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Vaikuttavuus valtionavustustoiminnassa

‒ Tuloksellisuus- ja vaikuttavuuskeskustelu on 

noussut viime vuosina esille myös 

valtionavustustoiminnassa

‒ Vuosittain valtio jakaa laskutavasta riippuen 3-4 

mrd euroa valtionavustuksia yhdistyksille, 

yrityksille, kunnille, korkeakouluille, 

yksityishenkilöille

‒ Mitä valtionavustuksilla saadaan aikaan?
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Uusi Valtionavustus 2.0 -toimintamalli



Uudistettava valtionavustusten toimintamalli (2.0) tukee 

vuoropuhelua ja esteetöntä tiedonkulkua 
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‒ Valtionavustus 2.0 -toimintamallin kehitystä 

ohjaavat tavoitteet:

‒ Avustustoiminnan vaikuttavuus

‒ Avoimen dialogin lisääminen

‒ Toimintatapojen ja tiedon yhtenäisyys

‒ Tiedon keskittäminen ja helppo 

saavutettavuus

‒ Tiedon ja prosessien läpinäkyvyys

‒ Nämä tavoitteet ohjaavat kohti 

läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja 

vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa.



Valtionavustustoiminnan tasot
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Strateginen

• Toiminnan  päämäärien asettaminen            

• Rahoituksen sitominen asetettuihin päämääriin

Taktinen

• Päämäärien työstäminen mitattaviksi tavoitteiksi

• Avustusten jakoperusteiden valitseminen

Operatiivinen

• Hakemusten käsitteleminen

• Toiminnan ja varojen käytön seuranta



Ylätason prosessi

6



Määrittelytyön tavoitteet

‒ tavoitteena on määritellä valtionavustus 2.0 -toimintamallia 

tukeva järjestelmä (yhteinen toimintamalli) toteutuksen 

käynnistämistä edellyttävälle tasolle.

‒ Työn lähtökohtana on v. 2018-2019 valmistelutyössä tuotettu aineisto

‒ lisäksi työn aikana tehdään rajaus ensimmäisessä 

vaiheessa toteutettavasta sisällöstä ja laajuudesta (MVP, 

minimitoteutus).



Toimintamallin jatkokehittäminen: Lopputulosten arviointi 

ja jakaminen
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Prosessitaso

Toiminnallinen taso

Yhteiskunnallinen taso



Yleiskuva uuden toimintamallin mahdollistamista asioista
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Selkein tavoittein kohti asiakaslähtöistä yhteistyötä

Yhteiskehittämisen periaatteilla luodaan 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimivaa 

palvelukulttuuria
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Käsitetyö



Valtionavustustoiminnan sanasto
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Vaikuttavuusosaamisen lisääminen



Valtionavustusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

Master Class –pilottikoulutus 

‒ Koulutuksella haettiin osaamisen jakamista. Tarkoitus oli 

hyödyntää vertaisoppimista ja soveltamista omaan työhön.

‒ Koulutus toteutettiin yhdessä OKM:n, Opetushallituksen, 

STEAn ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry:n kanssa. 

Koulutukseen osallistui myös Taiteen edistämiskeskus.

‒ Koulutuksen toteuttajana toimi Broad Scope Management 

Consulting Oy.

‒ Koulutukseen osallistuvien organisaatioiden lähtötilanne oli 

hyvin erilainen. Myös koulutukseen osallistuvien henkilöiden 

osaamistasot vaikuttavuuden tunnistamiseen liittyen 

vaihtelivat.
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Valtionavustusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

Master Class –pilottikoulutus 
‒ Koulutuksen tavoitteena oli käynnistää muutos kohti tavoitteellisesta 

vaikuttavuudesta lähtevää avustustoimintaa

‒ Tämä tavoite toteutui hyvin.

‒ Konkreettisena muutostavoitteena oli, että valtionavustusehdotusten 

myöntäjät käyttävät yhtenäisellä tavalla avustushakemusten arvioinnin 

työkaluja (pisteytystä tms.) ja että se käynnistää muutoksen kohti 

tavoitteellisesta vaikuttavuudesta lähtevää avustustoimintaa.

‒ Tähän tavoitteeseen ei päästy.

‒ Koulutus lähti ilmiölähtöisyydestä/systeemisestä lähestymistavasta ja 

vaikuttavuusketjun määrittelystä vaikuttavuudesta käsin. 

‒ Koulutuksessa ei päästy riittävän konkreettiselle tasolle. 

‒ Poikkihallinnollinen tiimityöskentely koettiin onnistuneena. 

‒ Tiimin kanssa käydyt keskustelut ja yhteistyö eri virastojen kesken oli koulutuksen parasta antia.
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Hahmotelmia tulevasta järjestelmästä















Kysymykset

1. Miten te lupaatte viedä eteenpäin vaikuttavuuden johtamista 

omassa roolissanne

2. Miten haastaisitte muita tai mihin tarvitsette apua muilta 

salissa olevilta toimijoilta 
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Kiitos!
Hankejohtaja Tuula Lybeck; tuula.lybeck@vm.fi


