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Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä

DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen

Voimme ilolla todeta, että valtion sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän
yhteisen DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano on käynnistynyt. Valtioneuvosto on
1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn,
jossa valtio luopuu vastikkeetta enemmistöomistuksestaan. Myös kaikki 21 hyvinvointialuetta,
Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet mukaantulon DigiFinland Oy:n omistajiksi
1.1.2023 lukien.

Omistusrakenteen laajentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa alla kuvatun mukaisesti:

Ensimmäisessä vaiheessa omistusrakenteen laajentamisen toteuttamiseksi valtiovarainministe-
riö on 22.9.2022 tehnyt osakkeenomistajan päätöksen osakeanneista valtiolle ja yhtiölle itselleen, 
antanut osakeantivaltuutuksen hallitukselle päättää osakeannista hyvinvointialueille, Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymälle sekä päättänyt yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, joka tulee voi-
maan 1.1.2023.

Tarkoituksena on, että toisessa vaiheessa loka-marraskuussa 2022 yhtiön hallitus päättää mak-
suttomista osakeanneista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Hyvinvoin-
tialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä merkitsevät osakkeet ja allekirjoittavat osakassopi-
muksen, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Kolmannessa vaiheessa osakkeenomistajat nimittävät yksimielisellä päätöksellä erillistä yhtiöko-
kousta pitämättä yhtiölle uuden hallituksen noudattaen osakassopimuksessa määrättyjä periaat-
teita. Hallituksen nimittäminen voidaan tehdä joko 2.1.2023 kaikkien uusien osakkeenomistajien
yhteisellä päätöksellä tai vaihtoehtoisesti pelkästään valtion päätöksellä joulukuussa uusien 
osakkaiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella. Omistajat muodostavat myös nimitys-
valiokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat 
hyvinvointialueet nimittävät yhdessä yhden hallitusjäsenen. Myös Helsingin kaupunki ja HUS-
yhtymä nimittävät yhdessä yhden hallitusjäsenen. Pidämme tärkeänä, että hallitusjäsenvalintoja
sovitetaan yhteen myös yli em. alueellisen ryhmittelyn, jotta turvataan hallitustyöskentelyn edel-
lyttämä riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta ja liiketoiminnasta. Alueiden yhdessä 
nimittämät jäsenet nimitysvaliokuntaan valmistellaan myös sote-yhteistyöalueiden yhteistyönä.

Pyyntö ja kutsu
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Liitteenä olevassa esityksessä DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toi-
mielinten nimittäminen on kuvattu pähkinäkuoressa DigiFinland Oy:n uusien toimielinten valmis-
telua sekä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän roolia ja nimittämistä. Li-
säksi esityksessä on hahmoteltu alustavia ajatuksia hyvästä hallituskokoonpanosta ja nimitysva-
liokunnan muodostamisesta.

Valtiovarainministeriö pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmiste-
lemaan yhdessä jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaat-
teiden mukaisesti. Yhteiset jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan pyydetään 
toimittamaan 15.11.2022 mennessä valtiovarainministeriölle osoitteeseen kir-
jaamo.vm@gov.fi sekä tiedoksi salla.kalsi@gov.fi. Tasa-arvolain mukaisesti pyydämme mah-
dollisuuksien mukaan ehdottamaan sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Lisäksi alueita pyydetään ilmoittamaan jäsenet ja varajäsenet asiakasyhteistyöryhmään 
15.12.2022 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Valtiovarainministeriö järjestää tuleville omistajille lyhyen infotilaisuuden keskiviikkona
19.10.2022 klo 8-9. Tilaisuuteen voi osallistua oheisen Teams-linkin kautta. Tilaisuudessa
käymme läpi omistusjärjestelyn toimeenpanon vaiheita ja uusien toimielinten nimitysten valmis-
telua sekä vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista. 

Lisäksi valtiovarainministeriö järjestää omistajien yhteisen keskustelun hallituksen ja ni-
mitysvaliokunnan nimittämisestä keskiviikkona 30.11.2022 klo 14-16 (Teams-kokous). Tar-
koituksena on, että kaikki omistajat osallistuvat tilaisuuteen. Pyydämme ilmoittamaan omista-
jien edustajat Anniina Rantaselle 15.11.2022 mennessä oheisen Webropol-linkin kautta.

Tavoitteena on, että yhteisessä keskustelussa saavutetaan yhteisymmärrys uuden hallituksen ja
nimitysvaliokunnan kokoonpanosta omistajien yksimielisen päätöksenteon pohjaksi. Odotamme 
innolla yhteistyötä kanssanne yhteisen DigiFinland Oy:n omistajina.

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen

Hallitusneuvos Salla Kalsi

Lisätietoja asiasta antavat

Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen, anu.nousiainen@gov.fi, p.02955 30326

Hallitusneuvos Salla Kalsi, salla.kalsi@gov.fi, p. 02955 30430

Assistentti Anniina Rantanen, anniina.rantanen@gov.fi, p. (käytännön kysymykset)
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Liitteet

Esitys DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpanosta ja uusien toimielinten nimittämisestä (liite 1)

 Osakkeenomistajan päätös 22.9.2022 ja sen liitteenä oleva uusi yhtiöjärjestys (liitteet 2-3)

 Osakassopimusluonnos ja sen liitteet 1-3 (liitteet 4-7)





DigiFinland Oy:n omistus-
järjestelyn toimeenpano ja uusien 
toimielinten nimittäminen

SALLA KALSI,  HALLITUSNEUVOS
26.9.2022



Omistusrakenteen laajentamisen
aikataulu



Prosessi

Yhteinen
tilannekuva

Väliaikaishallinto, 
HUS ja Hki sekä 
VM, STM ja SM

Yhteinen
tahtotila

VALMISTELU
1.11.2021-28.2.2022

Hyvinvointialueet,
HUS ja Hki sekä 
valtio / VM

PÄÄTÖKSENTEKO
1.3.-30.9.2022

Osakemerkinnät 
sekä osakas-
sopimuksen ja

palvelusopimusten
allekirjoittaminen

DigiFinland sekä 
hyvinvointialueet,
HUS, Hki, STM, SM ja VM

TOIMEENPANO
1.9.-31.12.2022

Alueiden ja valtion
päätöksenteko

Eduskunnan
suostumus

Toimielinten
valmistelu

Palvelusopimu
sten valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea sekä hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö
Osakeyhtiö-, hankinta-, kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntö 

Muu lainsäädäntö- ja toimintaympäristön ohjaus

Neuvottelut ja
yhteisymmärrys

Talouspoliittisen
ministerivalio-

kunnan linjauksetOsakassopim
us- ja

yhtiöjärjestys
-luonnokset

Valmistelevat
keskustelut

Yhteinen
omistajuus

1.1.2023

Maksuttomat
osakeannit (3)

Osakkeenomistajien
yksimielinen päätös 

joulukuussa tai
2.1.2023 (mm.

hallituksen valinta)



DigiFinlandille 24 omistajaa 1.1.2023 lukien

Hyvinvointialueiden päätökset
Kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja
HUS-yhtymä ovat hyväksyneet mukaantulon 
DigiFinlandin omistajiksi 1.1.2023

Valtioneuvoston päätös
Valtioneuvoston yleisistunto on 1.9.2022
oikeuttanut valtiovarainministeriön valtion 
puolesta hyväksymään omistusjärjestelyn
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Eduskunnan suostumus
Eduskunta on antanut suostumuksensa
omistusjärjestelyyn, jolla valtio luovuttaa 
enemmistön omistuksestaan vastikkeetta 
hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS:lle

Hyvinvointialueille enemmistöomistus
Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-
yhtymälle tulee yhteensä ~ 66,6 % omistus- ja
äänivaltaosuus, valtiosta vähemmistöomistaja ~ 
33,4 % osuudella 1.1.2023 lukien



Omistusjärjestelyn toimeenpanon vaiheet ja aikataulu

Omistusjärjestelyn toimeenpano on jaettu aikataulullisesti 
kolmeen vaiheeseen:

DigiFinlandin ja
valtion päätökset 
omistusrakenteen

laajentamisen
toteuttamiseksi

VAIHE 1
Osakkeiden

luovuttaminen
hyvinvointialueille,

Helsingin
kaupungille ja

HUS-yhtymälle

VAIHE 2
Järjestelyt 

omistusrakenteen
laajentamisen

voimaan-
panemiseksi

VAIHE 3



Vaihe 1: DigiFinlandin ja valtion päätökset 
omistusrakenteen laajentamisen toteuttamiseksi

DigiFinlandin hallitus tekee esityksen yhtiön osakkeenomistajalle ja 
osakkeenomistaja tekee päätöksen, jossa päätetään seuraavista 
toimenpiteistä - syyskuu

Osakeanti DigiFinlandille (66.539 osaketta)
Osakeanti valtiolle (32.461 osaketta)
Osakeantivaltuutus DigiFinlandin hallitukselle
Yhtiöjärjestyksen muutos (voimaan 1.1.2023)

Uudet osakkeet ja osakeantivaltuutus rekisteröidään kaupparekisterissä, ja 
uusi yhtiöjärjestys toimitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin (voimaan 
vasta 1.1.2023) syyskuu-lokakuu
Valtio allekirjoittaa osakemerkintälomakkeen syyskuu-lokakuu



Vaihe 2: Osakkeiden luovuttaminen hyvinvointi-alueille,
Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle

DigiFinlandin hallitus päättää osakeannista hyvinvointialueille, Helsingin 
kaupungille ja HUS-yhtymälle  lokakuu

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä allekirjoittavat 
merkintälomakkeet (osakkeet siirtyvät ja osakeoikeudet alkavat kuitenkin 
vasta 1.1.2023) lokakuu-marraskuu

Yhtiö, valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä 
allekirjoittavat osakassopimuksen (voimaan 1.1.2023) lokakuu-
marraskuu



Vaihe 3: Järjestelyt omistusrakenteen 
laajentamisen voimaanpanemiseksi

Valtion ja alueiden valmistelu jäsenten nimittämiseksi hallitukseen ja nimitys-
valiokuntaan sekä asiakasyhteistyöryhmään osakassopimuksen periaatteiden 
mukaisesti lokakuu-marraskuu
DigiFinlandin hallitus esittää yhtiökokoukselle ja osakkeenomistaja(t) yksimieli-
sellä päätöksellä erillistä yhtiökokousta pitämättä nimittä(v)ä(t) yhtiölle uuden 
hallituksen noudattaen osakassopimuksen periaatteita joulukuu - 2.1.2023
Uusien osakkaiden osakkeiden osakeoikeudet alkavat ja omistus merkitään 
osakasluetteloon 1.1.2023
Omistajat muodostavat nimitysvaliokunnan tammikuu 2023
Omistajat muodostavat asiakasyhteistyöryhmän tammikuu 2023



Hallituksen, nimitysvaliokunnan
ja asiakasyhteistyöryhmän 

nimittäminen



Uusien toimielinten nimitysten valmistelu
VM:n kirje hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS:lle 26.9.2022
Yhteinen Teams-info alueiden vastuuhenkilöille 19.10.2022 klo 8-9 (vapaaehtoinen)

Omistusjärjestelyn toimeenpanon ja nimitysprosessin läpikäynti sekä kysymyksiin vastaaminen

Yhteinen valmistelu ja koordinointi sote-yhteistyöalueilla lokakuu-15.11.
Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenehdokkaiden valinnat

Määräaika alueiden nimitysesityksille
Hallitus ja nimitysvaliokunta: 15.11. mennessä VM:lle

Asiakasyhteistyöryhmä: 15.12. mennessä DigiFinlandille

Valtion ja alueiden yhteinen keskustelu 30.11.2022 klo 14-16
Valtion ja tulevien omistajien yhteisymmärrys hallituksen kokoonpanosta 1.1.2023 

Hallituksen valinta ja nimitysvaliokunnan kokoonpanon toteaminen
Omistajien yksimielinen päätös 2.1.2022 yhtiökokousta pitämättä tai vaihtoehtoisesti valtio-omistajan päätös 
käytyjen keskustelujen pohjalta joulukuussa 
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Hallitus pähkinäkuoressa
Rooli

Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä
Hallituksen jäsenet edustavat yhtiön kokonaisetua

Nimittäminen
Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 9 jäsentä, joista

valtio nimittää kaksi
hyvinvointialueet yhteensä viisi (sote-yhteistyöalueittain)
HUS ja Helsinki yhden yhteisen
yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä yhden jäsenen

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja osakassopimuksen 
voimaantuloa seuraavana 3 vuotena, minkä jälkeen yhtiökokous nimittää 
puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä
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Hallitus pähkinäkuoressa
Osaaminen

Osakassopimuksen mukaan omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän 
asiantuntemuksen turvaamiseksi nimittämään hallituksen jäseneksi henkilöitä, joilla

on riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta tai

riittävää muuta liiketoimintaosaamista hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti

Hallitustyöskentelyn jatkuvuus
Omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi 
samanaikaisesti
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Alustavia ajatuksia hyvästä hallituskokoonpanosta 
Riippumattomuus

Hallituksen jäsenet ovat neutraaleja ja riippumattomia, suositellaan ulkopuolisia jäseniä

Jäsenet ymmärtävät hallituksen yleistoimivallan ja roolin yhtiön edun ja asioiden edustajana sekä hyvän 
governancen vaatimukset

Monipuolinen ja erilainen osaaminen ja kokemus
Liiketoimintaosaaminen osakeyhtiömuotoisen toiminnan johtamisesta, ml. talouden osaaminen

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä pelastustoimen toimialojen tuntemus

Digiteknologian, digitaalisten palvelujen ja digitaalisen toimintaympäristön osaaminen

Juridinen osaaminen, vastuullisuusosaaminen, HRD, viestintä, markkinointi jne

Aiempi hallituskokemus

Tasapuolinen sukupuolijakauma (väh. 40 % naisia / miehiä), eri-ikäisiä
Aito kiinnostus ja riittävä ajankäyttö
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Nimitysvaliokunta pähkinänkuoressa
Rooli

Valmistelee yhtiökokoukselle esityksen yhdestä hallituksen jäsenestä, mahdollisesta 
varapuheenjohtajasta, puheenjohtajasta (3 vuoden jälkeen) ja hallituksen jäsenten 
palkkioista sekä laatii hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja arvioi vuosittain 
hallituksen toteutunutta kokoonpanoa

Nimitysvaliokunnan jäsenet edustavat yhtiön kokonaisetua

Nimittäminen
Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokuntaan valitaan 5 jäsentä, joista

valtio nimittää kaksi 

hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsinki yhteensä kolme jäsentä 
(Etelä-Suomen YTA-alue yhden, Länsi ja Sisä-Suomen YTA-alueet yhden, Itä- ja Pohjois-
Suomen YTA-alueet yhden)
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Nimitysvaliokunta pähkinänkuoressa
Nimitysvaliokunnan on esitettävä yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi 
monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen henkilöä, joka

tuntee yhtiön toimialan ja jolla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta 
johtamis- ja hallitustyöskentelystä

Työjärjestys

Nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen, jonka yhtiökokous vahvistaa. Työjärjestyksessä on 
otettava kantaa mm. nimitysvaliokunnan jäsenten määrään ja  valintakriteereihin

Kokoontuu vähintään kerran vuodessa
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Alustavia ajatuksia nimitysvaliokunnasta
Kokemus ja osaaminen

Osakeyhtiömuotoisen toiminnan osaaminen, kokemus johtamisesta ja/tai ohjauksesta

Riittävä toimialan osaaminen

Hyvän governancen tuntemus

Omistajien yksimielisessä päätöksessä 2.1.2023 / joulukuussa todetaan, että

Omistajat ovat nimittäneet jäsenet nimitysvaliokuntaan

Varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 päätetään

Nimitysvaliokunnan esityksestä hallitukseen valittavasta jäsenestä ja mahdollisesta 
varapuheenjohtajasta sekä palkkioista

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistamisesta
16



Asiakasyhteistyöryhmä pähkinäkuoressa
Rooli

Toimii yhteistyössä hallituksen kanssa yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa

Asiakasyhteistyöryhmän jäsenet edustavat yhtiön asiakkaita (omistajia)

Nimittäminen
Asiakasyhteistyöryhmään 

valtio nimittää 1-5 jäsentä ja heille varajäsenet 

jokainen muu omistaja yhden jäsenen ja hänelle yhden varajäsenen

Yliopistolliset sairaalat yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen

Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
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Asiakasyhteistyöryhmä pähkinäkuoressa
Tehtävät

Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee mm. 
Yhtiön tuottamien palveluiden kehittämissuunnitelmat, palveluiden priorisointi ja muut 
palveluiden kehittämiseen  liittyvät asiat

Yhtiön tuottamien palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys

Palveluiden kustannusrakenne ja kustannusten kehittyminen

Yhtiön toimintaan liittyvät asiat, joilla on yksittäistä Omistajaa laajempaa merkitystä palveluiden 
tuottamiseen, kehittämiseen ja käyttöön

Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman ja 
itselleen työjärjestyksen
Kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa
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Kiitos! Annan mielelläni 
lisätietoja.
SALLA KALSI,  HALLITUSNEUVOS
SALLA.KALSI@GOV.FI
VM.FI  | @VMUUTISET
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OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

Aika 22.9.2022

Osakkeenomistaja Suomen valtio, jonka puolesta
valtakirjalla valtiovarainministeriön 
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
Anu Nousiainen

1000 osaketta

Yhteensä 1000 osaketta eli 100 %
osakekannasta

Tämä on yhtiön ainoan osakkeenomistajan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin
mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tekemä yksimielinen kirjallinen päätös yhtiökokoukselle 
kuuluvista asioista.

1 YHTIÖN OMISTUSRAKENTEEN LAAJENTAMINEN

Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön Suomen valtion
puolesta hyväksymään yhtiön omistusjärjestelyn, jonka seurauksena yhtiön 
osakkeita luovutetaan 1.1.2023 lukien vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että Suomen valtiolle jää vähintään 33,4 
prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä, sekä allekirjoittamaan 
osakassopimuksen ja muut omistusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat.

Valtioneuvoston yllä mainittuun päätökseen ja yhtiön hallituksen esityksiin liittyen 
yhtiön osakkeenomistaja tekee jäljempänä kohdissa 2 5 esitetyt päätökset.

2 MAKSUTON OSAKEANTI

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiön 
osakkeenomistajalle Suomen valtiolle.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksestä järjestää maksuton osakeanti, jossa yhtiön 
uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajalle Suomen valtiolle 
seuraavin ehdoin:

1. yhtiö antaa merkittäväksi enintään 32.461 yhtiön uutta osaketta; 

2. maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkeenomistajalla Suomen valtiolla 
on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin sillä ennestään 
on yhtiön osakkeita; 

3. osakkeiden merkinnän ehtona on, että Suomen valtio merkitsee 32.461
osaketta; ja

4. osakkeet on merkittävä 1.1.2023 mennessä.
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3 MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiölle 
itselleen.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksestä järjestää maksuton osakeanti yhtiölle 
itselleen seuraavin ehdoin:

1. yhtiö antaa 66.539 yhtiön uutta osaketta;

2. osakkeet annetaan yhtiölle itselleen;

3. osakeannissa rekisteröityihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita koskevia sääntöjä; ja

4. osakkeita koskevat osakeoikeudet alkavat, kun osakkeet luovutetaan
edelleen yhtiön hallusta, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2023.

4 YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN SUUNNATUN MAKSUTTOMAN
OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEKSI

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt yhtiön hallituksen valtuuttamista suunnatun
maksuttoman osakeannin järjestämiseksi. 

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus yhden tai 
useamman suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämiseksi seuraavin ehdoin:

1. suunnattu osakeanti toteutetaan maksuttomana yhtiön hallituksen parhaaksi 
katsomalla tavalla;

2. suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 66.539 yhtiön 
hallussa olevaa omaa osaketta; ja

3. yhtiön hallitus päättää tämän suunnatun osakeannin tarkemmista ehdoista.

Tämä osakeantivaltuutus ei kumoa mahdollisia aiempia osakeantivaltuutuksia.

5 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista liitteen 1
mukaiseksi siten, että uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys liitteen
1 mukaiseksi siten, että uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.

______________________________

allekirjoitukset seuraavalla sivulla
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VAKUUDEKSI

SUOMEN VALTIO,
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
edustajanaan

Anu Nousiainen
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
valtakirjalla

LIITTEET

LIITE 1 YHTIÖJÄRJESTYS





YHTIÖJÄRJESTYS: DigiFinland Oy

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on DigiFinland Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää julkisen hallinnon digitalisaatiota edistäviä ja tukevia 
asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita vaikuttavuuden ja tuottavuuden 
parantamiseksi. Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa,
pelastustoimea sekä muita toimialoja palvelevia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan 
muun muassa integraatiopalveluiden, digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen
palveluiden tuottaminen. Yhtiön ratkaisut ja palvelut tukevat viranomaisten kansallisten 
sähköisen asioinnin tukipalveluiden hyödyntämistä. Yhtiö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja ja 
hankintojen tukitoimintoja.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiö toimii 
osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. 
Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee
yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin 
erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle 
henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
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7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) 
kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle 
osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) 
kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle 
osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä 
toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten 
korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja

9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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10 § Oman pääoman käyttö osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa

Yhtiön omaa pääomaa käytetään osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa seuraavasti:

- mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, voitonjako ja varojen 
jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille tapahtuu 
osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

- jaettaessa varoja osakkeenomistajille osakepääomaa alentamalla varat jaetaan 
osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

- jaettaessa varoja osakkeenomistajille hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita 
jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittavaksi tai lunastettavaksi päätettyjen 
osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.

- yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön varat ja velat jaetaan
osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

11 § Suostumuslauseke 

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Määräys ei 
kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön 
hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja 
samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen hankintayksikkö. Suostumusta ei
tarvita silloin, jos luovutuksensaajana on yhtiön olemassa oleva osakkeenomistaja. 

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon,
mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12 § Lunastuslauseke 

Jos osake siirtyy joko yhtiön olemassa olevalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle
osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja ensisijaisesti
muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta,
julkisyhteisöjen sulautumisia ja jakautumisia. 

2. Lunastushinta on hinta, joka vastaa luovuttajan ja luovutuksensaajan sopimaa hintaa tai sitä 
hintaa, joka luovutuksen kohteena olevasta osakkeesta on alun perin maksettu yhtiölle osaketta 
merkittäessä, sen mukaan, kumpi näistä on alempi. 

3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, 
kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

4. Osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden
osakkeenomistajien kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön 
osakkeita. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
Jos joku osakkeenomistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, siirtyy lunastusoikeus 
edelleen muille osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön 
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osakkeita. Siltä osin kuin osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, siirtyy 
lunastusoikeus yhtiölle. Yhtiö voi lunastaa osakkeita vain jakokelpoisilla varoilla. 

5. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen 
saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan 
päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon,
mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.




















































