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§ 294
Proprieborgen till Oy Apotti Ab

HEL 2020-010960 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade:

A

Bevilja Oy Apotti Ab stadens proprieborgen på högst 21 426 000 euro 
som en del av bolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt 60,0 
miljoner euro, för ett kommunalt företagscertifikatprogram som Oy 
Apotti Ab har grundat med Kommunfinans Abp. Borgen omfattar kapi-
talet, räntorna och extra utgifterna för de kommunala företagscertifikat 
som emitteras under det kommunala företagscertifikatprogrammet. Det 
nominella värdet på Oy Apotti Ab:s samtidigt utestående kommunala 
företagscertifikat är i enlighet med beslutsförslaget högst 60 miljoner 
euro.

B

Att arrangemanget ska genomföras på så sätt att stadens propriebor-
gen aldrig överskrider den andel av finansieringens totalbelopp eller av 
enskilda lån/arrangemang som motsvarar stadens procentuella äga-
randel.

C

Att den tidigare ansökta företagsinteckningen mortifieras och som mot-
säkerhet pantsätter Oy Apotti Ab en ny företagsinteckning (Oy Apotti 
Ab, 2699989-5) för den borgen som beviljas nu och de som beviljats ti-
digare, i enlighet med vad som föreslås i motiveringen.

D

Att staden förbehåller sig rätten att kräva ytterligare motsäkerheter i det 
fall att bolagets ägarförhållanden ändras på så sätt att över hälften av 
dess aktier övergår till en ny ägare eller syftet med dess verksamhet 
(att producera tjänster för ett klient- och patientdatasystem inom social- 
och hälsovården för sina ägare) ändras till följd av den pågående ser-
vicesstrukturreformen.

E

Att det för proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab årligen kan tas ut 
en borgensprovision på minst 0,5 %, då omständigheter som nämns 
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ovan i punkt D råder. Provisionsbeloppet räknas ut enligt storleken på 
kreditlimiten för företagscertifikatprogrammet som är föremål för bor-
gensansvaret per 31.12 och betalas före utgången av närmast följande 
januari månad efter tidpunkten då beloppet bestämdes.

F

Att verkställigheten av detta beslut förutsätter att Oy Apotti Ab:s övriga 
ägare (Vanda, Grankulla, Kervo och Lovisa städer, Ingå, Kyrkslätts, 
Sjundeå och Tusby kommuner samt samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt) fattar motsvarande beslut om proprieborgen 
för Oy Apotti Ab:s lån, till belopp som motsvarar de respektive ägaran-
delarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pipsa Kotamäki, finansieringssekreterare, telefon: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntien takausosuudet omistusosuuksien mukaan

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oy Apotti Ab Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
HUS Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Vanda stad Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Kyrkslätts kommun Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Tusby kommun Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Kervo stad Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Lovisa stad Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Grankulla stad Förslagstext
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Kommunalbesvär, fullmäktige
Sjundeå kommun Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Ingå kommun Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Syftet med Apotti-projektet, som startats av Helsingfors, Vanda och 
Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun och HUS, är att förbättra soci-
al- och hälsovårdens verksamhet och service. Upphandling och 
tillämpning av ett kund- och patientdatasystem utgör en del av Apotti-
projektet. Utöver de stiftande aktieägarna har Kervo stad, Tusby kom-
mun, Lovisa stad, Sjundeå kommun och Ingå kommun sedermera in-
trätt som ägare i bolaget. De nuvarande ägarandelarna i bolaget är föl-
jande: Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (43,2 
%), Helsingfors stad (35,7 %). Vanda stad (12,2 %), Kyrkslätt kommun 
(2,3 %), Tusby kommun (2,3 %), Kervo stad (2,1 %), Lovisa stad (1,0 
%), Grankulla stad (0,5 %), Sjundeå kommun (0,4 %) samt Ingå kom-
mun (0,3 %).

Sommaren 2013 har de stiftande aktieägarna ingått ett avtal om sam-
arbete för upphandlingen av ett gemensamt kund- och patientdatasy-
stem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvår-
den. Styrgruppen för Apotti-projektet beslutade vid ett möte 9.1.2014 
föreslå bl.a. att det ska bildas ett aktiebolag för kund- och patientdata-
systemets verksamhet under produktionstiden. Under 2014 och våren 
2015 förhandlade man om fördelningen av ägandet i bolaget samt in-
nehållet i aktieägaravtalet.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att åt de ägande kommuner-
na och samkommunerna producera ett datasystem för social- och häl-
sovården samt att sköta om systemets underhåll och utveckling i enlig-
het med kundbehoven och besluten. Den risk som följer av bolagets 
verksamhet är den motsvarande som i en situation där kommunen själv 
underhåller ett datasystem för social- och hälsovården. I det här fallet 
har ägarkommunerna utkontrakterat uppbyggnaden och utvecklingen 
av ett kund- och patientdatasystem till Oy Apotti Ab. Det är förväntat att 
det på sikt uppstår lägre användarspecifika kostnader för ägarna än om 
man gör allting själv, då systemet har fler ägare och användare än en 
kommun eller samkommun. Att gå i borgen för Oy Apotti Ab:s lån inne-
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bär ingen större eller mer omfattande risk för en kommun eller sam-
kommun, utöver skyldigheten att ordna social- och hälsovård, eftersom 
man i varje fall måste ha datasystemen.

Kommunalt företagscertifikatprogram

Kommunala företagscertifikatprogrammet är en flexibel, snabbt tillgäng-
lig finansieringsform. Ett av en staden eller en samkommun kontrollerat 
företag ingår ett kommunalt företagscertifikatprogram med ett finansiellt 
institut. Kommunala företagscertifikatet lämpar sig för kortvariga finan-
sieringsbehov på under 12 månader. Kommunala företagscertifikatet är 
en kortvarig skuldförbindelse som ett kommunföretag har emitterat. Det 
kommunala företagscertifikatprogrammet ska ha proprieborgen för 100 
%, beviljad av en kommun eller en samkommun.

Lånetiden för ett kommunalt företagscertifikat är under ett år och mini-
mibeloppet 50 000 euro. Priset på ett enskilt kommunalt företagscertifi-
kat som emitteras bestäms utgående från penningmarknadsräntan vid 
affärstidpunkten. Räntan betalas i förskott då finansiering tas ut och 
kommunala företagscertifikatets nominella värde återbetalas på en 
gång på den överenskomna förfallodagen. Om räntan på kommunala 
företagscertifikatet är negativ, betalas den avkastning som bildas också 
i förskott då finansiering tas ut. Ibruktagandet av programmet förutsät-
ter att ett kommunalt företagscertifikatprogram ingås med Kommunfi-
nans. Programmet är avgiftsfritt. Storleken på kreditlimiten i det kom-
munala företagscertifikatprogrammet, dvs. det sammanlagda högsta 
nominella värdet på de samtidigt utestående kommunala företagscerti-
fikaten, kan avtalas med kommunföretaget i enlighet med behoven. I 
fråga om Oy Apotti Ab är det nominella värdet på samtidigt utestående 
kommunala företagscertifikat i enlighet med beslutsförslaget högst 60 
miljoner euro.

Behovet av säkerhet som gäller det kommunala företagscertifikatprogrammet

Bolagets ägare har beviljat Oy Apotti Ab proprieborgen i proportion till 
ägarandelarna på totalt 280 miljoner euro för organisering av verksam-
heten. Dessutom har bolaget haft fullmakt att använda företagscertifikat 
till ett värde på högst 60 miljoner euro för ordnande av sådan kortvarig 
finansiering som verksamheten kräver. Med anledning av den rådande 
coronavirussituationen har bolaget inte haft förutsättningar att genom 
ett företagscertifikatprogram utan säkerhet få sådan kortvarig finansie-
ring på finansmarknaden som det behöver, varför bolaget har haft pro-
blem med finansieringen av sin verksamhet. Det är med tanke på bola-
gets ägare ändamålsenligt av trygga bolagets tillgång till kortvarig fi-
nansiering genom ett kommunalt företagscertifikatprogram som ägarna 
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går i borgen för. Då ökar antalet av potentiella investerare i nämnda fö-
retagscertifikat avsevärt.

Motsäkerhet

Med hänsyn till 129 § i kommunallagen kräver ägarna motsäkerhet för 
sin borgen. Oy Apotti Ab har tidigare ansökt om fastighetsinteckningar 
som motsäkerhet för borgen beviljade av ägarna till ett säkerhetsvärde 
av sammanlagt 162 700 000 euro enligt ägarnas ägarandelar med lika 
förmånsrätt. I och med inträdet av de nya ägarna har aktieägarna och 
borgensmännen samt ägarandelarna ändrats. I enlighet med likabe-
handling av delägarna ska alla ha lika förmånsrätt till motsäkerheten för 
borgen som de beviljat. På grund av detta är det nödvändigt att mortifi-
era den tidigare ansökta fastighetsinteckningen på 162 700 000 euro, 
och som säkerhet för de av ägarna beviljade tidigare borgensförbindel-
serna och den borgen som nu beviljas, söks en ny fastighetsinteckning 
till ett värde på 233 300 000 euro enligt de nuvarande ägarnas ägaran-
delar med lika förmånsrätt.

Enligt en extern utredning som Oy Apotti Ab har låtit utföra är bolagets 
säkerhetsvärde för egendomen som fastighetsinteckningen omfattar 
233 300 000 euro på värderingsdagen 31.7.2020.

Företagsinteckningens säkerhetsvärde för Helsingfors stad är ca 83,3 
miljoner euro.

Statsstöd och 129 § i kommunallagen

Enligt artikel 107 (1) om statligt stöd i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt är det förbjudet att ge stöd, om alla följande kriterier 
samtidigt uppfylls:

(1) offentliga medelstöd, av vilket slag det än är, kanaliseras till ett före-
tag som bedriver näringsverksamhet,

(2) det här ekonomiska stödet gynnar vissa företag eller viss produk-
tion,

(3) det ekonomiska stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkur-
rensen, och

(4) det ekonomiska stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Det är frågan om borgen till Oy Apotti Ab, som har bildats av offentliga 
sammanslutningar för att sköta en uppgift i samband med social- och 
hälsovården, som hör till deras verksamhetsområde, och bolagets 
uppgift är att till självkostnadspris producera tjänster för social- och häl-
sovårdens klient- och patientdatasystem enbart för dess ägare.
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Upphandlingen av klient- och patientdatasystemet har konkurrensut-
satts i ett förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, och i upp-
handlingsdokumenten fastslås de övriga offentliga sammanslutningar 
som kan införa systemet, utgående från ramavtalet och genom att bli 
delägare i bolaget. Bolaget har bildats för att enbart åt sina ägare skaf-
fa ett gemensamt datasystem för social- och hälsovården.

På grundval av detta bedriver inte Oy Apotti Ab ekonomisk verksamhet 
som avses i reglerna om statsstöd. Borgen till bolaget innebär således 
inte förbjudet statsstöd, eftersom inte alla av kriterierna för statsstöd 
uppfylls.

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av 
stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som 
föreslås inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade 
uppgifter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan be-
tydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till 
bolagets syfte och till att dess ägare enbart är offentliga sammanslut-
ningar. Motsäkerheterna som krävs för borgen motsvarar en tillräcklig 
del med hänsyn till stadens riskhantering.

Behörighet och delegering

Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut 
om borgensförbindelse eller annan säkerhet för annans skuld.

Stadsstyrelsen har för avsikt, om stadsfullmäktige godkänner besluts-
förslaget, att i sitt verkställighetsbeslut bemyndiga stadskansliets rätts-
tjänst att ingå borgensförbindelserna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pipsa Kotamäki, finansieringssekreterare, telefon: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntien takausosuudet omistusosuuksien mukaan

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Oy Apotti Ab Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

HUS Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Vanda stad Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Kyrkslätt kommun Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Tusby kommun Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Kervo stad Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Lovisa stad Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Grankulla stad Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Sjundeå kommun Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Ingå kommun Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 668

HEL 2020-010960 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 
21 426 000 euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana 
yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti 
AB:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusoh-
jelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen 
laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy 
Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten 
yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään 
60 milj. euroa.
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B

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä laino-
ista/ järjestelyistä.

C

Että aiemmin haettu yrityskiinnitys kuoletetaan ja Oy Apotti Ab panttaa 
nyt myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi 
uuden yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) perusteluosassa 
esitetyn mukaisesti.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä 
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen 
osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuot-
taa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojär-
jestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuk-
sen seurauksena muuttuu.

E

Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan 
kohdassa D) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 
0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun koh-
teena olevan yrityskuntatodistusohjelman mukaisen luottolimiitin 
määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan 
tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy 
Apotti Ab:n omistajat (Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Loviisan kau-
pungit ja Inkoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Tuusulan kunnat sekä 
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omal-
ta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukai-
set päätökset Oy Apotti Ab:n kuntayritystodistusohjelman omavelkai-
sesta takaamisesta.

Käsittely

26.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juha Jolkkonen, Tuula Saxholm

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi


