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Tausta Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti vuoden 2018-2021 julkisen talouden suunnitelman 
yhteydessä, että hallitusohjelmassa päätetty reformi kuntien kustannusten karsimisesta yhdellä 
miljardilla eurolla laajennetaan koskemaan koko julkista sektoria. 

Toimeenpanon keinovalikoimaa laajennettiin siten, että keinoihin sisältyy muun muassa 
kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän valmistelu:

 VTT:n Valtioneuvostolle tekemä selvitys: Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon 
kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen osana 
JTS -miljardia (KUNIT), linkki: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161303

 Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha kuntien 
kannustinjärjestelmiin (momentti 28.90.32). 

 Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille 
digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin

 Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyen asetusvalmistelu käynnissä
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Kuntaliiton lausunnosta poimittua
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2019/valtioneuvoston-asetus-kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelmasta
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Ensinnäkin…
Koko kuntatalouteen liittyvä 
kannustinkokonaisuus (ml. 
digikannustin) tulee palauttaa 
virkamiesvalmisteluun, ja että 
kannustinjärjestelmien 
rahoituksen pitää 
tulla valtionosuusjärjestelmän 
ulkopuolelta.

Toiseksi…
Kuntien digitalisaation
edistäminen on tärkeää. 
Tärkeää on, että 
digitalisaatioavustuksia
myönnettäessä priorisoidaan 
kuntien yhteishankkeita. 
Lisäksi avustus tulisi myöntää 
erityisesti sellaisille kuntien 
yhteishankkeille, joilla on 
mahdollisimman laaja 
vaikuttavuus koko 
kuntakenttään ja yleistä 
merkitystä kuntien kannalta

Kolmanneksi…
Valtionavustuksen 
enimmäismäärä (85 prosenttia 
hankkeen kustannuksista) on 
riittävä. Näin 
omarahoitusosuus ei 
muodosta kynnystä 
avustuksen hakemiseen, ja 
avustus aidosti kannustaa 
kuntia toteuttamaan 
digitalisaatiota edistäviä 
hankkeita.



Valtioneuvoston asetus
kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 1/5

SOVELTAMISALA

 Asetuksessa säädetään kuntien digitalisaation
edistämiseen osana kuntien 
kannustinjärjestelmiä osoitetun 
valtionavustuksen talousarvion mukaisesta 
myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

VALTIOAVUSTUKSEN SAAJA

 Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle tai 
useammalle kunnalle yhdessä.
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Valtionavustusta voidaan myöntää digitalisaatiota
edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien 
toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia 
sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

VALTIOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET

Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti 
hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden 
yleistä merkitystä kuntien kannalta.
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VALTIOAVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ

 Myönnettävän valtionavustuksen 
enimmäismäärä voi olla enintään 85 prosenttia 
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista 
kustannuksista.

 Enimmäismäärää laskettaessa kustannuksiin 
ei hyväksytä arvonlisäveron osuutta.

6



Valtioneuvoston asetus
kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 4/5

 henkilöstökustannukset;

 matkakustannukset;

 toimitilojen vuokrat;

 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.

 Kunnan tai kuntayhtymän omien 
toimintayksiköiden veloittamien 
kustannusten on oltava kirjanpidon 
toteutuneisiin menoihin perustuvia.
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 Haetaan valtiovarainministeriöltä

 Hankkeen tavoitteet, niiden 
saavuttamiseksi suunnitellut 
toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset;

 Suunnitelma hankkeen tulosten 
hyödyntämisestä ja levittämisestä;

 Hankkeen toteuttamisen aikataulu;

 Hankkeen organisointi sekä hankkeen 
hallinnoinnista vastaava taho, jos 
kyseessä on yhteishanke sekä hankkeen 
toteuttamiseen sitoutuneet muut tahot;

 hankkeen kokonaisrahoitus, mukaan 
lukien arvio osallistujatahojen 
rahoitusosuuksista sekä 
arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset;

 hankkeen suhde muihin kohdealueen 
keskeisiin hankkeisiin ja niiden 
toteutukseen.
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VALTIOAVUSTUKSEEN HAKEMINEN 



Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä 
– mitä käytännössä?

 Asetusta viimeistellään
(47 kpl lausuntoja)

 Rahoitushakuvalmistelu käynnissä
 Haku ja hakuohjeet  

 Kaksi hakua, yht. 30 milj. euroa

 Hankeaika 2019 – 2021
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Mitä käytännössä 
- tulossa kaksi rahoitushakua
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Valtionavustusta voidaan myöntää 
 Kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, 

datan hyödyntämiseen ja näihin liittyvän 
tietojohtamisen ja toimintaprosessien 
kehittämiseen 
Esimerkiksi kunnan taloushallinnon automaattisten 
raportointiprosessien ja sitä tukevan tiedonhallinnan 
kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan 
Kuntatieto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai 
parannetaan kunnan edellytyksiä kunnan 
toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevien 
tietojen digitalisointiin ja tämän tiedon 
hyödyntämiseen toimintojen johtamisessa.

”Haku 1”

Valtionavustusta voidaan myöntää
 kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota

edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien 
toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia 
sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

”Haku 2”

”Hanke-ehdotusten keruu”

 Kunnat voivat tehdä hanke-ehdotuksia tai
ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua kuntien 
digitalisaatiota edistäviin yhteishankkeisiin 

mahdollistetaan yhteisvalmistelu



Rahoitushaku avautuu piakkoin 
- seuraa uutisointia!

 Kuntaliiton taloustorstait 
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/
talous/kuntaliiton-taloustorstait-kevaalla-2019

 Kuntaliiton uutiskirjeet 
(talousyksikkö  tietoyhteiskuntayksikkö) 
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/uutiskirjeet

sekä

 Kuntaliiton verkkosivut www.kuntaliitto.fi

 Valtiovarainministeriöt sivut www.vm.fi
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kiitos!

Lisätietoja

Susanna Hyvärinen, Sanna Lehtonen tai  Minnamaria Korhonen
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Tilaa Kuntaliiton uutiskirje: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/uutiskirjeet


