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Arvoisa Attendo Suomen terveyspalvelujen sopimuskumppani,
Terveystalo ja Attendo Terveyspalvelut Oy allekirjoittivat toukokuussa 2018 sopimuksen Attendo
Terveyspalvelut Oy:n ja Attendo Kuntaturva Oy:n liiketoiminnan siirtymisestä Terveystalolle.
Yhdistyminen on saanut 14.12. Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Attendo Terveyspalvelut on noin kahden viikon kuluessa tapahtuvan juridisen vahvistuksen jälkeen osa
Terveystaloa, joka on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Siirtyvä liiketoiminta sisältää Attendon
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyspalvelut sekä henkilöstöpalveluiden ja
suunterveyden liiketoiminnot sekä Kuntaturva-kokonaisuuden. Attendon palvelut täydentävät
Terveystalon osaamista ja palveluita sekä verkostoa. Jatkossa Terveystalo on paitsi Suomen suurin
terveyspalveluyritys myös yksi Suomen suurimpia suunterveyden palveluntuottajia, yhteensä yli 40
suunterveyden toimipaikkaa 26 paikkakunnalla. Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö, jonka
omistuksesta tällä hetkellä yli 80 % on suomalaista.
Hoidon vaikuttavuus ja laatu ovat Terveystalon strategian keskiössä. Seuraamme, mittaamme ja
analysoimme toimintamme tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta palvellaksemme meidät valinneita asiakkaita
jatkuvasti paremmin. Laadun ja vaikuttavuuden lisäksi olemme edelläkävijä digitaalisten terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä asiakkaillemme.
Yhdistyminen laajentaa osaaja- ja toimipaikkaverkostoamme ja vahvistaa siten lääkäriresurssejamme ja
valmiuksiamme toimittaa sovitut palvelut ajantasaisesti sekä laadukkaasti. Asiakkaamme hyötyvät
vahvemmasta maanlaajuisesta toimijasta, joka kykenee tuottamaan kustannustehokkaita ja
monimuotoisia palveluita sekä toimivia hoitoketjuja eri asiakkuusryhmille ja eri elämäntilanteisiin.
Toiminta jatkuu normaalisti
Mahdollinen yritysjärjestely ei vaikuta Attendon sopimuksiin asiakkaiden kanssa, vaan ne siirtyvät
sellaisenaan uudelle omistajalle. Yritysjärjestely jatkaa kotimaisen omistajuuden vahvistumisen trendiä
yksityisissä terveyspalveluissa. Palvelut jatkuvat aikaisemman käytännön mukaisesti samoissa
toimipaikoissa kuin ennenkin. Attendon ajanvaraus toimii toistaiseksi entiseen tapaan.
Kokonaisulkoistuksissa Attendo jatkaa Terveystalon alihankkijana hoivapalveluiden tuottajana, mikäli
palveluja on kuntaturvakunnissa ostettu Attendo Oy:ltä. Attendo Kuntaturva Oy:n tuottamat hoivapalvelut
henkilöstöineen siirtyvät Terveystalolle.
Lisätietoja asiasta ja ohjeita asiakkaille olemme koonneet sivulle www.terveystalo.com/attendo
Vastaamme mielellämme mahdollisiin yhdistymistä koskeviin kysymyksiinne osoitteessa
attendo@terveystalo.com.
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Matias Pälve
johtaja, Attendo Terveyspalvelut Oy
Terveystalo lyhyesti:
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo
on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia
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perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.
Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät
ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa
yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000
terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla
on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com
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