Tekstiilihuollon markkinat Suomessa
• Kunnalliset tekstiilihuoltoyhtiöt: 11 yhtiötä, lv.
85M€ ja 1100 työntekijää
• Keskittäminen, suuret yksikkökoot,
yhteiskäyttötekstiilit, korkea hygieniavaatimus
• Pääomavaltainen toimiala
Yritysten ja
julkisyhteisöjen
tekstiilihuoltomarkkinat

n.270 M€

Sote
tekstiilihuolto
80- 90M€

n. 90% yhden
yksityisen ja 11
kunnallisen
toimijan
markkinaosuus

Yli 90% kunnalliset
yhtiöt

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY

•

Suomen suurin terveydenhuollon tekstiilihuoltaja. Yhtiön omistavat:
HUS-kuntayhtymä 61%, Helsingin kaupunki 30%, Espoon kaupunki 7%
Carea kuntayhtymä (Kymenlaakso) 2%

•

Kaksi tuotantoyksikköä: Kerava ja Kotka

•

”Sote integraatio” vuonna 1.1.2009 -> Helsingin kaupungin tekstiilihuolto
fuusioitiin yhtiöön, HUS tason tekstiilihuollon järjestämisvastuu – keskitetty
kriittinen tukipalvelu jolla myös oma rooli mm. HUS tason varautumisessa
(valtakunnallinen, poikkeusolosuhteet)

•

Erikoisosaamisena korkean hygieniatason vaativa tekstiilihuolto omistajille,
ainoa yksikkö Suomessa jossa oma steriili leikkaustekstiilituotanto

•

Asiakkaina mm. sairaalat PTH/ ESH, terveysasemat, kotisairaalat,
hammashoitolat, kuntoutus, vammaisten palvelut, ikääntyvien palvelut,
päihdepalvelut, vastaanottokeskukset, pelastuslaitokset

Päivässä
n. 35 000
kiloa.

Tuotanto (v. 16) 8,5 milj. kg 250 tekstiilihuollon
7,8Mkg Kerava/ 0,7Mkg Kotka
ammattilaista
23.000 työvaatetta/ päivä (Kerava)
.

LV (v.16) 19,0 milj. euroa
17,2M€/ Kerava
1,8M€/ Kotka

Tekstiilihuoltopalvelut,
Uudenmaan Sairaalapesula Oy
Tilanne nyt:
Sairaalakiinteistö
pääkaupunkiseudulla

Korkean hygieniatason turvalliset ja
kriittiset tekstiilihuollon kokonaispalvelut
kaikille kiinteistön toimijoille (omistajat),
vähäisissä määrin myös tarvittaessa
kiinteistössä toimiville yrityksille:
1. krs.
päivystys (esim. HUS ja Helsingin kaupunki tai
esim. Espoon päivystys Jorvissa)

Yhteiskäyttötekstiilit:
- Liina- ja potilasvaatteet
- Henkilökunnan työasut
- Leikkaustekstiilit
- Erikoistekstiilit
- Ensihoito

Muut kerrokset:
erikoissairaanhoidon toimintoja,
vanhustenpalvelun toimintoja, kotisairaanhoito,
suun terveydenhuolto, kuvantaminen,
laboratoriopalvelut, laitoshuolto,
ravitsemispalvelut ym.

Tekstiilihuoltopalvelut,
Case 1. Uudenmaan Sairaalapesula Oy
maakunnan omistamana in-house yhtiönä
Sairaalakiinteistö
toimialueella

Kerros 5: Maakunnan valitseman tuottajan X
palvelut (yhdistys/osuuskunta/yhtiö)
Kerros 4: Suun ja terveydenhuollon yksikkö
Kerros 2-3: Erikoissairaanhoidon yksiköitä
(maakunnan liikelaitos)

Kerros 1: Nyk. Yhteispäivystys =
maakunnan omistama
markkinoilla toimiva sote keskus

In-house yhtiö voi myydä uuden hankintalain mukaan palveluja muille kuin
omistajilleen enintään 5% liikevaihdostaan/ 500t€

Tekstiilihuoltopalvelut,
Case 2. Uudenmaan Sairaalapesula Oy
maakunnan omistamana markkinoilla toimivana yhtiönä

Sairaalakiinteistö
toimialueella

Kerros 5: Maakunnan valitseman tuottajan
X palvelut (yhdistys/ osuuskunta/
yhtiö)
Kerros 4: Suun ja terveydenhuollon yksikkö
Kerros 2-3: Erikoissairaanhoidon yksiköitä
(maakunnan liikelaitos)

Kerros 1: Nyk. Yhteispäivystys =
maakunnan omistama
markkinoilla toimiva
sote keskus

Esitys ratkaisuksi
Julkisomisteisilla in-house asemassa olevilla tukipalvelutoimijoilla
tulisi olla mahdollisuus myydä vaativia keskitettyjä tukipalveluita
myös omistajiensa suoran valinnan vapauden toimijoille ilman
vaikutusta sidosyksikköasemaan.
TAI
Jos sidosyksikköasemaa ei ole, maakunnan konserniohjauksen
mahdollisuus tulisi ulottaa myös sen omistamiin markkinoilla
toimiviin sote yhtiöihin.
Palveluiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus varmistetaan
myös jatkossa vahvalla omistajaohjauksella ja hinnoittelun
läpinäkyvyydellä.

