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Valtionavustuksen myöntäminen takautuvasti osana sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutosta
Hyvinvointialueiden valmisteluorganisaatiot ovat ilmaisseet sosiaali- ja terveysministeriölle
huolensa sote-uudistukseen liittyvän ICT-muutoksen aikataulusta, mikäli päätökset muutokseen
liittyvistä valtionavustuksista pystytään tekemään vasta loppuvuodesta. Tämän hetkisen arvion
mukaan valtionavustuspäätökset pystytään tekemään aikaisintaan marraskuussa 2021. Sosiaali- ja
terveysministeriön näkemyksen mukaan valtionavustusprosessia ei ole mahdollista oleellisesti
nopeuttaa mm. käynnissä olevan valtioneuvoston asetuksen säädösprosessin aikataulun,
virkavalmistelun resurssien, hakemusten valmisteluun ja hakemusten huolelliseen käsittelyyn
vaadittavan ajan vuoksi.
Jotta uudistuksen toimeenpano ei viivästyisi valtionavustusprosessin läpiviemiseen tarvittavan ajan
vuoksi, avustuksen myöntäjä mahdollistaa avustuksen myöntämisen takautuvasti sellaisten kulujen
osalta, jotka ovat (1) kohtuullisia, (2) ilmeisen välttämättömiä alueellisen sote-uudistuksen ICTmuutoksen toimeenpanemiseksi ja (3) syntyneet aikaisintaan 15.7.2021. Ilmeisen välttämättömillä
kuluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
A. hankesuunnitelman laadintaa
B. Sote-uudistuksen verkkosivuilla1 julkaistun toimeenpanon ICT-tiekartan kriittisiä osatehtäviä, jotka tulisi aloittaa ensimmäisenä. Nämä osatehtävät on merkitty tiekarttaan
vaaleanpunaisella värillä ja reunustettu tummanpunaisella reunaviivalla.
C. Hankintojen valmistelevat toimenpiteet
D. Hankintapäätöksistä aiheutuvat kulut siinä määrin kuin ne ovat ehdottoman välttämättömiä
edellä mainittujen ICT-tiekartalla olevien toimien toteuttamiseksi. Näiden kulujen osalta
avustuksen myöntäjä edellyttää erityisiä perusteluja välttämättömyyden näkökulmasta.
Edellä mainittu huomioiden, hyvinvointialue voi aloittaa ICT-muutoksen toimeenpanon muun
käytettävissä olevan rahoituksen turvin jo 15.7. lukien, siltä osin kuin toimeenpanon sisältämät
tehtävät täyttävät yllä mainitut kriteerit.
Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että mahdollisuus kulujen kerryttämiseen ennen
avustuspäätöksen antamista ei ole takaus minkään tietyn kulun hyväksyttävyydestä. Aiheutuneiden
kulujen todellista avustuskelpoisuutta arvioidaan vasta maksatusvaiheessa. Valtionapupäätöksessä
esitetyt avustuksen käytön ehdot ja raportointivelvoitteet koskevat myös kuluja, jotka ovat
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aiheutuneet ennen päätöksen antamista. Näin ollen hyvinvointialueen, joka kerryttää kuluja jo
ennen avustuspäätöstä on sovellettava erityistä huolellisuutta suunnitellessaan ennakoivia
muutostoimia. Riski syntyvien kulujen avustuskelpoisuudesta on avustuksen saajalla.
Avustuksen myöntäjä arvioi ennen avustuspäätöstä syntyneiden kulujen avustuskelpoisuutta
maksatuksen yhteydessä hyvinvointialuekohtaisesti, huomioiden kunkin alueen lähtötilanteen.
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