
    

  PÄÄTÖS 

 

VM/xxxxxxx 

   

  

  pp.kk.vvvv 
 

   

 

 

Viite < Kunnan / kuntayhtymän nimi > hankerahoitushakemus (pp.kk.vvvv, VM/xxxxx). 

 
 

Asia  VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN < KUNTA/KUNTAYHTYMÄLLE> 

AUTA-HANKKEEN KOKEILUN TOTEUTUSTA VARTEN 
 

 Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt myöntää valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 

momentin mukaista erityisavustusta seuraavasti. 

 

Avustuksen saaja 

  

< Kunta / kuntayhtymä > 
 

Hankkeen nimi 

  

< Kokeilun nimi > 
 

Hankkeen toteutusaikataulu 

  

kk/vvvv – kk/vvvvv 

 
Yhteyshenkilö 

  

N.N., < kunta / kuntayhtymä > 
 

Avustuksen kohde 

  

Avustus myönnetään < Kunta/Kuntayhtymä > AUTA -hankkeen (VM130:00/2015) kokei-

lujen toteutusta varten. 

 

Avustuksella toteutettavat tuotokset: 

 < tuotos 1 > 

 < tuotos 2 > 

 < tuotos 3 > 

 < tuotos 4 > 

  

 

Avustuksen kohteet on kuvattu tarkemmin tämän päätöksen liitteissä. 

 

 

Avustuksen määrä ja sen osuus kokonaisrahoituksesta 

 Kokeilun kokonaiskustannukset xxxx €  

 Valtiovarainministeriön rahoitus (avustus) xxxx € 

Avustuksen saajan omarahoitusosuus xxxx € 

  

Avustus maksetaan momentilta 28.90.20.X Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmä-
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hankkeet (siirtomääräraha 3 v.). 

 

Avustus maksetaan työn valmistuttua.  

 

Hankkeen kustannuksia on arvioitu avustushakemuksen liitteenä olevassa kustannusarvios-

sa. Kokonaismenoista tulee vähentää mahdolliset hankkeelle kohdistuvat tulot. Kustannus-

arvio ei ole sitova esimerkiksi kustannuslajien osalta, mutta hankkeen hyväksyttävät koko-

naiskustannukset voivat olla enintään X euroa, josta valtiovarainministeriön avustuksen 

osuus on enintään 50 %. Avustuksen saaja vastaa tämän ylittävistä kustannuksista. Avus-

tuksen saajan omarahoitusosuus voi koostua osin myös muiden kuntien tai organisaatioiden 

rahoituksesta.  

 

Avustuksen siirtämiseksi avustuksen saajalle tehdään erilliset maksatuspäätökset. Avustuk-

sen saajan on haettava avustuksen maksatusta vuoden 2016 kustannusten osalta viimeistään 

9.1.2017 ja vuoden 2017 osalta viimeistään kahden kuukauden kuluessa hankkeen toteutus-

aikataulun päättymisestä, kuitenkin viimeistään 8.1.2018. Tavoitteiden toteutuminen arvi-

oidaan ennen maksatusta ja maksatus suoritetaan toteutuneita tavoitteita vastaan. 

  

Valtionavustuspäätöksen mukainen avustettava kohde hyväksytään suoritetuiksi ennen 

maksatuspäätösten tekemistä valtiovarainministeriön toimesta avustuksen saajan toimitta-

man työssä toteutettujen tuotosten ja avustuksen käytön selvityksen perusteella. Mikäli, 

avustuskohteen kustannukset jäävät alle tässä päätöksessä esitetystä määrästä, määräytyy 

avustuksen määrä toteutuneiden kustannusten mukaisesti rahoitusosuuksien suhteessa. 

 

Avustuksen käyttöehdot 
 

 AUTA-hankeen kokeiluille myönnettävän valtionavustuksen käyttöehdot ovat: 

 

1) Avustuksen käytön valvonnassa, tarkastuksessa ja takaisinperinnässä on noudatettava 

valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja 

 

2) Kaikissa avustuksella tehtävissä hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankin-

noista (348/2007) 

 

3) Avustusta saa käyttää tässä päätöksessä mainittuun kohteeseen. Jos hankkeen rahoituk-

sessa, hakijatahossa, toteutusajassa, käyttötarkoituksessa, tavoitteiden saavuttamisessa tai 

muussa hankkeen hyväksyttyyn käyttöön liittyvässä asiassa tapahtuu muutoksia, on niistä 

viipymättä ilmoitettava valtiovarainministeriölle mahdollista päätöksen muuttamista varten.  

 

4) Avustuksen kohteena olevaa toimintaa tulee kirjanpidossa seurata valvonnan tarpeisiin 

nähden riittävästi. Valtiovarainministeriöllä tai sen valtuuttamilla tarkastajilla on oikeus 

tehdä valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen 

saajan talouteen ja toimintaan liittyviä tarkastuksia. Hankkeen kirjanpito sekä kaikki hank-

keen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä mahdollista varojen käytön tarkastus-

ta varten niin, että ne ovat vaikeuksitta saatavissa.   

 

5) Avustuksen saajan tulee toimittaa ennen avustuksen maksamista valtiovarainministeriöl-

le selvityksen avustuksen käytöstä. Selvityksessä kuvataan tässä päätöksessä esitettyjen 

kehittämiseen sisältyneiden kohteiden toteutuminen sekä erittely palvelun kehittämisestä 

aiheutuneista kustannuksista. Maksatuksen yhteydessä saajan tulee raportoida toteutuneet 

ja sidotut kustannukset eriteltynä palkkakustannuksiin, palveluiden ostoihin ja muihin kus-

tannuksiin sekä raportoida toiminnan eteneminen sekä havaitut ja toteutuneet riskit sekä 

poikkeamat. 
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6) Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 

perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee pa-

lauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä 

edellytetyllä tavalla 

 

7) Avustuksen saajan on varmistettava, että projektisuunnitelmassa avoimesti hyödynnettä-

väksi määritetyt, avustuksen kohteena olevat tuotokset ovat rajoittamattoman ajan vapaasti 

käytettävissä, muokattavissa, levitettävissä ja edelleen kehitettävissä projektin päättymisen 

jälkeen 

 

 

Avustuksen saajan on sitouduttava hyödyntämään tuotosten toteutuksessa Julkisen hallin-

non kokonaisarkkitehtuurityön tuotoksia sekä sitouduttava noudattamaan ratkaisuiden to-

teutuksessa julkisen hallinnon arkkitehtuurityön linjauksia ja -periaatteita 

 

Avustuksen käytön seuranta 
 

 
 

Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä valtiovarainministeriölle kokonai-

suuden valmistumiseen saakka. Raportti on toimitettava maksatushakemuksen yhteydessä, 

valtionavustuksen muutoshakemuksen yhteydessä sekä valtiovarainministeriön sitä pyytä-

essä. Raporttiin on liitettävä sekä vastaavalta ajalta että kumulatiivisesti kirjanpidon raportti 

avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustan-

nusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta. Raportit on toimitet-

tava valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniselle osastolle valtio-

varainmininisterio@vm.fi (tiedoksi Timo Hattinen ja Heikki Talkkari). 

 

Mahdollinen käyttämätön osuus avustuksesta on palautettava valtiovarainministeriölle. 

 

Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetet-

tavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi valtionavus-

tuksesta annetun lain (688/2001) 22 § 1 – 7 kohtien täyttyessä. 

 

 

Oikaisuvaatimusosoitus: 
  

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti valtiovarainministeriöl-

tä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tulee lähettää valtiova-

rainministeriöön osoitteella Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO. 

Liitteenä on oikaisuvaatimusosoitus päätöksestä. 
 

Lisätietoja päätöksestä 

  

Lisätietoja päätöksestä antaa Heikki Talkkari 

(etunimi.sukunimi@vm.fi). 
 

 
 Allekirjoitukset  

 

 

 

titteli,                                          päätöksentekijä 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi
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titteli                                           esittelijä 

 

 
LIITTEET 

  

Liite 1: < kunta/ kuntayhtymä > rahoitushakemus (pp.kk.vvvv, VM/xxxx)  

Liite 2: Kokeilun kustannusarvio 

Liite 3: Kokeilusuunnitelma 

Liite 4: Oikaisuvaatimusosoitus  
 

JAKELU 

 < kunta/kuntayhtymä >  

Valtiovarainministeriö, kirjaamo 
 

TIEDOKSI 

 VM/KHT (Holberg ja Tervalahti) 

VM/JulkICT (Hattinen ja Talkkari) 

 


