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Vuoden 2018 ICT valmisteluavustuksen hakeminen 
 
Tausta  
 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt maakuntien liitoille vuonna 2017 maakuntien 
ICT-valmisteluun rahoitusta kahdella eri päätöksellä yhteensä 14 326 000 euroa. 
Avustuksista ensimmäinen erä ICT I (2017) rahoituspäätös (3 M€) myönnettiin asu-
kasluvun ja kuntien määrän mukaan. Toinen erä ICT II (11,32 M€) on myönnetty 
hakemusten perusteella suunnitteluun ja valmisteluun. Myönnetty avustuksen 
määrä on ollut korkeintaan 90 % esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäve-
rottomista kustannuksista. 
 
Maakuntien liitot voivat käyttää vuonna 2017 myönnettyä avustusta myös vuonna 
2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että 
esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018. 

 
Vuoden 2018 esivalmisteluavustuksen hakeminen  
 

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu 130 M€ maakunta- ja sote-uudis-
tuksen ICT-muutoksen kokonaisuuteen. Ensi vaiheessa rahoituksesta on varattu 71 
M€ määräraha maakuntien ICT-valmistelun avustamiseen. Muutostarpeiden laajen-
tuessa on valmistelua mahdollista rahoittaa määrärahasta yhteensä enintään 100 
M€:lla.  
 
Avustusta myönnetään hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kus-
tannuksiin. Haettavassa avustuksen määrässä pyydetään huomioimaan mahdolli-
nen vuonna 2017 käyttämättä jäänyt, vuodelle 2018 siirtynyt avustus. 
 
Vuonna 2018 myönnettävä avustus on tarkoitettu arvioituun esivalmisteluvaiheen 
päättymiseen 31.5.2018 asti ja se kattaa 90% hyväksyttävistä kustannuksista. Maa-
kuntien väliaikaishallinnon aloitettua toimintansa avustus on 100% hyväksyttävistä 
kustannuksista. Tämän vuoksi avustus myönnetään kahdessa erässä (ICT III ja ICT 
IV). Hakija esittää suunnitelmassa kuitenkin kustannukset koko vuodelle 2018. Ra-
hoitus ei siirry maakunnanliitolta väliaikaishallinnolle vaan käyttämättä jäänyt rahoi-
tus palautetaan VM:lle. 
 
Rahoitus myönnetään maakunnan suunnitelman perustella, joka tehdään liit-
teenä olevan hankesuunnitelman muotoisena. Hankesuunnitelma pitää sisäl-
lään valmistelua koskevat keskeiset linjaukset sekä valtakunnallisten palvelukes-
kusten tarjoamat ensivaiheen palvelut. Rahoitusehdot ovat I ja II erän hausta täs-
mentyneet myös arkkitehtuurin ja yhteistyöhankkeiden osalta. Vuoden 2018 rahoi-
tuksessa siirrytään suunnittelun tukemisesta toimeenpanon tukemiseen. 
 
Kaikki suunnitelman kohdat tulee kuvata. Liitteistä pakollisia ovat resurssi- ja 
kustannuserittelyä kuvaavat liitteet sekä kehittämisen tiekartta (liitteet 4, 11, 
12 ja 13). Muut liitteet ovat maakunnan oman suunnittelun tukimateriaalia, mutta 
kaikki hyödynnetyt liitteet kannattaa toimittaa VM:lle osana hakemusta. 
 
Avustushakemuksena toimiva hankesuunnitelma tulee toimittaa valtiovarain-
ministeriölle viimeistään 30.3.2018. Ensimmäiset hakemukset otetaan arviointiin 
28.2.2018. Hakemukset käsitellään kahdessa erässä ja viedään hyväksyttäväksi 
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maalis- ja huhtikuussa. Joustava aikataulu johtuu maakuntien erilaisesta etenemis-
tahdista. Päätöksen teon jakamisella mahdollistetaan suunnittelussa edenneiden 
maakuntien eteneminen toimeenpanoon. Hakemuksessa esitetään koko vuoden ra-
hoitustarve. Ensimmäisessä (ICT III) v. 2018 rahoituspäätöksessä osoitetaan rahoi-
tus maakunnan liitolle ja toisella (ICT IV) väliaikaishallinnolle/VATE:lle. Toinen pää-
tös ei edellytä hakemusta vaan rahoitus osoitetaan maakunnalle nyt tehtävän suun-
nitelman pohjalta. 

 
Raportointi 
 
Rahoituksen vastaanottaminen sitoo raportointiin. Ensimmäisessä v. 2018 ra-
hoituspäätöksessä myönnetyn rahoituksen käyttö raportoidaan 31.8.2018 men-
nessä. 
 
Loppuraportin ja kirjanpito-otteen lisäksi etenemisestä raportoidaan kuukau-
sittain. Tällä hetkellä raportointi on sidottu maakuntadigivalmistelijoiden tapaami-
siin ja tapahtuu yhteisessä työtilassa olevaan taulukkoon. Väline saattaa muuttua 
tarkastelujaksolla ja tästä ohjeistetaan erikseen. Kuukausittaiset raportit tarvitaan 
valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitoon uudistuksen siirryttyä toimeenpanovaihee-
seen. 
 
Hakulomake liitteineen toimitetaan joko sähköpostiosoitteeseen valtiovarainminis-
terio@vm.fi tai osoitteella: 
 
 
Valtiovarainministeriö  
JulkICT/Maakuntadigi 
PL 28 
00023 VALTIONEUVOSTO. 
 

Väliraportointi esivalmisteluavustuksen käytöstä vuonna 2017 
  

Vuoden 2017 (ICT II –rahoituspäätös 23.11.2017) esivalmisteluun myönnetyn 
rahoituksen käyttöä ja kohdentamista koskeva väliraportti tulee toimittaa val-
tiovarainministeriöön 31.3.2018 mennessä. Raportointi tapahtuu myöhemmin toimi-
tettavalla liitteellä. Tarvittaessa valtiovarainministeriö voi pyytää myös kustannuksia 
tarkentavan otteen pääkirjasta. 

 
ICT II (2017) –rahoitusta koskeva lopullinen valtionavustusselvitys tulee toi-
mittaa valtiovarainministeriöön 31.8.2018 mennessä. Samaan aikaan erääntyy 
siis sekä ICT II (2017) –loppuraportti että ICT III (2018):n ensimmäisen rahoituserän 
raportointi. Raportoinnissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti se, 
että valtionavustus on käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 
 
Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palaut-
taa valtionavustuslain (688/2001) 20 §:n mukaisesti. Avustukseen sovelletaan muu-
toinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty. 
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Väliaikaisille valmistelutoimielimille osoitettava rahoitus 
   

Väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien kustannuksiin myönne-
tään rahoitus erikseen sen jälkeen, kun maakuntien perustamista koskeva lainsää-
däntö on hyväksytty ja lain mukaiset maakuntien väliaikaiset toimielimet on perus-
tettu. Avustus myönnetään hakemuksetta maakunnalle julkisoikeudellisena yhtei-
sönä. Väliaikaisten valmistelutoimielinten rahoitus myönnetään maakunnan suunni-
telman perusteella eikä sen myöntäminen laissa säädettyihin tehtäviin edellytä oma-
rahoitusosuutta.  
 
 
Lisätietoja antavat muutosjohtaja Kari Hakari sekä erityisasiantuntija Vesa Lipponen 
(etunimi.sukunimi@vm.fi). 

 
 
 
 
  Kari Hakari   

muutosjohtaja 
 

 
 
 

Vesa Lipponen 
erityisasiantuntija 

 
 

 
 
Liite 1. Maakunnan ICT-toiminnan muutossuunnitelma 2018 
Liite 2. Muutossuunnitelman liitteet 16 kpl 
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