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Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio

Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Alueellisen valmistelun jaosto
pj. STM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelma
STM, THL



• Sote-uudistuksen lainsäädäntö valmistellaan eri ministeriöiden 
yhteistyönä.

• Sote-uudistus koskee suoraan n. 40:ä lakia, joista 
merkittävimpiä ovat:

• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

• pelastustoimen järjestäminen

• maakuntajako

• maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen

• maakuntien rahoitus

• kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

• Lisäksi uudistukseen liittyy n. 100 muuta lakia, joihin tarvitaan 
muutoksia.

Sote-uudistuksen lainsäädäntö



Mitä on jo tehty

Alueellisen 
valmistelu-
tilanteen 
kartoitus 11/19

Kunnat palvelujen 
tuottajina 
-erillisselvitys 12/19

STM:n keskustelut 
alueiden kanssa 
1/2020 alkaen

Ympäristö-
terveydenhuollon 
selvitys 1/20

Uudistukseen 
liittyvä 
lakivalmistelu 
käyntiin 8/19

Uudistuksen 
valmistelu  
käyntiin 8/19 

2019 2020

Valtionavustus-
asetukset 1/20

Uudenmaan 
erillisselvitys 12/19



• STM käy 18 alueen kanssa kahdenkeskiset keskustelut

• Ministeri Kiuru kiertää keskustelemassa sote-uudistuksesta alueilla

• Uudenmaan erillisselvitys lausuntokierroksella

• Keskittämisasetus lausuntokierroksella

• Valtioneuvosto antoi valtionavustusasetukset torstaina 16.1

• Valtionavustushaut avautuivat maanantaina 20.1.

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

• Rakenneuudistus

Ajankohtaista juuri nyt



Alueellisen valmistelun 

tuki



• Avoimet skype-kokoukset alueellisille toimijoille

• Noin 2 krt./kk

• Yhdessä THL:n kanssa (tulevaisuuden sote-keskus)

• Ministeri Kiurun maakuntakierrokset

• Syksy 2019-kevät 2020

• STM:n keskustelut

• Tammi-helmikuu 2020

• Mukana THL ja VM

• Alueelliset valmistelijaverkostot

• Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

• Alueellisen valmistelun tiekartta ja alueellinen tilannekuva 

• Rakennetaan tiekartta ja alueellisen valmistelun tilannekuva yhdessä THL:n, 

Kuntaliiton ja alueiden kanssa

• Ensimmäinen versio valmis maaliskuussa 2020

• Alueellisen valmistelun jaosto

• Osana uudistuksen valmisteluorganisaatiota

Alueellisen valmistelun tuen muotoja



• Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen 
tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2022 (2023)

• Tiekartan mukaista alueellista valmistelua seurataan alueellisen 
tilannekuvan avulla yhteistyössä THL:n (ja Kuntaliiton) kanssa

• Tilannekuva muodostuu seuraavista osista (suluissa seurantasykli):

• THL:n arviointiraportti (vuosi)

• Valtionavustusten hankesalkut (kk)

• Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella  – lomakekysely 
(1/4 v)

• Kuntien tilanne – päätöstiedoista  (jatkuvaa)

• Mediaseuranta (jatkuvaa)

 Valmistelun kokonaiskuva, jota tuetaan alueellisilla haastatteluilla (1/4 v)

• Lisäksi kerätään ”hiljaista tietoa” alueen tilanteesta

• Myös virallisessa ohjauskeskustelussa käytetään samaa tilannekuvaa (vuosi)

Alueellisen valmistelun tiekartta



Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio

Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Alueellisen valmistelun jaosto
pj. STM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelma
STM, THL



• Alueellisen valmistelun edistämiseen 

nimitetään oma jaosto

• Jaoston tehtävänä on:

1. Huolehtia alueellisen valmistelun 

tilannekuvan ja sen ylläpitomallin 

laatimisesta

2. Tukea lainsäädäntövalmistelun 

alueellista toimeenpanoa 

3. Koordinoida rakenneuudistuksen 

valmistelua tukevaa rahoitusta

4. Valmistella järjestämisvastuun siirtoon 

liittyviä tehtäviä

5. Vastata yhdyspintojen kehittämistyöstä

6. Lisätä vuoropuhelua alueiden ja 

kansallisten toimijoiden kesken 

7. Uudistuksen edetessä muut alueelliseen 

valmisteluun liittyvät tehtävät

• Jaoston jäsenet

• Pj. STM/OHO

• STM/OHO (Tulevaisuuden sote-keskus)

• STM/HPO

• VM x 2

• SM

• THL

• Kuntaliitto x 2

• KT

• Alueet x 5 (yksi jokaiselta suuralueelta)

• Pelastustoimen alueelliset edustajat

• Kunnat x 6 

• Asiantuntijasihteerit + tekninen sihteeri: 

STM, VM, SM

Alueellisen valmistelun jaosto



Alueellisen valmistelun tuki

Yhteyshenkilö-

verkosto
(alueittain 1-2)

Laajempi verkosto

Alueellisen valmistelun jaosto

Tilannekuva

Alue Alue Alue Alue AlueAlue Alue Alue Alue Alue AlueAlue Alue Alue Alue Alue AlueAlue

Tulevaisuuden 

sote-keskus

Rakenne-

uudistuksen 

valmistelua 

tukevat hankkeet 

STM-VM-SM-THL-KL -yhteistyö

Alueiden ja kuntien toimijat

Alueellisen valmistelun tuki
Toivo-hanke



Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus –ohjelma (STM:n

mom. 33.60.39)

Muut 

kehittämishankkeet 

(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen 

valmistelua tukevat hankkeet 

(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava 

määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä 

vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille 

alueille suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 

2020, käytettävissä 

vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€, vuosille 

2020-2021, rahoitus alueille osin 

suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 Kevät 2020 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 

hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan  väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, 

myös yksittäiset kunnat ja 

järjestöt

Alueelliset kuntien tai 

kuntayhtymien hankkeet 

(pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) 

fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)

toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen 

sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

(tuotannon) toiminnallinen 

kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-

uudistuksen valmistelua,

erityisesti järjestämisvastuun 

siirtymistä (ml. tietotekniset 

ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%

Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus 

koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot Alueellisen valmistelun jaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM

Valtionavustusten peruslinjaukset



• Kaksi samanaikaista sote-uudistuksen valtionavustushakua, jotka tukevat toisiaan

1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista hakea 

rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen (rahoitus 100 %)

2. Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua 

tukeviin hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen 

alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun (rahoitus 80 %)

• Valtionavustusta voi hakea maakunnan laajuisiin hankkeisiin, joissa hakijaksi 

alueelta on sovittu yksi kunta tai kuntayhtymä

• Hakuaika  20.1.–31.3.2020

Ensimmäiset valtionavustushaut 2020



Kevään 2020 valtionavustusten aikataulu

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma 
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20

STM:n keskustelut 
alueiden kanssa 
1-2/2020

Sote-rakenneuudistus 
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20

2020
6/2020Alueellisen valmistelun tuki, hallinnollinen valmisteluprosessi 

Hakemusten 
käsittely ja arviointi 
4-5/20

Päätöksenteko-
prosessi
5/20

Alueellisen 
kehittämistyön aloitus 
6/20 ->

Valtionavustus-
asetukset 
16.1.20

Muut kohdennetut sote-
palveluiden 
valtionavustukset



Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin aiemmin maku-sote uudistuksen 

käyttämättä jääneet rahat (211 miljoonaa euroa)

• Tästä summasta STM ohjaa kansallisiin ja alueellisiin kehittämistoimiin noin 148 milj. euroa. Tästä n. 

120 milj. euroa jaetaan alueille ja n. 28 milj. euroa jää kansalliseen kehittämistoimintaan.

• Lisäksi 7 milj. euroa varataan ministeriön sote-uudistuksen valmistelua sekä alueiden ja hankkeiden 

ohjausta varten ja 4 milj. euroa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen.

• Valtionavustusta saa käyttää sote-uudistuksen valmistelua tukeviin kehittämistoimenpiteisiin, 

erityisesti palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen

• ohjauksen kehittäminen

• palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan

• palveluketjujen ja –kokonaisuuksien määrittelyyn

• palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen

• tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen

• muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

• Hankkeet ja niiden ohjaus sovitetaan yhteen VM:n ja SM:n kehittämishankkeiden kanssa. Näiden 

osalta valtionavustushakuja ei ole ensi vaiheessa tarkoitus käynnistää.

Valtionavustus rakenneuudistuksen valmistelua 

tukeviin toimiin



• Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (25 milj. euroa) jyvitetään 

alueille laskennallisesti.

• Muilta osin rahoitus perustuu alueen tilannekuvaan ja arvioituun tarpeeseen sekä 

hankehakemuksiin.

• Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80% hankkeen 

valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

• Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden 

alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. 

• Osa rahoituksesta tullaan kohdistamaan yhteistyöaluetasoiseen tai muuhun maakuntien 

yhteiseen kehittämiseen.

• Hankkeilta edellytetään, että niiden tuotoksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

• Hankehakemuksessa on esitettävä kuvaus hankkeessa tehtävän työn skaalaamisesta ja 

levittämisestä. 

• Eri alueilla voidaan rahoittaa erilaisia asioita: hankeohjeet jättävät riittävästi tilaa 

alueellisille ratkaisuille ja innovatiivisille toimintamalleille.

• Avustuskriteereissä voidaan edellyttää kansallisten toimintamallien tai organisaatioiden 

käyttöä alueellisessa valmistelussa. 

• Avustusta voidaan käyttää takautuvasti vuoden 2020 alusta muodostuneisiin 

kustannuksiin.

Valtionavustuksen yleiset periaatteet



Osa-alue Milj.

euroa

Jakoperuste

1. Vapaaehtoinen alueellinen 

valmistelu ja hankekoordinaatio 

25 Jaetaan kaikille hakijoille (25% kiinteä 

summa/75% väestöperusteisesti) 

2. Johtamisen ja ohjauksen 

kehittäminen

Jaetaan tarveperusteisesti ja 

hakemusten perusteella

3. Toimintatapojen ja –prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

Jaetaan tarveperusteisesti ja 

hakemusten perusteella

YHTEENSÄ 120

Valtionavustus rakenneuudistuksen 

valmistelua tukeviin toimiin



• Uudistuksen eteneminen edellyttää palveluiden järjestämistehtävän valmistelun 

aloittamista alueilla.

• Lisäksi alueilla tarvitaan resursseja toteutettavien hankkeiden hankekoordinaatioon ja 

–hallintoon.

• Valmistelu on riippuvainen lainsäädännön valmistelun etenemisestä. Työ on 

vaiheistettava seuraavasti:

1. Ennen hallituksen esitystä

2. Hallituksen esityksen jälkeen

3. Lakien hyväksymisen jälkeen

• Tämän hankkeen osa-alueen hyväksyttävä hakemus on edellytyksenä osa-alue 2:n 

avustuksen saamiselle.

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio 



• Ennen hallituksen esitystä alueellisen järjestämisvastuun kokonaisuuden hallinta ja 

johtaminen riippumatta toteutettavasta hallintomallista

• Kuntayhtymä- ja isäntäkuntapohjaiset hallintomallit (ei kuitenkaan uusien käynnistämistä)

• Muut alueelliset yhteistyömallit ja muodot

• Hallituksen esityksen jälkeen järjestämisvastuun siirron valmisteluun liittyvät tehtävät

• Henkilöstösiirrot

• Omaisuussiirrot

• Sopimussiirrot

• Hallinnon rakenteet

• Lakien hyväksymisen jälkeen järjestämistehtävän siirron valmistelu

• Hankekoordinaatio ja –hallinto

• Alueellinen ja alueiden välinen yhteistyö

• Kansallinen yhteistyö

• Hankehallinto

• Muiden hallinnollisten tehtävien valmistelu 

• Yhdyspinnat kuntien ja muiden palveluiden kanssa

Osa-alue 1: Tehtävät



• Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alue keskittyy kehittämishankkeisiin, joilla voidaan 

edistää ja tukea järjestämisvastuun siirtymistä sote-maakunnille. 

• Osa-alueen rakenne perustuu edellisen vaalikauden aikana valmisteltuun järjestämisen 

käsikirjaan.

• Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen johtamisen kehittäminen alueelliset erityispiirteet 

huomioiden

• Tietojohtamista kehitetään maakuntatasoisen suunnitelman pohjalta

• Kehittämisen pohjaksi alueiden edellytetään tekevän arvion tietojohtamisen 

kypsyystasosta, jonka pohjalta tunnistetaan priorisoidut kehittämiskohteet (erillinen malli)

• Alueellinen tietojohtamisen kehittäminen kytketään STM:n käynnistämään Toivo-ohjelmaan ja sen 

Virta-hankkeeseen.

• Alue sitoutuu Toivo-ohjelman kehittämisyhteistyöhön, jossa luodaan ja käyttöönotetaan 

yhteisiä toimintamalleja ja määrittelyjä tiedolla johtamisen kehittämisen pohjaksi. 

• Tavoitteena on mahdollisimman kattava tietojen yhdenmukaisuus ja alueiden 

vertailukelpoisuuden varmistaminen 

• Alueellisten hankkeiden koordinaatio tapahtuu SoteDigi Oy:n toimesta

• Tietojärjestelmäratkaisujen osalta tavoitellaan yhteishankintoja SoteDigi Oy:n kautta. 

Osallistumisen laajuus arvioidaan alueellisen tilanteen pohjalta. 

Osa-alue 2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen



• Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien rakentaminen

• Toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus

• SOTE-tietopakettien käyttöönotto

• Kansallisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämisyhteistyöhön osallistuminen ja alueellinen 

käyttöönotto 

• Väestön palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta

• Strateginen johtaminen

• Toimintatapojen ja –kulttuurin muutoksen rakentaminen

• Palveluketjujen johtamisen kehittäminen

• Tiedolla johtaminen

• Alueellisten tietojohtamisen kokonaissuunnitelmien laatiminen ja päivitys (Järjestäjän tietotarpeet)

• Järjestämisen tietomallin priorisoitu käyttöönotto

• Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja toteutus

• Kansalaisten ja asiakkaiden osallistumismallien kehittäminen

• Palvelujen hankinta ja hallinta

• Strateginen hankinta

• Tulosperusteinen hankinta

Osa-alue 2: Tehtävät



• Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta

• Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittely

• Vaikuttavuusperusteisen ohjausmallien kokeilut

• Valvonnan kehittäminen

• TKIO-toiminnan kehittäminen

• Yhteistyömallien rakentaminen

• Yhteistyöalueen yhteistyömallien suunnittelu ja rakentaminen

• Verkostojohtamisen mallit

• Monitoimialaisten yhdyspintojen kehittäminen 

• Kumppanuusmallit järjestämisessä ja palvelutuotannossa

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien kehittäminen

Osa-alue 2: Tehtävät



• Tässä osa-alueessa ensisijaisena tavoitteena on maakunnan laajuisten toimintaprosessien ja 

toimintamallien yhtenäistäminen 

• Tästä osa-alueesta rahoitetaan kaikki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen liittyvät 

digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet. 

• Mukaan luetaan sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen kytkeytyvät työkykyohjelman tavoitteita 

edistävät toimenpiteet

• Painopisteenä tulee olla toiminnan muutokset ja niiden jalkauttaminen 

• Toimintamallien yhtenäistä tukevia tietojärjestelmäratkaisuja ovat myös tietojärjestelmien 

konsolidointi- ja alueen yhteisen tietojärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton valmistelu

• Kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota työvälineiden käytettävyyteen ja päällekkäisen 

kirjaamisen poistamiseen

• Kehitettävissä toimintaprosesseissa ja tietojärjestelmäratkaisuissa tukeudutaan valtakunnallisiin 

toimintamalleihin ja tietojärjestelmäpalveluihin

• Kehittämisen tulee olla lainsäädännön, THL:n määräysten ja ohjeiden sekä valtakunnallisen 

SOTE -kokonaisarkkitehtuurin linjausten mukaista. Valtionavustuksen myöntäjä voi tarvittaessa 

arvioida hankkeiden arkkitehtuurin mukaisuutta.

• Valtionavustusta ei myönnetä Kanta-palveluiden kanssa päällekkäisten toiminnallisuuksien

kehittämiseen

• Palveluiden kehittämisessä tukeudutaan Suomi.fi-palveluihin

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen 

ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (1/2)



• Perustason palveluita tukeva asukkaiden digitaalisten palveluiden kehittäminen 

kytketään soveltuvilta osin SoteDigi Oy:n Omaolo-palvelun toiminnallisuuksien ja 

sisältöjen laajentamiseen ja levittämiseen tai muuhun, tarkoituksenmukaiseen 

valtakunnalliseen yhteistyöhön.

• Uudet toiminnallisuudet ja sisällöt kehitetään lähtökohtaisesti osaksi 

Omaolo-palvelua, jotta ne voidaan levittää koko maahan jo olemassa 

olevien rakenteiden avulla.

• Mikäli kehitettäviä palveluita ei voida kytkeä Omaolo-palveluun, on 

tähdättävä mahdollisimman laajaan valtakunnalliseen yhteistyöhön ja 

yhteentoimivuuteen

• Uudet palvelut liitetään osaksi Kanta-palveluita, ja asiakkaan itsensä 

tuottamat tiedot tulee tallentaa Kanta-palveluiden omatietovarantoon

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen 

ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (2/2)



• Asukkaan digitaalisten palveluiden käyttöönotto

• Omaa elämänhallintaa ja omahoitoa tukevat palvelut

• Verkkosivustojen kehittäminen

• Vertaistukipalvelut

• Itsearviointipalvelut

• Verkkovalmennukset

• Sähköiset yhteydenottotavat

• Turvallinen viestinvälitys

• Esitietojen lähettäminen

• Ajanvaraus

• Etähoitopalvelut

• Alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen

• Palveluihin liittyvien toimintamallien ja –prosessien yhtenäistäminen alueella

• Etäkonsultaation kehittäminen peruspalveluiden ja erityispalveluiden käyttöönotto

Osa-alue 3: Tehtävät



• Valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto alueella

• Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen

• Moniammatillisen tiedonhallinnan kehittäminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain pohjalta

• Valmistautuminen sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottoihin

• Terveydenhuollon valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto

• Terveys- ja hoitosuunnitelma

• Todistusten- ja lausuntojen välittäminen

• Potilastiedon koosteiden käyttöönotto

• Vanhojen tietojen arkistointi

• Tietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelu

• Yhtenäisten toimintatapojen ja –prosessien sekä valtakunnallisten toimintamallinen ja 

määrittelyiden pohjalta tehtävä asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointien ja -

hankintojen valmistelu

• Varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät kehittämishankkeet

• Kyberturvallisuuden parantaminen

Osa-alue 3: Tehtävät



• Maakunnat voivat hakea valtionavustusta myös maakuntien yhteisille 

kehittämishankkeille.

• Hankehakemuksen tekee maakuntien yhdessä sopima organisaatio, joka 

tekee sen osana omaa hankehakemustaan, mutta erillisenä osa-alueena 4. 

• Hankehakemuksessa on kuvattava kunkin osallistuvan maakunnan rooli ja 

työpanos hankkeessa.

• Kunkin maakunnan on omassa hakemuksessaan kerrottava 

osallistumisesta maakuntien yhteiseen kehittämishankkeeseen 

(osallistujatahojen sitoutuminen).

• Yhteinen hanke voi sisältää osa-alueiden 1-3 tehtäviä. 

Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen 

kehittäminen (osa-alue 4)



• Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankekokonaisuudelle kussakin 

maakunnassa. 

• Avustuksen saajana voi olla nykyinen palveluiden järjestämisvastuullinen toimija eli kunta tai 

kuntayhtymä. Avustuksen saaja voi olla myös maakunnan liitto, jos hanketta toteuttavat tahot näin 

sopivat.

• Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa ja valtionavustus voidaan myöntää 

hankekokonaisuudelle, joka poikkeaa maakuntaperusteisesta aluejaosta, jos siihen on erityinen 

sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä perusteltu syy. 

• Hankkeen hallinnoinnista vastaavan tahon hakemuksesta voidaan sosiaali- ja terveysministeriön 

päätöksellä maakunnan hankekokonaisuus jakaa alueellisesti kahteen tai useampaan toisistaan 

erilliseen hankekokonaisuuteen, jos tähän on erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 

ja kehittämiseen liittyvä väestön tarpeiden kannalta perusteltu syy.

• Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdollisen sote-erillisratkaisun selvityksen 

loppuraportissa esitetään, että jatkovalmistelu pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämiseen neljällä itsehallintoalueella ja Helsingin kaupungilla. Uudenmaan 

hankekokonaisuus voidaan tämän mukaisesti jakaa toisistaan erillisiin hanke-

kokonaisuuksiin, jolla kuitenkin on oltava yksi hankkeen hallinnoinnista vastaava taho.

• Uudenmaan hankekokonaisuuden jakaminen useampaan osaan ei muuta Uudenmaan maakunnan 

rahoitusosuutta. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten erilliset hankekokonaisuudet liittyvät toisiinsa 

ja miten hankekokonaisuuksien välille rakennetaan yhteistyö.

Valtionavustushankkeen hakija



• Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan 

toimeenpano-ohjelma (Toivo-ohjelma) webinaarin

• Webinaari järjestetään perjantaina 14.2.2020 klo: 13:00-14:30 

• Toivo-ohjelman tavoitteena on Maakuntien tiedolla johtamisen sekä valtakunnallisten 

viranomaisten tiedon tuotannon, tietovarantojen sekä niitä tukevien työvälineiden kehittäminen: 

1) Maakuntien tiedolla johtamisen sekä tiedon johtamisessa käytettävien työvälineiden ja 

toimintamallien kehittäminen yhdenmukaisella tavalla (Virta-hanke)

2) Valtakunnallisen tiedon tuotannon uudistaminen valtioneuvoston ohjauksen mukaisesti 

(Valtava-hanke)

• Toivo-ohjelma toteutetaan osana sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta 

• Rakenneuudistuksen valmistelua tukeva rahoitushaku on käynnissä 31.3.2020 saakka

• Tule kuuntelemaan Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden ajatuksia, odotuksia ja 

tavoitteita käynnistyvälle tietojohtamisen ohjelmalle. Webinaarissa on mahdollisuus esittää 

kysymyksiä STM asiantuntijoille.  

• Lisätiedot: soteuudistus.fi

Tervetuloa! 

SOTE-TIEDOLLA JOHTAMISEN WEBINAARI



soteuudistus.fi

soteuudistus.fi/valtionavustushaut

#sote #tulevaisuudensote

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

