian ja arvioi
täyttyvätkö
valtionavustuskelpoisuuden
edellytykset

20
valtionavustusharkinta
toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija arvioi
vireille tullutta
valtionavustusasiaa
suhteessa
valtionavustusten
myöntämisen yleisiin
edellytyksiin sekä
toimialakohtaisiin
erityisiin edellytyksiin

21
valtionavustuksesta
päättäminen
toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija
ratkaisee,
myönnetäänkö
valtionavustus ja
määrittää
myönnettävän
valtionavustuksen ehdot
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JÄRJESTELMÄ
TIETO

jaotteluperuste

22
valtionavustuksen
maksatuksen
hakeminen

18
valtionavustuksen
hakeminen
toiminta, jossa
valtionavustuksen hakija
panee
valtionavustusasiansa
vireille
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SUHDE
SUHDE
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valtionavustustoimintaan
liittyvä suunnitelmallinen
toimintosarja

25
valtionavustuksen
maksaminen
toiminta, jossa
valtionapuviranomainen,
toimivaltainen
viranomaistoimija tai
maksamiseen
valtuutettu toimija
huolehtii siitä, että
valtionavustus tulee
valtionavustuksen
saajan käyttöön

26
valtionavustusraportointi

27 valtionavustuksen
käytön valvonta

toiminta, jossa
valtionavustuksen saaja
toimittaa
valtionapuviranomaiselle tai
toimivaltaiselle
viranomaistoimijalle tämän
edellyttämät tiedot
taloudesta ja toiminnasta

toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija kerää
tietoa valtionavustuksen
saajan toiminnasta ja
valvoo, että saaja
käyttää tai on käyttänyt
valtionavustustaan
valtionavustuspäätöksen
tai
valtionavustussopimuksen
sekä säädösten
mukaisesti

28
valtionavustuksen
vaikutusten arviointi

29
valtionavustustoiminnan
vaikuttavuuden arviointi

toiminta, jossa
valtionapuviranomainen
tai toimivaltainen
viranomaistoimija arvioi
tietylle
valtionavustuksen
saajalle myönnetyn
valtionavustuksen
käytön tuloksellisuutta
ja
tarkoituksenmukaisuutta
sekä valtionavustuksen
käytön vaikutuksia
erilaisiin tekijöihin

toiminta, jossa yksi tai
useampi
valtionapuviranomainen tai
näiden toimeksiannosta
muu toimija arvioi
valtionavustustoiminnan
tarpeellisuutta ja
kehittämistarpeita
tarkastelemalla myönnettyjä
valtionavustuksia ja niiden
yhteiskunnallista
vaikuttavuutta
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VALTIONAVUSTUKSIIN LIITTYVIÄ TOIMIJOITA

30
valtionavustuksen hakija; avustuksen hakija; avustuksenhakija; hakija
fi määritelmä

toimija, joka panee valtionavustusasian vireille
fi huomautus

Valtionavustuksen hakija voi olla esimerkiksi yhteisö, yksityishenkilö tai yksityishenkilöiden
muodostama ryhmä, kuten työryhmä. Valtionavustusten yleisissä tai valtionavustushaun erityisissä ehdoissa määritetään kohderyhmä, joka täyttää valtionavustuskelpoisuuden edellytykset.
Valtionavustus voidaan myöntää vain sellaiselle hakijalle, joka on valtionavustuskelpoinen.
Valtionavustuksen hakija voi hakea valtionavustusta käytettäväksi muun kuin oman toimintansa
tukemiseen. Esimerkiksi keskusjärjestö voi olla valtionavustuksen hakija, jonka tarkoituksena on
käyttää saamansa valtionavustus jaettavaksi rahoituksena yksittäisille järjestöille.
Valtionavustuksen hakijana voi olla yksi taho, joka hakee avustusta useammalle taholle ja näille
kaikille myönnetään oma avustus eli niistä tulee valtionavustuksen saajia. Esimerkiksi hakijana
voi olla vain yksi yliopisto monen yliopiston puolesta, mutta kaikki avustuksen saaneet yliopistot
ovat erikseen saajia.
Valtionavustuksen hakijoina voi olla useita tahoja, jotka hakevat avustusta yhteishankkeeseen.
Kaikille tehdään omat valtionavustuspäätökset, ja avustus voidaan myöntää vain joillekin hakijoille.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
31
valtionavustuksen saaja; avustuksen saaja; avustuksensaaja; saaja
fi määritelmä

toimija, jonka valtionavustusasia on ratkaistu myöntämällä tälle valtionavustus
fi huomautus

Valtionavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajalle käytettäväksi sen omaan toimintaan
tai hankkeeseen tai henkilökohtaiseen käyttöön. Valtionavustus voidaan myös myöntää saajalle
käytettäväksi valtionavustuksen hyväksyttyä käyttötarkoitusta toteuttavan muun toimijan kuin
saajan toiminnan tai hankkeen tukemiseen valtionavustuspäätöksessä määritetyllä tavalla.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
32
valtionapuviranomainen
fi määritelmä

toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tietyn ministeriön toimialaan kuuluvista valtionavustuksiin liittyvistä tehtävistä
fi huomautus

Toimivaltaisena viranomaisena valtionapuviranomaisella on lakiin perustuva oikeus ja velvollisuus käyttää julkista valtaa ja toteuttaa julkista hallintotehtävää.
Tietyt valtionapuviranomaisen tehtävät voidaan jakaa säädöksen perusteella kahden valtionapuviranomaisen, kuten ministeriön ja viraston, kesken.
Käsitekaaviot: Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä ja Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
33
toimivaltainen viranomaistoimija
fi määritelmä

muu toimija kuin viranomainen, jolle on säädöksellä annettu oikeus tai jolle toimivaltainen viranomainen
on säädöksen nojalla antanut sopimuksella oikeuden hoitaa tiettyä julkista hallintotehtävää
fi huomautus

Valtionapuviranomaiselle kuuluvia julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa säädöksellä toimivaltaisen viranomaistoimijan hoidettavaksi. Esimerkiksi oikeus valtionavustushaun valmisteluun tai
valtionavustusharkintaan sekä valtionavustuksen käytön valvonnan yhteydessä tehtäviin tarkastuksiin voidaan antaa valtionavustuksen aiheeseen erikoistuneelle toimivaltaiselle viranomaistoimijalle. Toimivaltainen viranomaistoimija voi olla esimerkiksi säätiö, kuten taiteen alalla toimiva
Suomen elokuvasäätiö.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
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34
valtionavustusasian valmistelija; valmistelija
fi määritelmä

henkilö, joka hoitaa valtionavustuskelpoisuuden arviointia ja valtionavustusharkintaa
fi huomautus

Valtionavustusasian valmistelija valmistelee asian valtionavustusasian esittelijän käsittelyä
varten.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
35
valtionavustusasian esittelijä; esittelijä
fi määritelmä

henkilö, joka esittelee ratkaisuehdotuksen vireille tulleessa valtionavustusasiassa siitä päättävän tahon
ratkaistavaksi
fi huomautus

Esittelijä tekee ratkaisuehdotuksensa valtionavustusharkinnan perusteella.
Valtionavustusasian esittelijä voi olla viranhaltija tai muu vastuullinen henkilö.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
36
valtionavustusasian ratkaisija
fi määritelmä

toimija, joka esittelystä ratkaisee valtionavustusasian
fi huomautus

Valtionavustusasian ratkaisija voi olla viranhaltija tai monijäseninen toimielin.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
37
valtionavustuksen myöntäjä; myöntäjä
fi määritelmä

toimija, joka vastaa valtionavustuksesta päättämisestä
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
38
valtionavustuksen maksatuspäätöksen valmistelija
fi määritelmä

henkilö, joka hoitaa valtionavustuksen maksatukseen liittyvää valtionavustuskelpoisuuden arviointia ja
harkintaa
fi huomautus

Valtionavustuksen maksatukseen liittyviä asioita ei tarvitse valmistella erikseen, mikäli päätös
maksatuksesta sisältyy valtionavustuspäätökseen tai valtionavustussopimukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
39
valtionavustuksen maksatuspäätöksen esittelijä
fi määritelmä

henkilö, joka esittelee ratkaisuehdotuksen vireille tulleessa maksatukseen liittyvässä valtionavustusasiassa
fi huomautus

Valtionavustuksen maksatukseen liittyviä asioita ei tarvitse esitellä erikseen, mikäli niistä on
annettu päätös valtionavustuspäätöksessä tai päätös maksatukseen liittyvistä asioista sisältyy
valtionavustussopimukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
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40
valtionavustuksen maksatuksen ratkaisija
fi määritelmä

toimija, joka esittelystä ratkaisee maksatukseen liittyvän valtionavustusasian
fi huomautus

Valtionavustuksen maksatukseen liittyvistä asioista ei tarvitse päättää erikseen, mikäli niistä on
annettu päätös valtionavustuspäätöksessä tai päätös maksatukseen liittyvistä asioista sisältyy
valtionavustussopimukseen.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
41
valtionavustuksen maksaja
fi määritelmä

toimija, joka huolehtii valtionavustuksen maksamisesta
fi huomautus

Valtionavustuksen maksaja voi olla valtionapuviranomainen, toimivaltainen viranomaistoimija tai
maksamiseen valtuutettu toimija.
Käsitekaavio: Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
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toimija

jaotteluperuste

toimija, jolla on oma
valtionavustusasia

toimija, joka hoitaa
valtionavustusasioihin
liittyviä tehtäviä

30
valtionavustuksen
hakija

31
valtionavustuksen
saaja

toimija, joka panee
valtionavustusasian
vireille

toimija, jonka
valtionavustusasia on
ratkaistu myöntämällä
tälle valtionavustus

toimijan tehtävän
mukaan

toimijan julkisen vallan
käytön perusteen
mukaan

32
valtionapuviranomainen

33 toimivaltainen
viranomaistoimija

34 valtionavustusasian
valmistelija

toimivaltainen
viranomainen, joka vastaa
tietyn ministeriön
toimialaan kuuluvista
valtionavustuksiin liittyvistä
tehtävistä

muu toimija kuin
viranomainen, jolle on
säädöksellä annettu
oikeus tai jolle
toimivaltainen
viranomainen on
säädöksen nojalla
antanut sopimuksella
oikeuden hoitaa tiettyä
julkista hallintotehtävää

henkilö, joka hoitaa
valtionavustuskelpoisuuden
arviointia ja
valtionavustusharkintaa

38 valtionavustuksen
maksatuspäätöksen
valmistelija

36
valtionavustusasian
ratkaisija

37
valtionavustuksen
myöntäjä

henkilö, joka esittelee
ratkaisuehdotuksen
vireille tulleessa
valtionavustusasiassa
siitä päättävän tahon
ratkaistavaksi

toimija, joka esittelystä
ratkaisee
valtionavustusasian

toimija, joka vastaa
valtionavustuksesta
päättämisestä

39
valtionavustuksen
maksatuspäätöksen
esittelijä

40
valtionavustuksen
maksatuksen
ratkaisija

henkilö, joka esittelee
ratkaisuehdotuksen
vireille tulleessa
maksatukseen liittyvässä
valtionavustusasiassa

toimija, joka esittelystä
ratkaisee maksatukseen
liittyvän
valtionavustusasian

41
valtionavustuksen
maksaja
toimija, joka huolehtii
valtionavustuksen
maksamisesta
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