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Sote-koordinaattorien toimintaa hallinnoivat tahot 
 
 
 Sote-koordinaattorien valtionavustuksen hallinnointi, valvonta ja maksatus 

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätöksiin sote-koordinaattorin palkkaamiseksi 
on kirjattu valtionavustuksen käytön ja raportoinnin ehtoja. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
on kokonaisvastuu valtionavustuksen lainmukaisesta käytöstä. Aluehallintovirastoista anne-
tun asetuksen (906/2009) 10 §:n 3 momentin mukaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
huolehtii valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä. Lounais-Suo-
men aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu STM:n avustaminen valtionavusuksen hallinnoin-
nissa, toteutumis- ja kustannusseuranta, valtionavustuksen maksatus, eräiden rahoitusta 
koskevien päätösten ja lausuntojen antaminen sekä ohjaus-, neuvonta- ja valvontatehtävät 
edellä mainituissa asioissa. 

Valtionavustusta maksetaan valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyihin kustannuksiin. 
Kustannusten tulee olla avustuksensaajan tosiasiallisesti maksamia ja osoitettavissa kirjanpi-
don tositteilla. Valtionavustuksen enimmäismäärä on määritelty päätöksessä. Valtionavustus 
maksetaan sille taholle, joka on sitoutunut vastaamaan valtionavustuksen käytöstä ja avus-
tushallinnoinnista. 

Kustannusten tulee olla sote-koordinaattorin toiminnan kannalta tarpeellisia ja välttämättö-
miä sekä määrältään kohtuullisia. Kustannusten tulee aiheutua valtionavustuspäätöksessä 
hyväksyttynä toteuttamisaikana. Sote-koordinaattorin toimintasuunnitelmaan ja kustannus-
arvioon sisällytettyjä yksittäisiä kustannuseriä ei ole valtionavustuspäätöksessä hyväksytty 
sellaisenaan, vaan kustannusten valtionavustuskelpoisuutta arvioidaan erikseen maksatusha-
kemuksen yhteydessä. 

Valtionavustuksen maksatus 

Maksatushakemus toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle valtionavustuspäätök-
sen mukaisesti maksimissaan kaksi kertaa vuodessa, myös kerran vuodessa tapahtuva mak-
satus on mahdollinen. Jos ei erikseen muuta sovita tai ohjeisteta, toimitetaan hakemus 
tammi-kesäkuun kustannusten osalta elokuun 31. päivään mennessä ja heinä-joulukuun kus-
tannusten osalta helmikuun 28. päivään mennessä. Avustuksen saajan tulee toimittaa viimei-
nen maksatushakemuksensa 28.2.2020 mennessä. Maksatushakemukseen liitetään selvitys 
sote-koordinaattorin toiminnasta sekä allekirjoitettu ote kirjanpidon pääkirjasta ja talousar-
vion toteutumisvertailu. 

Valtionavustusta ei voida maksaa, jos maksatushakemusta ei toimiteta pyydettyine liittei-
neen, tai erikseen pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta asetetussa määräajassa. Lounais-
Suomen aluehallintovirastolla on oikeus pyytää tarpeellisia lisäselvityksiä (mm. tositekopi-
oita) harkinnan mukaan.  
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Maksatushakemuksessa esitettyjen kustannusten on täsmättävä kirjanpidon kustannuksiin. 
Mahdollinen erotus on selvitettävä pääkirjaan käsin, tai annettava erillinen selvitys miksi lu-
vut eivät täsmää. 

Maksatushakemuslomake (löytyy osoitteesta http://alueuudistus.fi/sote-koordinaattorit). 
Lomakkeelle merkitään hallinnoijan tiedot sekä kustannuserittely, jossa ilmoitetaan maksa-
tusjakson aikaiset kustannukset yhteensä. Lisäksi toimitetaan lomakkeella ilmoitetut liitteet 
ja selvitykset.  

Hyväksyttävät kustannukset  

Valtionavustusta maksetaan sote-koordinaattorin palkkausmenoihin ja toimintamenoihin 
(esimerkiksi matkat, työtila- ja välinekustannukset ja viestintäkustannukset). Kustannusten 
tulee olla perusteltuja sote-koordinaattorin työskentelyn turvaamiseksi. 

Laskennallisia kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi. 
Yleiskustannuksista voidaan hakea valtionavustusta vain sote-koordinaattorin osalta. Palk-
kauskustannusten lisäksi voidaan hyväksyä vuokra-, puhelin-, atk-, siivous- ym. yleiskuluja.  

Vuokrakustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Hallinnointikustannusten tulee 
perustua vyörytettyihin kustannuksiin ja ne tulee pystyä osoittamaan vyörytysperusteet si-
sältävällä laskelmalla. Yleiskustannuksiin voidaan sisällyttää lounassetelikustannuksia, mutta 
työnohjausta tai liikuntaseteleitä ei hyväksytä.   

Muiden laite- ja kalustehankintojen kuin sote-koordinaattorin henkilökohtaiseen käyttöön 
tulevien työvälineiden (kuten tietokone, puhelin ja niiden käytöstä aiheutuneet kustannuk-
set) hankintamenoja ei hyväksytä, ellei hankinnoista ole ennen niiden tekemistä sovittu sosi-
aali- ja terveysministeriön kanssa. Toimitilojen varustamis-, korjaus- tai sisustuskustannuksia 
ei hyväksytä kustannuksiksi. Tarjoilukustannuksina voidaan hyväksyä kohtuulliset ja yleisen 
hintatason mukaiset kokous- ja koulutustilaisuuksiin liittyvät kahvitarjoilusta aiheutuneet 
kustannukset.  

Työntekijän siirtyessä omasta työtehtävästään sote-koordinaattorin tehtävään, voidaan 
työntekijän omassa vakituisessa työtehtävässä kertyneet lomat pitää hankkeen aikana ja kir-
jata kustannukset hankkeelle. Lomapalkka- ja lomarahavarauskirjaukset ovat ainoat hyväk-
syttävät ennakkokirjaukset. Varausten tekemisessä tulee noudattaa oman organisaation hen-
kilöstöhallinnon määräyksiä. Lomapalkkoja ja lomarahoja koskevien kirjausten osalta on pi-
dettävä huoli siitä, että lomapalkkoihin ja lomarahoihin ei haeta valtionavustusta kahteen 
kertaan, eli hankkeen tulee huolehtia varausten asianmukaisesta purkamisesta kirjanpidossa.  

Matkakustannukset 

Matkan on liityttävä olennaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamiseen (tiedot tilai-
suudesta ja sen ohjelmasta ja kustannuksista arkistoitava) ja matkakustannusten on oltava 
kohtuullisia.  

Ulkomaanmatkojen kulut eivät ole pääsääntöisesti valtionavustukseen oikeuttavia kustan-
nuksia ja ne voidaan hyväksyä ainoastaan erityisellä perusteella. Ulkomaanmatkoihin on ha-
ettava ennakkoon lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hakemuksesta on käytävä ilmi mat-
kan tarkoitus, ajankohta ja ohjelma, osallistuja sekä matkasta aiheutuvat kustannukset.  

http://alueuudistus.fi/sote-koordinaattorit
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Matkakustannusten laskuttamisessa noudatetaan matkustussääntöä ja/tai työantajan ohjeis-
tusta esimerkiksi oman auton käytön mahdollisuudesta.  

Hankinnat ja ostopalvelut 

Sote-koordinaattorien rahoitukseen sisältyvät pienimuotoiset hankinnat tehdään hallinnoi-
van organisaation omien hankintaohjeiden mukaisesti. 

Yleisesti hankinnat ja sopimukset hankinnoista tulee tehdä hankintoja koskevaa lainsäädän-
töä ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Kirjanpitoon ei voi tehdä ennakkokirjauksia. Han-
kintaa koskevat sopimukset on tehtävä ennen kuin ostettu palvelu realisoituu. 

Hallinnoiva organisaatio vastaa tehdyistä hankinnoista ja sopimuksista. Hankintasopimukset 
allekirjoittaa hallinnoivan organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö 

Hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Kilpailuttamisvelvol-
lisuus koskee myös yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä ym., jos hankintaan on saatu julkista 
rahoitusta yli puolet hankinnan arvosta. Hankinta-asiakirjat (mm. tarjouspyyntö, tarjous ja 
päätös) on arkistoitava. 

Suorahankinnoista ja muutoin ilman kilpailutusta tehdyistä kynnysarvot ylittävistä hankin-
noista on liitettävä maksatushakemukseen hankintapäätös perusteluineen.  On otettava huo-
mioon, että suorahankinta on mahdollinen vain poikkeuksellisesti.  

Kustannukset joita ei hyväksytä  

Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole valtionavustuksen saajan voitto, tap-
pio tai muu varaus, lahjat ja edustuskulut, lukuun ottamatta kokouskäytäntöihin liittyvää 
normaalia vieraanvaraisuutta. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole myöskään ei-lakisääteiset 
lisäeläkkeiden maksut, tulospalkkiot jotka eivät perustu sote-koordinaattorin työhön, ran-
gaistusluonteiset maksut kuten sakot ja viivästyskorot. Rahanarvoisista lahjakorteista aiheu-
tuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.  

Asiakirjojen säilyttäminen 

Hallinnoivan organisaation on säilytettävä sote-koordinaattorin toimintaan liittyvä kirjanpito- 
ja muu aineisto siten, että tuen käytön valvonta on mahdollista, myös sote-koordinaattorin 
toiminnan päättymisen jälkeen. Valtionavustuslain (688/2001) 29 §:n mukaan velvollisuus 
palauttaa valtionavustus tai sen osa raukeaa, kun 10 vuotta on kulunut avustuksen viimeisen 
erän maksamisesta. Siten avustuksen käyttöä koskeva tarkastus voidaan tehdä sosiaali- ja 
terveysministeriön tai valtiontalouden tarkastusviraston toimesta mainitun 10 vuoden kulu-
essa.  

Hallinnoivaa organisaatiota kehotetaan huolehtimaan siitä, että mainittu aineisto säilytetään 
vähintään 10 vuoden ajan avustuksen viimeisen erän maksamisen jälkeen. Mikäli avustuksen 
käyttöä koskevaa aineistoa ei mahdollisessa tarkastuksessa löydy, voidaan valtionavustus 
joutua perimään takaisin selvittämättä jääneeltä osin, jos avustuksen käytöstä ei ole saata-
vissa muuta luotettavaa selvitystä. 
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Toiminnan päättymiseen varautuminen 

Sote-koordinaattorin toiminnan päättymiseen on varauduttava riittävän ajoissa. Toiminnot 
on suunniteltava niin, että esimerkiksi hankinnat pystytään maksamaan ajoissa ja kustannuk-
set ehditään saada kirjanpitoon ennen toiminnan päättymistä. Myös loppuraporttien ja mui-
den päättämistoimintojen tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. 

Tilintarkastus 

Tilintarkastajan lausunto toimitetaan viimeistään valtionavustusselvityksen yhteydessä alue-
hallintovirastolle. Tilintarkastuksen kustannuksia ei voi sisällyttää sote-koordinaattorin kus-
tannuksiin, koska tilintarkastus voidaan tehdä vasta kun toiminta on päättynyt ja kirjanpito 
on lopullinen. 

Muut asiat 

Sote-koordinaattoreiden asioita Lounais-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat ylitarkastaja 
Jaana Jaakkola, puh. 0295 01 8070, jaana.jaakkola@avi.fi ja ylitarkastaja Tuula Suvanto, puh. 
0295 01 8055, tuula.suvanto@avi.fi 

 

 

Johtaja 
 

Pirkko Pakkala 

  
  
  
Ylitarkastaja 
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