
Pk-yritysten liiketoimintaedellytykset sote-alalla

Tilaisuuden avaus, Marja-Riitta Pihlman, osastopäällikkö, TEM

• klo. 9.15 Pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet valinnanvapausmarkkinassa
selvitys-hankkeen valossa, Anna Maksimainen, johtaja & Tommi Uimonen, 
projektipäällikkö, Accenture Oy 

• klo. 10.45 Paneelikeskustelu: Valinnanvapausmarkkinan mahdollisuudet pk-
yritysten silmin 

• Paneelin fasilitaattorina toimii Jukka Vahti, asiantuntija, Sitra 
• • Sami Salminen, vastaava lääkäri, Kunnanlääkärit Oy 
• • Anne Kangas, toimitusjohtaja, Hoitokoti Päiväkumpu Oy 
• • Juhani Pälve, toimitusjohtaja, Stella Kotipalvelut Oy 
• • Satu Jäntti, ketjujohtaja, Alina hoivatiimi 
• klo. 11.40 Paneelikeskustelu: Miten pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia 

voidaan edistää kansallisessa ja maakunnallisella tasolla 
• Paneelin fasilitaattorina toimii Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen 

Yrittäjät ry 



Kestävä kasvu edistää hyvinvointia
• Tavoitteena kestävä kasvu ja sen myötä lisääntyvä hyvinvointi, eriarvoisuuden 

vähentäminen

• Sote- ja maakuntauudistus voi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä 
kautta vahvistuvaa kasvua

• Sote-alan yritysten ja muiden toimijoiden osaaminen voi olla vientituote

• Julkisessa hallinnossa nykyisin tehtävää työtä isommin markkinoille

• Sote-palvelujen ja kasvupalvelujen yhdistäminen – työllisyyden ja hyvinvoinnin 
lisääminen

• Julkisen ja yksityisen vahvempaa yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä –
asiakkaiden oma osallisuus palvelujen kehittämisessä
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Kestävä kasvu hyvinvoinnin edistäjänä
• Talouden kasvun perimmäisenä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen 

(kasvun agenda)

• Kestävän kasvun päämäärään sisältyvät olennaisesti siten myös hyvinvointi, 
vaikuttavuus ja asiakkaan mahdollisimman hyvä hoito

• Kaikilla sote-alalla toimijoilla pitäisikin olla yhteinen päämäärä 

• Markkinoilla ja yrityksillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja 
asiakkaalle tuotetun arvon tavoittelussa, mutta se on erilainen kuin järjestäjän tai 
julkisen sektorin rooli

• Markkinoiden tulee kuitenkin toimia, jotta markkinamekanismin hyödyt toteutuvat
• Tämä edellyttää sitä, että myös pk-yrityksillä on aidosti tärkeä rooli markkinatoimijoina niin 

alueellisesti kuin kansallisestikin
• Markkinat ja markkinamekanismit tulee tuntea myös maakunnissa

• Siirtyminen arvopohjaiseen hyvinvoinnin ja sote-palvelujärjestelmään edellyttää 
eri toimijoiden, sektoritahojen sekä asiakkaiden aitoa ja tiivistyvää yhteistyötä 
sekä yhteiskehittämistä

• Jo sote-uudistusta odottaessa tulee merkittävästi edistää eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä 
ja siten edistää yhteistä päämäärää ja arvoverkkojen syntymistä
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Sote-alan muutosajurit 

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT 
• Sote-uudistus

• Valinnanvapaus ja muu lainsäädäntö
• Digitalisaatio
• Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

• Monet muut muutostrendit
• Teknologiset innovaatiot
• Kaupungistuminen
• Kasvava kiinnostus hyvinvointiin

2. TOIMIALAN yhteistyöpinnat 
• Terveysala, terveysteknologia, bioteknologia
• Matkailu
• Hyvinvointiala 



Mikä tässä on oleellisinta?

• Toimintaympäristö muuttuu kaikkien toimijoiden näkökulmasta
• Mitä toimintaympäristön muutos konkreettisesti tarkoittaa?
• Tarvitaan myös uutta osaamista, valmiuksia ja näkökulmaa sekä uudenlaisia ratkaisuja

• Sote-palvelujärjestelmä on myös jatkossa kokonaisuus
• Tarvitaan eri toimijoiden aitoa yhteistyötä ja yhteiskehittämistä, sitä pitää tehdä jo nyt. On myös 

luotava mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä
• Eri tahojen on toimittava niin, että heillä on yhteinen tavoite

• mikä tämä tavoite on??
• Kannustettava monituottajuuteen ja erikokoisten yritysten toimintaedellytyksiin

• Uudessa toimintaympäristössä on siirryttävä vaikuttavuuden tavoitteluun
• Mittareiden kehittäminen 
• Taloudelliset kannustimet vaikuttavuuteen ja ennaltaehkäisyyn niin järjestelmätasolla, 

maakuntatasolla, organisaatiotasolla ja organisaatiot ylittävillä prosessitasolla
• Vaikuttavuusosaamisesta vientituote?

• Sote-uudistus toimii ajurina todelliseen ennaltaehkäisyn, terveydenedistämisen ja 
hyvinvoinnin näkökulmaan

• Uusi nousuala ja vientituote

17.4.2018 6



Terveys- ja sosiaalialan yrityksissä on 
tapahtunut muutoksia viime vuosina

• Alan yritysten määrä on viime vuosina vähentynyt
• Alan yrityksiä yhteensä 18 423 vuonna 2016
• Alalla tehty runsaasti yrityskauppoja
• Sote-uudistuksen valmistelu on kestänyt pitkään − aiheuttanut epävarmuutta alan 

yrityksissä

• Henkilökuntamäärä noussut alan yrityksissä
• Alan yritysten henkilökuntamäärä lähes 71 000 vuonna 2016
• Henkilöstömäärä kasvanut yli 6800:lla henkilöllä vuodesta 2014 vuoteen 2016
• Alatoimialakohtaisia eroja kuitenkin löytyy

• Liikevaihdossa myös selvää kasvua

• Suuremmat yritykset (≥ 100 henkeä työllistävät) ja toisaalta pienistä 20−49 työllistävät yritykset 
ovat pärjänneet hyvin (tarkasteluajanjakso v. 2015−2016)

• Yritysten ja henkilöstön määrä noussut, kuten myös liikevaihto

• Alan pienimmissä yrityksissä (≤ 19 henkeä) ja toisaalta keskisuurissa, 50−99 työllistävissä 
yrityksissä ovat yritysten ja henkilökunnan määrä sekä liikevaihto laskeneet

• Tilastotiedon valossa alan mikro- ja pk-yritysten tilanteet ovat muuttuneet ja osin heikentyneet 
tarkasteluajanjaksolla 2015−2016

• Pitkään jatkunut sote-valmistelu ja alan keskittymiskehitys ovat luoneet alalle epävarmuutta

• Kevään sosiaali- ja terveysalan pk-toimialabarometrissä (I/2018) alan pk-yritysten 
suhdanneodotukset ovat kuitenkin parantuneet viime syksyn arvioista, mitä voidaan pitää 
positiivisena indikaationa
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Sote-uudistuksen arvioidut henkilöstövaikutukset (Lähde: 
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta, yleisesittelydiat 
8.3.2018, alueuudistus)
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Julkinen ja yksityinen
tuotanto valinnanvapausmallissa
(Lähde: STM 6.3.2018, maakunta- ja soteuudistus)
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Vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta, taloudelliset kannusteet 

Lisääntynyt 
hyvinvointi, 
vähäisempi 
palvelujen tarve, 
vaikuttavat 
palvelut, 
kustannus-
tehokkuus

Vaikuttavuuteen, laatuun sekä vertailtavuuteen sekä 
palvelukokonaisuuksien rakentamiseen liittyvät 
liiketoimintamahdollisuudet 

Hyvinvoin-
nista ja siihen 

liittyvästä  
kasvaneesta
osaamisesta
nousuala ja 
vientituote

Odotusaikojen hyödyntäminen

Palvelujen vienti (sis. digitaaliset palvelut, konseptointi, palvelumuotoilu ja viennin edistämisen 
toimenpiteet)



Työryhmien ehdotukset TEM-konsernin roolista 
myöhempää kiteytystä varten

1. Dynaamisen hyte-lainsäädännön mahdollistaja. Proaktiivinen tarvelähtöisten 
asiantuntija- ja rahoituspalveluiden mahdollistaja hyte-alan PK-yritysten
liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi

2. Markkinoiden mahdollistaja ja palveluntuottajien haastaja (kohti vaikuttavaa 
toimintaa)

3. Hyvinvointitalouden edistäjä ja esimerkki
4. Missio: Suomalaiset yritykset kansainvälisesti huippuja digitaalisuuden 

hyödyntämisessä, asiakaslähtöisten hyvinvointia kasvattavien palveluiden 
tarjoajina 

TEM tukee yrityksiä menestymään hyte-toimialan ympäristön muuttuessa
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Yhteistyöllä 
näkemyksestä 
menestykseen
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