
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön 

tiivistämishanke

Kansanedustajatapaaminen 2.9.19



KHSHP, PSHP ja EPSHP tunnuslukuina



Yhteistyöselvityksen ensimmäinen vaihe

Syksy 2017 - Kevät 2018



Selvityksen lähtökohdat 2017

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien näkemyksen mukaan sairaanhoitopiireillä on 

yhdessä paremmat mahdollisuudet vastata merkittäviin toimintaympäristömuutoksiin, kuten:

• Kiristyvä kilpailu ja tuottavuusvaateet

• Asiakkaiden muuttuvat odotukset

• Osaamisen kehittyminen

• Digitalisaatio ja teknologiset muutokset

• Lääketieteen muutokset ja uudet hoitomuodot

• Kilpailu osaajista



Yhteistyöselvityksen toinen vaihe

Syksy 2018 – kevät 2019



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



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 ”Tiekartta”



Yhteistyön tiivistämisen vaihtoehdot

• Yhteistyömuodon  

vaihtoehtoja arvioitiin 

EY-selvityksen 

yhteydessä yhteistyön 

tavoitteiden 

näkökulmasta

• Yhteistyön tiivistämisen 

näkökulmasta useampi 

yhteistyömalli arvioitiin 

mahdolliseksi

Tulevan toimintamallin arviointi

Osuuskunta*

Osakeyhtiö*

Sopimusyhteistyö

Tähtisairaala

Yhteistyön 
tiivistäminen 

Yhteistyö 
nykyisessä
laajuudessa

Alustayhtiön 
perustaminen

Tays-kehitysyhtiö OY

Liikelaitos-
kuntayhtymä*

PSHP/KHSHP yhteinen 
palvelutuotanto

* PSHP/KHSHP yhteisen palvelutuotannon 

vaihtoehtoiset juridiset muodot

Sairaanhoitopiirien 

organisaatioiden ml. liikelaitosten 

välinen sopimusyhteistyö



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

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 

palvelutuottaja.

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

Tays kehitysyhtiö OY

Itsenäinen palvelutuotanto Itsenäinen palvelutuotanto

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

Uudet 

toiminnot

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%
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Kehitysyhtiön käsittely SHP -toimielimissä



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

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 

palvelutuottaja.

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

Tays kehitysyhtiö OY

Itsenäinen palvelutuotanto Itsenäinen palvelutuotanto

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

Uudet 

toiminnot

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%



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

yhteisen organisaation palvelutuotannon toteuttamiseen.

 Palvelutuotantoa siirretään vaiheittain tarkoituksenmukaiselta osin yhteiseen tuotantomuotoon erillisin päätöksin. 

Toimeenpanon täsmennetty tapa ja sisältö esitetään Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien hallituksille ja 

valtuustoille syksyllä 2019.

 Yhteinen palvelutuotanto toteutetaan vaiheittain vuosina 2020-2021.

 Yhteisen palvelutuotannonalueet:

 Toimeenpanovaihe: Kuvantaminen, KLF, KNF

 Esiselvitys

 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ( Ortopedia, traumatologia, fysiatria, kuntoutus, käsikirurgia )

 Urologia

 Muita myöhemmin  selvitettäviä 

 silmäkeskus, haavakeskus, verisuonikirurgian, toimenpideradiologia ja lastenpsykiatria

 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei tässä vaiheessa näe tarkoituksenmukaiseksi siirtää palvelutuotantoaan 

yhteiseen organisaatioon.

Yhteistyö palvelutuotannossa



Kiitos!


