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TEKSTI: JAANA WALLDÉN JA MIKKO LEHTONEN

Tarkastelemme tässä artikkelissa tiedolla johtamisen tilaa valtion avustus-

toiminnassa ja kokoamme havaintoja yhteen oppimastamme. Mielestämme 

analysoinnin ja raportoinnin resursseja on syytä lisätä, jotta tiedolla johtamisen 

rooli valtionavustustoiminnassa kasvaa. Muistutamme sekä ihmisten että 

organisaation johtamisesta, kuten tiedolla johtamisen taitojen kehittämisestä. 

Valtionavustukset ovat yksi keino saavuttaa halut-
tuja päämääriä ja edistää niihin liittyviä tavoitteita 
yhteiskunnassa. Valtionavustustoiminta toteuttaa 
valtionhallinnon yhteisiä tavoitteita ja ministeriöiden 
strategioita, ja valtionavustustoiminta on luonteeltaan 
suunnitelmallista ja säänneltyä. Valtionavustustoi-
minnassa kertyy paljon tietoa, jota emme kuitenkaan 
hyödynnä tarpeeksi valtionhallinnossa, kuten enna-
koinnissa tai strategisessa valmistelussa. 

Haluamme vastata muuttuviin tarpeisiin 
yhteiskunnassa

Vaikuttaa siltä, ettei valtionapuviranomaisilla ole 
riittävästi resursseja tiedon analysointia ja raportointia 
varten. Valtionapuviranomaiset arvioivat valtionavus-
tusasioiden valmistelua ja palveluiden tuottamista eli 
omaa prosessiaan, mutta valtionavustusten käytön 
tuloksista ja vaikutuksista ei kerätä systemaattisesti 
tietoa. Seuraammeko riittävästi päämäärien saavutta-

Vahvistamme tiedolla johtamista 
valtionavustustoiminnassa

mista tai tavoitteiden edistymistä? Kyky osoittaa valtio-
navustusten yhteyksiä laajoihin yhteiskunnallisiin ilmi-
öihin ja niiden tiloissa tapahtuviin muutoksiin vaatii 
organisaatio- ja toimintakulttuurien kehittämistä. 

Kehotamme vahvistamaan kyvykkyyttä

Analysointiin ja raportointiin on syytä kiinnittää huo-
miota valtionavustustoiminnassa, koska ne 

1. kietoutuvat henkilöstön tehtäviin ja kehittävät 
henkilöstön osaamista, 

2. mahdollistavat tulosten seurannan ja niistä 
oppimisen hallinnonalalla ja hallinnonalojen 
välillä sekä 

3. laajentavat valtionavustusten käytön vaikutuksia 
yhteiskunnassa. 

Kehotamme valtionapuviranomaisia edistämään 
työntekijöiden mahdollisuutta ja työyhteisön kykyä 
käyttää tietoa toiminnassaan. Se tarkoittaa valintaa 

Vaikutusketju. Kuva: Valtiovarainministeriö.
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Kyse on työntekijöiden osallisuuden ja tehtävänkuvien lisäksi 
osaamisen ennakoinnista ja kehittämisestä, kuten tiedon 
lukutaidosta ja tietoon perustuvasta päätöksenteosta.

panostaa analysointiin ja raportointiin ulkoisten 
palvelujen hankinnan rinnalla. Kun valtionapuviran-
omainen analysoi ja raportoi itse, sen asiantuntemus 
ja ajantasainen tieto lisääntyvät. Kyse on työnteki-
jöiden osallisuuden ja tehtävänkuvien lisäksi osaa-
misen ennakoinnista ja kehittämisestä, kuten tiedon 
lukutaidosta ja tietoon perustuvasta päätöksenteosta. 
Tuemme analysointia ja raportointia muun muassa 
vaikutusketju-työvälineen avulla. 

Digitalisoimme valtionavustustoimintaa 
tiedon hyödyntämiseksi

Kehitämme tiedolla johtamista valtionavustustoimin-
nassa samoista syistä kuin julkista hallintoa yleisesti 
ja Suomen digitalisaatiokehityksen suunnan mukai-

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli. Kuva: Valtiovarainministeriö.

sesti. Valtionavustusten hakemisen ja myöntämisen 
odotetaan olevan läpinäkyvää ja vaikuttavaa, lisäksi 
rakennamme hyvää asiakaskokemusta kehittämällä 
palveluja. Haastamme vakiintuneita käytäntöjä ja 
teemme hajanaisesta valtionavustustoiminnasta 
aiempaa yhtenäisempää.

Valtionavustuksia koskevia tietoja kootaan jat-
kossa kansalliseen tietovarantoon. Valtionapuviran-
omaiset ottavat käyttöön siihen sisältyviä digitaalisia 
palveluja, joita ovat 

1. valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin 
palvelu Haeavustuksia.fi; 

2. valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön 
palvelu Tutkiavustuksia.fi;  

3. valtionavustusten käsittelyn ja hallinnoinnin 
palvelu Hallinnoiavustuksia.fi. >>
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Valtionavustustoiminta voi lisätä tietopohjaisuutta tai 
painottaa sitä organisaatiossa, mutta muutokseen tarvitaan 

aitoa tahtoa ja johtajuutta läpi koko organisaation.

Jaana Walldén ja Mikko Lehtonen toimivat valtiovarainministeriössä erityis-
asiantuntijoina. Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan, jotta 
se olisi entistä vaikuttavampaa, läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja yhden-
mukaisempaa. Valtiovarainministeriön hankkeeseen voi tutustua osoitteessa  
https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen.

Digitaaliset palvelut perustuvat yhteiseen toiminta-
malliin, joka rohkaisee valtionavustusten hakijoita, 
saajia ja myöntäjiä hahmottamaan yhteiskuntaa 
ilmiölähtöisesti. Kannustamme toimijoita tekemään 
yhteistyötä, koska kukaan ei voi yksin vaikuttaa 
toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joita systee-
misessä muutoksessa tarvitaan. Tavoitteena on oppia 
hahmottamaan oma toiminta osana sitä laajempaa 
kokonaisuutta.  

Tarvitsemme muutoksessa johtamista

Tuomme edellä esiin, että tiedon ja tiedolla johta-
misen huomioon ottaminen voivat lisätä toiminnan 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta, uudistaa vakiintuneita 
käytäntöjä sekä mahdollistaa jatkuvaa oppimista. 
Mielestämme tiedontarpeet on määriteltävä selkeästi, 
tiedon laadun on oltava riittävän hyvää hyödynnet-
täväksi ja prosessien pitää tukea toimintaa tiedon pe-

rusteella. Sen tekijöitä ovat käsitetyön ja koodistojen 
käytön kaltaiset käytännön asiat digitaalisia palveluja 
kehitettäessä.

Organisaation kulttuuri, käytännöt ja kyvykkyys 
vaikuttavat valtionavustustoiminnassa. Valtionavus-
tustoiminta voi lisätä tietopohjaisuutta tai painottaa 
sitä organisaatiossa, mutta muutokseen tarvitaan aitoa 
tahtoa ja johtajuutta läpi koko organisaation. Vahvista-
malla tiedolla johtamista valtionavustustoiminnassa 
luomme yhteyksiä muuhun organisaatioon ja valtion-
hallintoon. Siten voimme varmistaa, että saamme yh-
teisillä varoilla aikaan oikeita asioita oikeilla tavoilla. 

Digitaaliset palvelut perustuvat yhteiseen toimintamalliin, 
joka rohkaisee valtionavustusten hakijoita, saajia ja 
myöntäjiä hahmottamaan yhteiskuntaa ilmiölähtöisesti.


