Kysymyksiä ja vastauksia
Voiko yksi kunta hakea avustusta useammalla hakemuksella tai olla mukana
useassa eri hankkeessa?
Hakuehdot eivät estä sitä, joten asia on kuntien itsensä päätettävissä. Kannattaa kuitenkin arvioida, mihin
kaikkeen tekemiseen ja kehittämiseen kunnan resurssit kerrallaan riittävät ja mitä kunta priorisoi. Avustusta ei kannata hakea vain mahdollisuuden vuoksi, vaan tekemisen on kytkeydyttävä kunnan omaan, todelliseen kehittämistyöhön.

Paljonko avustusta voi enimmillään saada?
Avustusta voi saada enintään 85 prosenttia hankkeen valtioavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Euromääräistä rajoitusta tai arviota yksittäisten hankkeiden osalta ei voi tehdä ennakkoon.

Vaikuttaako mukana olevien kuntien määrä mahdollisuuteen saada avustusta?
Kohteen 1 hakukohde on suunniteltu niin, että sitä voi hakea yksittäinenkin kunta. Aihe mahdollistaa kuitenkin myös kuntien yhteiset hankkeet.
Kohteessa 2 on edellytyksenä, että hanke on kuntien yhteinen. Siihen ei voi osallistua vain yksittäisen
kunnan hankkeella. Hankkeiden laajuuteen ja merkittävyyteen vaikuttaa osaltaan mukana olevien kuntien
määrä, mutta myös kehittämiskohteen merkitys kunnille ylipäätään sekä tulosten hyödynnettävyys.

Voimmeko hakea avustusta kunnan digistrategian tekemiseen tai muutoin kunnan digitalisaation suunnittelemiseen?
Avustusta voi hakea ainoastaan kohteiden 1 tai 2 mukaisiin hankkeisiin. Suunnittelutyötä voi sisällyttää
hankkeeseen, mutta pelkästään suunnitteluhankkeisiin tai digistrategian tekemiseen ei voi hakea avustusta.

Millainen päätös kunnassa pitää olla hakemisesta? Tarvitaanko tähän kunnanhallituksen tai muun toimielimen päätös vai riittääkö viranhaltijapäätös?
Riippuu siitä, millä taholla kunnalla on toimivalta päättää tällaisten hankkeiden käynnistämisestä. Tärkeää
on, että kunnan johto, toteuttamisen avainhenkilöt ja päättäjät ovat sitoutuneita hankkeen läpivientiin ja
sen edellyttämään toiminnan muutokseen.

Voiko hakemuksen jättämiseen saada lisäaikaa?
Avustusaikataulu on kaikille kunnille sama. Ministeriön täytyy hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Näin ollen yksittäisille kunnille ei voida myöntää lisäaikaa
hakemuksen jättämiseen. Aikataulu on mitoitettu niin, että kunnille jäisi riittävästi hakuaikaa ja kuitenkin
sekä kohteen 1 että kohteen 2 mukaiset avustukset ehdittäisiin myöntää vuoden 2019 aikana.

Voimmeko tulla ministeriöön keskustelemaan ja esittelemään hankettamme?
Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Erilliset tapaamiset ja yksittäisten hankkeiden esittelyt voisivat asettaa ne muita hakijoita parempaan asemaan. On puolueettomuuden vuoksi tärkeää, että ministeriö muodostaa käsityksensä hakijoista ja tekee päätöksensä avustuksista kaikista hake-

Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

2 (2)

muksista saatavan saman tasoisen tiedon perusteella. Toisin sanoen emme käy hakijoiden kanssa erillisiä
keskusteluja tai ota vastaan lisämateriaalia hakemuksista.

Koska avustuspäätökset tehdään?
Kohteen 1 osalta tavoiteaikataulu on tehdä avustuspäätökset lokakuussa 2019 ja kohteen 2 osalta joulukuussa 2019. Tarkempi aikataulu täsmentyy avustusprosessin kuluessa.

