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Avustuksen nimi 
 

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tahtotila – erityisavustus järjestöille 
 
 
 

Avustuksen yleiskuvaus 
 

Tuen tavoitteena on 1) vauhdittaa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digitalisaatiota, 2) mahdollistaa eri 
toimijoiden digitalisaatioon ja tiedonrakenteiden yhteentoimivuuteen kohdennettu, yhteistä tahtotilaa luova 
toiminta 3) vahvistaa kumppanuuksia ja yhteistyötä sekä luoda sille uusia käytäntöjä. 

Koko Ryhti-hankkeen tavoin nyt tuettavan toiminnan kohteena on koko rakennettu ympäristö ja rakentaminen, 
mm. suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, 
kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen, palvelutuottajat. 
Hankkeiden toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua rakennetun 
ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon ja alan prosessien tiedonhallinnan yhteentoimivuuteen sekä 
toimijoiden tahtotilan ja muutoshalukkuuden vahvistamiseen. 

Valtionapuviranomainen on ympäristöministeriö. Avustukset maksetaan Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmä ja –alusta –hankkeen momentilta 35.20.04. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 
(688/2001). 

 
Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu 

 
Tuki suunnataan yhdistyksille, säätiöille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille, joilla on y-tunnus, jonka 
velvoitteet kuten verot ja maksut on hoidettu asianmukaisesti, ja jotka toteuttavat Tahtotila -tukiohjelman 
mukaista hanketta. Tätä tukea ei myönnetä yksityishenkilöille, yrityksille, kunnille tai kuntayhtymille. 

Tukea myönnetään ainoastaan ei-taloudelliseen toimintaan (valtiontuen määrittely: https://tem.fi/valtiontuen- 
kasite). Taloudelliseksi toiminnaksi on katsottavissa kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan 
markkinoilla, muu on ei-taloudellista toimintaa. 

 
Avustuksen tavoite 

 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja alusta (Ryhti) –hankkeessa luodaan rakenteet maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisten prosessien tiedonhallinnalle sekä tiedonjakamisympäristö keskeisille tiedoille (ks. 
ym.fi/ryhti). Tietomallien määritystyö toteutetaan laajana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ns. 
yhteentoimivuustyössä (ks. ym.fi/yhteentoimivuus). 

Ryhti-hankkeen onnistumisen kannalta keskeisen osan muodostaa yhteinen tahtotila, ts. toiminta, joka luo, 
ylläpitää ja syventää eri toimijoiden yhteisymmärrystä ja halua toimia yhdensuuntaisesti rakennetun 
ympäristön digitalisaation edistämiseksi. Ryhti-hankkeen toiminnan tukemiseksi ympäristöministeriö avaa 
haettavaksi erityisavustukset rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tahtotilan tukemiseen. 
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Tavoitteena on laaja yhteisymmärrys toimialan digikehityksestä ja parantunut valmius yhteisten 
tietorakenteiden ja Ryhti-hankkeessa toteutettavien rajapintojen käyttöönottoon. 

 
Avustuksen hakeminen 

 
Avustusta haetaan sähköisen hakulinkin kautta siten, että linkistä löytyvä hakemus toimitetaan sähköpostitse 
ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@gov.fi 

Haku on jatkuva. Ympäristöministeriö on varannut näihin avustuksiin enintään 500 000 euroa. 
 

Hakemuksen arviointi 
 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat 
kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon haettujen hankkeiden 

- tarkoituksenmukaisuus 
 

- toteuttamiskelpoisuus 
 

- vaikuttavuus 
 

suhteessa haettavaan summaan, avustusten tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin määrärahoihin. 
Ympäristöministeriö arvioi hakemukset virkatyönä. 

 
Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset 

 
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.): 

Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 

Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. 
 

Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä 
hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 

Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 
 

Esteitä avustuksen myöntämiselle 
 

Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle 
tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemusta ei oteta käsittelyyn, jos hakemuksen tiedot ovat puutteelliset. 

Avustusta ei myönnetä, jos samaan toimintaan saadaan muuta julkista rahoitusta. 

Muita avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja 
 

Hankkeet tulee toteuttaa 30.9.2022 mennessä ja raportoida lokakuun 2022 loppuun mennessä. 
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Tuki on euromääräinen enimmäismäärä ja enintään 70% toteutuneista, hyväksyttävistä kustannuksista. 
 

Tukikelpoisia ovat pääsääntöisesti kaikki kustannukset, jotka liittyvät toimintoihin, jotka ovat välttämättömiä 
rahoituksen myöntämispäätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka voidaan kirjanpidon 
perusteella kohdistaa hankkeelle. 

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa ja –asetuksessa säädetyllä tavalla. Kirjanpito on 
järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta luotettavasti omalla 
kustannuspaikalla. Kirjanpidosta tulee ilmetä avustuksen, omarahoitusosuuden ja muun mahdollisen 
rahoituksen käyttö. 

Kustannukset ovat avustuskelpoisia hakemuksen jättöpäivästä lähtien. 
 

Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia 
tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa 
(valtionavustuslain 16 §). 

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä 
toiminnassaan huomioon. 

Ympäristöministeriöllä on oikeus antaa avustuspäätöksessä tarkennettuja ehtoja avustuksen käytölle. 
 

Tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoiminen 
 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen tuloksista 
ja rahoituksen raportoinnista annetaan tarkemmat ohjeet avustuspäätöksessä. 

 
Lisätietoja 

 
Ryhti-hankkeesta lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen 

 
Tahtotila-osiosta ja avustushaun tavoitteista antaa lisätietoja neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta 

Avustushakuun ja avustuspäätöksiin liittyen lisätietoja antaa erityisasiantuntija Selja Wolff 
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