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§ 331
Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

HEL 2015-005879 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A
myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa 
varten enintään 82 milj. euron määräisen kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjär-
jestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja nii-
den korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen katta-
miseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 
saakka

B
että takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkai-
nen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista/ järjestelyistä.

C
että kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilantees-
sa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osak-
keista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa 
omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjes-
telmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen 
seurauksena muuttuu

D
että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauk-
sista voidaan kohdassa C) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vä-
hintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvas-
tuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja 
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun 
mennessä

E
että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uuden-
maan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaa-
vat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy 
Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta.
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan toivomuspon-
nen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että samalla kun valtuusto päät-
tää takauksesta, se edellyttää takauksen ehtoihin liittyen, että 
kaupunginhallitus selvittää miten ennen mahdollista Apotti-han-
kintasopimuksen allekirjoittamista voidaan varmistaa, että asia-
kas- ja potilastietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysval-
toihin. (Yrjö Hakanen)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Thomas 
Wallgrenin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että otetaan huomioon markkinaoikeuden päätökset, varmistetaan 
avoimen rajapinnan toteutuminen ja noudatetaan EU:n tuomioistuimen 
ratkaisua ns. Schrems-jutussa. 

Keskustelun jatkuessa valtuutettu Yrjö Hakanen veti palautusehdotuk-
sensa pois. Keskustelua itse asiasta jatkettiin.

Julistettuaan keskustelun itse asiasta päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli 
valtuutettu Helena Kantolan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että samalla kun valtuusto päät-
tää takauksesta, se edellyttää takauksen ehtoihin liittyen, että 
kaupunginhallitus selvittää miten ennen mahdollista Apotti-han-
kintasopimuksen allekirjoittamista voidaan varmistaa, että asia-
kas- ja potilastietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysval-
toihin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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30 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että samalla kun valtuus-
to päättää takauksesta, se edellyttää takauksen ehtoihin liittyen, että 
kaupunginhallitus selvittää miten ennen mahdollista Apotti-hankintaso-
pimuksen allekirjoittamista voidaan varmistaa, että asiakas- ja potilas-
tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku In-
gervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kanto-
la, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Yli-
kahri

Ei-äänet: 23
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Fatbardhe 
Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi 
Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 3
Matti Enroth, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Timo Laaninen, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, lakimies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Osakassopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kauniaisten kaupunki Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, 
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä 
KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kun-
tien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen 
asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-han-
ketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Apotti-hankkeen oh-
jausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan 
osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakasso-
pimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015, 591 §, mm. hyväksyä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja 
omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen 
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osakeyhtiön (yhtiö) perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kau-
niaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uuden-
maan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä HUS te-
kivät kukin tahoillaan päätökset yhtiön perustamisesta ja yhtiö rekiste-
röitiin 15.7.2015.

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen 
ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi 
tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja 
käyttöpalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukai-
sena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on 
tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. 

Yhtiön tarkoituksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojär-
jestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toi-
minnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, 
järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaat-
teella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan 
muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämi-
sessä.  

Helsinki omistaa yhtiön osakkeista 38 %. Muut omistajat ovat HUS (46 
%), Vantaan kaupunki (13 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %) sekä Kirk-
konummen kunta (2,5 %). Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytön 
on suunniteltu vastaisuudessa laajentuvan ja myöhemmin järjestelmän 
käyttäjiksi liittyvät HUS-alueen kunnat tulevat yhtiön osakkaiksi alkupe-
räisten osakkaiden sopimalla tavalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015, 275 §, hyväksyä Helsin-
gin kaupungin osalta Epic Systems Corporationin tarjouksen sosiaali- 
ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. 
Järjestelmähankinnan sopimus on määrä allekirjoittaa syksyn 2015 ai-
kana, jolloin tarjouspyynnön ja hankintaa koskevien sopimusehtojen 
mukaisesti maksuposteihin sidotut maksut valitulle toimittajalle aloite-
taan. 

Oy Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lai-
noilla vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden 
arvioidaan kattavan 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja näin ollen SVOP -
sijoitusten osuus olisi 10 %. Lainojen lyhennykset aloitetaan rahoitus-
laskelman mukaisesti vuonna 2020. 

Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen vakuudeksi yhtiö tarvitsee osakkail-
taan omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa. Arvioitu lai-
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nan kokonaistarve on n. 202 milj. euroa, josta kaupungin omistusosuu-
den mukainen takaustarve mahdolliset korko- ja muut vastuut huomioi-
den olisi n. 82 milj. euroa. Takausvastuun jakautuminen nykyisten 
osakkaiden kesken on kuvattu liitteenä olevassa rahoituslaskelmassa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi on välttä-
mätöntä, että kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaa-
van omavelkaisen takauksen, koska yhtiöllä ei ole ulkopuolisten rahoit-
tajien näkökulmasta vakuusarvoista varallisuutta. Koska lopullinen ko-
konaislainamäärä saattaa hieman kasvaa alustavista laskelmista, on 
tarkoituksenmukaista, että kaupungin omavelkainen takaus myönne-
tään enimmillään 82 milj. euron suuruisena, kuitenkin niin, ettei kau-
pungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin 
(tällä hetkellä 38 %) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai 
yksittäisistä lainoista. Tämän mukaisesti uusien osakkaiden tulee 
myöntää omistusosuuttaan vastaava takaus, missä yhteydessä tapah-
tuu muiden osakkaiden takausosuuksien tarkistaminen.

Kaupungin myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna sen kykyä 
vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään si-
sälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Kaupungin 
edut turvataan seuraavassa esitetyillä ehdoilla. 

Takaus myönnetään enintään 31.12.2028 saakka. Takauksesta ei peri-
tä vastavakuutta, ellei yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet 
sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus 
(tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuu-
distuksen seurauksena muuttuu. Takauksesta voidaan periä vuosittain 
vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio edellä sanottujen yhtiön 
omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteu-
tuessa. Takausprovision määrä lasketaan takausvastuun kohteena ole-
van lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan mää-
räytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koske-
van artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kri-
teerit täyttyvät yhtäaikaisesti:

(1) tuki on muodossa tai toisessa myönnetty valtion varoista;

(2) tuki on valikoiva eli se suosii tiettyä yritystä tai tuotannon alaa;

(3) tuki vaikuttaa kilpailuun vääristämällä tai uhkaamalla vääristää sitä; 
ja
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(4) tuella on kauppavaikutus eli se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan.

Koska kyseessä on takauksen myöntäminen yhtiölle, jonka julkisyhtei-
söt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja koska yhtiön tar-
koituksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omis-
tajilleen, eivät edellä esitetyt kriteerit 3−4 täyty. Kyseessä ei siten ole 
kielletty valtiontuki.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista 
hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä ja hankinta-
asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejär-
jestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa 
järjestelmän. Yhtiö ei toimi lainkaan kilpailluilla markkinoilla, vaan se on 
perustettu ainoastaan toteuttamaan omistajilleen niiden yhteiseen tieto-
järjestelmähankintaan perustuvaa palvelua. 

Edellä mainituilla perusteilla takauspäätöksellä ei vääristetä tai uhata 
vääristää kilpailua, eikä takauspäätöksellä vaikuteta jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan. Koska tukea koskevat kriteerit eivät sanotuin tavoin 
täyty, ei takauspäätöstä tehtäessä ole tarvetta selvittää enempää sitä, 
onko toimenpide markkinaehtoinen.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Oy 
Apotti Ab:lle järjestelmähankintaa varten kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen enintään 82 000 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, nii-
den korkojen, viivästyskorkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksa-
misen vakuudeksi, ilman vastavakuutta siten, että taattavien lainojen 
viimeinen lyhennyserä tulee maksaa takaisin viimeistään vuoden 2028 
kuluessa.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen, kaupunginhalli-
tus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkans-
lian oikeuspalveluita allekirjoittamaan Oy Apotti Ab:n rahoitusjärjeste-
lyyn liittyvät tarvittavat kaupunginvaltuuston päättämät edellytykset täyt-
tävät takaussitoumukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, lakimies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Osakassopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kauniaisten kaupunki Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oy Apotti Ab
Kaupunginkanslian oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1115

HEL 2015-005879 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

A
myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa 
varten enintään 82 milj. euron määräisen kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjär-
jestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja nii-
den korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen katta-
miseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 
saakka

B
että takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkai-
nen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
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taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista/ järjestelyistä.

C
että kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilantees-
sa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osak-
keista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa 
omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjes-
telmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen 
seurauksena muuttuu

D
että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauk-
sista voidaan kohdassa C) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vä-
hintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvas-
tuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja 
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun 
mennessä

E
että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uuden-
maan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaa-
vat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy 
Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Käsittely

23.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Räty

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, lakimies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.06.2015 § 101

HEL 2015-005879 T 00 00 00

Päätös
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Oy 
Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Laura Rä-
dyn ja hallituksen jäseneksi Hannu Juvosen.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että päätöksen 
täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki, Kauniaisten 
kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan päätökset Oy Apotti Ab 
-nimisen osakeyhtiön perustamisesta.

25.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi


