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Lausunto 

Kuntaliiton lausunto SoteDigi-yhtiötä koskeviin säännök
siin maakunta- ja sote-uudistuksessa 

Dnro 285/03/2018 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon 
digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskusta (SoteDigi yhtiö) koskeviin 
säädösehdotuksiin.Yhtiön tehtävänä olisi kehittää maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvan 
sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja maakuntien lukuun. 

Kuntaliitto katsoo, että SoteDigi-yhtiön perustaminen ja sen yleinen toiminta-ajatus sosiaali
ja terveydenhuollon valtakunnallisten digipalveluiden ja ICT-ratkaisujen kehittämisestä vas
taavana yhteisenä toimijana ovat kannatettavia. Kuntaliitto kuitenkin haluaa nostaa esiin 
muutamia yhtiön rooliin, ohjausmalliin sekä tätä koskeviin säädösehdotuksiin liittyviä huomi
oita, jotka olisi syytä huomioida jatkovalmistelussa. 

Yhtiön rooli ja tehtävien priorisointi 

Sotedigi-yhtiölle on asetettu esitysluonnoksessa sekä mm. valtioneuvoston ns. toimiohjeessa 
merkittäviä tavoitteita mm. maakuntien sote-palveluiden kustannuskehityksen hillitsemisessä. 
Huomioiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-kulut ovat maakunnille siirtyvien tehtävien 
osalta ainoastaan n. 3,5% toimintamenoista, ei merkittäviin taloudellisiin hyötyihin voida 
päästä ICT-kustannuksista itsestään säästämällä. Merkittävät hyödyt ovat saavutettavissa ai
noastaan maakuntien palvelutoiminnan uudistamisen kautta. Tämä edellyttää, että yhtiö pys
tyy toteuttamaan maakuntien ja niiden asiakkaiden tarpeisiin vastaavia tietojärjestelmäratkai
suja ja että maakunnat pystyvät näitä ratkaisuja tehokkaasti hyödyntämään. Tämä huomioi
den Kuntaliitto pitää tärkeänä, ettei yhtiölle suoraan aseteta sellaisia esimerkiksi kustannuske
hityksen hillintään liittyviä tavoitteita, joiden toteutumisesta se ei voi itse vastata. Kuntaliitto 
esittää, että yhtiölle sen vastuulla olevien palveluiden tehokkaalle hyödyntämiselle kohdistet
tavat tavoitteet sekä niiden toteutumisen seurantakriteerit sovitaan jatkossa yhdessä maa
kuntien ja valtion välillä. 

Kuntaliitto pitää erityisen tärkeänä, että yhtiön toimintaan kohdistuvat odotukset ovat realisti
sella pohjalla ja yhtiön tehtäviä priorisoidaan maakuntien toiminnan uudistamisen tarpeista 
käsin. Realistiset odotukset ja tämän edellyttämä tehtävien priorisointi on ehdottoman tärkeää 
koskien erityisesti yhtiön ensimmäisiä toimintavuosia, jolloin sen kyky ottaa tehtäviä hoidetta
vakseen on rajallinen. Selkeää priorisointia tarvittaisiin myös sen varmistamiseksi, että muu
toksessa olevilla asiakasorganisaatioilla olisi kyky osallistua yhtiön vastuulla olevien palvelui
den kehittämistyöhön huomioiden organisaatioissa samanaikaisesti käynnissä olevat laajat 
muutokset ja niiden edellyttämät resursointitarpeet. 

Yhtiön ohjausmalli 

Sotedigi-yhtiön onnistuminen sen asiakkaiden tarpeita vastaavien digitaalisten palveluid 
hittämistyössä edellyttää Kuntaliiton näkemyksen mukaan tarkennuksia yhtiön ohjaus 
Palveluiden käyttäjäorganisaatioiden vahva panos kehittämistyön ohjaamisessa sekä si 
osallistuminen ovat edellytyksiä sille, että yhtiö pystyy toteuttamaan sille määritelt 
asiakastarpeita vastaavasti, eikä kehittämistyö erkane kauas maakuntien ja 
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