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• 10 miljoonan euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja 
kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin (haku avautui 2/2021)

• Avustuksen kohteena vuonna 2021 on kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation 
kehittäminen rakennetun ympäristön toimialalla sekä digitaalisen turvallisuuden 
edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

• Avustusta voi hakea kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen 
edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi toimintatavoiksi. Kehitetään 
rakennetun ympäristön tiedonhallintaa, toimintatapoja ja palveluita sekä edistetään 
rakennetun ympäristön tietojen laajempaa hyödyntämistä ja avaamista.

• Huom. ei kokeiluhankkeita, lopputuloksena pysyvä muutos toiminnassa.

• Myönnetään vain hankkeisiin, joita useammat kunnat hakevat yhdessä.

• Hakemuksessa tulee kuvata miten muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia 
hyödynnetään ja skaalataan laajemmin

• Ei voi hakea yksinomaan aineiston digitointiin
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Avustus kuntien digitalisaation edistämiseen 



• Hakulomake löytyy: https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2021

• Hakuaika loppuu 4.5.2021 klo 16.15

• Huom. hankkeita voi toteuttaa 10/2023 saakka

Tärkeää on, että hakemuksessa kuvataan:

• Mikä muuttuu kunnan toimintaa ajatellen, miten muutos johdetaan, miten jatkossa 
toimitaan eri tavoin? (Pelkkä uusi tekninen ratkaisu ei riitä).

• Mitä vaikutuksia hankkeen tuotoksilla on kuntien toimintatapoihin ja prosesseihin sekä 
mitä laajempia hyötyjä tavoitteet edistävät? Miten sen toteutuminen varmistetaan, 
myös hankeajan jälkeen? Tavoitteena pysyvät ratkaisut.

• Millaisin toimenpitein hyvä leviäisi muihin kuntiin? 

• Millaisia säästöjä ja kustannusten kasvun hillintää tekeminen saa aikaan?

• Tekemisessä kannattaa pyrkiä pois riippuvuudesta tiettyyn järjestelmätoimittajaan. Tätä 
tukee avoimen lähdekoodin ja rajapintojen hyödyntäminen. Niihin liittyviä suosituksia 
kannattaa hyödyntää julkisissa hankinnoissa.
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Haun tekeminen

https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2021


• Avustusta voi saada enintään 85 % hankkeen valtioavustukseen oikeuttavista 
arvonlisäverottomista kustannuksista. 15 % omavastuu voi olla omaa työtä.

• Hankkeiden laajuuteen ja merkittävyyteen vaikuttaa osaltaan mukana olevien kuntien 
määrä, mutta myös kehittämiskohteen merkitys kunnille ylipäätään sekä tulosten 
hyödynnettävyys.

• Hankintojen osalta edellytetään, että kunnat noudattavat hankintalainsäädäntöä ja 
omia hankintaohjeitaan. 

• Arvioidaan kehittymistä nimenomaan kunnissa, kyse ei tule olla vain toimittajien 
järjestelmien kehittämisestä

• Tärkeää on, että kunnan johto, toteuttamisen avainhenkilöt ja päättäjät ovat 
sitoutuneita hankkeen läpivientiin ja sen edellyttämään toiminnan muutokseen.
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Rahoituksen edellytykset



• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeesta aiheutuvat arvonlisäverottomat 
kustannukset

• Henkilöstökustannukset (huom. Hankkeelle voi palkata esim. määräaikaisen 
projektipäällikön)

• Ostetun tai käyttöluvalla hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja 
vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten

• Muut toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat 
materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset.

• Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole aineellisista investoinneista tai laitteistojen 
hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole 
ohjelmistolisenssit muutoin kuin kehittämishankkeen kannalta välttämättömiltä osin.

• Matkakustannukset

• Toimitilojen vuokrat

• Kunnan tai kuntayhtymän omien toimintayksiköiden veloittamien kustannusten on 
oltava kirjanpidon toteutuneisiin menoihin perustuvia.5

Hyväksyttävät kustannukset



Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti:

•  Millaisen parannuksen hanke saa aikaan hakukohteissa, miten hanke muuttaa kunnan 
toimintatapoja ja prosesseja. 

•  Mitä toiminnallisia vaikutuksia muutoksella arvioidaan olevan

• Kuinka hyvin hankkeessa on tunnistettu toimenpiteet, jotka täytyy toteuttaa, että   
tavoitteisiin päästään? 

• Miten toimintatapojen muutos kunnissa suunnitellaan johdettavaksi ja läpivietäväksi ja 
miten tapahtunutta toiminnan muutosta seurataan? 

• Miten muutokset parantavat asukkaille tarjottavia palveluita? 

• Miten hanke kytkeytyy kuntien strategioihin ja kuntien toiminnan muuhun 
kehittämiseen?
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Arviointi



• Myöntämisessä arvioidaan hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden 
toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. 

• Huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin seikkoihin: 
• Kuinka toteutuskelpoinen ja vaikuttava hanke on suhteessa laajuuteensa? 
• Onko hankkeen pohjana hyödynnetty jo muualla tehtyä työtä? 
• Kuinka monen kunnan toimintaa hanke kehittää? 
• Kuinka hyödynnettäviä ja monistettavia lopputulokset ovat muissa kunnissa? 
• Kuinka hyvin hanke tuottaa yhteisiä ratkaisuja kuntakohtaisten erityisratkaisuiden sijaan? 
• Millainen suunnitelma on tehty kokemusten ja tiedon jakamiseksi? 
• Mitä konkreettisia taloudellisia tavoitteita hankkeella tavoitellaan verrattuna nykytilaan? 
• Tuoko hanke kustannussäästöjä ja/tai hillitseekö se menojen kasvua? Hankkeesta saatava 

hyötypotentiaali ja vaikuttavuus on arvioitava hakulomakkeella. 

Ratkaisujen tulee olla kunnan strategian mukaisia sekä toimintatapoja ja palveluprosesseja 
uudistavia ja niillä tulee olla kustannusten vähenemistä tai kustannusten kasvun hillitsemistä 
koskevat tavoitteet.
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Arviointi



• Miten hyvin hankkeessa hyödynnetään kansallisia yhteisiä palveluja, kuten sähköisen 
asioinnin tukipalveluja (Suomi.fi-palvelut), joiden käyttöön laki julkisen hallinnon 
sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista (571/2016) velvoittaa kuntia 

• Miten hankkeessa hyödynnetään rakennetun ympäristön tiedon yhteisiä määrityksiä? 

• Miten tuotetut tietomääritykset kuvataan yhteentoimivuusalustalle ja määritellään 
yhteiskäyttöisiksi kuntakohtaisten tietomäärittelyjen asemasta 

• Kuinka saavutettavia ja laadukkaita hankkeessa kehitettävät palvelut ovat täyttäen 
digipalvelulain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) vaatimukset 
viranomaisille? 

• Toteutuvatko Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteet 
hankkeessa? 

• Miten hankkeeseen mahdollisesti liittyvät riskit esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn 
osalta on tunnistettu ja kuinka tunnistettuihin riskeihin on varauduttu? Miten mm. 
tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset on huomioitu? 

8

Arviointi



• Kuntalain 7 §:n mukaisesti kunnan tehtäviä.

• Valtionavustuksen ehtona on osallistua valtiovarainministeriön järjestämään tai muuhun 
kansallisen kehittämisen edellyttämään yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on 
varmistaa projektien tuotosten yleistettävyys ja viestintä. 

• Valtionavustuksen käytön ehtona on, että avustuksen saajat sitoutuvat kokemusten ja 
tulosten jakamiseen hankkeen toteutusvaiheessa sekä siihen, että hankkeen tuotokset 
ovat myös muiden kuntien hyödynnettävissä.

• Hankkeessa on hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimivuusalustalta löytyviä 
sanastoja, koodistoja ja tietomalleja ja mahdolliset uudet sanastot, koodistot ja 
tietomallit on julkaistava yhteentoimivuusalustalla.

Valtiovarainministeriö arvioi rakennettuun ympäristöön kohdistuvat hakemukset yhdessä 
ympäristöministeriön kanssa. Hakemuksista pyydetään myös muiden ministeriöiden 
arvioita siltä osin, kuin ne koskevat niiden hallinnonaloja.
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Ehtoja



• Auttaa rahoitusrinkien muodostamisessa, yhdistää samanlaisia tarpeita

• Auttaa hankekokonaisuuksien ideoinnissa valtakunnalliset hankkeet huomioiden

• Auttaa hakemusten valmistelussa

• Osallistuu mielellään myös hankkeen toteutukseen

Tavoitteena:

• Toteuttaa useiden kuntien yhteistyönä laadukkaita hankkeita, joilla kehitetään kuntien 
toimintaa ja palveluja

• Vaikuttavuutta hankkeisiin useiden kuntien ringeillä

• Tasavertaisuutta rahoitushakuihin -> Apua heikommassa asemassa oleville

• Edistää kuntien välistä yhteistyötä
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Kuntaliiton rooli



• Esitellään esille tulleet ideat

• Kommentoidaan ja jatkojalostetaan ideoita

• Kunnan halukkuus toimia rahoituksen päähakijana?

• Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Jos haluat vielä mukaan, ilmoittaudu tekstikenttään, Hanna laittaa kutsun.
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Perjantain 19.3 klo 12.45-13.30


