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Ilmoitus valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistamiseen liittyvästä ICT-muutoksesta 

 

Johdanto 

Tässä ilmoituksessa kuvataan yleisellä tasolla valtionavustusprosessi, joka kohdistuu sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Ilmoituksen liitteenä 1 

on avustuksen hakuopas, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa mm. hakemusten jättämisestä, 

arvioinnista ja avustuksen kattamista kustannuksista. 

Hakemuksen laatimisessa on hyödynnettävä avustuksen myöntäjän osoittamia mallipohjia 

(hankesuunnitelmapohja, muutoskulujen arviointilomake), jotka ovat ladattavissa verkko-osoitteesta: 

https://soteuudistus.fi/ict-muutoksen-valtionavustus. 

Avustuksen yleiskuvaus 

Jaettava valtionavustus on tarkoitettu hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon 

ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.  

Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain 5 §:n 3 

momentin mukaisena erityisavustuksena. Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) 

sekä valtioneuvoston asetusta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, 

tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnitteluun ja toteutukseen. Avustuksesta 

vastaavana valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö. 

Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän 

häiriötön toiminta järjestämisvastuun siirron yhteydessä. Rahoitus kohdistettaisiin erityisesti 

yleishallinnon toiminnan kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin ja muihin 

toimialariippumattomiin ICT-toimintoihin sekä toimialakohtaisiin järjestelmiin kohdistuviin 

välttämättömiin ja lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin. 

Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueelle, 

Helsingin kaupungille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 

annetun lain 13 §:ssä tarkoitetulle HUS-yhtymälle sekä erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä 

tarkoitetulle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS-sairaanhoitopiiri). 

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksetaan HUS-sairaanhoitopiirille. 

Valtionavustuksen haku alkaa 16.9.2021 klo. 9:00 ja päättyy 22.10.2021 klo. 23:59. Valtionavustuksiin on 

varattu yhteensä 220 miljoonaa euroa, josta osa käytetään DigiFinland Oy:n tarjoamiin keskitettyihin 

palveluihin. Keskitettyjen palvelujen lopullinen kustannus riippuu alueiden halusta hyödyntää niitä. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionavustuksesta (733/1992), Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, 

https://soteuudistus.fi/ict-muutoksen-valtionavustus
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Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen 

valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. 

Avustuksen tavoite 

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevan uudistuksen tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja 

terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, 

parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman 

saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

Osana uudistusta Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin 

olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Uudenmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon 

ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaa muun maan ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille jää 

edelleen niiden järjestämisvastuu. Lisäksi palvelujen järjestämisestä vastaa Uudellamaalla neljä 

hyvinvointialuetta ja terveydenhuollossa lisäksi HUS-yhtymä. 

Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, 

toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin 

sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Avustuksen tarkoituksena on tukea ICT-muutosta ja varmistaa 

palvelujen jatkuvuus, mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin 

vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön 

osalta. 

Avustuksen hakeminen 

Valtionavustusta on haettava avustuksen myöntäjältä sähköisesti täyttämällä sähköinen hakulomake 

SEKÄ toimittamalla allekirjoitettu hakemus liitemateriaaleineen sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon 

(kirjaamo@stm.fi). Sähköinen hakulomake sekä hakemuksen laatimisessa tarvittavat materiaalit löytyvät 

osoitteesta https://soteuudistus.fi/ict-muutoksen-valtionavustus. Hakemus liitteineen tulee lähettää 

viimeistään 22.10.2021 klo 23:59. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen ollessa puutteellinen, se otetaan käsiteltäväksi, 

mutta sitä tulee täydentää puutteellisilta osin ministeriön asettamassa määräajassa hallintolain (434/2003) 

säännösten mukaisesti. Kukin avustuksen hakija tekee vain yhden hankehakemuksen.  

Avustuksen hakemisen tarkempi menettely on kuvattu liitteenä 1 olevan hakuoppaan luvussa 7. 

Hakemusten käsittely 

Avustushakemusten arviointiprosessi on kuvattu liitteenä 1 olevan hakuoppaan alaluvussa 8.1. Arvioinnin 

pohjalta tehdään päätös avustuksen jakautumisesta. Tätä koskeva prosessi on kuvattu hakuoppaan 

alaluvussa 8.2. 

Liitteet 

Liite 1 – Hakuopas: valtionavustus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen 

liittyvään ICT-muutokseen 

https://soteuudistus.fi/ict-muutoksen-valtionavustus
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