
   
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaali-

sen hyvinvoinnin edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) 4, 6, 7, 9, 15 ja 
17 § seuraavasti: 
 

4 § 

Avustuksen myöntämisen erityiset edellytykset 

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain 7 §:ssä säädetään, avustuksen myöntämisen erityisenä 
edellytyksenä on, että: 

1) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan 
määräysvallassa olevien taikka hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä 
olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat 
tuotot huomioon ottaen; 

2) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan muun kuin avustet-
tavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus huomioon ottaen; 

3) haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on esitetty riittävä selvitys hankkeen toi-
minnallisesta tai teknisestä suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä rahoittaa hank-
keen omarahoitusosuus ja käyttökulut; ja 

4) avustus kohdistuu avustustoiminnalle määriteltyihin avustuskokonaisuuksiin. 
 
 

6 § 

Valtionavustuksen hakeminen 

Avustusta haetaan avustuksen myöntämisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun men-
nessä. Uuteen avustuskohteeseen haetaan avustusta kuitenkin avustuksen myöntämisvuotta 
edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Haettaessa avustuksia 1 momentissa tarkoitetun vuosittaisen avustustenjaon lisäksi erityisiin 
tarkoituksiin avustusta on haettava sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamaan päivään men-
nessä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määräaikojen jälkeen saapunut hakemus voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vain erityisen painavasta syystä. 

Investointi- tai hankeavustuksissa useammalle vuodelle jaksotettava avustus voidaan hakea 
kerralla noudattaen 1 momentissa tarkoitettuja määräaikoja.  
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7 § 

Avustuspäätös 

Päätöksestä, jolla avustus myönnetään, tulee sen lisäksi, mitä valtionavustuslain 11 §:ssä sää-
detään, tarvittaessa käydä ilmi suunnitelma avustuksista seuraaville vuosille. Suunnitelma ei ole 
sitova. 

Yhdellä hakumenettelyllä useammalle vuodelle myönnettävissä investointi- tai hankeavus-
tuksissa voidaan tehdä tulevien vuosien osalta ehdollinen päätös, jos valtion talousarvion mo-
mentille 33.90.50 myönnetään tarvittavat määrärahat kyseisille avustusvuosille. 
 
 
 

9 § 

Avustuksen käyttö 

Jos avustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen ja rakennuksessa olevan huo-
neiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi 
muussa kuin avustuspäätöksessä määrätyssä tarkoituksessa avustuksen avustuspäätöksessä 
määritellystä käyttövuodesta eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta saa luovuttaa toi-
selle ennen kuin 20 vuotta on kulunut. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, investointiavustuksen saaja voi antaa avuste-
tuissa tiloissa harjoitettavan toiminnan tai osan toiminnasta jonkun muun järjestettäväksi tai 
vuokrata tilat. Toiminnan tulee olla avustuksen käyttötarkoituksen mukaista. 
 
 
 

15 § 

Avustusten käyttöaika 

Kunkin vuoden hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kulut, jotka kirjanpitolain 
(1336/1997) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan on merkittävä kyseiseltä tilikaudelta 
laadittavaan tilinpäätökseen. 

Yleisavustusta saadaan käyttää avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuo-
den aikana syntyviin kuluihin tai menoihin, jollei avustuspäätöksestä ilmene, että avustusta saa-
daan käyttää myös avustuksen myöntämisvuotta aikaisemmin syntyneisiin kuluihin tai menoi-
hin taikka alijäämiin. 

Investointi- ja hankeavustusta saadaan käyttää avustuspäätöksessä ilmoitetun avustuksen 
käyttövuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin ja menoihin. Ennen 
avustuksen käyttövuotta syntyneisiin kuluihin tai menoihin avustusta saadaan käyttää, jos kulut 
tai menot ovat aiheutuneet avustuspäätöksessä tarkoitetusta hankkeesta. 

Erityisestä syystä avustuksen käyttöaika voidaan määrätä avustuspäätöksessä 2 ja 3 momen-
tissa säädettyä pitemmäksi.  

Oikeus saada maksatus myönnetystä avustuksesta raukeaa, jos avustuksen saaja ei ole esittä-
nyt avustuksen maksamista varten tarvittavaa hyväksyttävää selvitystä: 

1) avustuksen käyttövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä; 
2) 4 momentin erityisen määräajan kuluessa; tai 
3) avustuksen saajan hakemuksen johdosta pidennetyn käyttöajan kuluessa. 
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17 § 

Selvitys avustuksen käytöstä 

Avustuksen saajan on avustuksen käyttövuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä teh-
tävä kultakin kalenterivuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpää-
tös, toimintakertomus tai kertomus toiminnasta, tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastus-
kertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut avustuksen käytön ja vaikutusten sel-
vittämisen kannalta tarpeelliset selvitykset. 

Jos avustuksen saajan on kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan tehtävä konsernitilinpäätös, 
tämä on liitettävä selvitykseen.   

Jos avustuksia on käytetty yksittäiseen avustuskohteeseen tilikauden aikana vähintään 200 
000 euroa, avustuksen saajan on lisäksi toimitettava tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä 
tilikauden aikana, jollei avustuspäätöksestä muuta johdu. 

Tilintarkastajan raportissa on selvitettävä: 
1) investointi-, hanke- ja toimintokohtaisen kirjanpidon järjestäminen; 
2) työajankäytön hallinnan järjestäminen; 
3) vuosiselvityksessä esitettyjen investointien, hankkeiden ja toimintojen tuottojen ja kulujen 

vastaavuus avustuksen saajan kirjanpitoon; 
4) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kirjattujen palkkakulujen vastaavuus työsopi-

muksiin sekä eläke- ja henkilösivukulujen osuus palkkakuluista; 
5) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kirjattujen muiden kuin palkka- ja toimitilakulu-

jen suoriteperusteista syntyminen avustuksen käyttöaikana sekä kulujen hyväksyntä; 
6) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kohdennettujen yleiskulujen asianmukaisuus; ja 
7) julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattaminen investoinneissa, hankkeissa ja 

toiminnoissa. 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyn avustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, 

palauttamisessa ja takaisinperinnässä sekä sitä koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan tämän 
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn avustukseen sovelletaan kuitenkin 17 §:n 3 
momenttia. 
 
Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2020 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
 
 
 
 

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 


