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• Arvioitiin vaihtoehtoja ylimaakunnalliselle ICMT-yhteistyölle (kevät 2018)
• Mukana PPSHP, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Istekki Oy, Lapit Oy ja konsulttina Deloitte

• Selvityksen keskeinen suositus oli ns. yhden yhtiön malli Istekin pohjalle
• Istekki laajenisi myös Pohjois-Suomen ICT-inhouse –toimijaksi
• Pohjois-Pohjanmaan maakunta hankkisi merkittävän omistusosuuden Istekistä
• PPSHP:n ja myöhemmin maakunnan ICT-palvelut siirtyisivät liikkeenluovutuksella

Istekin hoidettaviksi

• Lisäksi esitettiin, että PPSHP ja Pohjois-Pohjanmaan liitto hankkisivat
ensimmäisessä vaiheessa pienosakkuuden Istekki Oy:stä

Taustaa - edellinen maakuntavalmistelu



• PPSHP:n päätös Istekin omistajuudesta kesäkuussa 2018 (hallitus 11.6.2018)
• Aluksi pienosakkuus – mahdollisti palveluiden ostot inhouse-periaatteella
• Päätettiin jatkaa selvitystä ja neuvotteluja yhteistyön laajentamisesta strategiseksi

omistajuudeksi – mahdollistaisi vahvan omistajaohjauksen yhtiössä

• Suunnitelmat yhteistyön laajentamisesta kariutuivat keväällä 2019
maakuntauudistuksen kaaduttua

PPSHP Istekin omistajaksi



• PPSHP:n hallitus 16.6.2020, 14.12.2020 ja  hallituksen iltakoulu 26.3.2021
• ICT-palveluiden lähivuosien haasteet

• OYS2030, hyvinvointialueen käynnistyminen, muut kasvavat digitalisaation tarpeet
• PPSHP:n ja alueen tietohallintoresurssit ja -osaaminen eivät riitä kaikkien tarpeiden

ja odotusten toteuttamiseen – suuri resurssi- ja osaamisvaje

• Vaihtoehtoiset toteutustavat
• Kehitetään nykyistä toimintaa
• Kumppanoidutaan vahvemmin jonkun markkinatoimijan kanssa
• Kumppanoidutaan vahvemmin jonkun ict-inhouse -toimijan kanssa

Toimenpiteet käynnistyvät uudelleen



• Kumppanoidutaan vahvemmin jonkun ICT inhouse -yhtiön kanssa
• PPSHP osakkaana: LapIT Oy, 2M-IT Oy ja Istekki Oy, lisäksi alueella toimii Kuntien

Tiera Oy ja Joki-ICT Oy
• Aikaisempien selvitysten pohjalta päädyttiin esittämään yhteistyön laajentamista

Istekin kanssa

• Hallituksen päätös valmistelu- ja suunnitteluprojektista 8.4.2021

• Valmistelua on tehty tiiviisti yhteistyössä hyvinvointialueen suunnittelun kanssa
• POPsoten työvaliokunta 12.4.2021 ja suppea poliittinen ohjausryhmässä 16.4.2.2021

puolsivat selvityksen tekemistä
• Selvityksen rahoitus saatiin POPSote rakennerahasta

Esitys etenemisestä



• PPSHP:n omistusosuuden kasvattaminen Istekissä
• Pääomistajan asema (omistusosuus yli 15 %)
• Nykyiset pääomistajat

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PSSHP 31,5 %
• Kuopion kaupunki 31,5 %
• Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri PSHP 31,5 %

• ICT-toimintojen liikkeen luovutus kesäkuussa 2022

Päätösesitys



• Istekin nykyiset pääomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti PPSHP:n
omistusosuuden kasvattamiseen ja se olisi yhtiön strategian mukaista

• Nykyisten pääomistajien ja PPSHP esitys toimenpiteistä, joilla PPSHP:stä tulisi
yhtiö neljäs pääomistaja

• PPSHP ostaa yhtiön osakkeita Kuopion kaupungilta
• PPSHP merkitsee suunnatusta osakeannista yhtiön osakkeita liikkeen luovutuksessa

siirtyvän liiketoiminnan arvolla (apportti)

• Lisäksi PSHP yhtiön suurimpana asiakkaana kasvattaisi omaa suhteellista
omistusosuuttaan hankkimalla osakkeita PSSHP:ltä

• Järjestelyjen jälkeen pääomistajien omistusosuudet olisivat noin:
PSHP 31 % - PSSHP 25 % - PPSHP 22 % - Kuopio 15 %

Omistusosuuden kasvattaminen



• Inhouse-yhtiön osakkeen arvon määritys on vaikeaa

• Nykyiset pääomistajat ja PPSHP esittävät, että em. järjestelyissä yhtiön
osakkeen hintana käytetään arvoa 4 500 €/osake

• PPSHP:n Kuopion kaupungilta ostettavien osakkeiden hinta olisi 5,85 miljoonaa
euroa

• PPSHP:n apportilla merkittävien osakkeiden arvo olisi noin 4,0 miljoonaa euroa

Osakkeen arvon määräytyminen



• Liikkeen luovutus koskee noin 40 henkilöä

ICT-toimintojen liikkeen luovutus

Tietotekniikkapalvelut
* Päätelaitteiden elinkaaren hallinta
* IT-infrastruktuuri
* Tietoliikenne
* Loppukäyttäjien tuki
* Käyttövaltuuksien hallinta
* Tiedolla johtamisen tekniset ratkaisut
* Microsoft-teknologiat
* Palvelunhallinnan järjestelmät
* Integraatiot
* Tulostus
* Tietoturvan tekninen toteuttaminen

Tietojärjestelmät
Toimialasidonnaiset (TOSI) ja
toimialariippumattomat (TORI)
* Sovellustuki
* Tekninen ylläpito
Toimialariippumattomat (TORI) tietojärjestelmät
* Palvelun suunnittelu ja elinkaaren hallinta



Jäljelle jäävät ICT-toiminnot

ICT-palveluiden suunnittelu
ja tuottaminen

ICT-palveluiden järjestäminen
ja toiminnan kehittäminen

Nykyiset tehtävät Tehtävät jatkossa

Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen ICT-suunnittelun kanssa



Jäljelle jäävät ICT-toiminnot

Palveluiden järjestäminen ja hallinta
• ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalvelut
• Toimittajayhteistyö
• Käyttäjätarpeet

Tietohallintotehtävät
• Tietohallintostrategia ja merkittävät ICT-linjaukset
• Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
• ICT-kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta

sekä sisäinen laskutus

Digitalisaation edistäminen
• Arkkitehtuurit ja tietoturva
• Toiminnan muutoksen tuki
• ICT-projektit ja projektisalkun hallinta



K I I T O S !

ilkka.haataja@ppshp.fi


