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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka 
rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä 
kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on yli 240 valtakunnallista 
sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä yli 70 muuta sosiaali- ja terveysalan 
toimijaa. 
 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ari Inkinen, ari.inkinen@soste.fi 
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SOSTE kannattaa laki- ja asetusuudistusta. Yhteinen tietovaranto ja sen laaja hyödyntäminen 
vahvistaa valtionavustustoiminnan luotettavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja 
käytettävyyttä. 
 
Lakiluonnos 
 
Viitaten erityisesti lakiluonnoksen 2b pykälään, SOSTE pitää erittäin tärkeänä, että 
valtionapuviranomaisten tai vastaavien toimittama ja Valtion konttorin kokoama tietovaranto 
on käytössä maksutta ja mahdollisimman laajasti avoimen datan -periaatteen mukaisesti.  
 
SOSTE pitää tärkeänä, että valtionapuviranomaisten haltuun jäävää, Valtionkonttorille 
toimittamaton tietovaranto olisi myös maksutta ja laajasti käytettävissä avoimen datan -
periaatteen mukaisesti. 
 
Asetusluonnos 
 
SOSTE esittää asetustekstiin täydennyksenä ja muutoksena seuraavaa, jotka esitetään vahvennetulla 
ja alleviivattuna tekstinä.  
 
1§ Valtionavustushakuja koskevat tietovarantoon toimitettavat tiedot 

1) Valtionapuviranomaisen tai lain nojalla muun valtionavustuksia myöntävän nimi ja 
yritystunnus; 

 
2§ Valtionavustushakemuksia ja -päätöksiä koskevat tietovarantoon toimitettavat tiedot 

1) Valtionapuviranomaisen tai lain nojalla muun valtionavustuksia myöntävän nimi ja 
yritystunnus; 

 
3§ Eräistä ulkomailla käytettäväksi myönnetyistä valtionavustuksista tietovarantoon toimitettavat 
tiedot 

3) Avustuksen saajan nimi ja yritystunnus tai vastaava tunniste; 
 
4§ Euroopan yhteisön tai muista Euroopan Unionin varoista myönnettävistä valtionavustuksista 
tietovarantoon toimitettavat tiedot 

3) c) avustuksen saajan nimi ja , yksilöintitunnus ja yritystunnus; 
 
9§ Valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavat tiedot 

Valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistaan seuraavat 
tietovarantoon tallennettaviksi toimitetut valtionavustushakemuksia ja -päätöksiä 
koskevat tiedot: 
1) Avustuksen hakijana ja saajana olevan oikeushenkilön nimi ja yritystunnus; 
… 
Lisäksi palvelussa julkaistaan valtionavustusten hakemista, myöntämistä ja käyttöä 
koskevista tiedoista yhteenvetoja, kuitenkin vähintään avustuksen käyttötarkoitus ja 
kohdennus. 
 

Esitetyt täydennykset parantavat tietopalvelun käytettävyyttä ja auttavat yksilömään avustusta 
hakeneita ja saaneita yhteisöjä yhteisömuodosta riippumatta. Yritystunnus (y-tunnus) tulisi olla 
käytössä myös kaikissa hakupalveluissa ja avoimen datan aineistoissa. 


