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‒ Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) rahoituksen 

tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edesauttavat ohjelmaa saavuttamaan 

sille asetetut tavoitteet. 

‒ Hankkeiden rahoituspäätösten tukena käytetään kriteeristöä, joka on 

kuvattu kohdassa hankeen rahoituksen kriteerit. 
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    KaPA–rahoituksen tavoitteet (1/2) 
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 KaPA–rahoituksen tavoitteet (2/2) 

KaPA-ohjelman päätavoitteet KaPA-ohjelman alitavoitteet  
Hankkeen arviointi- 

kriteerit 

1. Julkisen hallinnon toiminta tehostuu 

Lisää jo kerätyn tiedon hyödyntämistä.  

Helpottaa integraatiotyötä. 

Kustannustehokkuus.   

 

Kriteeri 1: Toteutusvalmius 

Kriteeri 2: Hyötyjen saavuttaminen  

Kriteeri 4: Ratkaisun monistettavuus 

 

 

2. Julkisten palvelujen laatu paranee 

 

 

Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, 

yritysten, yhteisöjen ja toisten viranomaisten 

asiointia viranomaisten kanssa.  

Julkisen hallinnon palvelujen löydettävyys ja 

käyttö kasvaa.  

Lisää asiakkaiden henkilökohtaista palvelua. 

Edistää julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä ja lisää 

luottamusta sen toimintaan.  

Kriteeri 2: Hyötyjen saavuttaminen  

Kriteeri 3: Tiedon käytettävyys 

3. Uudet liiketoiminta-mahdollisuudet yrityksille 

 

Tiedot ovat helposti yrityksille löydettävissä ja 

käytettävissä (veloituksetta).  

Palvelut ovat yrityksille (palvelukehittäjille) 

helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.  

Kriteeri 3: Tiedon käytettävyys 

Kriteeri 4: Ratkaisun monistettavuus 

 

4. Ohjelmassa ja sen hankkeissa tunnistetaan edellytykset 

toimintatapojen, lainsäädännön ja hallinnon muutokselle ja 

viestitään ne eteenpäin 



Ohjelman rahoitusmallit 



Kansallisen palveluarkkitehtuurin rahoitusmallit 

1) Keskitetty rahoitus yhteisten elementtien toteuttamiseen ja/tai liittämiseen 

palveluarkkitehtuuriin 

1a) Keskeisten tietovarantojen liittäminen palveluväylään 

1b) Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen toteuttaminen 

palveluväylään 

1c) Palveluarkkitehtuuria tukevien toiminnallisuuksien toteuttaminen  
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1a) Keskeisten tietovarantojen liittäminen 

palveluväylään 
‒ Keskeiset tietovarannot liitetään palveluväylään keskitetyllä rahoituksella, 

jolla korvataan kohtuulliset kustannukset integraatioista 

‒ Keskeiset tietovarannot tarjoavat väylän kautta tietoja, joille on useita 

hyödyntäjätahoja 

‒ Tietoja käytetään myös palvelunäkymän rakentamisessa  
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1b) Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen 

toteuttaminen 
‒ Tunnistetaan (erityisesti kuntakentässä) laajasti käytettyjä järjestelmiä, 

joiden keskitetty liittäminen palveluväylään palvelisi monen organisaation 

väylään liittymistä 

‒ Kuntapuolen liitettäviä järjestelmiä kartoitetaan kuntien hanketoimistossa 

(Kunta-KaPA), ja rajapintoja toteutetaan siten, että vuoden 2017 loppuun 

mennessä on toteutettu rajapinnat kahdeksaan (8) järjestelmään 

‒ Maksetaan keskitetysti kohtuulliset kustannukset liittämisestä 

‒ Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen toteuttaminen tehdään 

yhteistyössä VRK:n palvelupäälliköiden ja valtiovarainministeriön JulkICT-

toiminnon kanssa 
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1c) Palveluarkkitehtuuria tukevien 

toiminnallisuuksien toteuttaminen 
 

‒ Ohjelman hankkeisiin liittyvän tekemisen tukeminen kohtuullisissa kustannuksissa 

‒ Toteutetaan yhteisesti hyödynnettävissä olevia komponentteja, jotka täydentävät, 

tukevat tai muodostavat osan hankkeen toteutuksesta 

‒ Rahoitus valtionavustuksena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03 

‒ Esimerkkejä 

‒ JulkICT:n omistamat hankkeet, kuten maksamispalvelun kehittäminen  

‒ Viestintäviraston kokonaisuus Tunnistus- ja luottamuspalveluiden 

käyttöönoton valmistelu ja käyttöönotto -hankkeessa (luottamusverkoston 

perustaminen) 

‒ Kuntaliiton Kunta-KaPA hanketoimiston toteuttaminen 

‒ Helsingin kaupungin kokonaisuus Palvelutietovarannon toteuttamisessa 
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Kansallisen palveluarkkitehtuurin rahoitusmallit 

2) Tuki palveluväyläliittymien suunnittelulle (2a) ja toteuttamiselle (2b)  

‒ Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja 

hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset 

‒ Tukisumma on maksimissaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista  

‒ Tuki tarkoitettu julkisen hallinnon organisaatioille. Rahoitus perustuu 

yhtenäiseen arviointimalliin. 
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2a) Esiselvitys, määrittely ja suunnittelu: miten palvelu 

toteutetaan palveluväylää hyödyntäen 
‒ Tuetaan julkishallinnon palveluiden kehittämisen tai tietovarantojen 

liittämisen suunnittelua silloin, kun toteutus hyödyntää palveluväylää 

‒ Uuden palvelun kehittäminen 

‒ Olemassa olevan palvelun kehittäminen hyödyntämään palveluväylää 

‒ Suunnittelutyöhön voi sisältyä myös muiden palveluarkkitehtuurin 

komponenttien hyödyntämisen suunnittelua 

‒ Tukea voidaan myöntää valtionhallinnon toimijoille ja valtionapuna kunnille 

‒ Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja 

hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset 

kustannukset. Tukisumma perustuu rahoitusmenettelyn arviointimalliin 

(pakolliset ja vertailtavat kriteerit)  

‒ Tukisumma on maksimissaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista 
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2b) Järjestelmien, tietokantojen ja vastaavien 

palveluväylään liittämiseen toteuttaminen 
‒ Toteuttamisvaiheessa työtä tuetaan siltä osin, kun kyse on palvelun 

liittämisestä palveluväylään. 

‒ Omaan järjestelmään tehtävät muutokset: kyllä 

‒ Omat henkilöstökustannukset: kyllä  

‒ Liityntäpalvelinten hankinta: kyllä 

‒ Palvelinten vuosimaksut: kyllä (ensimmäisen vuoden ajan)  

‒ Tukisumma perustuu rahoitusmenettelyn arviointimalliin (pakolliset  ja 

vertailtavat kriteerit) sekä kustannus-hyötyanalyysiin. 

‒ Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja 

hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset 

‒ Tukisumma on maksimissaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. 
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Rahoituksen pakolliset ja vertailtavat 

kriteerit 



Pakolliset kriteerit 

Kehityshankkeen kustannukset 

Kehityshanke Käyttöönotto Käyttö 

Palveluarkkitehtuurin hyödyntämisen 
suunnittelu 

Palveluväyläintegraation 
toteutus 

Suunnittelun 
kustannukset 

Toteutuksen 
kustannukset 

Sitoutuminen 
käyttöönottoon 

Sitoutuminen 
arviointitiedon 
toimittamiseen 

 Tuetaan palveluarkkitehtuurin suunnittelua sekä palveluväyläintegraation toteuttamista  

    (ei koko hanketta tai muutosta) 

 

 Vaatimukset tukikohteelle (pakolliset kriteerit): 

1. Tuotokset ovat muiden käytettävissä 

2. Kehityskohteessa hyödynnetään yhteisiä Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja 

3. Kehittämiskohteella noudattaa kansallisia yhteen toimivuuden kuvauksia ja määrityksiä 

4. Tuen saaja sitoutuu kehityskohteen käyttöönottoon 

5. Tuen saaja sitoutuu toimittamaan arviointitiedon kehityksen avulla saavutetusta hyödystä 

 

Vertailtavat kriteerit: toteutusvalmius, hyötyjen saavuttaminen, tiedon käytettävyys.   

Lisäksi testaamme kriteeriä ratkaisun monistettavuus (ks. seuraavat kalvot) 



Vertailtavat kriteerit 

Tuki palveluarkkitehtuurin hyödyntämisen suunnittelulle ja 

palveluväyläintegraation toteuttamiselle  

1. Vertailtavat kriteerit (rahoitetaan resurssien puitteissa) 

A. Toteutusvalmius 

B. Hyödyn saavuttaminen 

C. Tiedon käytettävyys 

D. Ratkaisun monistettavuus (pilotoidaan) 

 

 

 

 



Kriteeri 1: Toteutusvalmius 

Hanke- 

päällikkö 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 

 

 

= Toteutusvalmiusindeksi: > 7 

Kyllä 

Valmisteilla 

Ei 

Toteutuksen 

vaatimat resurssit 
Toteutuspäätös 

? = Toteutusvalmiusindeksi: 6 - 7 

= Toteutusvalmiusindeksi: < 6 

1.1 Käynnistämisvalmius 

• 3 p = kehittämiskohteen käynnistämispäätös on tehty 

• Ÿ2 p = kehittämiskohteen käynnistäminen on päätetty tehdä ja sen        

virallinen käynnistyspäätös on valmisteilla 

• Ÿ1 p = kehittämiskohteesta ei ole käynnistyspäätöstä  

1.2 hankepäällikkö: 

• Ÿ3 p = kehittämiskohteelle on kiinnitetty hankepäällikköresurssi 

• Ÿ2 p = kehittämiskohteen hankepäällikköresurssin kiinnittäminen on 

käynnistetty 

• Ÿ1 p = kehittämiskohteen hankepäällikköresurssin varausta ei ole tehty 

 

1.3 Muut hankkeen toteutusresurssit 

• Ÿ3 p = kehittämiskohteen toteutuksen vaatimat resurssit on varattu  

• Ÿ2 p = kehittämiskohteen toteutuksen vaatimien resurssien varaaminen 

on käynnistetty 

• Ÿ1 p = kehittämiskohteen toteutuksen vaatimien resurssien varausta ei 

ole tehty 



Kriteeri 2: Hyötyjen saavuttaminen 
Muutos- 

kustannus 

3 1 1 

2 2 2 

1 3 3 

Suuri / pitkä 

Keskisuuri / 

keskipitkä 

Pieni / 

lyhyt 

Hyödyn 

realisoitumisaika 

Hyödyn 

suuruus 

 

 

= Hyötyindeksi: > 7 

? = Hyötyindeksi: 6 - 7 

= Hyötyindeksi: < 6 

2.1 Hyödyn suuruus 

• Ÿ3 p = kehittämiskohde parantaa merkittävästi toiminnan tuottavuutta ja/tai laatua 

• Ÿ2 p = kehittämiskohde parantaa toiminnan tuottavuutta ja/tai laatua 

• Ÿ1 p = kehittämiskohteen toteutuksella ei ole vaikutusta toiminnan 

tuottavuuteen/laatuun tai tuottavuus- tai laatupotentiaalia ei ole esitetty 

hakemuksessa realistisesti 

2.2 Muutoskustannukset  

• Ÿ3 p = kehittämiskohteen avulla saatavien hyötyjen vaatimat muutoskustannukset 

ovat pienet 

• Ÿ2 p = kehittämiskohteen avulla saatavien hyötyjen vaatimat muutoskustannukset 

on melko pienet/suuret 

• Ÿ1 p = Kehittämiskohteen avulla saatavien hyötyjen vaatimat muutoskustannukset 

ovat suuret tai muutoskustannuksia ei ole arvioitu hakemuksessa realistisesti 

 

2.3 Hyödyn realisoitumisaika 

• Ÿ3 p = kehittämiskohteen avulla tavoiteltava hyöty on realisoitavissa vuodessa 

(lyhyt aikaväli) 

• Ÿ2 p = Kehittämiskohteen avulla tavoiteltava hyöty on realisoitavissa kolmen 

vuoden kuluessa (keskipitkäaikaväli) 

• Ÿ1 p = kehittämiskohteen avulla tavoiteltava hyöty on realisoitavissa yli kolmen 

vuoden kuluttua (pitkäaikaväli) tai hyödyn realisoitumisaikaa ei ole esitetty 

hakemuksessa realistisesti 



Kriteeri 3: Tiedon käytettävyys 
Hyödyntämisen 

vaatima  

työmäärä 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 

Suuri  

Keskisuuri 

Pieni 

Yhteiskun- 

nallinen 

merkittävyys 
 

Tiedon 

käyttö 

 

 

= Tiedon käytettävyys indeksi:  > 7 

? = Tiedon käytettävyys indeksi: 6 - 7 

= Tiedon käytettävyys indeksi: < 6 

3.2 Yhteiskunnallinen merkittävyys (palvelu alhaalla, volyymit) 

• Ÿ3 p = Liitettävän järjestelmän tietojen yhteiskunnallinen merkittävyys on suuri 

• 2 p = Liitettävän järjestelmän tietojen yhteiskunnallinen merkittävyys on melko 

suuri 

• Ÿ1 p = Liitettävän järjestelmän tietojen yhteiskunnallinen merkittävyys on pieni tai 

järjestelmän tietojen yhteiskunnallista merkittävyyttä ei ole arvioitu hakemuksessa 

realistisesti  

3.3 Toiminnan laajuus 

• Ÿ3 p = Liitettävälle järjestelmälle on tunnistettu useita potentiaalisia hyödyntäjiä  ja 

tiedon käyttötarve on suuri 

• Ÿ2 p = Liitettävälle järjestelmälle on tunnistettu jonkin verran hyödyntäjiä ja tiedon 

käyttötarve on melko suuri  

• Ÿ1 p = Liitettävälle järjestelmälle on tunnistettu muutamia hyödyntäjiä, ei 

hyödyntäjiä ollenkaan, tiedon käyttötarve on pieni tai hyödyntäjiä ei ole esitetty 

hakemuksessa realistisesti 

 

3.1 Tiedon hyödyntäjien määrä 

• 3 p = Liitettävän järjestelmän tiedoille on useita (5 tai enemmän) hyödyntäjiä tai 

järjestelmä hyödyntää useiden eri järjestelmien tietoja  

• 2 p = Liitettävän järjestelmän tiedoille on muutamia (2-4) hyödyntäjiä  

• 1 p = Liitettävän järjestelmän tietoja tarvitaan yhdessä (1) järjestelmässä  



Kriteeri 4: Ratkaisun monistettavuus/laajuus (pilotoidaan) 

Ratkaisun 

laajuus 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 

Suuri  

Keskisuuri 

Pieni 

Ratkaisun 

modulaarisuus 
 

Ratkaisun 

 hyödyntäjien 

määrä 

 

 

= Monistettavuusindeksi: > 7 

? = Monistettavuusindeksi: 6 - 7 

= Monistettavuusindeksi: < 6 

4.2 Ratkaisu on modulaarinen ja moduuleja voidaan käyttää eri 

järjestelmissä 

• Ÿ3 p = Liitettävän järjestelmän moduuleja voidaan hyödyntää useissa eri 

ratkaisuissa 

• 2 p = Liitettävän järjestelmän moduuleja voidaan käyttää muutamassa 

ratkaisuissa 

• Ÿ1 p = Liitettävän järjestelmän moduuleja voidaan käyttää vain tässä ratkaisussa 

4.3 Ratkaisun laajuus 

• Ÿ3 p = Liitettävälle järjestelmän loppukäyttäjäpotentiaali on suuri (lähes kaikki 

kansalaiset tai yritykset) 

• Ÿ2 p = Liitettävälle järjestelmän loppukäyttäjäpotentiaali (vain rajattu osa 

kansalaisista tai yrityksistä) 

• Ÿ1 p = Liitettävälle järjestelmän loppukäyttäjäpotentiaali (vain muutamia 

kansalaisia tai yrityksiä) 

 

4.1 Ratkaisun hyödyntäjien määrä 

• 3 p = Liitettäviä järjestelmiä on useita (5 tai enemmän)   

• 2 p = Liitettäviä järjestelmiä on muutamia (2-4)  

• 1 p = Liitettäviä järjestelmiä on yksi(1) järjestelmässä  



 Tukikriteerien toteutumisen arviointi 
 Esiselvitys-, määrittely- ja suunnitteluhankkeet 

Ehdotukset Toteutus Hyöty 
Tiedon 

käytettävyys 

 

Monis-

tettavuus 

 

Yhteensä Arviointi 

< Ehdotus A > 9 9 8 8 34 Kyllä 

< Ehdotus B > 7 4 9 
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26 Ehkä 

< Ehdotus C > 9 3 5 3 20 Ei 

•   Ehdotuksen saama painoarvo muodostuu kaikkien vertailtavien kriteerien summan mukaan  

• Tuen myöntämisessä priorisoidaan hanke-ehdotukset, joiden tiedonkäytettävyyden indeksipisteluku 

on enemmän kuin 7 

• Indeksipisteluvun ollessa yhteensä välillä 24–28 ehdotus siirretään myöhemmin päätettävien 

tukikohteiden koriin 

• Indeksipisteluvun ollessa yhteensä alle 24 ehdotuksille ei lähtökohtaisesti tukea myönnetä 

(ehdotuksia ei käsitellä) 



 Tukikriteerien toteutumisen arviointi 

 Toteutushankkeet 

Ehdotukset Toteutus Hyöty 

Tiedon 

käytettä-

vyys 

 

Monis-

tettavuus 

 

Arkki-

tehtuurin 

mukaisuus 

(tulossa 

2015) 

Yhteensä Arviointi 

< Ehdotus A > 9 9 8 8 9 43 Kyllä 

< Ehdotus B > 7 4 9 
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8 34 Ehkä 

< Ehdotus C > 9 3 5 3 
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27 Ei 

• Ehdotuksen saama painoarvo muodostuu kaikkien vertailtavien kriteerien summan mukaan 

• Tuen myöntämisessä priorisoidaan hanke-ehdotukset, joiden tiedonkäytettävyyden indeksipisteluku 

on enemmän kuin 7 

• Indeksipisteluvun ollessa yhteensä välillä 30–35 ehdotus siirretään myöhemmin päätettävien 

tukikohteiden koriin 

• Indeksipisteluvun ollessa yhteensä alle 30 ehdotuksille ei lähtökohtaisesti tukea myönnetä 

(ehdotuksia ei käsitellä) 



Tuen hakuprosessi 



Rahoitushakemus koostuu seuraavista dokumenteista riippuen hankkeen tyypistä: 

1. Esiselvityksen, määrittelyn/suunnittelun tekeminen,  

• Rahoitushakemuslomake 

• Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma 

• Itsearviointilomake 

 

2. Kaikki toteutushankkeet (palveluväyläintegraatiot sekä kansallista palvelurkkitehtuuria 

toteuttavat projektit) 

• Rahoitushakemuslomake 

• Hankesuunnitelma liitteineen 

• Kustannus-hyötyanalyysi 

• Riippuvuudet ja ulkoiset tuotokset  

• Hankkeen tavoitteet 

• Itsearviointilomake 

 

Hankesuunnitelmista ja liitteistä on tehty dokumenttimallit, joita käytetään hakemusta tehtäessä. 
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Rahoitushakemuksen sisältö 



V
a

lt
io

v
a

ra
in

m
in

is
te

ri
ö

 
Tuen hakuprosessi  

Hakemus 

Hakemuksen  

käsittely 

Hakemuksen  

käsittely 

Rahoitus- 

päätös 

KaPA- 

käsittely 

Hankkeen 

toteutus 

Rahoituksen 

käytön 

valvonta 

Rahoituksen 

maksaminen 

KaPA-  

käsittely 

Tulosten 

esittely 

1. Hakemus; rahoituksen hakija toimittaa 

tuen kriteerien mukaisen hakemuksen 

valtiovarainministeriöön 

2. Hakemuksen käsittely; 

valtiovarainministeriön valmisteluun 

nimetty vastuuhenkilö täydentää 

/tarkentaa hakemusta yhdessä 

avustuksen hakijan kanssa 

3. KaPA-käsittely; valtiovarainministeriö 

esittelee hakemuksen KaPA:n 

ohjelmaryhmälle 

4. Rahoituspäätös ja avustuksen käytön 

valvonta; valtiovarainministeriö myöntää 

avustuksen saajalle käyttöoikeuden tai 

valtionavustuksen tuen kohteen 

toteuttamiseksi sekä seuraa ja valvoo 

rahoituksen käyttöä 

5. Tuotosten hyväksyminen; 

valtiovarainministeriö hyväksyy 

avustuksella toteutetut tuotokset 

valmistuneeksi rahoituksen saajan 

esittelystä 

6. Tuotosten käsittely KaPA:n 

ohjelmaryhmässä; rahoituksella 

toteutetut tuotokset käsitellään KaPA:n 

ohjelmaryhmässä ja strategisessa 

johtoryhmässä 

7. Rahoituksen maksaminen; 

valtiovarainministeriö maksaa rahoituksen 

Tuotosten 

hyväk-

syminen 



Rahoitushakemus ja hakemuksen käsittely 
V

a
lt
io

v
a

ra
in

m
in

is
te

ri
ö

 

KaPA- 

käsittely 

Hakemus 

Hakemuksen  

käsittely 

Hakemuksen  

käsittely 

KaPA-käsittely: 
• Ehdotetun kehittämiskohteen esittely  

• Ehdotuksen vastaavuus tuelle asetettuihin 

tavoitteisiin (VM) 

• KaPA:n ohjelmaryhmä käsittelee ja puoltaa 

hakemusta 

 

Hakemus 
• Rahoitushakemuslomake 

• Kevennetty hankesuunnitelma ja 

kustannuslaskelma tai 

• Hankesuunnitelma liitteineen 

• Itsearviointilomake 

 

 Hakemuksen käsittely: 
• Arvio esitetyn kehityskohteen vastaavuudesta 

asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin 

• Esitetyn kehittämiskohteen liittymät muuhun 

kansalliseen kehittämiseen 

• Hakemuksen täydentämisen ohjaus 

 



1. RAHOITUKSEN HAKEMINEN [A]; 
rahoituksen hakija hakee valtiovarainministeriöltä 

kirjallisesti rahoitusta hankkeen suunnitteluun siten, 

että se hyödyntää toteutuksessaan palveluväylää 

• Rahoitushakemuksen liitteenä ovat 

hankesuunnitelma sekä hankkeen kustannusarvio 

2. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN [A]; 
valtiovarainministeriö myöntää rahoituksen 

hankkeessa sovittujen tehtävien ja tuotosten 

toteuttamiseksi. Valtiovarainministeriö voi olla 

myöntämättä haettua rahoitusta tai pyytää hakijalta 

tarkennuksia hakemukseen 

 

 

3. RAHOITUKSEN KÄYTTÖ; rahoituksen saaja 

toteuttaa hankkeen suunnittelun ja/tai hankkii  

tarpeen mukaan hankkeen suunnittelun tarvitseman 

asiantuntijaresurssin, toteuttaa rahoituspäätöksessä 

esitetyt tehtävät ja tuotokset 

4. RAHOITUKSEN MAKSUHAKEMUS [B]; jos 

rahoitus on myönnetty valtionavustuksena, niin 

rahoituksen maksamiseksi rahoituksen saaja tekee 

valtiovarainministeriölle kirjallisen hakemuksen 

maksatuksesta ja liittää hakemukseen erittelyn 

maksun kohteen olleiden tuotosten toteutuksesta 

sekä suunnittelun toteutukseen käytetystä työajasta 

ja kustannuksista 

 

5. RAHOITUKSEN MAKSATUSPÄÄTÖS [B]; 
jos rahoitus on myönnetty valtionavustuksena, niin 

valtiovarainministeriö hyväksyy rahoituksen kohteena 

olevan toteutuksen ja tekee rahoituksen saajalle 

rahoituksen maksatuspäätöksen (maksupäätös 

tehdään hankkeen tuotosten hyväksymisen jälkeen) 

6. RAHOITUKSEN LASKUTUS; jos rahoitus on 

myönnetty valtionavustuksena, niin rahoituksen saaja 

laskuttaa valtiovarainministeriöltä avustuksen 

maksatuspäätöksen mukaisesti. Jos rahoitus on 

osoitettu käyttöoikeutena, niin rahoituksen saaja 

laskuttaa valtiovarainministeriötä rahoituspäätöksen 

mukaisesti 
  25   
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1. RAHOITUKSEN HAKEMINEN [A]; 
rahoituksen hakija hakee valtiovarainministeriöltä 

kirjallisesti rahoitusta palveluväylään liittymiseen 

tarvittavien integraatioiden toteuttamiseen 

• Rahoitushakemuksen liitteenä ovat 

hankesuunnitelma sekä kustannushyötyanalyysi 

2. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN [A]; 
valtiovarainministeriö myöntää rahoituksen hakijalle 

palveluväylään liittymiseen tarvittavien 

integraatioiden toteuttamiseksi. 

Valtiovarainministeriö voi olla myöntämättä haettua 

rahoitusta tai pyytää hakijalta tarkennuksia 

hakemukseen 

 

3. RAHOITUKSEN KÄYTTÖ; rahoituksen saaja 

hankkii integraatioiden toteuttamiseen tarvitsemansa 

resurssit, toteuttaa päätöksessä esitetyt integraatiot 

ja seuraa toteutusta vähintäänkin päätöksessä ja 

tässä ohjeessa esitettyjen ehtojen mukaisesti 

4. RAHOITUKSEN MAKSUHAKEMUS [B]; jos 

rahoitus on myönnetty valtionavustuksena, niin 

valtionavustuksen maksamiseksi avustuksen saaja 

tekee valtiovarainministeriölle hakemuksen 

maksatuksesta ja liittää hakemukseen erittelyn 

maksun kohteen olleiden tuotosten toteutuksesta 

sekä toteutukseen käytetystä työajasta ja 

kustannuksista 

 

5. RAHOITUKSEN MAKSATUSPÄÄTÖS [B]; 
jos rahoitus on myönnetty valtionavustuksena, niin 

valtiovarainministeriö hyväksyy avustuksen kohteena 

olevan toteutuksen ja tekee avustuksen saajalle 

maksatuspäätöksen (maksupäätös tehdään 

hankkeen tuotosten hyväksymisen jälkeen) 

6. RAHOITUKSEN LASKUTUS; jos rahoitus on 

myönnetty valtionavustuksena, niin rahoituksen 

saaja laskuttaa valtiovarainministeriöltä avustuksen 

maksatuspäätöksen mukaisesti. Jos rahoitus on 

osoitettu käyttöoikeutena, niin rahoituksen saaja 

laskuttaa valtiovarainministeriötä rahoituspäätöksen 

mukaisesti . 26   
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