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Liite.  Esimerkkejä yksityisen sote-palvelutarjonnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.   
 
 

Yksityisten palve-
luiden käyttöön-
otto, ml. ostopal-
velut  
 

Sosiaalihuolto  Terveydenhuolto* 

 
Tarve 
 
 

Lisäkapasiteettia tehostettuun palve-
luasumiseen, lastensuojelun ammatil-
liseen perhehoitoon, laitoshoitoon 
jne. 
 
Jos vaikeavammaisten henkilökohtai-
set avustajat sairastuvat (työnantaja-
malli), tarvitaan henkilöstöä avusta-
jiksi joko asiakkaan kotiin tai vaihto-
ehtona kriittisessä tilanteessa henki-
lön siirtyminen johonkin asumispal-
veluyksikköön ja siellä saatava tarvit-
tava apu. 
 
Uudet yksityiset yksiköt tarvitsevat 
toimiluvan (lupamenettelyn nopeut-
taminen/tilapäinen lupa). Terveyden-
huollon luvan tarve harkittavaksi. 
 
Henkilöstövuokrauspalveluilta ym. 
ostoina mm. lähihoitajien ja avusta-
van henkilöstön työtä.  
 
Terveydenhuollon palveluja hoivayk-
siköihin, silloin kun niissä on enem-
män lievästi oireilevia henkilöitä kuin 
tavallisesti. Matalan kynnyksen lääke-
tieteellisten ja sairaanhoidollisten 
konsultaatioiden lisääminen sosiaali-
huollon yksiköihin (sh, LL).  
 
Koulutusta ja henkilöitä epidemian 
havainnointiin yksiköissä ja varhai-
seen konsultointiin.  
 
Tilojen vuokraaminen yksityisiltä kun-
nan käyttöön. 
 

Vastaanotot lievempien koronapotilai-
den hoidossa (työterveyshuolto, yksityi-
nen yleislääketiede, myös muut soveltu-
vat erikoisalat laajalti).  
 
Kunnallisen kiirevastaanoton yhteis-
työ/korvaaminen yksityisten palvelun-
tuottajien päivystysvastaanotoilla. 
 
 
Osa päivystyksellisestä leikkaustoimin-
nasta (erit. ortopedia; päiväkirurgia). 
 
Pientraumat, esim. haavojen ompelu ja 
murtumien konservatiivinen hoito. 
 
Ihomuutosten arviointi ja tarv. poisto. 
 
Vastaanotot välttämättömille avosai-
raanhoidon seurantakäynneille.  
 
Lapsipotilaiden ohjaaminen yksityisille 
avosairaanhoidon vastaanotoille (kiireel-
linen arvio ja kiireetön välttämätön seu-
ranta). 
 
Neuvolavastaanotot (jos ei erityisen tuen 
tarve) 
 
Äitiysneuvolavastaanotot (jos ei erityisen 
tuen tarve) 
 
Raskauden ehkäisy. 
 
Psyykkinen tuki eri ryhmille ja uusien 
avohoidossa hoidettavien potilaiden ar-
viointi, seuranta ja hoito. 
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Tukipalvelujen osto nykyistä laajem-
min, jotta pysyvä henkilöstö voi kes-
kittyä paremmin perustehtävään ja 
opastaa sijaisia.  
 
Asunnottomien/paperittomien ma-
joituspalvelut sekä tilapäismajoituk-
sen osalta myös erilaiset muut majoi-
tustoimijat (viikkovuokraus, motellit, 
yms)  
 
 

Rokotukset (muut kuin neuvola) (pande-
mian aikana matkailijoiden terveyspalve-
luilla ei juuri tarvetta) 
 
Koronaa sairastamattomien (ei oireita) 
kiireellinen ja puolikiireellinen suun 
hoito, kun julkinen sth:n kapasiteetti ei 
riitä. 
 
Ajokorttitodistukset mm. 
 
*Yksit. henkilökunta osaa toimia paremmin 
omassa työympäristössään, jossa mm. tutut ICT-
järjestelmät.  Vaihtoehtona siksi siirtää toiminto 
eikä henkilöstöä. 
Huom. tiedonkulku (potilaan antama lupa katsoa 
potilastiedot Kanta-palvelusta) 

 
 

 
Tarjonta 
 
 

Sosiaalihuollon asumispalveluja tar-
joavilla yrityksillä on kapasiteettia 
sekä asumispalvelujen lisäämiseen 
sosiaalihuollon puolelle, mutta myös 
vuokrattavia tiloja sote-käyttöön.  
 
Tilapäisasumisen ja hätämajoituksen 
järjestämisen tarve kasvaa. 
 
Ruokapalvelujen ja muiden tukipal-
velujen ostamista voidaan lisätä.  
Asiointiapu, apteekkikäynnit jne. 
 
 

Perusterveydenhuolto: vastaanotot 
 
Erikoissairaanhoito: polikliiniset vastaan-
otot; päivä/lyhytkirurgia, pientraumat. 
Yksityispuolella on n. 120 leikkaussalia.  
 
Näytteenotto- ja kuvantamiskapasiteetin 
hyödyntäminen.  
 
Psykiatrian palvelut: lasten- nuoriso- ja 
aikuispsykiatrien vastaanotot, psykolo-
gien vastaanotot pääosin terveyspalve-
luyrityksissä. Psykoterapeuttien vastaan-
otot. 
 
Päihdehuollon organisaatiot ovat suu-
relta osin yksityisiä ja jo nyt ostopalvelu-
toimintaa.  
 
Rokotukset. 
 
Suun terveydenhuolto: potilaiden hoitoa 
voi tarvittaessa hankkia yksityiseltä. 
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