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• Uudenmaan erillisratkaisun pääpiirteet
• Erillisratkaisun tuomat haasteet tukipalveluiden järjestämiselle
• HUSin asema tukipalveluiden tuotannossa Uudellamaalla
• Sairaalatekniikan palveluiden tuottaminen Uudellamaalla ja HUS Kiinteistöt 

Oy:n rooli
• Esimerkkejä Uudenmaan hyvinvointialueiden tilanteesta tukipalveluiden 

suhteen
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ESITYKSESSÄ KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA



• Termiä ”tukipalvelut” käytetään monissa merkityksissä ja rajauksissa
• Käytössä myös termi ”runkopalvelut” (mm. VSSHP, potilaan lähellä 

tuotettavat palvelut)
• HE 241/2020 vp. s. 891, voimaanpanolain 18 § yksityiskohtaiset perustelut 
• ”Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja 

terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten 
esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja 
hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, 
ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja 
kuvantamispalvelut.”

• Tässä esityksessä käsittelen tukipalveluja HE:n mukaisena kokonaisuutena, 
koska niiden järjestämisen ongelmat ovat samankaltaisia
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TUKIPALVELUIDEN KÄSITE



• PM Sipilän hallituksen sote-uudistukseen liittyvä Uudenmaan liiton hallinnoima maakunnan 
perustamishanke

• Uudenmaan maakunta olisi TAHE- ja ICT-palveluissa tukeutunut HUSin nykyisiin järjestelmiin –
valmistelu TAHE-palvelukeskuksen perustamiseksi

• Diagnostisissa tukipalveluissa ja lääkehuollossa HUSin nykyinen palvelutuotanto olisi siirtynyt 
maakuntaan

• Muissa tukipalveluissa hankkeessa toteutettiin kartoitus Uudenmaan tukipalvelutuotannosta, 
siirtyvistä palveluista ja hahmotettiin maakunnan palvelutuotannon rakennetta

• Valmistelutyössä tunnistettiin tehostamispotentiaalia tukipalvelurakenteessa
• Selvää ylikapasiteettia mm. ravintohuollossa

• Hankkeen loppuraportti Uudenmaan liiton verkkosivuilla: https://uudenmaanliitto.fi/wp-
content/uploads/2021/10/Uusimaa_2019_-hankkeen_keskeiset_nostot_ja_johtopaatokset.pdf
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HISTORIAA: UUSIMAA2019
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UUDENMAAN 
ERILLISRATKAISUSTA
• Uudellemaalle muodostetaan neljä 

hyvinvointialuetta

• HUS muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi

• Jatkossa puhutaan HUS-yhtymästä, ruotsiksi HUS-
sammanslutning

• Omistajina Helsingin kaupunki ja neljä 
hyvinvointialuetta

• Koko ”nyky-HUSin” toiminta siirtyy sellaisenaan 
”uuteen HUSiin”

• Palvelutuotanto jatkuu entisellään

• Työsuhteet jatkuvat entisellään

Lähde: STM Viestintä

Länsi-Uusimaa 
460000 as.

Keski-Uusimaa 
200000 as.

Itä-Uusimaa 
100000 as.

Helsinki 
650000 as.

Vantaa ja 
Kerava 

265000 as.



• Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet vastaavat 
tukipalvelujensa järjestämisestä

• Uudenmaan hyvinvointialueille ei oletusarvoisesti siirry mitään nykyistä, 
olemassaolevaa kuntayhtymää
• Ei mahdollisuutta tukeutua suoraan esim. sulautuvan sairaanhoitopiirin 

tukipalveluinfraan
• Poikkeuksena pääsäännöstä Helsingin kaupunki, joka jatkaa nykyisellään 

ja Keski-Uudenmaan HVA, jonne siirtyy vapaaehtoinen Keusote-
kuntayhtymä

• HUSin kiinteistökanta jää HUS-yhtymän omistukseen è hyvinvointialueilla ei 
pääsääntöisesti omaa kiinteistökantaa
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ERILLISRATKAISUN OMINAISPIIRTEISTÄ 
TUKIPALVELUIDEN KANNALTA



• HUS-yhtymä on hyvinvointiyhtymä, mutta sillä on ”tavallisesta” 
hyvinvointiyhtymästä poiketen myös lakisääteistä järjestämisvastuuta

• Mm. vaativa erikoissairaanhoito, ensihoito jne.
• HUS-yhtymä järjestää itse omat tukipalvelunsa
• HUS voi tarjota perussopimuksessa määritellyin edellytyksin tukipalveluja 

jäsenilleen ja myös muille tahoille 
• Hankinta- ja kilpailulainsäädäntö määrittävät rajoja

• HUS on lähtötilanteessa merkittävä tukipalveluiden tuottaja etenkin 
lääkinnällisissä tukipalveluissa
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HUSIN ROOLI TUKIPALVELUTUOTANNOSSA



• HUS-yhtymän sallittu tehtäväkenttä määrittyy HUS-yhtymän perussopimuksen 
kautta

• 3.2 § ”HUS-yhtymä voi tarjota jäsenilleen muita tehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja tai niitä tukevia palveluja sekä olla osakkaana 
tai jäsenenä yhteisöissä, jotka edistävät HUS-yhtymän tehtäviin liittyviä 
tavoitteita tai toimintoja.”

• 3.3 § ”HUS-yhtymä voi tarjota tehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja tai niitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenilleen edellyttäen, 
että palveluista saatava korvaus kattaa täysimääräisesti niistä aiheutuvat 
kustannukset.”

• Em. vapaaehtoisten tehtävien hoitaminen ei saa vaarantaa yhtymän 
lakisääteisiä tehtäviä
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TUKIPALVELUT HUS-YHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSESSA



HUSin yhteistoiminta tukipalveluissa nykytilanteessa prosenttiosuuksina
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HUSin yhteistoiminta tukipalveluissa nykytilanteessa euroina
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• Diagnostiset palvelut (laboratorio, kuvantaminen) ja lääkehuolto 
Uudellamaalla kokonaisuudessaan HUSin tuottamia
• Palvelut tuotetaan myös Kymsotelle ja Eksotelle

• Merkittävä prosentuaalinen osuus palvelutuotannosta myös välinehuollossa 
ja apuvälinepalveluissa

• Logistiikassa myös euromääräisesti merkittävää palvelumyyntiä (~30 M€)
• ICT-palveluissa HUS tuottaa yksittäisiä palvelukokonaisuuksia (mm. Tietoallas) 

jäsenilleen, mutta Uudellamaalla ei ole kattavaa tietohallinnon alueellista 
toimijaa (vrt. 2M-IT, Istekki)
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YHTEENVETONA HUSIN TUOTTAMISTA 
TUKIPALVELUISTA



• Merkittävänä yhteisenä palvelutuottajana Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
• Pääomistajina HUS (50,4 %) ja VSSHP (26,4 %)
• Muita omistajia Uudellamaalla Helsingin, Espoon, Vantaan, Sipoon, 

Loviisan, Raaseporin ja Hangon kaupungit ja Keski-Uudenmaan sote-ky
• Omistajana myös Kymsote

• Palveluiden käyttö edellyttää omistajuutta, joka ei siirry automaattisesti 
hyvinvointialueille
• Nykyiset palvelusopimukset vastaavasti siirtyvät

• Neuvottelut käynnissä palvelutuotannon jatkumisesta hyvinvointialueilla
• Yhtiöllä vähäisessä määrin myös muuta, kuin sote-tekstiilihuoltoa
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TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT
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KIINTEISTÖPALVELUT 
UUDELLAMAALLA
• HUS Kiinteistöt Oy on HUS Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (1.1.2023 alkaen HUS-Yhtymä) kokonaan 
omistama tytäryhtiö ja hankintayksikkö.

• Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia 
kiinteistöpalveluja.

• Yhtiön vahvuutena on erinomainen tietämys 
sairaalatoiminnasta ja -kiinteistöistä sekä kiinteistöjen koko 
elinkaaren kattava palvelutarjooma.

• Yhtiön toimipisteverkko kattaa koko Uudenmaan. Yhtiön 
henkilökunta on päivittäin läsnä neljällä hyvinvointialueella 
ja Helsingissä.

• Yhtiö tuottaa tällä hetkellä palveluja Jorvin kampuksella 
sijaitsevalle Espoon sairaalalle ja sopimus siirtyy Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023
26.5.202213



TUOTETTAVAT PALVELUT
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40 hlö
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RAKENNUTTAMIS-
PALVELUT

Liikevaihto 165,8 M€

Suuret
uudisrakennus- ja

peruskorjaus-
investointihankkeet.

noin 35 kpl yli 0,5M:n 
hanketta käynnissä

189 hlö

KIINTEISTÖ-
PALVELUT

Liikevaihto 26,7 M€

Kiinteistöjen hoito ja
huolto.

Irtaimisto- ja
laitekunnossapito.

yli 50 000 hoidettua
palvelupyyntöä

vuosittain.

33 hlö

KUNNOSSAPITO-
PALVELUT

Liikevaihto 39,4 M€

Korjausrakentaminen, 
pienet investoinnit, 
hätäkorjaukset ja

sisäympäristöasiat.

Kunnossapitotyöt ja
pienkorjaukset.

noin 900 hanketta
vuosittain.

8 hlö

ASUNTO-
PALVELUT

Henkilöstöasuntojen
vuokraaminen, 
hallinnointi ja
kunnossapito.

noin 1400
henkilöstöasuntoa.

82 hlö

TURVA-
PALVELUT

Liikevaihto 9,6 M€

Keskitetyt sairaaloiden
turvallisuuteen liittyvät
tehtävät ja palvelut.

yli 7000
hälytystehtävää

vuosittain.

Liikevaihto 3,8 M€



TOIMINTA-ALUE

15

+ ERVA-ALUE
(PäijätSote, 
KymSote ja 

EKSote)
22

sairaalaa 
Uudellamaalla

8 sairaalakampusta



• Hyvinvointialueen tukipalvelurakenne täytyy pääosin muodostaa alusta pitäen
• Haasteena kireä aikataulu, joka ei salli rakenteen kehittämistä
• ”As-is” –periaate johtavana ts. sotepen nykyinen tukipalvelurakenne siirtyy pääosin
• Oma työ, ostopalvelut, joissain palveluissa in-house-ratkaisut
• Esimerkiksi laitoshuolto ja välinehuolto as-is-periaatteella

• Sarastia palveluntuottajana TAHE-palveluissa
• Ateriapalveluissa tulossa välivaiheen ratkaisu – aluehallitus päättää strategisista linjauksista 

kesäkuussa. Myös ostopalveluja hyödynnetään jatkossa.
• Yhteisiä tukipalveluyhtiöitä kuntien kanssa ei todennäköisesti synny
• HUS tukipalvelutuottajana diagnostiikassa ja Espoon sairaalassa (HUS Kiinteistöt)

• Tulevina vuosina palveluiden läpikäynti jatkuu – millaiseksi hyvinvointialueen toimintamalli 
muodostuu kussakin palvelussa?
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ESIMERKKI: LÄNSI-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Haastattelu Pasi Ojaniemi 24.5.2022



• Poikkeava tilanne verrattuna muihin Uudenmaan hyvinvointialueihin
• Keski-Uudenmaan sote-ky toiminut jo kolme vuotta - muodostaa hyvinvointialueen 

”rungon” myös tukipalvelumielessä
• Pieniä lisäyksiä muista siirtyvistä organisaatioista

• Sarastia palveluntuottajana TAHE-palveluissa
• Ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutus valmistelussa: tarkoitus yhdenmukaistaa 

kuntayhtymän perustamisen yhteydessä muodostunutta palvelurakennetta
• Ei suunnitteilla kuntien kanssa yhteisiä yhtiöitä. Tällä hetkellä yhdessä kuntien kanssa 

in-housena Keski-Uudenmaan Työterveys, jonka käyttöä mahdollista jatkaa
• HUS tukipalvelutuottajana lääkehuollossa ja diagnostiikassa, yhteistyötä myös 

kiinteistöhuollossa (KOy Hyvinkään Sairaalanmäki)
• Tukipalveluiden järjestämisessä ei merkittäviä huolenaiheita
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ESIMERKKI: KESKI-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Haastattelu Petja Harakka 23.5.2022



• Tukipalvelurakenne pitää kokonaisuudessaan muodostaa alusta pitäen
• Työtä vielä paljon jäljellä

• TAHE- ja osassa ICT-palveluja perustetaan yhteisyritys Porvoon kaupungin kanssa 
• Hyvinvointialueelle siirtyy omaa tukipalveluhenkilöstöä
• Mm. ruokapalveluissa hoidetaan kaikki muut itse, paitsi kotiin vietävät ateriat

• HUS tukipalvelutuottajana sairaanhoidollisissa palveluissa, diagnostiikassa ja lääkehuollossa
• Keskustelua vielä hoitotarvikejakelusta ja välinehuollosta 

• Aika vähän tarvetta varsinaisille sairaalatekniikan palveluille. Yhteistyö HUSin kanssa mahdollinen 
lääkintälaitehuollossa.

• Hyvinvointialueelle oma tietohallinto, digijohtaja ja digiyksikkö 

• Oman hankintatoimen perustamista valmistellaan, mutta tarvitaan myös yhteistyötä HUSin
kanssa
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ESIMERKKI: ITÄ-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Haastattelu Ann-Sofie Silvennoinen ja Kati Liukko 23.5.2022



• Uudenmaan hyvinvointialueiden tukipalvelutuotannon järjestämisessä on 
ollut mittava työ ja työtä on edelleen runsaasti jäljellä

• Työmäärä vaihtelee kuitenkin selvästi hyvinvointialueiden ja HUSin välillä
• Koko rakenne pitää muodostaa Länsi-Uudellamaalla, Vantaalla ja 

Keravalla ja Itä-Uudellamaalla, kun taas Helsinki, Keski-Uusimaa ja HUS 
voivat toimia olemassa olevien rakenteiden puitteissa

• Tukipalvelurakenteen kehittämistä toteutetaan kaikilla alueilla tulevina 
vuosina

• Uudenmaan yhteiset ratkaisut toteutuvat siellä, missä niitä on tänäkin 
päivänä: esim. HUSin tuottamat lääkehuolto ja diagnostiikka

• Useissa tukipalveluissa kuitenkin skaalaetuja: yhteisten ratkaisujen tarve 
tulevaisuudessa rahoituksen tiukentuessa?
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YHTEENVETO



KIITOKSIA!
Lauri Tanner

lauri.tanner@hus.fi

hallintojohtaja
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