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1. Hyvinvointialueella ja kunnilla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut omalle 
henkilöstölle työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaisesti

2. Hyvinvointialueella on terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaan velvollisuus järjestää 
alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille 
työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettuja ehkäiseviä työterveyshuoltopalveluita 

3. Hyvinvointialue voi terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan sopia alueensa yrittäjien ja 
työnantajien kanssa, että hyvinvointialue voi tuottaa työterveyshuoltolain 14 §:ssä 
tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveyspalveluita alueellaan toimivan työnantajan 
palveluksessa oleville työntekijöille ja yrittäjille

Työterveyshuollon järjestäminen 1.1.2023 alkaen



Päätökset

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen halitus, 19.4.2022, § 29

Järjestäätyöterveyshuollonpalvelutensisijaisestikilpailuttamalla sekä työterveyshuoltolain 4 
§:n mukaiset työterveyspalvelut sekä omalle henkilöstölleen että terveydenhuoltolain 18 
§:n mukaisesti alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja 
yrittäjille työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitetut ehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. 
Kilpailutuksen valmistelemisesta ensisijaisesti yhteistyössä Työterveys Wellamo Oy:n 
nykyisten omistajien kanssa siten, että kilpailutukseen kytketään Työterveys Wellamo 
Oy:n myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle. 

Lahden kaupunginvaltuusto 25.4.2022, § 39

Kaupunginvaltuusto päättää, että Laden kaupunki myy omistusosuutensa59,6 % 
Työterveys Wellamo Oy:stä. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen 
valmistelemaan kaupungin omistama nosakekannan myynnin ja päättämään 
osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen



• Työterveys Wellamo Oy:n tilannetta on kunnissa arvioitu jo yli kahden vuoden ajan. 

Allekirjoittaneiden kuntien kanta asian osalta on ollut selkeä: yhtiöön tehtyjen panostusten 

arvo tulisi siirtää omistajien hyödyksi myymällä yhtiö yhteisin toimenpitein.

• Kanta perustuu yhtiön vahvaan digiloikan panostustarpeeseen, jonka rahoittamiseen 

kunnilla ei ole halua, koska tarjolla on valmiita digipalveluja tarjoavia vaihtoehtoja 

sekä hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvaan palvelujen kysyntäpohjan 

vähenemiseen/vähenemisriskiin.

• Mikäli Lahden kaupunki suurena omistajana tulee estämään yhtiön rationaalisimman 

vaihtoehdon toteuttamisen, tullaan työterveyspalvelujen kilpailuttamista harkitsemaan 

vahvasti allekirjoittaneiden kuntien toimesta ja edellyttämään Työterveys Wellamon 

miljoonien kehittämispanostustarpeiden rahoittamisesta palvelujen myyntihintoja nostamalla, 

jolloin kehittämispanostus voidaan kohdentaa yksinomaan jäljelle jääville palvelujen 

käyttäjille.

Kunnilta saatu kannanotto



Katsaus keskeisiin markkinatoimijoihin 

Alalta löytyy kyvykkäitä 

toimijoita

• Terveystalo ja Mehiläinen 

ovat markkinajohtajia

• Vahvuudet laaja 

palveluverkko, digitaaliset 

palvelut ja stratisen 

kumppanuuden 

toimintamalli

• Hyvä palvelujen saatavuus 

vahvan digitalisaation 

ansiosta

• Markkinat kehittyvät 

nopeasti

Lähde: analyytikot Petri Kajaani ja Olli Vilppo: Työterveyshuollon siirtyminen yksityisen sektorin suuntaan on kiitynyt 

(2019), https://www.inderes.fi/fi/uutiset/tyoterveyshuollon-siirtyminen-yksityisen-sektorin-suuntaan-kiihtynyt

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/tyoterveyshuollon-siirtyminen-yksityisen-sektorin-suuntaan-kiihtynyt


• Perustettu 2010

• Tuottaa työterveyshuollon palveluita sidosyksikköasemassa 
oleville sekä alueella toimiville yrityksille

• Omistajina 12 kuntaa ja 2 kuntayhtymää

• Hyvinvointiyhtymän omistusosuus siirtyy hyvinvointialuelle

• Työterveys Wellamo tuottaa Hyvinvointialueelle siirtyvän 
henkilöstön tyterveyspalvelut tällä hetkellä kaikille muille paitsi 
Eteva kuntayhtymästä siirtyville

Avainluvut 2021

• Liikevaihto M€ 8,57 

• Tilikauden tulos -29.773 €

• Oma pääoma M€ 1,9 

• Henkilöstömäärä 72 

• Myynti markkinoille (muut kuin omistajat) M€ 2,36 = 27 % 
liikevaihdosta yhteensä 2060 työnantajalle ja 8500 henkilölle 
pääsääntöisesti lakisääteistä työterveyspalveluja

Työterveys Wellamo Oy

Omistaja Osakkeet Omistusosuu

Lahti 596 59,6 %

Hollola 105 10,5 %

Heinola 99 9,9 %

Phhyky 80 8,0 %

Asikkala 39 3,9 %

Itti 36 3,6 %

Hartola 12 1,2 %

Sysmä 11 1,1 %

Padasjoki 7 0,7 %

Orimattila 6 0,6 %

SALPAUS kk 5 0,5 %

Kärkölä 2 0,2 %

Myrskylä 1 0,1 %

Pukkila 1 0,1 %



• Hankinnan valmistelusta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja 

hyvinvointialue yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa

• Phhyky vastaa hankinnan kokonaisvalmistelusta. Lahden kaupungin vastuulla 

hankinnan valmistelussa on erityisesti työterveys Wellamon myyntiin liittyvät 

valmistelutehtävät.

• Hankintaan kutsutaan mukaan Työterveys Wellamon omistajat. Yhteishankinnassa 

tavoitteena on löytää kaikille hankintaan osallistuville oikeat ja vaikuttavat 

työterveyspalvelut.

• Hankinnan valmisteluun otetaan työterveyshuollon substanssin asiantuntija tukemaan 

työterveyspalvelujen sisällöllistä valmistelua ja substanssia hankintamenettelyyn 

liittyvissä tehtävissä. 

• Hankintaa johtaa ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen. Lisäksi hankinnan valmistelussa 

toimivat hankintalakimies Ville Vesanto, työhyvinvointipäällikkö Marita Simola ja vs. 

henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä. Lahden 

kaupungilta hankinnan valmisteluun osallistuvat konserniohjauksen asiantuntija Sanna 

Haarala, henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta ja työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti.

Yhteishankinta



• PHHYKY:n ja yhteishankintaan osallistuvien Työterveys Wellamo Oy:n omistajien välille 

solmitaan sopimus hankintayhteistyöstä koskien työterveyshuollon palveluiden kilpailutusta

• Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa parempia sopimusehtoja hankinnoissa ja 

kustannussäästöjä hankintoihin liittyvissä prosesseissa

• Sopimuksella sovitaan sopijapuolten rooleista kilpailutuksen valmistelussa, suorittamisessa 

sekä sopimuskauden aikana

• Sopimuksella on lisäksi sovittu kilpailutuksen valmistelun ja suorittamisen kustannuksista ja 

niiden jakautumisesta sopijapuolten kesken

• Hankinnassa tavoitellaan yhtenäistä palvelusopimusta, jonka jokainen organisaatio solmii 

kuitenkin erikseen palveluntuottajan kanssa

• Hankinnalle perustetaan ohjausryhmä

Sopimus hankintayhteistyöstä



• Hankinta on tarkoituksena toteuttaa neuvottelumenettelyllä, jona kesto palvelujen haltuunottovaihe 

mukaan lukien on noin 1 vuosi. 

• Hankinnassa on tavoitteena valmistella työterveyshuollon palvelusisällöt niin, että ne sopivat sekä 

hyvinvointialueen että kuntien toiminnalle. Tarkoituksenmukaista on valmistella eri tasoisia 

palvelusisältöjä kuitenkin niin, ettei jokaiselle hankinnassa mukana olevalle organisaatiolle tule 

erilaista palvelupakettia.

• Tällaisissa hankinnoissa, joihin kytketään nyt olemassa olevan työterveysyhtiön myynti, vaikuttaa 

myytävän yrityksen arvoon ensisijaisesti hankittavan palvelujen volyymi ja sopimuskauden pituus. 

Olemme alustavasti suunnitelleet sopimuskauden pituudeksi 4 vuotta + 2v +2v optiokaudet. Mitä 

suurempi joukko on mukana hankinnassa, sitä parempi on Wellamon arvo myynnissä.

Hankintamenettely ja hankinnan valmistelu 



Hankinnan tavoitteet
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• Henkilöstön ja esihenkilöiden hyvä terveys- ja työkyky

• Painopiste ennakoivissa palveluissa

• Strateginen työkykyjohtamisen kumppanuus ja sovittu 

vaikuttavuuden seurantamalli

• Digitaalisen ja fyysisen palveluverkon tasapaino

• Sovittu yhteinen toimintamalli pitkittyvien työkykyongelmien 

ratkaisuun

• Hyvä asiakaskokemus

• Nopea palveluun pääsy

• Omistukseen tehtyjen panostusten ja arvonnousun realisointi 

osakkaiden hyväksi



Neuvottelumenettelyn alustava aikataulu



• Työterveyshuollon palveluiden hankinnan  valmistelun tueksi kilpailutetaan ensin 
ulkopuolinen työterveyshuollon palveluiden substanssiasiantuntija hankintalain kynnysarvot 
alittavana hankintana

• Ulkoisen asiantuntijan tehtävänä on tuottaa osana hankinnan valmistelua

1. Palvelukuvaus, joka sisältää hankittavan palvelun kuvauksen ja vähimmäisvaatimukset

2. Tarvittavat vastuunjakotaulukot sekä seuranta- ja vaikuttavuusmittarit tavoitetasoineen

3. Hinnoittelumallin ja hankinnan vertailuperusteiden valmistelun tuki huomioiden että 
hankintaan kytkeytyy Työterveys Wellamo Oy:n myynti 

4. Neuvotteluissa tarvittava aineisto edellä kuvattujen kokonaisuuksien osalta

Ulkopuolisen asiantuntijan kilpailutus hankinnan 
valmistelun tueksi



Hyvinvointialueelle siirtyy henkilöstöä Pelasta, Heinolasta, Sysmästä ja Etevasta

• Työterveyshuollon palvelujen yhtenäistäminen

• Työterveyshuollon tarpeiden määrittely

• Työterveyshuolto henkilöstöetuutena

• Työterveyshuollon järjestämisvelvoite alueen yrityksten työntekijöille

Kunnat ja Salapus

• Työterveyshuollon tarpeiden määrittely

• Palvelujen yhtenäisyys hankinnassa vs. organisaatioiden tarpeet

Palvelujen yhtenäistäminen



1. Henkilöstön mukaan ottaminen valmisteluun

2. Työterveys Wellamon osaamisen ja henkilöstövoimavarojen säilyminen

3. Palveluverkko ja organisaatioiden odotukselle sen kehittämiselle

4. Vaikuttavuuden hankinta - seurantamalli

5. Palvelujen yhtenäisyys yhteishankinnassa

6. Yhteishankinnassa mukana olevien yhteistyö hankinnan valmistelussa ja 

sopimuskaudella

Kriittisiä kysymyksiä



Kiitos!


