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AGENDA 7.6.2018 KELLO 13-16

13:00 Avaus, Timo Kietäväinen 
• Miksi Keva on mukana ja miksi selvitystä on lähdetty 

tekemään?
• Miten selvitys on edennyt ja missä tilanteessa ollaan 

tällä hetkellä?

13:20 Valtakunnallinen työterveyskonserni, Samuli 
Salanterä 
• Yhtiön toiminalliset tavoitteet ja tulevaisuuden toiminta
• Yhtiön rakennevaihtoehdot
• Yhtiön perustamisen aikataulu ja ensimmäiset 

tarvittavat toimenpiteet (mm. liiketoimintasuunnitelma, 
osakassopimus, yhtiöjärjestys)

14:00 Yhteinen keskustelu ja kysymykset

14:30 Kahvitauko

14:45 Yhteinen keskustelu jatkuu

15:30 Seuraavat askeleet ja toimenpiteet sekä keskustelu 
aiheesta, Timo Kietäväinen

16:00 Tilaisuuden päättäminen 



Valtakunnallisen työterveysyhtiön lähtökohdat 1/2
Uudella mallilla pitkäjänteistä työterveyshuollon kehittämistä

Lähtökohdat: sote-uudistus ja yhtiöittämisvelvoite

• Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä työterveys sen yhtenä osa-alueena ovat suuressa murroksessa. Sote-
uudistuksessa työterveyshuolto tulee toimimaan potilasohjauksen keskeisenä kanava, jolla varmistetaan 
potilasvirran ohjaaminen omiin palveluihin.   

• Maakuntien liikelaitoksille ja sen tytäryhteisöille niiden kilpailukyvyn varmistamiseksi on tulevaan sote-
ympäristöön (sote-keskus) kyettävä muodostamaan palvelukokonaisuus, jossa on vapaan valinnan mukaiset 
palvelut ja työterveyspalvelut sekä tiivis kytkentä maakunnan liikelaitokselle kuuluviin erityispalveluihin. 

• Kilpailukykyä on tarkasteltava kahdesta näkökulmasta: valtakunnallisesta tasosta sekä 
alueellisesta/paikallisesta tasosta. Jälkimmäisessä korostuu mm. vaikuttavien työterveyspalveluiden 
tarjoaminen myös jatkossa omalle henkilöstölle sekä alueellinen elinvoima

• Sote-uudistuksen lisäksi kunnilla on työterveyden osalta yhtiöittämisvelvoite vuoden 2018 aikana. Tämä 
on sote-uudistuksesta riippumaton asia ja työterveyden uudelleenorganisointi onkin tehtävä 
riippumatta sote-uudistuksesta. 



Valtakunnallisen työterveysyhtiön lähtökohdat 2/2
Uudella mallilla pitkäjänteistä työterveyshuollon kehittämistä

Lähtökohdat: Työterveyshuollon kehittäminen tulevaisuudessa

• Sote-uudistuksen ja yhtiöittämisvelvoitteen lisäksi työterveyshuollon osaaminen ja resursointi ovat 
kysymyksiä, joita on kyettävä ratkaisemaan uudella tavalla. 

• Kunta-ala maksaa tällä hetkellä 2 miljardia euroa työkyvyttömyydestä aiheutuvia menoja. Nämä 
tulevat edellyttämään uudenlaisia toimintatapoja –ja malleja konsultaatioon, erikoisosaamisen 
varmistamiseen, digitalisaation hyödyntämiseen, kuntoutusprosesseihin, etävastaanottopalveluiden 
kehittämiseen sekä koulutus- ja konsultointi -yhteistyöhön. Näitä on yksittäisen työterveyshuoltotoimijan 
vaikea ratkaista yksin tuloksellisesti. Taloudellisesta näkökulmasta kuten kiinteistöt, 
potilastietojärjestelmä-investoinnit sekä tukipalveluiden mittakaavaetuja on kyettävä kehittämään. 
Työterveys on ala, jossa volyymi näyttelee isoa osaa.

• Nykyinen työterveyshuolto vaatii kansallisesti kirkkaampaa strategista pitkäjänteistä 
kehittämistä sekä ohjausta, jotta 2 miljardin työkyvyttömyyskustannusten juurisyihin päästään kiinni. 
Uudenlaisella allianssilla tämä on saavutettavissa. Valtakunnallinen yhtiö ei tavoittele 
maksimaalista osinkovirtaa tai yhtiön arvon nousua, vaan toiminnan fokus on sairaus- ja 
ennenaikaisten eläköitymiskustannusten laskussa ja julkisen työn kilpailukyvyn 
parantamisessa. Vahva ketju-konsepti mahdollistaa kilpailukyvyn kehittämisen. Yhtiön on mahdollista 
vaikuttaa olemassa oleviin ja tuleviin potilasvirtoihin erikoissairaanhoidossa, kuin alalla täysin 
markkinaehtoisesti toimivat yritykset. Valtakunnallinen in house –työterveyhtiö myös kykenee toimimaan 
pitkäjännitteisemmin kuin määräajoin kilpailutettavat yksityiset työterveysyhtiöt ja näin varmistamaan 
pysyviä terveyshyötyjä sen asiakkailleen. 



Hyöty osakkaille/omistajille sekä asiakkaille
Toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt valtakunnallisesti

Hyödyt 

Paikalliset, hyvin saavutettavat palvelut

Pitkäjänteinen työterveysyhteistyö ja omistajaohjaus

Paikallinen ja alueellinen elinvoima

Kustannusvaikuttavuus toiminnassa

Mittakaavahyödyt valtakunnallisuudesta (substanssi että esim. 
digitalisaation vaatimat investoinnit)

Tarvittavien osaavien resurssien ja henkilöstön varmistaminen sekä 
erikoistoimialojen osaaminen

Työterveyden kehittäminen

Tarkoituksena on 
kehittää ja tehostaa 
julkista 
työterveyshuoltoa niin, 
että se kykenee 
jatkossa olemaan 
työterveyden 
tehokkuudessa ja 
vaikuttavuudessa 
suunnannäyttäjä ja 
haastaa yksityisen 
markkinaehtoisen 
työterveyshuollon 
kehittymään pysyvien 
terveyshyötyjen 
aikaansaamisessa. 

Paikallistuntemus

Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa ja hoitoketjujen varmistaminen 
yhdessä maakunnan liikelaitoksen ja sen yhteisöjen kanssa



Selvitys edennyt hyvin kevään aikana
Seuraavat tahot ovat ensimmäisessä aallossa ilmoittaneet olevansa mukana 

jatkoselvityksessä sitoumuksetta valtakunnallisen työterveysyhtiön 
muodostamismahdollisuudesta – lisää ilmoittautumisia tulee joka viikko

 Sairaanhoitopiirit

– Hus, Eksote, KSSHP, PPSHP, VSSHP

 Kaupungit ja kunnat

– Turku, Oulu, Hämeenlinna, Naantali, Uusikaupunki, Raisio, Vehmaa, Pyhäranta, Kustavi, Taivassalo

 Maakunnat, työterveystoimijat ja muut tahot

– Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelu, Länsirannikon 
työterveys  

 Lisäksi keskustelut johtoryhmätasolla on käyty/käynnissä useamman kymmenen kunnan, sairaanhoitopiirin 
tai sote-valmisteluorganisaation kanssa. Mukana on Suomen suurimmista kaupungeista aina 
seutukaupunkeihin. 

 Virallisia toimielinten päätöksiä käynnissä olevista keskusteluista tapahtuu viikkotasolla vielä ennen 
heinäkuuta. Onkin hyvin todennäköistä, että vielä ennen heinäkuuta useampi taho tulee tekemään 
virallisen päätöksen valtakunnallisen työterveysyhtiön muodostamismahdollisuuden jatkoselvitykseen 
lähtemisestä
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Emo-yhtiön asiakkaita ovat alueyhtiöt. 
Työterveyskonsernin asiakkaita  

sairaanhoitopiirit (vuoden 2020 jälkeen 
maakunnat), kunnat ja mahdollisesti 

myöhemmin valtio.

Yhtiöt toimivat in house -asemassa 
osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, 
jolloin omistajat voivat hankkia yhtiön 
palveluita kilpailuttamatta hankintalain 

säännökset huomioiden. Yhtiön 
osakkeita saavat omistaa vain 

julkisyhteisöt tai niiden määräysvallassa 
olevat yhteisöt. 



Selvityksen pääpaino on valtakunnallisen 
in house –työterveyskonsernin 
muodostamismahdollisuuden 

selvittämisessä

Kuitenkin jos kunta on tuottanut esim. 
terveyskeskuksessa tai liikelaitoksessaan 

alueen työnantajayrityksille 
työterveyshuoltoa terveydenhuoltolain 

18 § 3 mom. laajuudessa, on sen 
yhtiöittävä tämä toiminta – tämän takia 
tällä hetkellä selvityksessä valmistellaan 
myös markkinoilla toimivaan julkiseen 

työterveyteen toimivaa ratkaisua. Tähän 
on tullut vahva viesti kunnista ja 

sairaanhoitopiireistä. 



Pitäisikö olla myös markkinoilla toimiva yhtiö?
Kokonaisratkaisua on toivottu eri puolelta Suomea – In house –yhtiö ei yksin 
välttämättä riitä vastaamaan tarpeisiin?

▪ Maakuntien liikelaitoksille ja sen 
tytäryhteisöille niiden kilpailukyvyn 

varmistamiseksi on tulevaan sote-ympäristöön 
(sote-keskus) kyettävä muodostamaan 

palvelukokonaisuus, jossa on vapaan valinnan 
mukaiset palvelut ja työterveyspalvelut sekä 

tiivis kytkentä maakunnan liikelaitokselle 
kuuluviin erityispalveluihin. 

▪ Työterveyden osalta asiakas- ja potilasohjaus 
korostuu – jos työterveyden asiakasohjaus ei 

ole ”omissa käsissä”, on selkeänä uhkana 
erikoissairaanhoidon volyymin ja muiden 

erityispalveluiden valuminen maakunnasta 
ulos muiden toimijoiden alliansseille.

▪ Yhtiöittäminen on tehtävä vuoden 2018 
aikana. Kevan alun perin selvittämä 

julkisen sektorin työterveysyhtiö (ja sen 
alueelliset tytär- ja osakkuusyhtiöt) 
olisivat in-house-yhtiö eikä se siten 

tuottaisi järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluvia työterveyspalveluita. Näin ollen 

se ei ratkaise suoraan 
kilpailuneutraliteettia.

▪ Kunnilta tullut vahvasti viesti, että 
selvityksessä pitäisi ottaa huomioon 

myös tämä näkökulma ja tarjota 
kokonaisratkaisu työterveyden 

pitkäjänteisen kehittämisen puolesta. 
Markkinoilla toimiva työterveys monessa 
paikassa toimii samalla volyymilla kuin 

in-house työterveys.

• Sekä in-house –yhtiö sekä 
markkinoilla toimiva työterveysyhtiö 

olisi vietävä maakuntakonsernin 
sote-keskuksiin, jotta työterveys 
saadaan integroitua vahvemmin 

muihin palveluihin. 
• Kilpailu osaavasta työvoimasta 
(mm. lääkärit ja hoitohenkilöstö) 
tulee soten myötä kiristymään ja 

uudella allianssilla olisi 
tulevaisuudessa mahdollista löytää 

tähän ratkaisuja.  

Idea ja aloite tullut 
vahvasti kunnista

Työterveys sote-
keskuksiin ja vahvempi 

palveluintegraatio

Asiakas- ja 
potilasohjaus
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Miksi kunta ei vain voisi myydä 
työterveyttä eniten tarjoavalle? Ostajia on 
nyt oven takana. 

Kysymyksiä, joita on tullut esille selvityksen aikana
Kilpailukyky, vaikuttavuus, paikallistalous, ketjun tuomat mittakaavaedut, tulevat investoinnit 
mm. vastauksia

• Julkisomisteisen työterveysyhtiön perustamisessa 
tavoitteena on nimenomaan kilpailun turvaaminen. 
Julkisella sektorilla olisi myös tulevaisuudessa 
valittavissa julkisesti tuotettu omistettu, 
kilpailukykyinen ja vaikuttava sekä julkisen sektorin 
työn parhaiten tunteva työterveyshuolto yksityisen 
rinnalla. Yksityisten yritysten tarjoama 
työterveyshuoltomarkkina on yrityskauppojen 
myötä keskittynyt merkittävästi. Nykyinen 
markkinakehitys, jossa alan toimijat entisestään 
vähenevät, ei edesauta sekä julkisen että yksityisen 
sektorin työterveyshuollon palveluiden vaikuttavuus- ja 
tuottavuus -kehitystä. Varmistaako duopoli 
tulevaisuudessa sen, että myyntituotot eivät valu 
muutamassa vuodessa hintoihin ja kilpailu ei vääristy? 
Mitä tapahtuisi pienemmille työantajille ja yrittäjille -
julkinen työterveys nähtävissä myös alue- ja 
paikallistalouden elinvoimaa lisäävänä tekijänä. 

• Pitääkö työterveys olla (kunta- ja maakuntakonsernien) 
HR:n työkalupakissa yhtenä instrumenttina? 
Omistajana tätä voidaan johtaa sekä ohjata 
työterveyden kehittämisen suuntaa tulevaisuudessa.

Miksi julkiseen in-houseen tai markkinoilla 
toimivaan yhtiöön kannattaisi lähteä mukaan?

• Vaihtoehdot kunnille on myydä toiminta tai rakentaa ne itse 
peruskunnan/maakunnan osalta. Jälkimmäisen osalta 
valtakunnan skaalaetuja ei voi hyödyntää eikä yksittäisellä 
toimijalla olisi ketjun tukea. Kyetäänkö työterveyttä 
kehittämään ja olemaan kilpailukykyisiä ilman ketjua ja 
tuomia mittakaavaetuja? Yksityisen sektorin toimijat eivät 
tähän näytä uskovan omissa liiketoimintakonsepteissaan. 

• Työterveyshuolto tulee edellyttämään joka tapauksessa 
mittavia uusia investointeja (mm. digitalisaatio, 
robotiikka, datan kerääminen/hyödyntäminen). Nämä tulevat 
edellyttämään uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja 
konsultaatioon, erikoisosaamisen varmistamiseen, 
kuntoutusprosesseihin, etävastaanottopalveluiden 
kehittämiseen sekä koulutusyhteistyöhön. Myös kiinteistöt, 
potilastietojärjestelmä-investoinnit sekä tukipalveluiden 
mittakaavaetuja on kyettävä kehittämään. Nämä asiat ovat 
jokaiselle julkiselle työterveydenhuollon 
organisaatiolle edessä. Julkisen talouden näkökulmasta 
onkin järkevää, että tämänkaltaiset investoinnit ja 
harvemmin tarvittavat erityspalvelut kyetään keskittämään 
valtakunnallisesti ja uudet ideat sekä mallit skaalattua 
tehokkaasti ympäri Suomea.



Miksi Keva on mukana?

Uskomme, että uudenlaisella yhteistyöllä 
työterveyshuollon, työantajien ja työntekijöiden sekä 

työeläketoimijan kesken, kyetään parantamaan 
työssäjaksamista, pidentämään työuria ja näin 
parantamaan työeläkejärjestelmän kestävyyttä.



Valtakunnallinen 
työterveyskonserni

Yhtiön toiminalliset tavoitteet ja tulevaisuuden 
toiminta

Yhtiön rakennevaihtoehdot

Yhtiön perustamisen aikataulu ja ensimmäiset 
tarvittavat toimenpiteet (mm. 

liiketoimintasuunnitelma, osakassopimus, 
yhtiöjärjestys)

Samuli Salanterä, selvityshenkilö



Ensimmäinen ideointi liiketoiminnan määrityksestä,  
perustehtävästä ja tahtotilasta
Uudella toimintamallilla vaikuttavuutta ja tuottavuutta

Liiketoiminnan
Määritys

• Perustettavan yhtiön 
tavoitteena on tuottaa 

laadukkaita 
työterveydenhuollon palveluja 

kustannuksiltaan ja 
toiminnaltaan tehokkaasti in 

house-toimintana omistajilleen, 
joita ovat sairaanhoitopiirit 

(vuoden 2020 jälkeen 
maakunnat), kunnat ja 

mahdollisesti myöhemmin 
valtio

• Yhtiö toimii valtakunnallisesti

Tahtotila

• Yhtiö kehittää ja tehostaa 
julkista työterveyshuoltoa 

niin, että se kykenee 
jatkossa olemaan 

työterveyden 
tehokkuudessa ja 
vaikuttavuudessa 

suunnannäyttäjä ja haastaa 
yksityisen markkinaehtoisen 

työterveyshuollon 
kehittymään organisaation 

kumppanina pysyvien 
työterveyshyötyjen 
aikaansaamisessa.

Perustehtävä

• Vaikuttavuudella ja 
tehokkuudella 
organisaation 

kumppanina pysyvien 
työterveyshyötyjen 

saaminen ja 
työkyvyttömyydestä 
aiheutuvia menojen 

laskeminen 



Yhtiön palvelukonsepti
Saatavuus ja saavutettavuus asiakastarpeiden mukaisesti 
– integroidaan tuleviin sote-keskuksiin

Paikallinen 
työterveys-
toimipaikka

• Työterveyden perustason 
lääkärin, hoitajan ja 

asiantuntijoiden 
vastaanottopalvelut

• Sähköiset ja digitaaliset 
palvelut sekä etä- ja 

itsediagnostiikka

• Konsultaatio maakunnan 
työterveyskeskuksesta

Maakunnan 
työterveyskeskus/ 

alueyhtiö

• Työterveyden lääkärin ja 
hoitajan vastaanotto sekä 

asiantuntijapalvelut 

• Fysioterapia

• Pienkirurgiset toimenpiteet

• Erikoislääkärikonsultaatiot 

• Psykologia  

• Röntgen- ja ultraäänikuvaukset 
sekä laboratoriopalvelut

• Ravitsemus- ja sosiaalihoitajan 
palvelut

• Lääkäreiden 
erikoistumiskoulutus 

• Maakuntatason yhteistyö 
erikoissairaanhoidon ja 
työterveyshuollon välillä 

Valtakunnalliset 
erityispalvelut

• Valtakunnan tasolla keskitetyt 
vaativimmat sairaanhoitopalvelut

• Erikoisalojen konsultaatiot 

• Vaativimpien ja harvaan 
tarvittavien palveluiden osaamisen 

keskittäminen

• Koulutus, suunnittelu ja yhteistyö –
koordinointi sekä tarvittava 
työelämän ja johtamisen 

konsultointi

• Palvelee kaikkia Suomen 
maakuntien työterveyskeskuksia

• Etädiagnostiikan tuottaminen

• Kokonaisvaltainen  henkilökuntaa 
koskeva konsultaatio ja koulutus 

erityiskysymyksissä

• Keskitetyt tukipalvelut (mm. Kevan 
avaintiedot ja data)

• Tietojärjestelmien kehittäminen ja 
hankinta

Robotiikka, kuntoutus, ”työn tuunaus”, varhainen tuki ja työyhteisöjen tuki



Yhtiörakenne – konsernimalli
Vähemmistöosakkaana Keva haluaa olla laskemassa työkyvyttömyydestä 
aiheutuvia menoja 

Alueellinen 
työterveysyhtiö*

Alueellinen 
työterveysyhtiö*

Alueellinen 
työterveysyhtiö*

Alueellinen 
työterveysyhtiö*

Konsernin 
emoyhtiöllä 

määräysvalta

Alueyhtiön ja 
konsernin emon 
välillä täytyy olla 

vähintään 50 
%:n 

omistussuhdeValtakunnallinen yhtiö

- konserni- ja ketjuohjaus, yhteiset tukipalvelut

talous- ja henkilöstöhallinto, ict-järjestelmät, konseptin kehittäminen jne.)

- In house –asema

- Osakassopimuksella ja yhtiöjärjestyksellä säännöt toiminnalle

Kunta SHP Kunta Maakunta SHP SHP

* Alueyhtiön rajat eivät 

välttämättä maakuntien 
mukaan



Miten Keva tekee sijoituspäätöksen?
Premissit samat kuin muissakin sijoituksissa

 Kevasta annettu laki edellyttää, että sijoitukset on tehtävä turvaavasti ja tuottavasti. 
Keva sijoittaa perusteilla olevaan yritykseen ainoastaan, mikäli se kykenee 
täyttämään lain edellytykset.

 In-house -yhtiön tavoitteisiin kuuluu omistajille tuotettu vaikuttavuus. Pörssiyhtiön 
johdon tulee tehdä ratkaisut yhtiön arvon kehittymisen kautta, mikä voi johtaa 
isoonkin riskinottoon. Korkeiden osinkojen sijaan yhtiöstä haetaan pienentyvien 
työkyvyttömyyskustannusten mukanaan tuomia säästöjä.

 Eräiden muiden eläkeyhtiöiden sijoitukset terveyspalveluyrityksiin täysin epävarmassa 
sote-tilanteessa ovat aivan eri mittakaavan riski kuin julkisen työterveyshuollon 
käyttöpääoman turvaaminen. Noin 220 000 mahdollisesti siirtyvän sote-henkilön 
työterveyshuollosta huolehtiminen on yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa. 
Muutaman kymmenen miljoonan investoinnilla on hyvin todennäköisesti saatavissa 
satojen miljoonien säästö ja yhteiskunnallisesti vielä suurempi vaikutus.



Tavoitteena omistaja-asiakkaalle arvon 
kasvattaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti 

Omistajan näkökulma

• Lähtemällä 
omistajaksi 
valtakunnalliseen in 
house –yhtiöön 
voidaan turvata  
pitkäaikainen 
omistaja-asiakkaan 
arvon 
kasvattaminen

Asiakas-näkökulma

• Lähtemällä 
asiakkaaksi 
valtakunnalliseen in 
house –yhtiöön 
arvo muodostuu 
työterveyden 
pitkäjänteisestä 
kehittämisestä, 
laadusta ja 
vaikuttavuudesta 



Mistä pitää sopia 1/2 (yhtiöjärjestys ja 
osakassopimus)?

 Yhtiöjärjestyksessä mm. toimiala-määritelmä on tärkeä

 Keskeiset osakassopimuksen ehdot

 Tarkoituksena pitkäjänteisesti hankkia konsernista laadukkaat ja vaikuttavat 
työterveyshuoltopalvelut ja samalla kasvattaa omistaja-arvoa konsernin yhtiöissä

 Emoyhtiön ja alueyhtiöiden omistajat sitoutuvat hankkimaan henkilöstönsä 
työterveyshuoltopalvelut alueyhtiöiltä

 Alueyhtiöt puolestaan hankkivat erikseen sovittavat palvelut valtakunnalliselta 
emoyhtiötä

 Omistusjärjestelyt: 

– In-house-asema turvattava omistusjärjestelyissä; osakkeiden luovutusrajoitukset

– Rakenne: Lähtökohtana on, että emoyhtiöllä määräysvallan tuottava omistusosuus alueyhtiöissä, 
mutta osakkuusyhtiöasema on mahdollinen

– Osakassopimuksessa on etuostolauseke, myötämyyntioikeus-lauseke ja yhtiöjärjestyksessä 
suostumus- ja lunastuslausekkeet



Mistä pitää sopia 2/2 (yhtiöjärjestys ja 
osakassopimus)?

 Osakassopimuksessa sovitaan myös hallinnosta (hallituspaikat ja toimitusjohtaja 
asema ja tehtävä) ja yhtiön keskeisten asioiden päätöksentekojärjestyksestä 
(yksimielisyyttä tai määräenemmistöä edellyttävät asiat)

 Lisäksi sovitaan jatkorahoituksen periaatteista ja uusista osakkeenomistajista 
(liittymisen edellytykset ja ehdot). 

 Myös voitonjaon rajoituksista sovitaan osakassopimuksessa

 Erillisillä palvelusopimuksilla sovitaan alueyhtiö ja emoyhtiön välillä mm. emoyhtiön 
toimittamien palveluiden hinnoittelusta.

 Kevan mahdollisesta rahoituksesta yhtiölle tehdään yhtiön ja Kevan kanssa erillinen 
rahoitussopimus.



Seuraavat askeleet 
ja jatkotoimenpiteet

 Kevan hallitus päättää perustaa yhtiön 14.6 (jos 
kiinnostus on riittävää)

 30.6 mennessä mukaan lähtevien tahojen 
päätökset neuvottelemaan osakassopimuksesta

– Päätökset 30.6 mennessä osoitteeseen 
mikko.kenni@keva.fi

 Kevan sisäinen työryhmä kokoontuu heinäkuun 
ensimmäisellä viikolla

 Elokuun aikana mukaan lähtevien tahojen kanssa 
käydään neuvottelut osakassopimuksesta sekä 
muista yhtiöön liittyvistä asioista 

 Kevan pääomitus – sijoitusesitys hallitukselle 
alkusyksystä

 In house –yhtiö aloittaa toimintansa vuodesta 
2019

mailto:xx.xx@keva.fi
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Samuli Salanterä, selvityshenkilö
samuli.salantera@keva.fi
040 729 9444

Tapio Ropponen, johtajaylilääkäri
tapio.ropponen@keva.fi
0206 142332
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