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Laillisuustarkastuskertomus 2/2011 Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen  
 
JÄLKISEURANTARAPORTTI   

 
 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta 
tarkastuksesta. 
 
Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esi-
tettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Raportin tietoja hyödynnetään viraston 
tarkastustoiminnan suunnittelussa sekä laadittaessa tarkastusviraston vuosikertomusta 
eduskunnalle. 

1. Jälkiseurannan toteutus 

Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta (366/2013) on annettu 
24.5.2013, ja laki on tullut voimaan 1.6.2013. Raha-automaattiavustuksista annettua 
lakia (avustuslaki) muutettaessa on otettu huomioon eräitä tarkastuskertomuksessa esi-
tettyjä kannanottoja. Tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen kannalta kes-
keiset muuttuneet säännökset ovat 7 § Avustuspäätös, 13 § Kohdennettu toiminta-
avustus ja 18 § Kirjanpito ja tilintarkastus. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksessa eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkas-
tajan raportin muodosta (453/2013) on säädetty tilintarkastajan raportin muodosta (3 
§). 
 
Lakimuutokseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 11/2013 vp) todetaan, että 
VTV teki kertomuksessaan myös useita muita kehittämisehdotuksia, jotka eivät kui-
tenkaan välttämättä edellyttäisi säädösmuutoksia vaan RAY:n ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön toiminnan kehittämistä.  
 
Tarkastusvirasto pyysi näistä kehittämistoimista selvitystä ohessa olevien kysymysten 
mukaan eriteltyinä.  
 

1. Miten toiminta-avustusten myöntökriteereitä on kehitetty? 
2. Miten toiminta-avustusten tavoiteasetteluun ja tuloksellisuuden seurantaan 

liittyviä puutteita on korjattu? 
3. Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty avustuksen myöntämisen yleisten edellytys-

ten täsmentämiseksi ja lisäohjeistamiseksi? (tavoiteasettelu, avustuksensaajan 
varallisuuden huomioon ottaminen, raha-automaattiavustusten suhde muihin 
julkisiin avustuksiin sekä kilpailuvaikutusten huomioon ottaminen) 
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4. Mitä toimenpiteitä on tehty avustuksen saajan kirjanpidon järjestämiseksi si-
ten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata? 

5. Miten takaisinperintäkäytäntöjä ja -tulkintoja on täsmennetty?  
6. Miten hankintalain soveltamisvelvollisuus on avustusprosessissa otettu huo-

mioon? 
 

Selvityksessä oli mahdollista tarpeen mukaan kuvata myös muita kehittämistoimenpi-
teitä. 

2.  Jälkiseurannan havainnot 

Lainsäädännölliset toimenpiteet 

Tarkastuksessa todettiin, että avustuspäätösten suppea käyttötarkoitusteksti ei kaikilta 
osin täytä avustuslain 7 §:n 2 momentissa avustuspäätökselle asetettuja sisällöllisiä 
vähimmäisvaatimuksia. Edelleen tarkastuksessa todettiin, että avustuslain 7 §:n nojalla 
tehtyihin avustuspäätöksiin sisältyy eräitä sisällöllisiä puutteita, jotka vaikeuttavat 
myös avustusten käytön valvontaa. Hallituksen esityksen (HE 75/2001) mukaan avus-
tuksen käyttötarkoitus ja määrä on esitettävä avustuspäätöksessä mahdollisimman yk-
siselitteisesti. Avustuspäätöksissä käyttötarkoitus on kuitenkin esitetty lyhyesti, usein 
yhdellä sanalla, jolloin avustuksen käyttötarkoitusta ei aina voida pitää riittävän yksi-
selitteisenä. Tarkastuksen perusteella avustushakemuksistakaan ei välttämättä käy riit-
tävän yksiselitteisesti ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Tarkastuksessa on tullut esiin 
myös sellaisia tapauksia, joissa avustuspäätöksen ja hakemuksen tekstiosat ovat risti-
riidassa keskenään. 
 
Lailla raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta (366/2013) on muutettu 
avustuslain 7 §:n 2 momenttia siten, että päätöksestä, jolla avustus myönnetään, tulee 
käydä ilmi (…) riittävästi yksilöity käyttötarkoitus ja määrä. 
 
Tarkastusvirasto totesi lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi raha-
automaattiavustuslain muuttamiseksi, että tarkastusvirasto pitää ehdotettua täsmennys-
tä perusteltuna, mutta toteaa samalla lausuntonaan, että säännöstä on syytä tarkastella 
yhdessä 9 §:ssä säädetyn avustuksen käyttöä koskevan säännöksen kanssa. 9 §:n mu-
kaan ”Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 
Jollei avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta yksilöity, avustus on käytettävä hake-
muksessa mainittuun tarkoitukseen.” Raha-automaattiavustuslaki poikkeaa tältä osin 
valtionavustuslaista, jonka 13 §:n 1 momentin mukaan valtionavustus saadaan käyttää 
ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Voimassa olevaa raha-
automaattiavustuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että ”Avustuspää-
tösten suuren määrän vuoksi on lisäksi tarpeen viittaus avustushakemuksen sisältöön 
mahdollisissa tulkintatapauksissa.  Jollei avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta tar-
kemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.” 
Ehdotettu sanamuoto riittävästi yksilöity on siten epäjohdonmukainen 9 §:n kanssa. 
Lausunnossa viitattiin puheena olevaan tarkastukseen ja todettiin, että toiminta-
avustuksilla on vakiintuneet saajat ja käyttötarkoitukset. Tarkastuksen mukaan noin 
kolmasosaa kohteista oli avustettu vähintään 15 vuotta ja puolet kohteista oli saanut 
avustusta vähintään kymmenen vuotta. Edelleen tarkastuksen mukaan avustuksen al-
kuperäinen käyttötarkoitus on voinut olla kirjattuna ensimmäiseen hakemukseen, mut-
ta vakiintuneissa avustuskohteissa avustusvuoden hakemuksesta kävi suppeimmillaan 
ilmi vain muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi tarkastuksen mukaan avus-
tuspäätöksen käyttötarkoitusteksti ja hakemusteksti eivät aina vastanneet toisiaan. 
Lausunnossa todettiin tarkastusviraston näkemyksenä, että avustuksen käyttötarkoi-
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tuksen johtaminen hakemuksesta heikentää olennaisesti avustuksen käytön valvonnan 
edellytyksiä. 
 
Avustuslain 7 §:n 2 momentin täsmentämistä ei siten voida pitää vielä yksistään riittä-
vänä toimenpiteenä. 
 
Tarkastuksessa todettiin myös, että kohdennettua toiminta-avustusta on käytetty paitsi 
toiminnasta aiheutuviin erilliskuluihin myös avustuslain 13 §:n 1 momentin vastaisesti 
yleiskuluihin. Edelleen tarkastuksessa todettiin, että erilliskulujen määrittely, todenta-
minen ja tulkinta ovat tarkastuksen perusteella osoittautuneet hankalaksi ja erityistä 
valvontaa vaativaksi. Tarkastuksessa todettiin edelleen, että erilliskulujen ja yleiskulu-
jen eriyttämisen sijasta voitaisiin harkita vaihtoehtoa, jossa järjestö saisi avustusta pää-
töksessä mainitun prosentuaalisen osuuden toiminnan kokonaiskuluista. Tarkastukses-
sa todettiin lisäksi, että siirtyminen kokonaiskulujen rahoittamiseen merkitsisi käytän-
nössä olennaista muutosta myös avustusten käytön valvonnassa ja että siirtyminen ko-
konaiskulujen rahoittamiseen edellyttäisi avustuslain 13 §:n muuttamista. 
 
Lailla raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta (366/2013) on muutettu 
avustuslain 13 §:ää siten, että kohdennettujen toiminta-avustusten käyttötarkoitusta ei 
rajata pelkästään erilliskuluihin. Voimassa olevan 13 §:n mukaan kohdennettua toi-
minta-avustusta saadaan käyttää vain avustettavasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin 
vähennettynä toiminnan tuotoilla. 
 
Tarkastusvirasto pitää lakimuutosta perusteltuna, kuten myös muutosta 14 §:ään, jossa 
erityisavustuksen käyttötarkoituksesta säädetään samoin periaattein kuin kohdenne-
tuissa toiminta-avustuksissa. 
 
Tarkastuksessa todettiin, että tarkastettujen järjestöjen kirjanpitoa ei ollut kaikilta osin 
järjestetty avustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisesti kirjanpitolaissa säädetyllä taval-
la. Kirjanpidon järjestämisessä tuli tuen saajia koskeneiden tarkastusten yhteydessä 
esiin puutteita, jotka koskivat tositteiden asiasisältöä, sähköisessä muodossa olleiden 
alkuperäisten tositteiden säilyttämistä, luottokortilla maksettujen menojen tositteiden 
arkistointia sekä käteisellä maksettujen menojen tosittamista.   Edelleen tarkastuksessa 
todettiin, että mikäli järjestölle on myönnetty useampi toiminta-avustus, ei kirjanpitoa 
ole pääsääntöisesti järjestetty avustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisesti niin, että 
avustusten käyttöä voitaisiin kirjanpidosta luotettavasti seurata. Olennaisena puutteena 
pidettiin tarkastuksessa sitä, että työajanseurantaa ei ole luotettavalla tavalla järjestet-
ty. Tarkastuksessa todettiin, että työajanseurannalla on merkitystä erityisesti silloin, 
kun henkilön palkkakulut kohdistuvat useammalle kohdennetulle toiminta-
avustukselle. 
 
Lailla raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta (366/2013) on lisätty 
avustuslain 18 §:ään 3. ja 4. momentti. 3 momentin mukaan jos raha-
automaattiavustuksia on käytetty suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 
50 000 euroa, on avustuksen saajan lisäksi toimitettava Raha-automaattiyhdistykselle 
tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä tilikauden aikana. 4 mo-
mentin mukaan tilintarkastajan raportin muodosta säädetään sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa eräistä raha-
automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta 
(453/2013) on säädetty tilintarkastajan raportin muodosta. Asetuksen 3 §:n mukaan 
tilintarkastajan raportissa on selvitettävä: 
  

1) hanke- ja toimintokohtaisen kirjanpidon järjestämistä, 
2) työajankäytön hallinnan järjestämistä, 
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3) vuosiselvityksessä esitettyjen hankkeiden ja toimintojen tuottojen ja 
kulujen vastaavuutta avustuksen saajan kirjanpitoon, 

4) hankkeille ja toiminnoille kirjattujen palkkakulujen vastaavuutta työ-
sopimuksiin sekä eläke- ja henkilösivukulujen osuutta palkkakuluista, 

5) hankkeille ja toiminnoille kirjattujen muiden kuin palkka- ja toimitila-
kulujen suoriteperusteista syntymistä avustuksen käyttöaikana sekä 
kulujen hyväksyntää, 

6) hankkeille ja toiminnoille kohdennettujen yleiskulujen asianmukai-
suutta ja 

7) julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista hankkeissa 
ja toiminnoissa. 

 
Tarkastusvirasto pitää lakimuutosta perusteltuna. Asetuksen 3 §:ssä tilintarkastajan 
edellytetään raportoivan niistä asioista, joissa tarkastusvirasto on havainnut puutteita.  
 
Toiminta-avustusten myöntökriteerien kehittäminen 

Tarkastuksessa todettiin, että kohdennetuille toiminta-avustuksille ei ole määritelty 
erityisiä myöntökriteerejä, mikä heikentää avustusprosessin selkeyttä ja läpinäkyvyyt-
tä ja vaikeuttaa myös avustusten käytön valvontaa. Tarkastuksessa todettiin, että myös 
yleisavustusten myöntökriteerejä tulee edelleen täsmentää ja varmistaa niiden yhden-
mukainen soveltaminen avustusvalmistelussa. 
 
RAY toteaa antamassaan selvityksessä, että se on julkaissut raha-automaattiavustusten 
avustuslajikohtaiset avustamisen periaatteet ja kriteerit, jotka ovat avustuksen hakijoi-
den käytettävissä. Lisäksi RAY toteaa, että erillisiä substanssialueisiin liittyviä avus-
tamisen periaatteita ja kriteereitä on tällä hetkellä 12. Eniten kysyttyjä aihealueita näis-
tä ovat RAY:n mukaan olleet jäsenjärjestötoiminnan avustaminen, tutkimustoiminnan 
avustaminen sekä vapaaehtoistoiminnan avustaminen. RAY toteaa, että kirjalliset pe-
riaatteet ja kriteerit ovat selkiyttäneet ja helpottaneet sekä avustusten hakemista että 
avustusvalmistelua. Edelleen RAY toteaa, että järjestöiltä saatu palaute on ollut hyvää 
ja että periaatteita päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.  
 
Lisäksi RAY toteaa, että kevään 2013 aikana avustusvalmistelu otti käyttöön uuden 
kriteerityökalun uusien projektiavustushakemusten käsittelyssä. Kriteerityökalun käyt-
tö on selvityksen mukaan pilottivaiheessa: samalla kun halutaan varmistaa kaikkien 
hakemusten läpikäynti yhtenäisesti, testataan myös työkalun soveltuvuutta ja tehdään 
parannusehdotuksia sen kehittämiseksi. RAY toteaa, että sama työkalu otetaan käyt-
töön kohdennettujen toiminta-avustushakemusten osalta syksyllä 2014. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ja 
RAY ovat käyneet useissa yhteyksissä keskustelua avustusten myöntämisperiaatteista. 
Ministeriö toteaa, että vuosittain käytävissä tulossopimusneuvotteluissa käydään eri 
tulosalueita kattavasti läpi ja sovitaan toimenpiteet kyseiselle vuodelle. 
 
Jälkiseurannan perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä RAY ovat ryhtyneet oi-
keansuuntaisiin toimenpiteisiin avustusten myöntökriteerien kehittämiseksi. Toistai-
seksi kehittäminen on painottunut enemmän avustustoiminnan periaatteiden selkeyt-
tämiseen kuin myöntökriteereiden täsmentämiseen. Esitetyt jatkotoimet ja suunnitel-
mat ovat kuitenkin kehittämishakuisia. 
 



5 
 

 

Toiminta-avustusten tavoiteasetteluun ja tuloksellisuuden seurantaan liittyvien puut-
teiden korjaaminen 

Tarkastuksessa todettiin, että toiminta-avustusten avustusprosessissa on tavoiteasette-
luun ja tuloksellisuuden seurantaan liittyviä puutteita. Momentin 33.90.50 (Avustukset 
yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen) selvi-
tysosassa täsmennetään tiiviillä sanallisilla kuvauksilla niitä hallinnon vaikuttavuusta-
voitteita, joihin RAY:n avustustoiminnalla katsotaan olevan vaikutuksia. Tavoiteket-
jua on edelleen syytä täsmentää. RAY:n seurantajärjestelmää on syytä kehittää niin, 
että luodaan edellytykset seurata vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Tarkastukses-
sa todettiin, että sosiaali- ja terveysministeriö ja RAY ovat ryhtyneet asianmukaisiin 
toimenpiteisiin seurantajärjestelmän kehittämiseksi jo tarkastuksen kuluessa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että ministeriö ja RAY ovat käyneet tulokselli-
suuteen liittyen keskustelua säännöllisesti järjestettävissä ohjaus- ja valvontatapaami-
sissa. Ministeriö toteaa edelleen, että seurantaa RAY:ssä on kehitetty voimakkaasti 
viime vuosina mm. seurantajärjestelmän kehittämisen, seurantakäyntien, seurannan 
erillisselvitysten sekä avustusohjelmien seurannan kautta. Edelleen ministeriö toteaa, 
että lisäksi seurantaa on vahvistettu myös henkilöstöresurssien lisäämisellä. 
 
RAY puolestaan toteaa, että sen avustustoiminnan seuranta-toiminnossa on viime vuo-
sina korostunut seurantajärjestelmän kehittämistyö, jonka perustavoitteena on vahvis-
taa RAY:n mahdollisuuksia ja valmiuksia toteuttaa avustuslain 21 §:n mukaista tulok-
sellisuus- ja vaikutusseurantaa. RAY toteaa luoneensa vuosien 2011 — 2013 aikana 
strukturoidun seurantajärjestelmän. 
 
RAY toteaa myös, että vuonna 2011 avustusosastolla aloitti seurantapäällikkö ja kol-
me puolipäiväistä seurantavastaavaa. Vuonna 2012 kolme seurantavastaavaa siirtyi 
täysipäiväisiksi ja seuranta-toimintoon palkattiin seurannan erityisasiantuntija. RAY 
toteaa, että tällä hetkellä seurantatoiminnossa työskentelee seurantapäällikkö, seuran-
nan erityisasiantuntija, neljä seurantavastaavaa ja seurannan analyytikko. Lisäksi kol-
me avustusvalmistelijaa tekee noin puolet työajastaan seurannan tehtäviä. 
 
RAY toteaa myös, että vuonna 2011 laadittiin seurannan raportointilomakkeita ja luo-
tiin avustusten loppuraporttien analyysikäytäntö. Vuonna 2012 hieman yli 200 avus-
tettua toimintoa oli seurannan pilotoinnin kohteena. 
 
Edelleen RAY toteaa, että vuoden 2013 tärkeimpänä saavutuksena oli seurantajärjes-
telmän operatiivisen prosessin laajamittainen käynnistäminen. Seurannan kohteena 
olivat 476 rahoitettua toimintoa (kaikki yli 100 000 euron suuruiset kohdennetun toi-
minta-avustuksen toiminnot sekä erikseen nimettyjä projekteja). Rahamääräisesti mi-
tattuna seurannan kohteena oli avustettuja toimintoja 124 675 000 euron edestä. RAY 
toteaa, että seuranta-toiminnon vuoden 2014 painopiste tulee olemaan kaikkien pro-
jektiavustusten seuranta. 
 
Edelleen RAY toteaa, että tähän mennessä kerättyjen seurantatietojen perusteella voi-
daan todeta, että selkeästi yli puolella avustuskohteista on sekä vastaamisessa että seu-
rantatiedon keräämisessä paljon kehitettävää. RAY pyrki ohjeistamaan järjestöjä tie-
don keräämisessä ja raportoinnissa sekä Vaikuttavaa -kiertueella että erillisillä seuran-
takäynneillä. Lisäksi seurantatieto oli jo elokuussa 2013 avustusvalmistelijoiden käy-
tössä, jotta he pystyivät hyödyntämään sitä optimaalisesti kohteiden valmisteluproses-
sissa. Seurantajärjestelmään kuuluu hankkeiden loppuraportointikäytäntö. Viime 
vuonna loppuraportin jätti 104 projektia ja niistä jokaisesta tehtiin loppuraportin ana-
lyysi. RAY toteaa, että kyseinen analyysi koettiin järjestöjen keskuudessa hyväksi 
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käytänteeksi ja samaa tapaa tullaan noudattamaan jatkossa. Järjestö saa loppuraportista 
kirjallisen analyysin. 
 
Edelleen RAY toteaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa Ak-toiminnoista (kohden-
netut toiminta-avustukset) RAY:n raportointipohjalle laadittu tuloksellisuus- ja vaiku-
tusselvitys joka toinen vuosi. Ay-kohteita (yleisavustukset) tullaan seuraamaan joka 
kolmas vuosi ja c-projekteista (erityisavustuksina myönnettävät projektiavustukset) 
järjestöt toimittavat tällä hetkellä selvityksen vuosittain. Selvitysten analyysien perus-
teella valitaan ne järjestöt, joihin tehdään seurantakäynti. Käyntien syyt liittyvät yleen-
sä joko toimintojen sisällöllisiin epäselvyyksiin tai siihen, että järjestö ei ole vastannut 
tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen kattavasti. 
 
Edelleen RAY toteaa, että seuranta-toiminto teki vuoden 2012 kuluessa 42 seuranta-
käyntiä ja 86 seurantakäyntiä vuonna 2013. Vuoden 2013 käyntien perusteella tehtiin 
33 seuranta- ja kehittämisraporttia. 
 
RAY toteaa tuloksellisuuden seurannan kehittämisestä lisäksi, että seuranta-toiminnon 
erillisselvitykset voidaan jakaa ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittuihin arviointeihin 
ja tutkimuksiin sekä avustusosaston itse tekemiin selvityksiin. 
 
RAY toteaa myös, että toiminta-avustusten, samoin kuin projektiavustusten, hakulo-
makkeita on kehitetty yhteistyössä avustusosaston seuranta-toiminnon kanssa siten, et-
tä mm. tavoiteasetteluun kiinnitetään enemmän huomiota jo raha-
automaattiavustuksen hakuvaiheessa. Myös hakulomakkeiden täyttöohjeissa ja uudis-
tetussa hakuoppaassa ohjeistetaan tavoitteiden asettamista. 
 
RAY toteaa lisäksi, että Raha-automaattiavustusten hakijoita on ohjattu RAY:n avus-
tusosaston järjestämillä ohjauskiertueilla eri puolilla Suomea vuosina 2012, 2013 ja 
2014. Alkuvuodesta 2014 toteutetaan Haku päällä -kiertue (n. 550 osallistujaa), jossa 
opastetaan avustusten hakemista. RAY toteaa, että tavoitteiden asettaminen haettavalle 
avustukselle ja haluttujen tulosten esittäminen ovat keskeisessä roolissa kiertueen si-
sällössä. RAY toteaa myös, että kiertueella käydään läpi myös mittareiden asettamista, 
tulosten mittaamista ja arviointia. 
 
Jälkiseurannan perusteella avustustoiminnan kehittämisen painopiste on ollut nimen-
omaan tuloksellisuuden seurannan kehittämisessä. Avustuksen käytön valvonnassa 
painottuu näin ollen jatkossa enemmän avustusten käytön tuloksellisuus kuin avustus-
ten käyttö määrättyihin kuluihin. Painotusta voidaan pitää perusteltuna ottaen myös 
huomioon sen, että avustuslaissa on siirrytty kohdennettujen toiminta-avustusten osal-
ta erilliskulujen rahoittamisesta avustettavasta toiminnasta aiheutuvien kulujen rahoit-
tamiseen. Haasteena voidaan pitää avustuskohtaisen tavoiteasetannan ja toimivien mit-
tareiden kehittämistä. 
 
Avustuksen myöntämisen yleisten edellytysten täsmentäminen ja lisäohjeistaminen  
 
Tarkastuksessa todettiin, että avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ei ole täs-
mennetty ja ohjeistettu riittävästi, jotta niiden noudattamisesta voitaisiin kohtuullisella 
varmuudella varmistua. Avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään 
avustuslain 4 §:n 1 momentissa. Tarkastuksessa todettiin, että tulkintojen täsmentämis-
tä ja lisäohjeistusta edellyttävät tavoiteasettelu, avustuksensaajan varallisuuden huo-
mioon ottaminen, raha-automaattiavustusten suhde muihin julkisiin avustuksiin sekä 
kilpailuvaikutusten huomioon ottaminen.  
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Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että ministeriö ja RAY käyvät tämän asiakohdan 
osalta jatkuvaa keskustelua viitaten myös edellä käsiteltyyn tulostavoiteasettelun ke-
hittämiseen. Ministeriö toteaa, että avustusvalmistelussa on otettu käyttöön uudet va-
rallisuuskriteerit.  
 
Edelleen ministeriö toteaa, että raha-automaattiavustusten suhdetta muihin julkisiin 
avustuksiin tarkastellaan osana avustusvalmistelua. Vuosiselvityksen laatimisen yh-
teydessä järjestöjä pyydetään ilmoittamaan muut julkiset avustukset ja muut julkiset 
tuet. Lisäksi raha-automaattiavustusten suhdetta muihin julkisiin avustuksiin käydään 
läpi säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimissa hankerahoittajien ta-
paamisissa.  
 
Ministeriö toteaa myös, että kilpailuvaikutusten arviointiin on kiinnitetty erityisen pal-
jon huomiota viime aikoina. Ministeriön ja RAY:n välillä laadittuun tulossopimukseen 
on kirjattu tulostavoite liittyen kilpailuvaikutusten arviointiin. Ministeriö toteaa, että 
hankintalain soveltamiskysymyksiin liittyen käydään jatkuvaa keskustelua ministeri-
ön, RAY:n sekä järjestöjen kanssa. Ministeriö toteaa, että tavoitteena on, että kilpailu-
vaikutusten arviointia tapahtuisi avustusprosessin eri tasoilla, mielellään kuitenkin 
mahdollisimman etupainotteisesti siten, että RAY:n avustusosasto tunnistaisi mahdol-
liset vähäistä suuremmat kilpailuvaikutukset, jolloin tämä tieto olisi käytettävissä 
myös päätöksenteossa. 
 
RAY puolestaan toteaa, että varallisuuskriteerit on julkaistu RAY:n verkkosivujen ai-
neistopankissa, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä. Varallisuuskriteereitä on alettu so-
veltaa johdonmukaisesti vuoden 2013 avustusesityksen osalta varallisuuskriteerien si-
sältämä siirtymäsäännös huomioiden. Avustuksen saajien toimittamien vuosiselvitys-
ten tarkastuksien yhteydessä vuoden 2012 kesällä RAY:n tarkastajat arvioivat omien 
vastuualueidensa osalta järjestöjen varallisuusasemaa ja erityisesti sitä, onko mahdol-
lista, että uudet varallisuuskriteerit täyttyisivät avustusta saaneiden järjestöjen osalta. 
Vuosiselvitystarkastuksien perusteella listattiin 50 avustuksen saajaa, jotka saattaisivat 
täyttää varallisuuskriteerit. Syksyn 2012 aikana erillinen työryhmä selvitti näiden 50 
avustuksen saajan varallisuuden ja lopputuloksena varakkaiksi tulkittiin 17 järjestöä. 
RAY toteaa, että vastaava työ tehtiin myös syksyllä 2013 vuoden 2014 avustusesityk-
sen tueksi. RAY toteaa, että avustuksen saajien varallisuuden arviointi on otettu osaksi 
RAY:n avustusvalmistelun prosessia vuodelle 2013 myönnetyistä avustuksista lähtien. 
 
RAY toteaa myös, että raha-automaattiavustuksen hakulomakkeissa kysytään muiden 
julkisten tukien mahdollista yhdistämistä raha-automaattiavustuksiin. Avustuksen ha-
kijaa pyydetään esittämään hakemuksen talousarviokohdassa muut julkiset avustukset. 
Lisäksi avustuksen hakijaa pyydetään erittelemään toimintaan haetut tai haettavat 
avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa. 
 
RAY toteaa myös, että raha-automaattiavustusten suhdetta muihin julkisiin avustuk-
siin käydään läpi säännöllisissä tapaamisissa muiden rahoittajien (esim. STM, TEM, 
OKM, Kela) kanssa päällekkäisten rahoitusten välttämiseksi ja avustusten mahdolli-
simman tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Avustustoiminnan linjauksissa ja 
eri avustuskokonaisuuksista tehdyissä selvityksissä otetaan tarvittaessa kantaa eri ra-
hoittajien väliseen työnjakoon. RAY toteaa, että linjaukset ja selvitykset on koottu 
RAY:n verkkosivuille. 
 
RAY toteaa myös, että kilpailuvaikutusten huomioon ottamisen kehittämisessä RAY:n 
painopiste on ollut välittömissä kilpailuvaikutuksissa, kuten asianmukaisen hankinta-
menettelyn etukäteisvalvonnassa sekä jälkikäteisvalvontatiedon hyödyntämisessä. 
RAY on kiinnittänyt avustuksen saajien huomiota velvollisuuteen huomioida laki jul-
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kisista hankinnoista (hankintalaki) lisäämällä kaikkiin avustuspäätöksiin yleisehdon 
kyseisen lain soveltuvuudesta. Ehto on ollut kaikissa avustuspäätöksessä 1.1.2012 al-
kaen eli vuodelle 2012 myönnetyistä avustuksista lähtien. Edellä mainitun lisäksi 
RAY on erikseen avustuspäätöksen käyttötarkoitustekstissä edellyttänyt hankintalain 
noudattamista erityisesti sellaisissa avustuskokonaisuuksissa, joissa on havaittu suu-
rempia ongelmia hankintalain asianmukaisen soveltamisen suhteen ja joissa RAY:n 
ohjeistus hankintalain noudattamisesta ei ole johtanut riittäviin kilpailuttamistoimiin 
kilpailuhaittojen ehkäisemiseksi. RAY toteaa, että tällaisia avustuskokonaisuuksia 
ovat olleet sosiaalinen lomatoiminta ja sopeutumisvalmennustoiminta. 
 
Edelleen RAY toteaa uudistaneensa avustusten hakulomakkeita, joilla haetaan avus-
tuksia vuodelle 2015. RAY toteaa, että hakulomakkeissa on otettu paremmin huomi-
oon sekä välittömien että välillisten kilpailuvaikutusten arvioiminen. 
 
Välillisten kilpailuvaikutusten huomioon ottamiseksi RAY toteaa kiinnittäneensä 
huomiota raha-automaattiavustuksella palkattujen työntekijöiden kustannuspaikkakoh-
taiseen työajanseurantaan, erityisesti silloin kun työntekijä työskentelee osittain myös 
jollekin toiselle toiminnolle. 
 
RAY toteaa myös, että se on julkaissut verkkosivuillaan erillisiä substanssialueisiin 
liittyviä avustamisen periaatteita ja kriteereitä, joissa on myös huomioitu kilpailuvai-
kutuksia tarpeen mukaan. 
 
Jälkiseurannan perusteella avustuksen myöntämisen yleisten edellytysten täsmentämi-
seksi on kiinnitetty erityistä huomiota varallisuuden huomioon ottamiseen sekä kilpai-
luvaikutusten huomioon ottamiseen.  Kokonaisuutena arvioiden toimenpiteitä voidaan 
pitää asianmukaisina. 
 
Toimenpiteet avustuksen saajan kirjanpidon järjestämiseksi siten, että avustuksen 
käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata 

Tarkastuksessa todettiin, että mikäli järjestölle on myönnetty useampi toiminta-
avustus, ei kirjanpitoa ole pääsääntöisesti järjestetty avustuslain 18 §:n 1 momentin 
mukaisesti niin, että avustusten käyttöä voitaisiin kirjanpidosta luotettavasti seurata. 
Olennaisena puutteena tarkastuksessa pidettiin sitä, että työajanseurantaa ei ole luotet-
tavalla tavalla järjestetty. Työajanseurannalla on merkitystä erityisesti silloin, kun 
henkilön palkkakulut kohdistuvat useammalle kohdennetulle toiminta-avustukselle. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että ministeriö ja RAY ovat laatineet yleiskuluoh-
jeen, missä on määritelty yleiskulun käsite ja ne periaatteet, joita yleiskulujen ilmoit-
tamisessa tulee noudattaa.  
 
Ministeriö toteaa myös, että avustuslain osittaisuudistuksen myötä ja sen nojalla anne-
tun asetuksen myötä kaikkien yli 50 000 euroa avustusta vuoden aikana nostaneilta 
järjestöiltä edellytetään tilintarkastajan raporttia. Ministeriö toteaa, että tilintarkastajan 
raportilla pyritään mm. siihen, että avustuksen saajan kirjanpitoa olisi vaivatonta seu-
rata.  
 
Ministeriö toteaa lisäksi, että vuosiselvitysten yhteydessä järjestöä pyydetään rapor-
toimaan myös työajan käyttö, eli se, mihin toimintoihin työaikaa on seurantajakson ai-
kana käytetty. 
 
RAY puolestaan toteaa, että avustuksen käytön vuosiselvityslomakkeita sekä lomak-
keiden täyttöohjeita on merkittävästi uudistettu vuodesta 2012 lähtien siten, että avus-
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tuksen saajat toimittivat tilivuotta 2012 koskevat vuosiselvitystiedot uusituilla vuo-
siselvityslomakkeilla. Vuosiselvityslomakkeiden uudistustyötä on jatkettu saadun käy-
tännön kokemuksen sekä avustuksen saajilta saadun palautteen perusteella vuosina 
2013 ja 2014. 
 
RAY toteaa myös, että vuosiselvityslomakkeita uudistettaessa laadittiin täysin uusi 
vuosiselvityslomake avustuksen saajan sisäisestä valvonnasta (RAY3753). Sisäisen 
valvonnan selvityslomake on otettu osaksi lakisääteistä avustuksen käytön vuosiselvi-
tystä vuoden 2013 alusta alkaen eli avustuksen saajat palauttivat ko. lomakkeen en-
simmäisen kerran keväällä 2013. Sisäisen valvonnan vuosiselvityslomake sisältää 26 
kysymystä avustuksen saajan sisäisen valvonnan tilasta. Lisäksi lomakkeella on kohta, 
jossa avustuksen saaja voi antaa vapaamuotoisesti lisätietoja sisäisestä valvonnastaan. 
 
RAY toteaa myös, että alustavien havaintojen perusteella pelkästään sisäisen valvon-
nan selvityslomakkeen täyttäminen on saanut osan avustuksen saajista kiinnittämään 
erityistä huomiota sisäisen valvonnan nykytilaansa sekä aloittamaan sisäisen valvon-
nan kehittämistoimenpiteitä. 
 
Jälkiseurannan perusteella toimenpiteet avustuksen saajan kirjanpidon järjestämiseksi 
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata, ovat olleet 
asianmukaisia. 
 
Takaisinperintäkäytäntöjen ja -tulkintojen täsmentäminen  

Tarkastuksessa todettiin, että RAY:n tarkastuksissa on usein tehty sellaisia havaintoja, 
joiden mukaan avustusta on käytetty avustuspäätöksen tai -hakemuksen vastaiseen 
käyttötarkoitukseen tai kohdennettua toiminta-avustusta on käytetty yleiskulujen kat-
tamiseen. Havaituista puutteista on yleensä seurannut se, että järjestöä on velvoitettu 
muuttamaan käytäntöä tai kuluja ei ole hyväksytty avustustoiminnan kuluiksi. Avus-
tuksen käyttö ei-hyväksyttäviin kuluihin on yleensä johtanut siihen, että avustusta on 
siirtynyt vastaava määrä seuraavalle vuodelle. Tarkastuksessa todettiin, että takaisin-
perintäkäytäntöjä ja -tulkintoja tulisi täsmentää edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa 
ja että sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ottaa kantaa siihen, milloin avustuksensaa-
jan voidaan katsoa toimineen avustuslain 5 §:n ja 10 §:n vastaisesti. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että ministeriön ja RAY:n välillä on viime aikoi-
na keskusteltu huomattavasti takaisinperintäkäytäntöjen kehittämisestä mm. hankinta-
lain tulkintojen osalta. Järjestöjen hankintalain osaaminen on joissakin tapauksissa 
osoittautunut varsin puutteelliseksi. Hankintalain noudattamista on kuitenkin edellytet-
ty niissä tapauksissa, kun lain on katsottu soveltuvan. 
 
Ministeriö toteaa, että muilta osin takaisinperintäkäytäntöjen osalta voi viitata edellä jo 
mainittuun eli dokumentoinnin, ohjeistamisen ja koulutusten myötä myös takaisinpe-
rintä on muuttunut aikaisempaa läpinäkyvämmäksi. Tulkinnallisissa tapauksissa pyri-
tään mahdollisuuksien mukaan päivittämään ohjeita siten, että tulkinnanvaraisuus 
poistuisi. Lisäksi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyritään toimimaan järjestölähtöisesti 
eli siten, että tulkinnanvaraisessa tilanteessa tapausta tulkitaan mahdollisuuksien mu-
kaan ja pääsääntöisesti järjestön eduksi. 
 
Lisäksi ministeriö toteaa, että hakijoiden toimittamista oikeista ja riittävistä tiedoista 
on keskusteltu. Käytyjen keskustelujen perusteella on päivitetty lomakkeita ja pää-
sääntöisesti järjestöiltä pyydetään lisäselvitystä, mikäli on katsottu, että ilmoitetut tie-
dot eivät tietyiltä osin ole riittävän yksityiskohtaisia. Lisäksi valvonta- ja seuranta-
käyntien avulla järjestöiltä saadaan lisätietoja. Prosessiekonomisuuden kannalta tavoit-
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teena on, että järjestöjen ilmoittamat tiedot olisivat riittävän tarkkoja ja kattavia. Mi-
nisteriö toteaa, että käytännössä kynnys siihen, että väärien tai harhaanjohtavien tieto-
jen perusteella muodostuisi velvollisuus avustuksen takaisinperintään avustuslain 
27.1 §:n 3 kohdan nojalla on korkea. 
 
Lisäksi ministeriö toteaa, että takaisinperintäkäytäntöjä ja -tulkintoja on kautta linjan 
pyritty täsmentämään. Ministeriön selvityksessä esitetty esimerkki liittyi investoin-
tiavustusten takaisinperintään. Investointiavustukset eivät olleet tarkastuksen kohtee-
na. 
 
RAY puolestaan toteaa, että se noudattaa edelleen samaa käytäntöä avustuksen ta-
kaisinperinnän osalta tilanteissa, joissa tarkastuksen perusteella joitain kuluja ei hy-
väksytä avustuksella katettaviksi: ensisijaisesti avustusta siirretään vastaava määrä 
seuraavalle vuodelle (avustusennakko kasvaa), mikäli kyseessä on edelleen jatkuva 
toiminta tai projekti. Sen sijaan jos tarkastettu toiminta tai projekti on jo päättynyt tai 
päättymässä, avustuksen saajaa pyydetään palauttamaan ei-hyväksyttyjä kuluja vas-
taava avustussumma. RAY tekee avustuksen palautuspyynnön vakiomuotoisella kir-
jeellä. 
 
RAY toteaa, että tämä menettely perustuu avustuslain 26 §:ään, jonka mukaan "avus-
tuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto-
masti saamansa avustus tai sen osa. Avustuksen saajan tulee palauttaa avustus tai sen 
osa myös, jos sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla". Mikäli 
avustuksen saaja ei palauta avustusta RAY:n pyynnöstä, ryhtyy RAY toimenpiteisiin 
avustuksen takaisin perimiseksi tekemällä takaisinperintäesityksen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. 
 
RAY toteaa myös, että mikäli se ryhtyisi avustuksen takaisinperintätoimiin avustuksen 
lakisääteisen käyttöajan (2 vuotta avustuksen myöntämisestä; avustuslaki 16 §) aikana, 
tulisi takaisin peritty summa lisätä avustuskohteelle uudelleen nostettavaksi ja käytet-
täväksi. Tällöin lopputulos olisi sama kuin yllä kuvatussa menettelytavassa, jossa ei-
hyväksytyt kulut siirtyvät seuraavalle vuodelle käytettäväksi. RAY toteaa, että sen va-
litsema menettelytapa on vähentänyt huomattavasti hallinnollisen työn määrää. 
 
Edelleen RAY toteaa, että hankintalain noudattamisen valvontaan liittyvistä takaisin-
perintäkäytännöistä RAY on käynyt säännöllistä ja aktiivista keskustelua sosiaali- ja 
terveysministeriön kanssa, minkä perusteella on muodostunut selkeä takaisinperintä-
käytäntö. Jos avustuksen tarkastuksen tai vuosiselvityslomakkeiden tarkastuksen yh-
teydessä saadaan selviä indikaatioita siitä, ettei avustuksen saaja ole kilpailuttanut 
hankintaa hankintalain mukaisesti, vaikka näin olisi pitänyt tehdä, otetaan ensisijaises-
ti yhteyttä avustuksen saajaan lisäselvityksen saamiseksi ja asiantilan varmistamiseksi. 
Mikäli havainto on tehty vuosiselvitystarkastuksen yhteydessä, saattaa lisäselvitysten 
saaminen edellyttää tarkastus- tai muuta käyntiä. Jos saatujen lisäselvitystenkin jäl-
keen on kiistatonta, että avustuspäätökseen otettua ehtoa hankintalain noudattamisesta 
on rikottu, RAY esittää näiltä osin avustuksen takaisinperintää sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle. Kiistaton tilanne voi olla kyseessä esim. silloin, kun kynnysarvon ylittymi-
sestä huolimatta hankintaa ei ole yritettykään kilpailuttaa, eikä avustuksen saaja ole 
perustellut toteutettua suorahankintaa sen tarkemmin. Jos kysymys avustuksen saajan 
menettelystä on hankintalain valossa jollain tavalla tulkinnanvarainen tai epäselvä, 
RAY katsoo, ettei sillä ole näin syvälle menevää toimivaltaa tulkita hankintalakia ja 
siten arvioida avustuksen saajan toimintaa. Epäselvissä tilanteissa RAY katsoo voi-
vansa korkeintaan huomauttaa avustuksen saajaa havaitusta tulkinnanvaraisuudesta. 
Huomautus voidaan tehdä mm. vakiomuotoisella ohjauskirjeellä. Pidemmälle menevät 
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hankintalain tulkinnat RAY jättää toimivaltaisten viranomaisten, kuten markkinaoi-
keuden, vastuulle. 
 
Jälkiseurannan perusteella takaisinperintäkäytäntöihin ja -tulkintoihin on kiinnitetty 
huomiota erityisesti hankintalakia sovellettaessa. Muilta osin saatujen selvitysten pe-
rusteella kyse on pikemminkin takaisinperintöjen ennaltaehkäisemisestä kuin tulkinta-
linjauksista takaisinperintätilanteissa. Linjauksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
sosiaali- ja terveysministeriössä kynnys takaisinperintään on korkea, mikäli kyse on 
avustuksen saajan väärän tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta. Tämä ei ole välttä-
mättä hyvä signaali avustuksen käytön raportointia ajatellen. RAY:n kuvaama toimin-
takäytäntö käsiteltäessä ei-hyväksyttäviä kuluja on asianmukainen. Tarkastuksessa to-
dettiin, että paitsi yleisavustuksilla myös kohdennetuilla toiminta-avustuksilla on hy-
vin vakiintuneet saajat ja käyttötarkoitukset. Mikäli ei-hyväksyttäviä kuluja todetaan 
edelleen jatkuvassa hankkeessa, tulisi avustustasoa uudelleen arvioida. 
 
Hankintalain soveltamisvelvollisuuden huomioon ottaminen avustusprosessissa  

Tarkastuksessa todettiin, että avustuspäätöksiä tulee selkeyttää hankintalain sovelta-
misvelvoitteen osalta. Tarkastushavaintojen perusteella voidaan todeta, että osa koh-
dennetuista toiminta-avustuksista on sellaisia, että ne voisivat jäädä asiallisesti yleisinä 
avustuksina hankintalainsäädännön soveltamisvelvoitteen ulkopuolelle. Osa on taas 
sellaisia, että hankintalain soveltamisvelvoite on ilmeinen. Avustuksen saajalle asia ei 
saa jäädä epäselväksi, joten avustuspäätöksiä tulee selkeyttää siltä osin, liittyykö avus-
tukseen velvollisuus noudattaa julkisista hankinnoista säädettyä lakia vai ei. Avustuk-
sen hakuprosessissa tulee kerätä tämän arviointia varten tarvittavat tiedot. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että hankintalain tulkinnoista on käyty viime ai-
koina erityisen paljon keskustelua. Kaikkiin avustuspäätöksiin on avustusehtoihin li-
sätty velvoite noudattaa hankintalakia. Hankintalain soveltamisen vaatimus on kuiten-
kin käytännössä osoittautunut haastavaksi, sillä järjestöjen hankintalain tuntemus on 
havaittu jossain määrin puutteelliseksi. Järjestöjen toiminnan jatkuvuuden kannalta voi 
olla hyvinkin suuri merkitys myös sillä, minkä suuntaisia tulkintoja hankintalain nou-
dattamisesta tehdään. Ministeriö toteaa, että tästä syystä on RAY:n kanssa sovittu, että 
toistaiseksi hankintalain osalta puututaan vain ilmeisiin ja merkitykseltään oleellisiin 
rikkomuksiin. 
 
Ministeriö toteaa myös, että oman haasteensa on tuonut myös hankintalain julkisoi-
keudellisen laitoksen käsite, mikä on käytännössä koettu tulkinnanvaraisena. Hankin-
talain noudattamisen osalta haasteellista on myös se, että hankintalaki on lähivuosina 
uudistumassa ja nyt noudatettavat hankintamenettelyt muuttuvat tietyiltä osilta oleelli-
sesti. 
 
Edelleen ministeriö toteaa, että hankintalain soveltamisvelvollisuus toteutuu merkittä-
vältä osin järjestön ilmoittamien tietojen kautta. Tavoitteena on etupainotteisesti oh-
jeistaa järjestöjä noudattamaan hankintalakia ja kilpailuttamaan kaikki ne hankinnat, 
jotka hankintalain mukaan tulee kilpailuttaa. Avustusten hakuvaiheessa järjestöiltä ky-
sytään mm. sitä, miten ne aikovat toteuttaa kilpailutuksen niissä tilanteissa, kun se tu-
lee kyseeseen. Lisäksi uuden lain (366/2013) ja uuden asetuksen (543/2013) nojalla 
kaikkien yli 50 000 euroa avustuksia vuoden aikana nostaneilta järjestöiltä edellyte-
tään tilintarkastajan raporttia, missä eräänä tarkasteltavana osa-alueena on hankintalain 
noudattaminen hankkeissa ja toiminnoissa. 
 
RAY puolestaan toteaa, että hankintalain soveltamisvelvollisuuteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota RAY:n uudistaessa avustusprosessiaan. RAY on lisännyt kaikkiin 
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avustuspäätöksiin yleisehdon hankintalain soveltamisesta. Ehto on ollut käytössä vuo-
delle 2012 myönnetyistä avustuksista alkaen. RAY toteaa, että merkittäviä uudistuksia 
on tehty sekä avustuksen hakulomakkeisiin että avustuksen käytön vuosiselvityslo-
makkeisiin. Lisäksi hankintalain noudattamisen tarkastamista on ohjattu uudistetussa 
tarkastusmetodologiassa RAY:n toimivalta huomioiden. Hankintalain soveltamisvel-
vollisuus on myös huomioitu aikaisempaa paremmin vuodelle 2014 uudistetussa avus-
tusten käyttö- ja raportointioppaassa ja RAY:n järjestämissä koulutuksissa. 
 
RAY toteaa, että pääasiallisesti hankintalain noudattamista valvotaan vuosiselvitysten 
tarkastamisen yhteydessä sekä tarkastuksien yhteydessä. Tarkastuksella on mahdollis-
ta syventää ja todentaa vuosiselvityslomakkeilla saatua tietoa hankintalain noudatta-
misesta. RAY toteaa, että tarkastamisessa noudatetaan RAY-tarkastusmetodologian 
mukaista ohjeistettua toimintatapaa. Tarkastusmetodologiassa on kuvattu ne toimenpi-
teet, mitä jokaisen tarkastajan tulee tarkastuksen yhteydessä tarkastaa hankintalain 
noudattamisen osalta. 
 
RAY toteaa, että avustuksen käytön vuosiselvityslomakkeita on merkittävästi uudistet-
tu vuodesta 2012 lähtien siten, että avustuksen saajat toimittivat tilivuotta 2012 koske-
vat vuosiselvitystiedot uusituilla vuosiselvityslomakkeilla. Vuodesta 2012 lähtien 
kohdennetun toiminta-avustuksen ja projektiavustuksen käytön vuosiselvityslomak-
keella on kysytty, onko avustuksen saajalla ollut hankintalain kynnysarvot ylittäviä 
hankintoja, ja jos on, niin onko avustuksen saaja kilpailuttanut hankinnat ja ostamansa 
palvelut hankintalain mukaisesti. Edellä mainitun lisäksi avustuksen saajan tulee vuo-
siselvityslomakkeilla eritellä yli 7 500 euron (vuonna 2012 raja oli 5 000 euroa) han-
kinnat ja ostetut palvelut, jolloin myös RAY pystyy arvioimaan avustuksen saajan 
hankintalain noudattamisvelvollisuutta. 
 
Lisäksi RAY toteaa, että vuosiselvitystarkastuksen yhteydessä kesällä ja syksyllä 2013 
(vuoden 2012 avustusten käyttö) RAY listasi vuosiselvityslomakkeiden perusteella 
niin sanotut selvät tapaukset, joissa hankintalakia ei ole noudatettu avustuksella teh-
dyissä hankinnoissa sekä sellaiset tapaukset, joissa hankintalain tulkinta on jollain ta-
paa epäselvä kyseisessä hankinnassa. Koska edellä mainittujen tapausten määrä nousi 
huomattavan suureksi, käytiin jatkotoimenpiteistä ja mahdollista takaisinperintäkäy-
tännöistä keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuoden 2013 loppupuolel-
la. RAY toteaa, että sovittujen linjausten mukaan RAY tulee toistaiseksi puuttumaan 
selkeisiin hankintalain rikkomuksiin. Tulkinnallisissa tapauksissa avustuksen saajaa 
muistutetaan hankintalain noudattamisesta ohjauskirjeellä tai osana tarkastuskertomus-
ta. RAY toteaa, että selkeitä tapauksia ovat esim. tilanteet, joissa avustuksen saaja on 
hankkinut yhtenä vuonna tiettyjä tavaroita tai palveluja yli 30 000 eurolla (ilman 
alv:tä), jotka olisi tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti ja sillä ei ole esittää han-
kinta-asiakirjoja. RAY toteaa, että varsinaiset toimenpiteet takaisinperintään ryhtymi-
seksi sekä ohjauskirjeiden laatimiseksi kyseisissä tapauksissa ovat vielä kesken tapa-
usten suuresta määrästä sekä resurssien niukkuudesta johtuen. 
 
Lisäksi RAY toteaa, että vuoden 2013 aikana RAY on järjestänyt tai ollut yhteistyö-
kumppanina mukana järjestämässä useita koulutuksia, joissa hankintalaki on ollut yh-
tenä teemana. RAY, SOSTE sekä STM ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on tuottaa järjestöille tarvittavat työkalut ja menetelmät hankintalain mukaisten julkis-
ten hankintojen tekemiseen. Työskentelyn tavoitteena on löytää sellaisia ratkaisuja ja 
toimintamalleja, jotka ovat taloudellisesti tehokkaita, tukevat järjestöjen toimintaedel-
lytyksiä ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa järjestöjen varsinaiselle toimin-
nalle, sekä tukevat järjestöjen oman hankintaosaamisen kehittämistä. 
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Jälkiseurannan perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä RAY ovat ryhtyneet 
asianmukaisiin toimenpiteisiin hankintalain soveltamisvelvollisuuden huomioon otta-
miseksi avustusprosessissa. RAY:n havaitsemat selvät ja vakavat puutteet hankinta-
menettelyssä tulee saattaa sosiaali- ja terveysministeriön tietoon, jotta ministeriö voi 
tehdä ratkaisunsa avustuslain 27.1 §:n 4 kohdassa ja 28.1 §:n 7 kohdassa säädetyissä 
tapauksissa.  
 
Muut kehittämistoimenpiteet 

RAY toteaa, että se on toteuttanut vuosien 2011–2013 aikana useita avustusten käytön 
valvontaan liittyviä kehityshankkeita. Tarkastustoiminnan suunnittelua ja toteutusta 
varten on laadittu "Avustusten käytön valvonnan tarkastusmetodologia". RAY:n ta-
voitteena on saavuttaa tarkastuskohtainen kohtuullinen varmuus. Kohtuullisella var-
muustasolla tarkoitetaan korkeata varmuustasoa, mutta ei ehdotonta varmuutta, ja tar-
kastuksessa pyritään hankkimaan riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa tarkastusevi-
denssiä. Koska kaikkia avustuksen saajia / avustuskohteita ei voida tarkastaa vuosit-
tain johtuen niiden määrästä suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, tarkastettavat 
järjestöt/ kohteet valitaan riski- ja avustusmääräperusteisesti tarkastusfrekvenssi huo-
mioiden. RAY toteaa, että se pyrkii kohdentamaan tarkastustoimenpiteet siten, että 
niillä saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri euromääräinen kattavuus suhteessa ja-
ettuun avustusmäärään, ja että niillä hallitaan avustuskohteisiin liittyviä riskejä pa-
remmin. 
 
RAY toteaa myös, että mahdollisten väärinkäytösten tai petosten yhteydessä suurim-
piin avustuksen saajiin liittyy poikkeuksellisen korkea riski RAY:n näkökulmasta. 
Tämän vuoksi isoimpia avustuksen saajia tarkastetaan säännöllisesti ja jatkuvasti tar-
kastussuunnitelmien mukaisesti. RAY toteaa, että avustuksen saajiin liittyvä riskien 
arviointi tapahtuu vuosiselvitystarkastuksen yhteydessä erikseen määritellyn riski-
luokituksen mukaisesti. 
 
RAY toteaa lisäksi, että tarkastuskäyntien raportoinnin tarkoituksena on osoittaa, että 
RAY on huolehtinut avustuslain määrittämistä tehtävistä, mm. lain 21 §:n mukaisesta 
valvontatehtävästä. Tätä varten RAY on laatinut tarkastuksen dokumentointi- ja rapor-
tointiohjeistuksen, työpaperipohjat ja tarkastuskertomusmallit. Tarkastaja dokumentoi 
tekemänsä tarkastustyön tarkastajan työpapereihin, jotka ovat määrämuotoisia ja oh-
jaavat tarkastuksen kulkua toteutettavien tarkastustoimenpiteiden osalta. RAY toteaa, 
että työpaperien perusteella olennaisimmat havainnot kirjataan tarkastuskertomukseen, 
johon avustuksen saajalla on mahdollisuus laatia vastine. 
 
Jälkiseurannan perusteella RAY:n tarkastustoimintaan liittyviä kehittämistoimia voi-
daan pitää asianmukaisina. 

3. Yhteenveto ja jatkotoimet 

Jälkiseurannan perusteella avustusprosessissa havaittuja puutteita on korjattu sekä 
lainsäädännöllisin toimenpitein että niitä täydentävin kehittämistoimin. Normipohjan 
heikkoutena voidaan edelleen pitää tapaa, jolla avustuksen käyttötarkoituksen yksi-
löimisestä on säädetty. Avustuslain 7.2 §:n mukaan päätöksestä, jolla avustus myönne-
tään, tulee käydä ilmi mm. riittävästi yksilöity käyttötarkoitus. Lain 9 §:n mukaan 
avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Jollei 
avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta yksilöity, avustus on käytettävä hakemukses-
sa mainittuun tarkoitukseen. Tarkastuksen perusteella avustuksen alkuperäinen käyttö-
tarkoitus on voinut olla kirjattuna ensimmäiseen hakemukseen, mutta vakiintuneissa 
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avustuskohteissa avustusvuoden hakemuksesta kävi suppeimmillaan ilmi vain muu-
tokset edelliseen vuoteen verrattuna. Avustuspäätöksen käyttötarkoitusteksti ja hake-
musteksti eivät aina vastanneet toisiaan. Tarkastuksen perusteella avustushakemuksis-
takaan ei välttämättä käy riittävän yksiselitteisesti ilmi avustuksen käyttötarkoitus. 
Tarkastuksessa tuli esiin myös sellaisia tapauksia, joissa avustuspäätöksen ja hake-
muksen tekstiosat olivat ristiriidassa keskenään. Jatkossa tulkintaa selkeyttää kuitenkin 
se, että kohdennetun toiminta-avustuksen ja erityisavustuksen käyttötarkoitusta ei ole 
enää rajattu erilliskuluihin vaan niitä voidaan käyttää avustettavasta toiminnasta aiheu-
tuviin kuluihin. 
 
Edellä mainittua normipohjan heikkoutta ja sen mahdollisia seurauksia kompensoivat 
useat kehittämistoimenpiteet. Erityisesti on syytä mainita tuloksellisuuden seurannan 
kehittäminen, tilintarkastajan laaja raportointivelvollisuus, tarkastustoimen kehittämi-
nen sekä selkeät linjaukset yleiskulujen hyväksymisessä ja työajanseurantavelvoitteen 
asettamisessa. 
 
Mikäli kehittämistoimenpiteet toteutuvat suunnitellulla tavalla, parantavat ne avustuk-
sen käytön valvontaa olennaisesti. Monet kehittämishankkeista ovat sellaisia, että 
muiden valtionapuviranomaisten olisi syytä ottaa niistä oppia. 
 
Avustuksen myöntökriteereitä on pyritty täsmentämään. Kehittämistyötä on kuitenkin 
edelleen syytä jatkaa. 
 
Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa, mutta tarkastusvirasto seuraa myös jatkossa raha-
automaattiavustusten avustusprosessia osana hallinnonalan yleisseurantaa ja tarvittaes-
sa suuntaamalla siihen erillisiä tarkastuksia.  

Ylijohtaja   Marjatta Kimmonen 

Tilintarkastusneuvos   Pekka Ihalainen 
 
 
 
 

JAKELU Sosiaali- ja terveysministeriö 
 Raha-automaattiyhdistys 
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Uncoated FOGRA29 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Uncoated FOGRA29 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


