
Anniina Tirronen, hankintajohtaja

Green Care 
Pirkanmaan 
hyvinvointialueella
4.11.22 Murikanranta



Pirkanmaalaisten 
hyvinvointialue, järjestäjä ja 
yhteistyökumppani

Pirkanmaalle 
syntyy Suomen 
suurin 
hyvinvointialue. 

• sote-palvelut, pelastuslaitos sekä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri yhdistyvät 1.1.2023

• Noin 19 000 työntekijää ja 2,3 miljardin euron 
budjetti

• Järjestää ja pääosin tuottaa sote- ja 
pelastuspalvelut yli puolelle miljoonalle 
pirkanmaalaiselle

• Tuottaa palveluja lisäksi Sisä-Suomen 
yhteistyöalueelle

• Ylin päättävä elin aluevaaleilla valittu 
aluevaltuusto, jossa 79 aluevaltuutettua

• Edistää asukkaidensa terveyttä ja 
hyvinvointia yhteistyössä kuntien ja 
järjestöjen kanssa
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Mikä palveluissa muuttuu, 
mikä ei?

• Palveluilla on uusi järjestäjä mutta 
palvelutoiminta ja tuottajat säilyvät lähes 
ennallaan

• Yhteydenottotavat vaihtuvat: verkkosivut 
pirha.fi, sähköiset lomakkeet, chat-palvelut, osa 
puhelinnumeroista, posti- ja laskutusosoite

• Hätäkeskuksen numero 112 ja päivystysavun 
numero 116 117 eivät muutu

• Hoitoon pääsyn kriteerit yhtenäistyvät

• Asiakasmaksut yhdenmukaistuvat 
maantieteellisesti ja laskun lähettäjä vaihtuu 
– verkkolaskut tilataan uudelta laskuttajalta 
omassa verkkopankissa



Ensimmäinen talousarvio ja strategia
• Aluevaltuusto päättää ensimmäisestä 

talousarviosta ja strategiasta joulukuussa

• Strategiassa hyväksytään lähivuosien toiminnan 
painopisteet ja palvelustrategia

• Palveluja tuotetaan ainakin aluksi nykyisissä 
toimipisteissä

• Hankintasuunnitelma hyväksytään 
aluehallituksessa joulukuussa

• Hankintaohjelma aluevaltuustoon alkuvuodesta

• Tavoitteena pirkanmaalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen

• Jos Green Care ymmärretään toimintana, jossa 
luontoa käytetään eri tavoin tavoitteellisesti 
ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, on se mitä 
suurimmassa määrin tavoitteiltaan yhteneväistä 
hyvinvointialueiden tavoitteiden kanssa.

Aluevaltuusto 
päättää 

joulukuussa 
talousarviosta 
ja strategiasta.



Palveluiden järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden 
verkoston periaatteet luovat pohjan toimeenpano-ohjelman 
sisällölle

Yhdessä yhteentoimiva
hyvinvointialue

Yhdenvertaiset ja vaikuttavat
palvelut

Tärkeintä ihminen Hyvinvoivat työntekijät

Kustannustehokkuus

Palvelukeskitty-
mät

Asiakaslähtöisyys

Monimuotoisuus

Yhteistyö

Rahoitus ja sen kehitysVäestön palvelutarve ja sen
muutokset tulevaisuudessa

Lait, asetukset ja kansalliset 
suositukset

Henkilöstön saatavuus ja sen 
kehitys 

Vastuullisuus

Vaikuttavuus

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet 
(strategiset 
kärkiteemat)

Reunaehdot 
palvelustrategialle 
(järjestämisnäkökul
ma)

Palveluiden 
järjestämistä 
linjaavat 
tavoitteet

Palveluiden 
verkoston 
periaatteet 
palvelustrategian 
näkökulmasta

Saatavuus ja saavutettavuus

Osallisuus

LUONNOS



Mihin rahat käytetään?

Asiakaspalvelujen 
ja muiden 
palvelujen ostot 
noin 800 
miljoonaa euroa.

• Henkilöstökulut miljardi euroa

• Asiakaspalvelujen ostot, esimerkiksi hoiva-, 
hoito- ja sosiaalipalvelut noin 550 miljoonaa

• Muut palvelujen ostot noin 250 miljoonaa

• Materiaalien ostot, esimerkiksi lääkkeet ja 
hoitotarvikkeet 180 miljoonaa euroa

• Tieto- ja lääkintäjärjestelmät (ICMT) 100 
miljoonaa euroa

• Tilavuokrat 100 miljoonaa euroa

• Avustukset 100 miljoonaa euroa

• Laboratoriopalvelut 60 miljoonaa euroa

• Muut kulut noin 100 miljoonaa euroa



Green Caren määritelmä, 
THL

Sosiaalinen 
innovaatio ja 
aktiivinen 
interventio, 
jolla haetaan 
lisäarvoa 
palvelujen 
tuottamiseen.

• Green Carella tarkoitetaan luontoon tukeutuvien 
menetelmien ammatillista, vastuullista ja 
tavoitteellista hyödyntämistä 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

• Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoon tai 
maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan 
käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

• Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun 
muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja 
kokemuksellisuuden avulla.



Palvelujen tarve kasvaa, miten Green Care voisi vastata 
osin palvelutarpeeseen?



Miten eläin-, maatila-, puutarha- ja luontoavusteiset 
sote- ja ennalta ehkäisevät palvelut nähdään osana 
hyvinvointialuetta?

• Green carella mahdollisuuksia eri palveluissa, 
kuten kuntouttava työtoiminta, 
kuntoutuspalvelut, perhehoito

• Tavoitteena hyvinvointialueen asukkaiden 
hyvinvoinnin ja laajemmin julkisen hyödyn 
lisääminen

• Palveluilta halutaan vaikuttavuutta

• Kun luontohoivan ja luontovoiman palveluilla 
saadaan lisättyä palvelujen vaikuttavuutta, 
lisää se palvelujen kiinnostavuutta järjestäjän ja 
asiakkaan silmissä.

Palveluseteli on 
käytössä useissa 

eri sote-
palveluissa. Green 

Care yhtenä 
valttina 

asiakkaiden 
valitessa 

tuottajaa?



Hankinnan suunnittelu − Tavoitteista vaikutuksiin -polku
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Tavoitteet 
hankinnalle

Näkökulma Soveltuvuusvaati-
muksissa

Vertailuperusteissa Optiokauden mittari(t) Hankinnan aikainen 
toiminta
Vastuut ja todentaminen

Vaikutukset, vaikuttavuus

Tavoitteet 1, 
2, 3

Asiakas/
Hyvinvointi-
alue

Taloudellinen/
sosiaalinen/
ekologinen

Miten 
soveltuvuusvaati-
muksissa
varmistetaan 
tavoitteiden 1, 2, 3 
toteutuminen? Mikä 
on ehdoton 
vaatimus/vähimmäisv
aatimus?
- Palvelukuvaus, 
tarjouspyyntö, 
sopimus

Mikä on lisälaatua? Mikä ei 
ole ehdoton vaatimus, 
mutta voisi tuottaa 
lisäarvoa palvelujen 
järjestäjälle tai asiakkaalle?

Mitkä ovat keskeisimmät 
mittarit, jotka kuvaavat 
tavoitteiden saavuttamista? 
Mikä on otos, mittaamisen 
ajankohta, raja-arvo

Määrittele ja sovi 
sidosryhmien kanssa, miten 
tavoitteiden toteutumista 
valvotaan hankinnan aikana. 
Kuka tekee mahdolliset 
kyselyt, kerää raportit, mitkä 
ovat keinot puuttua 
mahdollisiin epäkohtiin?

Arvioi, millainen muutos 
kohderyhmässä voi olla 
mahdollista ja miten asiaa 
voisi mitata ja arvioida 1) 
hankinnan aikana 
(vaikutukset), 2) pitkällä 
aikavälillä (mahdollisesti 
hankinnan jälkeenkin  

Vastuullisuusnäkökulmat läpileikkaavat kaikki osa-alueet



SOTE-hankintojen kriteerit
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• Kriteerit on muokattava hankintaan sopivaksi. Tavoitteet määrittävät 
hankinnassa käytettävät kriteerit ja kriteerin muodon. 

• Aloittelijoiden kriteerit: Ytimessä helposti käyttöön otettavat 
kriteerit/kriteerit on jo käytössä. Ei vaadi paljoa palveluntuottajilta. Palvelun 
kannalta oleellisimmat kriteerit. 

• Edistyneempien kriteerit: Tilaajan kannalta vaikeammin käyttöön otettavat 
kriteerit, kriteerit vaativat enemmän myös palveluntuottajilta. Usein jo 
määrävaatimuksia, raja-arvoja. Ryhmässä myös ne kriteerit, jotka eivät ole 
kaikkein oleellisimpia palvelun kannalta. 

• Edelläkävijöiden kriteerit: Ulkoreunalla kriteerit, joiden käyttö tunnistettu 
haasteelliseksi. Voivat olla hyviä ja oleellisia, mutta palveluntuottajilla ei 
vielä ole valmiuksia. Voivat olla myös vähemmän oleellisia tai kriteerejä, 
jotka liittyvät hankintaan epäsuoremmin, kuten tavaran toimitusketjuun 
liittyvät kriteerit.

Kriteerin kuuluminen johonkin kategoriaan on subjektiivista ja suuntaa-antavaa.



Esimerkki, ennalta ehkäisevät 
palvelut
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Aloittelijoiden
kriteerit

Edistyneempien 
kriteerit

Edelläkävijöiden 
kriteerit

Mm.
lähitorit ja 
ikäihmisten 
päivätoiminta

Kiinteistön sähkön ja veden kulutus
Kestävästi tuotettu energia.
Kiinteistön ja tilojen kunnossapito.
Kiinteistön energiakatselmusraportti.

Palvelutuotanto:
-Palveluista X% tuotetaan digitaalisesti/etänä
-Palveluyksiköiden sijainti X km keskustorilta ja joukkoliikenteen 
palvelutasoluokassa 5-6
-Palvelussa käytettävistä ajoneuvoista (asiakkaiden kuljetus sekä tavaran 
jakelu) X%  käyttää kestäviä energialähteitä. 

Ympäristösuunnitelma. 
Määritetään mistä pitää kertoa.
Jätesuunnitelma, materiaalitehokkuussuunnitelma, kestävän liikkumisen suunnitelma.
Kuvaus miten tarvikkeiden ja välineiden hankinnassa ja käytössä huomioidaan 
ekologisuus ja muovin käytön vähentäminen. ICT-laitteet, toimistopaperi.
Kuvaus miten yksikössä edistetään kierto- ja jakamistaloutta 

Sosiaalisen vastuullisuuden kriteerit: 
-Työllistämisehto 3%.
-Henkilöstön täydennyskoulutus osaamisen 
kehittämiseksi
-Yksikön vastuuhenkilöltä/lähiesimieheltä vaaditaan 
hlöjohtamisen koulutus 
-Ulkomaalaistaustaisten henkilökunnan huomiointi: 
Palveluntuottaja varmistaa riittävän kielitaidon, 
terveyden, ammatinharjoittamisoikeuden, oleskelulupa ja 
työnteko-oikeus. 
-Mahdollinen omavalvontasuunnitelma/laatusuunnitelma, 
kuvaus työhyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden 
mittaamisesta

Välineiden, tarvikkeiden ekologisuus, ekologiset 
toimintatavat
-Siivous- ja pyykinpesuaineissa Joutsenmerkki, EU-merkki tai vastaava
-Pehmopaperituotteissa Joutsenmerkki, EU-merkki tai vastaava
-Välineiden ja tarvikkeiden käytössä sallitaan pestävät ja uudelleenkäytettävät tuotteet 
harkinnan mukaan
-Päivätoiminnassa/työtoiminnassa käytetään kierrätysmateriaaleja x%

Yrityksen taloudellinen vastuullisuus:
-Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys: Palveluntuottaja kuvaa 
verkkosivuillaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden tietoa palvelusta, 
palvelun/hoidon laadusta, kehittämisestä ja omasta vastuullisuustyöstä. 
Palveluntuottaja kertoo verkkosivuillaan saavutettavuusvaatimukset 
huomioiden asiakaspalautteet

Sosiaalisen vastuullisuuden kriteerit:
-Työllistämisehto 3,5 tai 4% 
-Työhyvinvointia mitataan QWL-indeksillä ja 
työhyvinvointitulokset verkkosivuilla
-Asiakastyytyväisyyttä mitataan NPS:llä ja tulokset esitetään 
verkkosivuilla

Terveydenhuollon laatusertifikaatit: ISO 9001, ISO 13485, EN 15224
Työterveys ja työturvallisuus sertifikaatti ISO 45001
Ympäristösertifikaatti ISO 14001

Välineiden, tarvikkeiden ekologisuus:
-Palveluntuottaja sitoutuu antamaan sopimuskauden 
aikana tuotekohtaisesti alkuperätiedon, joka jäljitettävissä 
tehtaaseen asti. Palveluntuottaja kuvaa tuotekohtaisesti 
koko toimitusketjun.
Tilaaja vaatii Code of Conductin.
-Palveluntuottaja käyttää hankinnoissaan toimittajia, jotka 
julkaisevat yritysvastuullisuustiedot (määritä tiedot)
-Palveluntuottaja suosii omissa hankinnoissa  tuotteita, 
joiden hiilijalanjälki on laskettu ja tuotteen 
hiilidioksidipäästöt on kompensoitu. 
-Käytetään PVC-vapaita tuotteita, laitteiden ja 
tarvikkeiden on oltava ftalaattivapaita, pit. Ei yli 0,1% 
painosta (Joutsenmerkki).
-Palveluntuottaja käyttää joutsenmerkin ja EU-
ympäristömerkin omaavia tuotteita  x%  (kuvaa 
tuoteryhmät ja vaadittava %)
-Palveluntuottaja käyttää kertakäyttöisiä tuotteita max. 
X% (kuvaa tuoteryhmät)
-Palveluntuottaja kierrättää väh. X% käytetyistä 
välineistä, kalusteista (kuvaa välineet ryhmittäin)

Yrityksen taloudellisen vastuullisuus: 
Tarjoaja käyttää X%, (määritä haluttu prosentti, yli 50% vaaditaan 
yhteiskunnallinen yritys merkkiin) XX palvelun liiketoiminnan voitostaan xx 
palvelun x konseptinsa kehittämiseen. Palveluntuottajan osallistaa xx-
palvelun asiakkaita ja omaisia kehittämiseen.



Kotitori yhtenä väylänä

• Kotitori on keskitetty ohjaus- ja neuvontapiste 
ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä 
mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea 
tarvitseville ja heidän läheisilleen.

• Nyt käytössä verkko-osoite 
www.tampereenkotitori.fi, jatkossa 
www.pirkanmaankotitori.fi

• Kotitorin yhtenä tehtävänä on ohjata ja neuvoa 
erilaisiin ennalta ehkäiseviin palveluihin, niin 
julkisesti järjestettäviin ja itse ostettaviin

Alueellisia 
ohjauksen ja 

neuvonnan pisteitä 
ovat lähitorit, joita 

on eri puolilla 
Pirkanmaata.

http://www.tampereenkotitori.fi/
http://www.pirkanmaankotitori.fi/


Yhteystiedot

Anniin Tirronen
Hankintajohtaja
anniina.tirronen@pirha.fi
@ATirronen


