
  
  

 

     Lehdistötiedote 17.6.2014 

Julkaisuvapaa heti 
 
 

Pyhtään sote-ratkaisu parantaa palvelujen saatavuutta ilman lisäkustannuksia  
 
Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi Attendo 
Terveyspalvelut Oy:n, joka on Pohjoismaiden suurin terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yritys. 
Tarjouskilpailu toteutettiin puhtaana laatukilpailuna. Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveysmenot 
eivät kasva kahden seuraavan vuoden aikana.   
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi 1.1.2015 – 
31.12.2024 ajalle Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Hankinta toteutettiin laatukilpailuna, missä 
palvelun hinta oli määrätty etukäteen. Tarjouksien vertailussa pääpaino oli palveluiden 
saatavuudessa, prosessien sujuvuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Pyhtään sosiaali- ja 
terveyspalveluita tulee enemmän tarjolle lähipalveluna ja palveluiden saaminen nopeutuu. Pyhtään 
kunnalla on harvinainen tilanne päätöksen myötä, sillä nyt tiedetään seuraavan kahden vuoden 
sosiaali- ja terveyspalveluiden menoerät. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kustannusten nousu on sopimuskaudella enintään 3% vuodessa. 
 
- Pyhtäällä ollaan haluttu nopeampaa ratkaisua sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvuun 

sekä palveluiden saatavuuden heikkenemiseen. Kunnan hankinnan tavoitteet ovat pääosin 
samat kuin valtakunnallisen sote-uudistuksen. Uudelta yhteistyökumppanilta odotetaan 
merkittäviä panoksia kuntalaisten lähipalveluiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaavaksi. 
Pyhtään sosiaali- ja terveysmenot eivät tule kasvamaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Harva 
kunta pystyy sanomaan saman, Pyhtään sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen toteaa. 
 

Attendon tarjous on toteutettu Attendo Kuntaturva- tuotteen periaatteiden mukaisesti. Attendon 
Kuntaturvan lähtökohta on tarjota kiinteähintaiset sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saatavina 
lähipalveluina kuntalaisille ja laajentaa palvelutarjontaa tarpeen mukaan. 
 
- Pyhtään järjestämän hankintakilpailun voittaminen on meille erittäin merkittävä asia, sillä 

monivuotinen sopimuskausi luo aidon mahdollisuuden kehittää palveluita pitkäjänteisesti 
yhteistyössä kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa kuntalaisten hyväksi, sanoo 
Kuntaturvajohtaja Virpi Holmqvist. 

 
Kymenlaaksossa sijaitseva 5400 asukkaan Pyhtää, on viides kunta Suomessa, jonka sosiaali- ja 
terveyspalvelut Attendo toteuttaa Kuntaturva-mallin mukaan. Muut kunnat ovat Rääkkylä, 
Tohmajärvi, Puolanka ja Kärsämäki. 
 
- Varmistamme kuntalaisille laadukkaat lähipalvelut ja toimivan palveluverkoston riippumatta 

sote-uudistuksen aiheuttamista muutoksista tulevaisuudessa. Pyhtää on Suomen edelläkävijä ja 
erinomainen esimerkki laajalla monituottajamallillaan. Haluamme kehittää mallia edelleen ja 



rakentaa uusia asiakaslähtöisiä innovaatioita. Pyhtään sijainti lähellä pääkaupunkiseutua voi 
avata uusia mahdollisuuksia sote-yrittäjille, kun asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy Holmqvist 
lisää. 

 
Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttilan mukaan nyt päätetty ratkaisu toteuttaa erinomaisesti Pyhtään 
kunta- ja palvelustrategiaa. – Asiakaslähtöisyys on kuntamme palveluiden ytimessä. Attendon ja sen 
kumppanien kanssa pääsemme edelleen kehittämään innovatiivisia tapoja palvella pyhtääläisiä 
sote-asioissa. 
 
Lisätietoja: 
Timo Hokkanen 
Sosiaali- ja terveysjohtaja 
040 832 4330 
timo.hokkanen@pyhtaa.fi 
 
Olli Nuuttila 
Kunnanjohtaja 
043 820 1000 
olli.nuuttila@pyhtaa.fi  
Pyhtään kunta: 05 4601 5600, kunnanvirasto@pyhtaa.fi, www.pyhtaa.fi 
 
Virpi Holmqvist 
Liiketoiminnanjohtaja Kuntaturva Attendo 
040 537 6133 
virpi.holmqvist@attendo.fi  
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