
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirien tiivistämishanke



• Tays Alustayhtiö Oy rekisteröity yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 1.3.2019
 on nyt itsenäinen oikeushenkilö, joka voi mm. tehdä sopimuksia

• Suunnatun osakeannin jälkeen osakkaita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (50 %) ja Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiri (50 %)

• Hallitus

• Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen, hallituksen 
puheenjohtaja (varajäsen Pshp:n hallituksen jäsen Leo Lähde) 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja Kari Kaistinen, varapuheenjohtaja 
(varajäsen Khshp valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Mansikkamäki)

• Hallintojohtaja Vuokko Ylinen (varajäsen tietohallintojohtaja Antti Jokela)

• Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki (varajäsen johtajaylihoitaja Kirsi Leino)

• Pääluottamusmies Tiina Samanen, henkilöstön edustaja (varajäsen luottamusmies Antti Mali)

• Alustayhtiön hallituksen ensimmäinen kokous oli 1.4.2019

• Hallitus valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi projektijohtaja Petrus Kukkosen

• Alustayhtiö hallitus käsittelee asioita valmisteluorganisaation esityksistä ja antaa lausuntoja yhtiön 
toimialaan kuuluvissa asioissa. 

Tays Alustayhtiö Oy:n tilanne



Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön 

tiivistämishanke



1. Yhteistyön tiivistämisen 

tavoitteet 



• Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan koko erityisvastuualueen osalta asiakkaille ja potilaille 
parempaa palvelujen saatavuutta sekä konkreettisia hyötyjä ammattilaisille ja omistajille.

• Ehdotuksena on edetä yhteistyön tiivistämisessä vaiheittain huomioiden kunkin 
sairaanhoitopiirin ja niiden omistajien tavoitteet ja valmius yhteistyön tiivistämiseen

• Kaikkien sairaanhoitopiirien tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää yhteistyössä 
erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja ja –käytäntöjä. 

• Lisäksi kaikki piirit ovat asettaneet tavoitteeksi tiiviin yhteistyön erikoissairaanhoidon 
suurimpien kehityshaasteiden ratkaisemisessa yhteisvoimin.

• Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat asettaneet tavoitteekseen yhteisen 
erikoissairaanhoidon palvelutuotannon tarkoituksen mukaisessa laajuudessa.

Yhteistyön keskeiset tavoitteet



Yhteistyön keskeiset tavoitteet

► Sujuvat, moniammatilliset hoitoketjut – väestön tarpeen mukaiset palvelut

► Nopea, oikea-aikainen, vaikuttava ja turvallinen moniammatillinen hoito

► Hoidon ja palvelujen integraatio perusterveydenhuollon kanssa

► Asiakaslähtöiset ja käyttäjäystävälliset digipalvelut osana hoitoa

► Tiede turvallisen ja vaikuttavan hoidon perustana

► Erinomainen palvelukokemus

► Innostavat tehtävät, monipuoliset uravaihtoehdot sekä laajat mahdollisuudet osaamisen ja 
työn kehittämiseen – kliininen työ, tiede, koulutus ja johtaminen

► Paras koulutussairaala kokonaisuus – houkutteleva työnantaja 

► Osaamisen ja osaajien arvostaminen – poikkitieteellisyys ja kansainvälinen yhteistyö

► Kustannustehokas erikoissairaanhoidon palveluntuottaja

► Sairaaloiden profiloituminen erityispalveluissa

► Keskinäisen kilpailun poistaminen – esim. potilaat ja osaajat

► Kaikki resurssit tehokkaaseen käyttöön – esim. tilat ja teknologia

► Omistajien peruspalveluiden rahoituspohjan vahvistuminen

Omistajat

Parhaat
ammattilaiset

Potilaat /  
asiakkaat



2. Tays alustayhtiön rooli 

sairaanhoitopiirien yhteisenä 

kehitysyhtiönä



• Tays alustayhtiö Oy (”Kehitysyhtiö”) roolitetaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien omistamaksi kehitysyhtiöksi.

• Keväällä 2019 perustetun Tays alustayhtiö Oy:n jatkaminen kehitysyhtiönä edellyttää nykyisten osakkaiden välisten sopimusten uusimista.

• Päätöksenteko alustayhtiön muuttamisesta kehitysyhtiöksi esitetään tapahtuvan syyskuussa 2019 sairaanhoitopiirien valtuustojen toimesta.

• Kehitysyhtiö toimii sairaanhoitopiirien yhteisten, erikseen sovittujen kehityspalvelujen toteuttajana ja vastaa yhteistyötä koskevien tavoitteiden 

toteuttamiseen liittyvästä valmistelusta sekä toimeenpanon tuesta.

• Kehitysyhtiötä ohjataan asiakas- ja omistajaohjauksen kautta ja sen hallituksessa on mukana erikseen määritetysti sairaanhoitopiirien viranhaltija- ja 

poliittisten elinten sekä henkilöstön edustus. 

• Kehitysyhtiö ei tee päätöksiä sairaanhoitopiirien puolesta. Kehitysyhtiön valmistelemiin asiakokonaisuuksiin liittyvä päätöksenteko ja toimeenpano 

tapahtuu sairaanhoitopiireissä.

• Erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa koskevaa palvelutuotannon kehittämistä ja uudistamista toteutetaan sairaanhoitopiirien päätöksillä alustayhtiön 

valmistelemana. 

• Ehdotus kehitysyhtiön tehtävistä on muodostunut sairaanhoitopiirien ja maakuntien asiantuntijoiden sekä henkilöstöedustajien 

skenaariotyöskentelyssä. Skenaariotyöskentelyyn osallistui yli 100 henkilöä. Jatkovalmistelu tulee toteuttaa yhteistyössä ko. toimintojen 

vastuuhenkilöiden ja henkilöstön kanssa.

Tays alustayhtiö Oy:n tehtävä 2020 alkaen



Strategia, palveluverkon hallinta, 

budjetti, valvonta, omistaminen ja 

merkittävät investoinnit

(kunkin piirin vastuulla)

Nykyiset ja mahdolliset uudet 

yhtiömuotoiset palvelutuottajat (rajatusti) 

vastaavat määritetyn 

palvelukokonaisuuden tuottamisesta 

sairaanhoitopiirien ohjauksessa ja 

omistuksessa.

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Vastaa erikseen sovittavista SHP:n

yhteisistä kehityspalveluista ja 

kehitysasioiden valmistelusta. 

Päätöksenteko ja toimeenpano 

sairaanhoitopiirien toimesta.

KHSHP:n, EPSHP:n ja PSHP 

vastaavat esh-palvelujen 

tuottamisesta.

Palvelutuotantoa kehitetään 

yhteistyössä hoitoketjujen ja 

kansallisten keskusten kautta.

PSHP

itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:

Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta

Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

KHSHP

itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:

Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta

Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

EPSHPKHSHP

EPSHP

itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:

Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta

Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

Tays alustayhtiö OY

Roolin muuttuminen kehitysyhtiöksi 1.1.2020

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

Uudet 

toiminnot

Vaihe 1

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

Tays alustayhtiö Oy:n uusi rooli 

kehitysyhtiönä ja asema 

sairaanhoitopiirien 

organisaatiossa

PSHP, KHSHP ja EPSHP

Päätöksenteko 9/2019

• Tays alustayhtiö Oy:n 

muuntaminen kehitysyhtiöksi

• Kehitysyhtiön tehtävät ja 

palvelut

Valmistelu 9-11/2019

• Toiminta

• Talous

• Henkilöstö

Päätökset 

talousarviovaikutuksista 

12/2019

Perustaminen 1/2020

PSHP:n ja KHSHP:n yhteisen 

palvelutuotannon kuvaus s. 20



Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Vastaa erikseen 

sovittavista SHP:n

yhteisistä kehityspalveluista 

ja kehitysasioiden 

valmistelusta. 

Päätöksenteko ja 

toimeenpano 

sairaanhoitopiirien 

toimesta.

PSHP

itsenäinen palvelutuotanto

KHSHP

itsenäinen palvelutuotanto

EPSHPKHSHP

EPSHP

itsenäinen palvelutuotanto

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

YKSITYISKOHTAISEMPI 

KUVAUS KEHITYSYHTIÖSTÄ 

JA SEN TEHTÄVISTÄ

• Digisairaala

• Hankinnat

• Henkilöstö ja 

osaaminen

• ICT ja 

lääketieteellinen 

teknologia

• Juridiikka ja muut 

asiantuntijapalvelut

• Lääkehuolto

• Koulutus ja opetus

• Tilapalvelujen 

kehittäminen

• Palvelutuotannon 

kehittäminen & 

palvelumuotoilu

• Tietojohtaminen

• Tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoiminta

• Viestintä

Kehitysyhtiö - Tays alustayhtiö OY

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

Uudet 

toiminnot

Vaihe 1

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

PSHP:n ja KHSHP:n yhteisen 

palvelutuotannon kuvaus s. 20

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto



4. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirien yhteinen 

erikoissairaanhoidon 

palvelutuotanto



 Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat asettaneet tavoitteekseen esh-palvelutuotannon laajan yhteistyön 

ja yhteisen organisaation palvelutuotannon toteuttamiseen.

 Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat ehdottamassa yhteisen erikoissairaanhoidon palvelutuottajan 

perustamista kehitysyhtiövaiheen yhteydessä tai sen jälkeen

 yhtiönä tai osuuskuntana

 liikelaitoskuntayhtymänä

 Palvelutuotantoa siirretään vaiheittain tarkoituksenmukaiselta osin yhteiseen organisaatioon erillisin päätöksin. 

Toimeenpanon täsmennetty tapa ja sisältö esitetään päätöksentekoon Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirien hallituksille ja valtuustoille syyskuussa 2019.

 Yhteinen palvelutuotanto voisi alkaa vaiheittain vuosina 2020-2021.

 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei tässä vaiheessa näe tarkoituksenmukaiseksi yhtenäistää palvelutuotantoaan 

uuteen organisaatioon.

 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kiinnostunut kehittämään ja osallistumaan toimintatapojen ja prosessien 

yhtenäistämiseen.

Erikoissairaanhoidon palvelutuotannon yhteistyön tiivistäminen



Fokussairaalat palvelutuotannossa

Fokussairaaloita voidaan toteuttaa asiakkaan, tuotantoprosessin tai talouden näkökulmasta

◦ Asiakkaalle voidaan luoda hoitoketjun ja palvelutarpeen näkökulmasta palvelu/osaamiskeskittymä/virtuaali

sairaala (esim. selkäkeskus).

◦ Tuotantoprosessin näkökulmasta voidaan luoda keskuksia, jotka tuottavat palveluja hoidon pääprosesseille (esim. 

kuvantamiskeskus).

◦ Talouden näkökulmasta voidaan luoda toiminnallisia kokonaisuuksia tilanteissa, joissa taloudellinen eriyttäminen 

tai markkinaehtoisuus edellyttää sitä.

 Uusia mahdollisia fokussairaaloita perustetaan palvelutuotannon tarpeen näkökulmasta vain määritettyyn 

tarpeeseen. Tavoitteena ei ole pirstaloida erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, vaan säilyttää eheä 

palvelukokonaisuus.

 Uusia fokussairaala / osaamiskeskuksia / virtuaalisia fokussairaaloita voivat olla esim. urologia-, kuntoutus-, 

kuvantamis- ja silmäkeskus.

 Mikäli tarvetta taloudelliseen eriyttämiseen ei ole, fokussairaala tyyppinen toiminta voidaan organisoida osaksi 

yhteistä palvelutuotantoa. 

 Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit käyttävät palvelutuotannossa omistamiensa yhtiöiden palveluja 

(Coxa, Sydänsairaala, Fimlab). Nykyiset fokussairaalat säilyvät osana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernia. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on omistajana myös Coxassa ja hyödyntää sen esh-palveluja osana 

palvelutuotantoaan. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää osittain Sydänsairaalan palveluja.



Strategia, palveluverkon hallinta, 

budjetti, valvonta, merkittävä 

julkisenvallankäyttö, omistaminen ja 

merkittävät investoinnit ja 

viranomaistehtävistä vastaaminen

(kunkin piirin vastuulla)

Nykyiset ja mahdolliset uudet 

yhtiömuotoiset palvelutuottajat (rajatusti) 

vastaavat määritetyn 

palvelukokonaisuuden tuottamisesta 

sairaanhoitopiirien ohjauksessa ja 

omistuksessa.

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Toimii erikseen sovittujen SHP:n

yhteisten kehityspalveluista ja 

kehitysasioiden valmistelusta. 

Päätöksenteko ja toimeenpano 

sairaanhoitopiirien toimesta.

Yhtenäinen palvelutuotanto

Palvelutuotantoa siirretään vaiheittain tarkoituksen mukaiselta 

/ merkittäviltä osin yhteiseen organisaatioon

Asiakastarpeiden / hoitolinjojen mukaiset prosessit/ 

osaamiskeskukset väestövastuuperiaatteella

Vastaa KHSHP:n ja PSHP:n esh-

palvelutuotannosta tarkoituksen 

mukaisilta osin.

EPSHP itsenäinen 

palvelutuotanto.

EPSHPKHSHP

EPSHP

itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:

Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta

Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

• Digisairaala

• Hankinnat

• Henkilöstö ja osaaminen

• ICT ja lääketieteellinen 

teknologia

• Juridiikka ja muut 

asiantuntijapalvelut

• Lääkehuolto

• Koulutus ja opetus

• Tilapalvelujen kehittäminen

• Palvelutuotannon kehittäminen 

& palvelumuotoilu

• Tietojohtaminen

• Tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoiminta

• Viestintä

Kehitysyhtiö - Tays alustayhtiö OY

Itsenäinen palvelutuotanto Itsenäinen palvelutuotanto

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

Uudet 

toiminnot

PSHP:n ja KHSHP:n yhteinen 

palvelutuotanto

• Päätös selvityksestä ja 

valmistelusta 9/2019

• Päätöksenteko toimeenpanosta 

12/2019 – 6/2020

• Toimeenpanon valmistelu 

12/2019 – 12/2020

• Palvelutuotanto organisaation 

perustaminen 2020 - 2021

Vaihe 2

Yhteisen palvelutuotannon 

organisoituminen 

vaihtoehtoisesti

a) Osuuskunta tai Yhtiö

b) Liikelaitoskuntayhtymä

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

50-100%

0-50%



5. Valmistelun tiekartta ja 

aikataulu 2019



9/2017 – 6/2019
Yhteistyön tiivistämisen valmistelu

9-12/2019 VALMISTELU
PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon valmistelu

1/2020 KEHITYSYHTIÖN 
TOIMINNAN ALOITUS
PSHP, KHSHP ja EPSHP

2020 – 2021 YHTEISTYÖN TIIVISTYMINEN 
KEHITYSYHTIÖN AVULLA

PÄÄMÄÄRÄ 2022

9/2019 PÄÄTÖKSENTEKO
Tays alustayhtiön roolin 
muuttaminen PSHP, KHSHP ja EPSHP 
yhteiseksi kehitysyhtiöksi 

1-6/2019
Yhteistyön tiivistämisen valmistelu

PSHP, KHSHP ja EPSHP YHDESSÄ PSHP ja KHSHP YHDESSÄ 

PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon 
vaiheittainen aloitus

PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon 
laajeneminen

Yhteistyön vaiheittainen tiivistäminen
”Tiekartta”




