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KUKA?

• Juha Rautio

• Hallintotieteiden maisteri (kunnallisalan koulutusohjelma)

• Pienyrittäperheestä (maatalous, metsätalous, taksi) 

• Pihlajalinna-konsernissa vuodesta 2010, kuntakumppanuudet

• Kuntien, sairaanhoitopiirin ja Pihlajalinnan yhteisesti omistamien eri 
sote-yhtiöiden toimitusjohtaja 2010-2016

• Konsernin varatoimitusjohtaja 8/2016- 3/2018

• Konsernin strategisten hankkeiden johtaja 4/2018 ->
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PIHLAJALINNA LYHYESTI

• Suomen johtavia sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottajia

• Pääkonttori Tampereella, maksaa kaikki veronsa
Suomeen

• Laaja palvelutarjonta yksityiselle ja julkiselle sektorille

• Markkinajohtaja sote-ulkoistuksissa

• Helsingin pörssin päälistalla kesäkuusta 2015

• Q1 2018 lopussa 5 638 työntekijää

• Yhtiöllä oli Q1 2018 lopussa 14 065 
osakkeenomistajaa, osakkeista n. 90 prosenttia
suomalaisessa omistuksessa

Lääkärikeskus, sairaala, 
hammasklinikka

Sote-ulkoistus

Asumispalvelut

Liikuntakeskukset

Palvelee julkisyhteisöjä kuten kuntia ja
sairaanhoitopiirejä sekä kotitalouksia, 
yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja muita
organisaatioita.
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LÄHDE: STM 6.3.2018. www.alueuudistus.fi4
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YKSITYISEN JA JULKISEN PALVELUTUOTANNON 
OSUUDET PALVELUISTA V. 2024  (LÄHDE: STM)
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Julkinen 
palvelutuotanto

Yksityinen
palvelutuotanto

Sote-keskukset ja 
hammashoitolat 65% 35%

Asiakassetelipalvelut 50% 50%

Henkilökohtainen budjetti 50% 50%

Lähde: www.alueuudistus.fi (STM)



AJURIT MUUTOKSELLE JA MARKKINOIDEN SYNTYMISELLE

• Väestön ikääntyminen

• Palveluiden keskittäminen (sekä esh että sote-keskukset)

• Kustannuspaineet (säästötavoitteet)

• Yksilön oikeuksien korostuminen (valinnanvapauden arvostus)

• Digitalisaatio

• Tällä hetkellä julkinen monopoli (93%)

• Kokemukset yksityisten palveluntuottajien kyvystä turvata lähipalvelut, 
kunnan elinvoimaisuuden ja säästää miljoonia euroja kuntien sote-kuluja
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www.aamulehti.fi9



MÄNTTÄ-VILPPULA
PIHLAJALINNA-KUMPPANUUDEN AVULLA KRIISIKUNNASTA TASAPAINOISEKSI KUNNAKSI
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"Olemme saaneet Pihlajalinnan kanssa tehdyn 
yhteistyön avulla kustannukset kuriin ja palvelutaso 
on parantunut. Pihlajalinna on onnistunut myös 
sitouttamaan henkilöstöä ja kaupunkilaiset ovat 
tyytyväisiä palveluihin." 

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviö 

Lähde: Mänttä-Vilppulan kaupunki, talousjohtaja M. Auvinen, 2017

Pihlajalinnan ja kaupungin 
yhteisyritys on vastannut 
kaikista sote-palveluista ja 
kustannuksista 1.1.2013 
alkaen



MARKKINAEHTOINEN PALVELUTARJONTA MAASEUDULLA

• Laki säätelee, maakunta mahdollistaa?
• 1 500 asukkaan kunta vrs. 20 000 asukkaan kunta/kaupunki
• Etäisyydet kilpailevaan toimintaan

• Seutukunnallista kilpailevaa toimintaa, laatu ratkaisee, asiakas valitsee

• Monipuoliset hyvinvointipalvelut asiakaskeskeisesti (esh-palvelut?)
• Kilpailuasetelma yksityinen vs. julkinen

• Mitä yksityinen voi/saa tuottaa sote-keskuksessa?

• Onko julkisella mahdollisuus monipuolisempaan tarjontaan?

• Onnistunut integraatio sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken
• Yksityisen ja julkisen kumppanuus -> Yhteiskuntavastuu

• Saavutetaan yhdessä tavoitteet palveluiden integraatiosta, säästöistä sekä 
palveluiden turvaamisesta myös maaseudulla
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MITÄ TAPAHTUU, MIKÄ MUUTTUU?

• Raha seuraa asiakasta: missä asiakas, siellä palvelu. Myös maaseudulla.

• Potilaasta tulee asiakas

• Julkinen palveluverkko kaksi vuotta ennen yksityistä?

• Julkisen palvelutuotannon keskittäminen isompiin kuntiin?

• Avaako mahdollisuuksia yksityiselle palvelutuotannolle myös pienempiin kuntiin?

• NYT: Kuntien kiinteistöjen myyminen ja palveluiden ulkoistaminen

• Kunnat huolissaan maakunnallisen palveluverkon vaikutuksista oman kunnan palveluihin

• Kykeneekö julkinen palvelutuotanto markkinaehtoiseen palvelevaan tuotantoon?

• Laatu (= milloin pääsee lääkäriin)

• Henkilökunnan saatavuus, teknologian hyödyntäminen, markkinointi, …

• Budjetista (lokakuussa konkurssi) -> Kapitaatioon (selvittävä koko vuosi)

• Digitalisaatio mullistaa palveluita jo nyt
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SYNTYYKÖ MARKKINAEHTOISTA PALVELUA MAASEUDULLE?

• Kyllä syntyy

• Asiakaspohja yhdessä kapitaatiokorvauksen kanssa oltava riittävä

• ”Maakunnan asettamilla ehdoilla ja korvauksilla on suuri vaikutus palveluverkkoon ja 
tuottajien määrään.” STM www.alueuudistus.fi

• Elinvoimaisuuden varmistaminen ja vahvistaminen elämän ja kuoleman kysymys 
maaseutukunnille

• Sekä yksityisen että maakuntien etu on huolehtia, että kunnat ja seutukunnat ovat 
edelleen vetovoimaisia paikkoja asua, yrittää ja asioida
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TUOKO DIGITALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA?
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HS 3.11.2017
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Potilaasta asiakas.

Sairauksien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen.

Kehon ja terveydentilan jatkuva seuranta. 

Tekoälystä työkalu ja työkaveri. 

Lääkäristä tiimin jäsen ja valmentaja.

Yksilöllinen palvelu ja hoito.

Hyvinvointi palveluna.



KOHTI PAREMPAA ELÄMÄÄ
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AKUUTTI 
HOITO

Hoidon kustannukset

Elämän-
laatu

Tehohoito

Erikois-
klinikka

SairaalaHoivakoti

Psykiatria

Palvelu-
asuminen

Etälääkäri

Kroonisten sairauksien 
itsehoito

Digitaalinen 
terveydenhuolto

Sairauksien 
ehkäisy

Riippumaton 
terveellinen elämä

ASUMIS-
PALVELUT

KOTIHOITO

HYVINVOINTI

€

Vaasan kaupunki kehitti vanhuspalveluita yhdessä Doctagonin
kanssa – uusi toimintamalli toi miljoonasäästöt
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Toipuminen
Kyselyt ja 
kuntoutus

Käynnit ja 
toimenpiteet

Aikataulutus Jatkosuunnittelu

Vaiva Ajanvaraus Ilmoittautuminen Esivastaanotto Vastaanotto

Digin on oltava luonteva osa yksilön omaa polkua
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Yhteiskuntavastuullinen 
kumppanuus julkisen ja yksityisen 
kesken mahdollistaa enemmän

Juha Rautio

040 828 1269

juha.rautio@pihlajalinna.fi

Kiitos!


