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HAKUTIEDOTE 2016 
Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 
Valtionavustukset siirtymisestä Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-
tunnistukseen 

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: 
Siirtyminen Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen. 

Valtionavustuksen määräraha  

Valtiovarainministeriö asettaa haettavaksi valtion vuoden 2016 talousarvi-
oon sisältyvästä määrärahasta haettavaksi valtionavustusta siirtymisestä 
Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen kunnissa ja kuntayhtymis-
sä. 
 
Avustusta myönnetään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista kuitenkin 
niin, että maksimitukisumma ei ylity.  
 
Maksimiavustuksen määrä määräytyy Vetuma-tunnistusten vuoden 2015 
suurivolyymisimmän kuukauden 2015 perusteella. 

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 mu-
kainen. 

 Avustettava hanke toteutetaan avustuksen käyttöajan puitteissa, 
2016 – 1.9.2017 (katso myös hakuaika). 
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Tukisumma on 75 % hankkeen kustannuksista, kuitenkin niin että maksimi-
tukisumma määräytyy Vetuma-tunnistusten vuoden 2015 suurivolyymi-
simmän kuukauden seuraavasti: 
 

Tunnistustapahtumien lu-
kumäärä kuukaudessa 

Maksimi tu-
kisumma 

Lukumäärä yli 100 000 60 000 €  

Lukumäärä 40 000 – 100 000 40 000 € 

Lukumäärä 10 000 – 39 999 25 000 € 

Lukumäärä alle 9 999 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 ja edesauttaa siirtymistä Suomi.fi-

tunnistukseen lain asettamaan aikarajaan mennessä. 

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. 

http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen
mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
mailto:maria.nikkila@vm.fi
mailto:pauli.kartano@vm.fi


   3 (3) 

 

Muuta 

Rahoitustukihakemuksessa organisaation tulee lyhyesti kuvata suunnitel-
ma Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtymiseen. Suunni-
telma sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 Vastuuhenkilöiden nimeäminen 

 Työn vaiheistus 

 Aikataulu 

 Työmäärä- ja kustannusarvio 
 

Lisätiedot  

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Pauli Kartano, puh 02955 30486, 
sähköpostiosoite pauli.kartano@vm.fi. 
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