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HAKUTIEDOTE 2016 
Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 
Valtionavustukset Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoihin 

Taustaa  

Säädösperusta: 

Valtionavustuslaki (688/2001) 

 Valtionavustuslaji (5§) on 2) hankeavustuksena kokeilu-, käynnistä-

mis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoituk-

seltaan rajattuun hankkeeseen 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 

 
Avustuksen käyttötarkoitus: 
Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) käyttöönotot. 

Valtionavustuksen määräraha  

Valtiovarainministeriö asettaa haettavaksi valtion vuoden 2016 talousarvi-
oon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta Suomi.fi-
palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoon kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Avustusta myönnetään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista kuitenkin 
niin, että maksimitukisumma ei ylity.  

Kunnilla maksimiavustuksen määrä määräytyy kunnan asukasmäärän 
(31.12.2015) perusteella. Jos kunnat ovat yhdistyneet 31.12.2015 jälkeen 
maksimiavustuksen määrä katsotaan yhdistyneiden kuntien yhteenlaske-
tun asukasmäärän (31.12.2015) perusteella.  

Kuntayhtymillä maksimiavustuksen määrä määräytyy kuntayhtymän henki-
löstömäärän (31.12.2015) perusteella. Jos organisaatiot ovat yhdistyneet 
31.12.2015 jälkeen maksimiavustuksen määrä katsotaan yhdistyneiden 
organisaatioiden yhteenlasketun henkilöstömäärän (31.12.2015) perusteel-
la.  

Hakukelpoisuus  

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 

 Hakemus on saapunut määräajassa valtiovarainministeriöön. 

 Hakija on hakukelpoinen. 

 Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukai-
nen. 
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 Avustettava hanke toteutetaan avustuksen käyttöajan puitteissa, 2016 
– 1.9.2017 (katso myös hakuaika). 

Tukisumma on 75 % hankkeen kustannuksista, kuitenkin niin että maksimi-
tukisumma määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan (kunnan asukas-
määrä 31.12.2015) seuraavasti: 

Kunnan asukasmäärä Maksimi 
tukisumma 

Asukasmäärä yli 100 000 30 000 €  

Asukasmäärä 50 000 – 100 000 20 000 € 

Asukasmäärä 10 000 – 49 999 10 000 € 

Asukasmäärä alle 9 999 5 000 € 

Ylimenevä osuus on hakijan itse rahoitettava kokonaan. 

Tukisumma on 75 % hankkeen kustannuksista, kuitenkin niin että maksimi-
tukisumma määräytyy kuntayhtymän henkilöstömäärän mukaan (kuntayh-
tymän henkilöstömäärä 31.12.2015) seuraavasti: 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä Maksimi 
tukisumma 

Henkilöstömäärä yli 1 000 30 000 €  

Henkilöstömäärä 500 – 1 000 20 000 € 

Henkilöstömäärä 1 – 499 10 000 € 

Ylimenevä osuus on hakijan itse rahoitettava kokonaan. 

Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. 

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtion-
avustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. 

Valtiovarainministeriö huolehtii valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittä-
västä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja 
sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. 

Yleiset tavoitteet  

Rahoitustuen tavoitteena on nopeuttaa Suomi.fi-palvelutietovarannon käyt-

töönottovaihetta niin, että lain asettamaan aikarajaan mennessä palvelutie-

tovarantoon tietoa tuottavien julkishallinnon organisaatioiden määrä, sekä 

näiden organisaatioiden palvelutietovarantoon kuvaamien palvelujen ja 

asiointikanavien määrä on kattava. Laadukkaiden kuvausten kattavuus on 

edellytys uuden Suomi.fi-palvelun tuotannolle ja siirtymiselle kehitysversio 

beta.suomi.fistä valmiin Suomi.fi-palvelun tarjoamiseen kansalaisille, yri-

tyksille ja viranomaisille.  

Rahoituksella tuetaan organisaatioissa tapahtuvaa palvelutietovarannon 
käyttöönottoon liittyvää henkilötyötä. Henkilötyö voi sisältää esimerkiksi 

o palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyvää valmistelevaa tai 
koordinoivaa työtä 

o palvelutietojen kuvaamiseen liittyvää työtä 
o palvelutietojen tuottamista palvelutietovarantoon manuaalisesti 

PTV-käyttöliittymän kautta 
o valmistelevaa työtä liittyen palvelutietojen tuottamiseen palvelu-

tietovarantoon koneellisesti rajapinnan kautta. 



   3 (4) 

 

Hakemusasiakirjat  

Tämä hakutiedote ja hakemuspohja löytyvät osoitteesta: 
http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen 
Avustushakemus tehdään hakemuspohjaan. 
Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöi-
den, yhteyshenkilöiden sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin 
osoitteisiin valtionavustuspäätös lähetetään. Hakemusta ei allekirjoiteta. 

Hakemus tulee olla vastaanotettuna valtiovarainministerio@vm.fi viimeis-
tään haun päättymispäivänä kello 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei kä-
sitellä. 

Valtionavustuksen hakuaika  

Haku alkaa välittömästi ja päättyy 31.5.2017. 
Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteisiin valtiovarainministe-
rio@vm.fi sekä maria.nikkila@vm.fi ja pauli.kartano@vm.fi. 

Valtionavustuksen käyttöaika  

Avustus myönnetään vuoden 2016 ja 2017 määrärahoista. 

Avustusten käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä. 

Avustettavat hankkeet on saatava päätökseen ja raportoitava valtiova-
rainministeriölle viimeistään 1.9.2017. 

Muuta 

Rahoitustukihakemuksessa organisaation tulee lyhyesti kuvata palvelutie-
tovarannon käyttöönottosuunnitelmansa. Tämä työsuunnitelma sisältää ai-
nakin seuraavat tiedot: 

 Työn vaiheistus ja aikataulutus 
o Vastuuhenkilöiden nimeäminen 
o Organisaation tavoitteiden tunnistaminen palvelutietovarannon 

käyttöönotolle ja tavoitteiden kytkentä strategiaan 
o Palvelutietovarannon tietomalliin perehtyminen (esim. eSuomi.fi 

tai koulutukset) 
o Organisaation palveluiden (kohderyhminä kansalaiset, yritykset 

tai viranomaiset) sekä palvelujen asiointikanavien tunnistaminen 
ja näistä olemassa olevan dokumentaation kartoittaminen 

o Mahdollisten toimintatapamuutostarpeiden arviointi 
o Ylläpitovaiheen toimintasuunnitelman laatiminen 
o PTV-tietojen tuottamisen organisointi (keskitetty/hajautettu), or-

ganisaation pääkäyttäjien ja tietojen ylläpitäjien tunnistaminen ja 
nimeäminen) 

o Tiedottamissuunnitelma organisaatiolle, sidosryhmille ja johdolle 
o Kuvausten tuottaminen palvelutietovarantoon joko PTV-

käyttöliittymän avulla tai koneellisesti rajapinnan kautta 

 Työmäärä- ja kustannusarvio. 
 

Osallistumalla Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoihin liittyviin verk-
ko- ja muihin koulutuksiin tai ottamalla yhteyttä Väestörekisterikeskuksen 
PTV-tukitiimiin saa lisätietoa ja vertaistukea käyttöönottoprojektin organi-
soinnista ja myös rahoitushakemuksen tekemisestä.  

Lisäksi Mikkelin kaupunki on jo kuvannut palvelunsa Suomi.fi-
palvelutietovarantoon malliksi muille kunnille. Mikkelin käyttöönottoprojek-
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tista on myös tarjolla tietoa ja käytännön kokemuksia, joita voi hyödyntää 
oman käyttöönottoprojektin organisoinnissa ja työsuunnitelman tekemises-
sä. 

Lisätietoja: 
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-
koulutukset-ja-materiaali/ 
ptv-tuki@vrk.fi 

  

Lisätiedot  

Lisätietoja rahoitushakemuksesta antaa kehittämispäällikkö Pauli Kartano, 
puh 02955 30486, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@vm.fi  
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