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Syksyn 2018 toimialojen näkymät Sosiaali- ja terveysala 9.10.2018 

Pk-yritysten asemaan ja markkinoiden muutoksiin on kiinni-
tettävä huomiota sote-alalla 
Sote-uudistus vaikuttaa alan yritysten toimintaympäristöön merkittävästi. Pk-yritysten 
asemaan ja markkinoiden toimivuuteen tulisi kiinnittää huomiota jo sote-uudistukseen 
valmistauduttaessa. Uudistuksen rinnalla sote-alan yrityksiin vaikuttavat voimakkaasti myös 
muut muutostrendit, erityisesti teknologian tuomat mahdollisuudet.   
Sote-uudistuksen ja valinnanvapauslainsäädännön tilanne on jälleen elänyt voimakkaasti viime 
kuukausien aikana. Kesän kynnyksellä linjattiin, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 
vuoden 2021 alusta, joten aikataulu siirtyy vuodella alkuperäisestä ajankohdasta. Valinnanvapaus 
puolestaan astuisi voimaan vaiheistetusti, ja maakunnat voisivat myös hakea myös jatkoaikaa 
valinnanvapausjärjestelmän käyttöönottoon.  
Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon valinnanvapauslaista 1.6.2018. Hallitus tarkensi sen pohjalta 
esitystään ja laati vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valinnanvapauslain ohella sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan käsittelyssä ovat myös muut sote-uudistukseen liittyvät lait. Valiokunnan 
käsittelyn aikataulu on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä. Tämä syksy onkin sote-uudistuksen 
kannalta ratkaiseva. Eduskunnan on tarkoitus päättää sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä 
syyskaudella 2018.  

Alan yritysten määrä on hieman kasvanut 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen alan yritysten määrä on kokonaisuutena hieman noussut vuodesta 
2016. Kun tarkastellaan erikokoisia yrityksiä, muutokset ovat lukumääräisesti pieniä.  

Taulukko 1. Sote-palvelujen alan yritysten lukumäärän kehitys kokoluokittain vuosina 2016−2017. 
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. 

Yritysten lukumäärä 
Henkilöstömäärä 2016 20171 Muutos 
... 4 16 749 16 838 89 
5... 9 736 694 -42
10... 19 495 485 -10
20... 49 290 292 2 
50... 99 71 83 12 
100...249 46 44 -2
250...499 20 27 7 
500...999 9 7 -2
1000... 7 8 1 
Yhteensä 18 423 18 478 55 

1 ennakkotieto 



On kuitenkin huomioitava, että suurten yritysten määrä on noussut. Yli 250 henkeä työllistävien 
yritysten määrä on noussut yhteensä kuudella yrityksellä vuosien 2016 ja 2017 välisenä aikana (noin 
17 %). Tämä voi kertoa osaltaan alan keskittymiskehityksestä. Toisaalta myös isojen yritysten 
välinen kilpailu lisääntyy. 

Markkinoiden toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevaa  
Sote-uudistukseen liittyvä epävarmuus on heikentänyt monien alan pienten yritysten tulevaisuuden 
näkymiä ja aiheuttanut paljon epätietoisuutta. Alalla on tehty myös paljon yrityskauppoja. Vähemmän 
on ollut esillä sote-markkinoiden toimivuus ja edistäminen.  
Markkinat elävät sote-uudistuksen viivästymisestä huolimatta. On välttämätöntä, että tulevassa sote-
palvelujärjestelmässä myös alan mikro- ja pk-yritykset voivat toimia kannattavasti ja olla mukana 
uudistamassa ja innovoimassa toimintaa. Koska markkinat syntyvät pääosin alueellisesti, on 
markkinoiden toimivuuden ja edistämisen näkökulma otettava myös järjestäjien yhdeksi 
painopistealueeksi, jota on edistettävä jo sote-uudistukseen valmistauduttaessa.  
Pienillä yrityksillä on isoja vähemmän resursseja ja riskinkantokykyä jatkaa toimintaansa 
epävarmojen vaiheiden yli. Pienten toimijoiden markkinoilla pysymistä ja sinne tuloa voitaisiin 
tulevissa maakunnissa edistää jo tässä vaiheessa. Monituottajuus on kaikkien osapuolten etu. 
Pelkkä lainsäädäntö ei takaa onnistunutta palvelujärjestelmää ja toimivaa markkinaa, vaan hyvin 
paljon jää käytännön toteutuksesta kiinni. Maakuntien palvelutuottajille asettamat vaatimukset ovat 
keskeisessä asemassa siinä, millainen mahdollisuus pienillä yrityksillä on osallistua markkinoille (ks. 
myös Pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa, TEM 8/2018).  

Pienten yritysten asemaa voidaan heikentää tai vahvistaa monin tavoin. Yksi tapa ovat esimerkiksi 
palveluntarjoajille asetetut vaatimukset. Lisäksi esimerkiksi kannustinjärjestelmät toimivat 
oletettavasti eri tavoin erikokoisissa ja eri alatoimialojen yrityksissä. Maakunnissa pitäisikin katsoa 
kaikkea toimintaa niin markkinoiden toimivuuden kuin sekä pienten että suurten yritysten kannalta 
erikseen. Alatoimialojen keskinäiset erot tulee myös huomioida.  

Uudet innovaatiot ja monet markkinat 
Sote-alan yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaasti sote-uudistuksen rinnalla myös 
muut muutostrendit, erityisesti teknologian tuomat mahdollisuudet ja niiden yhdistyminen 
datavarantoihin, kuten esimerkiksi tekoäly, alustatalous ja genomitieto. Myös digitalisaatio etenee 
alan yrityksissä. 
Monituottajuuden ohella on tärkeää edistää sellaisten uusien innovatiivisten toimintamallien 
käyttöönottoa, jotka esimerkiksi parantavat vaikuttavuutta ja tarjoavat vaihtoehtoisia 
palveluntuottamistapoja. On myös syytä huomioida, että sote-palveluissa on suunnitellun 
valinnanvapausmarkkinan lisäksi myös muita markkinoita. Esimerkiksi yksityisellä rahoituksella 
ostettavat sote-palvelut säilyvät, vaikka nekin voivat muuttaa toimintamallejaan. Lisäksi kilpailutukset 
ja julkiset hankinnat ovat edelleen olemassa, vaikka niiden osuus vähenee jonkin verran 
valinnanvapauden tultua voimaan.  

Myös ennaltaehkäisevistä ja terveydenedistämiseen sekä hyvinvointiin liittyvistä palveluista on 
vähitellen syntymässä suuri markkinapotentiaali. Muutoksia tapahtuu myös teknologisien 
innovaatioiden seurauksena. Innovaatiot asettuvat vahvaksi osaksi sote-palvelujen tuottamista. 
Lisäksi terveysteknologia on jälleen yltänyt huimiin vientilukemiin. Terveysteknologian vienti ylitti 2,2 
miljardia euroa vuonna 2017 (Healthtech Finland 2018.) Sotepalvelu-ala on suurten muutosten 
äärellä sote-uudistuksen epävarmuudesta huolimatta. 
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