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Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö 

 

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta 12.6.2020  
 

Yhdistetyn SoteDigi Oy:n rooli, omistajastrategia, pääoma ja ohjaus 

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta 

1) puolsi, että yhtiö ja sen erityistehtävä säilyvät monialaisena, yhtiön nimi 
muutetaan kuvaamaan neutraalimmin yhtiön toimialaa, yhtiö on voittoa 
tavoittelematon ja yhtiö järjestää yhteistyömallin asiakasryhmien 
kanssa, 

2) puolsi yhtiön toiminnan rahoittamista pääosin valtionrahoituksella vuo-
sina 2020-2022 siten, että  

a. SoteDigi Oy:n pääomasta tuloutetaan valtion talousarvioon 57 
miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille 13.03.01 (Osin-
kotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot), 

b. momentille 33.01.25 (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset 
sähköiset asiakastietojärjestelmät) lisätään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön käytettäväksi 50 miljoonaa euroa yhtiöltä hankittaviin 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja momentille 26.30.01 
(Pelastustoimen toimintamenot) lisätään sisäministeriön käytet-
täväksi 7 miljoonaa euroa yhtiöltä hankittaviin pelastustoimen 
palveluihin, 

c. momentille 28.70.01 (Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittä-
minen) lisätään 16 miljoonaa euroa valtiovarainministeriön käy-
tettäväksi yhtiöltä hankittaviin julkisen hallinnon ICT-palveluihin, 
ml. tulevien maakuntien johtamisen, hallinnon ja yhteisten ICT-
palvelujen kehittämisen tuki, 

d. Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n selvitystilan päättyessä val-
tiolle tuleva ylijäämä arviolta 16 miljoonaa euroa tuloutetaan val-
tion talousarvion momentille 13.03.01 (Osinkotulot, pääomanpa-
lautukset ja osakkeiden myyntitulot), 

e. edellä b. ja c. kohdissa mainitut määrärahat jaksotetaan useam-
malle vuodelle JTS 2022-2025 menettelyssä tarkoituksenmukai-
sen ja pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseksi, 

3) puolsi yhtiön ohjausvastuiden selkeyttämistä siten, että  
a. yhtiön sisältökysymyksistä vastaavat ministeriöt sopivat talousar-

viorahoituksen puitteissa yhtiön kanssa olemassa olevien sekä uu-
sien tehtävien ja hankkeiden tavoitteista ja ohjelmien rahoituk-
sesta vuosille 2021-2023,  

b. omistajaohjauksesta vastaava valtiovarainministeriö asettaa 
omistajaohjauksen yhteistyöryhmän, johon kuuluvat ainakin sosi-
aali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, työ- ja elinkeinominis-
teriön ja valtioneuvoston kanslian edustajat, 

4) puolsi yhtiön liiketoiminnan kehittämistä palvelujen tuottavuuden ja vai-
kuttavuuden edistämiseksi siten, että yhtiö  

a. toteuttaa vuosina 2021-2023 ohjelmarahoituksen mukaisia tehtä-
viä ministeriöiden asettamien tavoitteiden mukaisesti, 

b. selvittää omistaja-asiakkuuden ja ansaintalogiikan laajentamisen 
tarkoituksenmukaisuutta yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa 
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ennen maakuntien perustamista ottaen huomioon toimintaympä-
ristön kehitys ja riskienhallinta, 

c. jatkaa strategiansa ja liiketoimintansa kehitystyötä muistiossa ku-
vatun omistajastrategian mukaisesti ja siten, että alueiden tar-
peet ja vaikutusmahdollisuudet huomioidaan, 

5) puolsi, että valtiovarainministeriö tuo kohdassa 4 tarkoitetun selvityksen 
perusteella tehdyt johtopäätökset ja vaihtoehdot yhtiön omistusraken-
teesta ja liiketoimintamallista tai tilannekatsauksen selvityksestä talous-
poliittiseen ministerivaliokuntaan viimeistään keväällä 2021. 

6) merkitsi tiedoksi liitteet 1 ja 2. 

 
Liitteet: 

- Liite 1: Muistio 
- Liite 2: KPMG:n arviointiraportti liiketoimintamallista 


