
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Toimialojen näkymät, kevät 2022 Sote-ala  8.6.2022  
   
   
   

Sote-alan haasteena edelleen osaavan työvoiman saatavuus  

Sote-palveluiden henkilöstön määrän kasvu yrityksissä on ollut viime vuosina nopeaa. Sote-
palvelualan osaavan työvoiman saatavuus säilyy kuitenkin vaikeana. Alan koulutetun työvoi-
man kysyntää lisäävät myös monet lainsäädännölliset uudistukset, kuten kiristyvät henkilös-
tömitoitukset. Sote-alan yritysten rooli ja markkinat ovat vasta muotoutumassa sote-palvelu-
jen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille.  

Sote-alan kesän työvoimatilanteesta tulossa haastava 

Sote-alan työvoiman saatavuus on pysynyt vaikeana esimerkiksi hoitajien kohdalla, ja kesän tilan-
teesta ennustetaan haastavaa.1 Lisäksi kertynyt hoitovelka ja edelleen käynnissä oleva koronapan-
demia kuormittavat palvelujärjestelmää. Tilanne on haasteellinen, sillä palvelutarve ei poistu, vaan 
siirtyy kuormittamaan muuta palvelujärjestelmää ja kiireetön hoito- tai hoivatarve saattaa muuttua 
kiireelliseksi. Hoitoalalla on myös runsaasti sairauspoissaoloja, mikä lisää työvoiman ja erityisesti si-
jaisten tarvetta2.  

Sote-alan henkilöstömäärä yrityksissä kasvussa 

Henkilöstön saatavuusongelmat koettelevat myös yksityistä sektoria.3 Tästä huolimatta sote-palve-
luiden eri alatoimialojen henkilöstön määrän kasvu yrityksissä on jo pidempään ylittänyt kaikkien toi-
mialojen yritysten keskimääräisen kasvun, kuten seuraava kuvio havainnollistaa. 

                                                  
 
1  Ks esim: Hoitajapula piinaa sairaaloita kesällä – "Yhtään hoitajaa ei olisi varaa menettää", sanoo sairaanhoitopii-

rin johtaja (yle.fi) 
2  Ks: Alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä on jo enemmän sairauspoissaoloja kuin yli 50-vuotiailla | Työterveyslaitos 

(ttl.fi) 
3  Hyvinvointiala ry:n kyselyssä peräti 91 prosenttia ikääntyneiden asumispalveluja tuottavista yrityksistä ja järjes-

töistä oli saanut kesän sijaistarpeesta täytettyä vain alle puolet maaliskuussa 2022. Lisäksi ylitöiden määrää ja 
henkilöstönvuokrausta on lisätty. (Hyvinvointiala, tiedotteet 11.4.2022: Hoitajapula pakottaa siirtämään asiakkaita 
hoivakodista toiseen tulevana kesänä - Hyvinvointiala HALI ry) 

 

https://yle.fi/uutiset/3-12453199
https://yle.fi/uutiset/3-12453199
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/alle-30-vuotiailla-kuntatyontekijoilla-jo-enemman-sairauspoissaoloja-kuin-yli-50-vuotiailla
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/alle-30-vuotiailla-kuntatyontekijoilla-jo-enemman-sairauspoissaoloja-kuin-yli-50-vuotiailla
https://www.hyvinvointiala.fi/hoitajapula-pakottaa-siirtamaan-asiakkaita-hoivakodista-toiseen-tulevana-kesana/
https://www.hyvinvointiala.fi/hoitajapula-pakottaa-siirtamaan-asiakkaita-hoivakodista-toiseen-tulevana-kesana/
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Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän kehitystrendi (2015=100) 
Lähde: Tilastokeskus, Suhdannetietopalvelu 

 

Erityisen voimakasta henkilöstömäärän kasvu on ollut sosiaalihuollon laitospalveluissa. Myös sosiaali-
huollon avopalvelujen henkilöstömäärä on kääntynyt kasvusuuntaiseksi tasaantumisvaiheen jälkeen. 
Henkilöstömäärän kasvu voisi pelkästään yksityisellä sektorilla olla vieläkin vahvempaa, mikäli työvoi-
maa olisi saatavilla.4 Yksityisen sektorin työvoiman määrään vaikuttavat työvoiman saatavuuden ja 
osaamisen lisäksi julkisesti rahoitettujen palvelujen osalta esimerkiksi palveluiden ulkoistukset.   

TE-toimistoissa avoinna olevien työpaikkojen määrä sote-palvelujen toimialalla on jatkuvasti kasva-
nut ja vuonna 2022 (tammi-huhtikuu) avoinna olevien työpaikkojen määrä vaihteli noin 17 200–
20 700 avoimen työpaikan välillä. 

Palvelutarpeen kasvun ja alan eläköitymisen lisäksi voimaan tulleet lainsäännölliset uudistukset vai-
kuttavat henkilöstön kysyntään myös sote-alan yrityksissä. Henkilöstömitoitus ikääntyneiden ympäri-
vuorokautisessa hoivassa kiristyi vuoden 2022 alussa (0,6 työntekijää asiakasta kohden) ja se nou-
see edelleen vuoden 2023 huhtikuussa (0,7 työntekijää asiakasta kohden). Lisäksi lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitusta säätelevä laki astui voimaan vuoden 2022 alussa, ja siinä 
esitetty mitoitusedellytys nousee vuonna 2024. Henkilöstön tarvetta kasvattaa lähitulevaisuudessa 
myös parhaillaan eduskuntakäsittelyssä oleva kiireettömän hoidon takuu, jonka myötä hoitoon tulee 
päästä seitsemän päivän kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Myös muiden hallinnonalojen lain-
säädännölliset uudistukset voivat lisätä palvelujen kysyntää ja sen myötä kasvattaa henkilöstötar-
vetta palvelujärjestelmässä. Toukokuun alussa voimaan astuneen pohjoismaisen työvoimapalvelu-
mallin arvioidaan lisäävän esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen kysyntää5. Mikäli näiden 
sote-palvelujen kysyntä työvoimapalvelujen uudistuksen johdosta kasvaa, vaikuttaa se myös tarvitta-
vaan henkilöstömäärään. 

                                                  
 
4  ibid. Hyvinvointiala ry:n kysely, alaviite 3. 
5  Ks. tarkemmin Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saami-

sen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi 1 (eduskunta.fi) 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_167+2021.pdf
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Lainsäädännöllisten uudistusten vaikutus henkilöstön kysyntään tulisi tunnistaa aiempaa selkeäm-
min kokonaisuutena, sillä monet uudistukset kohdistuvat tiettyihin ja usein samoihin sote-alan koulu-
tuksen saaneiden ammattiryhmiin. Lisäksi kysynnän kasvu kohdistuu eri tavoin palvelujärjestelmän 
tuottajiin, sillä esimerkiksi yritysten rooli eri alatoimialoilla vaihtelee suuresti ja tietyiltä osin yksityinen 
sektori on huomattavasti suurempi työllistäjä kuin julkinen sektori.6 Sote-uudistuslainsäädäntö edel-
lyttää niin julkiselta sektorilta kuin ostopalveluilta riittävää omaa osaamista ja henkilöstöä, joten kil-
pailu osaavasta työvoimasta voi kiristyä myös sektoreiden välillä. 

Yritysten rooli sote-uudistuksen toimeenpanossa   

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Sote-uudistuksen toimenpano 
yhdessä lainsäädännön reunaehtojen, hankintamenettelyjen ja strategisten valintojen kanssa määrit-
tävät sitä, millaiseksi yritysten rooli julkisesti rahoitetuilla markkinoilla muotoutuu. Myös markkinan 
suuruus muotoutuu näiden reunaehtojen puitteissa, mutta kyse on joka tapauksessa suuresta, arvi-
olta miljardien eurojen kokonaismarkkinasta. Yrityksillä on kuitenkin tärkeä rooli myös uusilla hyvin-
vointialueilla. Niiden resursseja ja osaamista tarvitaan jatkossakin palvelutuotannon ohella muun 
muassa innovaatioiden ja uusien toimintatapojen kehittämisessä.   

Sote-palvelualan yrityksiä oli vuonna 2020 yhteensä noin 18 200.7 Alan yritysten liikevaihto on kas-
vanut viime vuosina, ollen yhteensä noin 8,8 miljardia euroa vuonna 20208. Liikevaihdon kasvu on 
keskittynyt alan suurimpiin yrityksiin, mutta myös pk-yritysten rooli markkinassa on merkittävä – ne 
työllistävät yhteensä lähes 50 000 henkilöä (htv) ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,7 mil-
jardia euroa.9 On tärkeää, että tämä yritysten moninaisuus säilyy myös julkisesti rahoitettujen mark-
kinoiden osalta sote-uudistuksen jälkeen, jotta markkinat eivät keskity liikaa. Se ei kuitenkaan ole 
itsestään selvää, vaan myös hyvinvointialueiden rooli ja asema markkinoiden toimivuuden edistämi-
sessä tulisi tältä osin tunnistaa. Tämä vaatii tuekseen vahvaa tietopohjaa ja esimerkiksi hankinta-
osaamista. 

Henkilöstövaje ja palvelujen saatavuuden varmistaminen ohjaavat niin julkisen kuin yksityisenkin 
sektorin sote-palvelujen tuottajia hyödyntämään teknologisia innovaatioita ja etänä toteuttavia palve-
lukanavia entistä enemmän. Tätä vauhdittaa tulevaisuudessa myös EU:n valtioiden rajat ylittävä 
sähköinen terveydenhuolto, joka mahdollistaa myös potilastietojen yhteenvetojen jakamisen EU:n 
alueella viimeistään vuonna 2025.10 Tämä osaltaan mahdollistaa sote-palvelujen tuottamisen kan-
sainvälisesti. Sote-palveluala onkin todellisen murroksen edessä. 

 

 

 

 

Lisätietoja: 
• Sote-alan kehittämisasiantuntija Terhi Tevameri, KEHA-keskus, puh. 050 464 8485, 

terhi.tevameri(at)ely-keskus.fi 
• Kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4926, 

katri.lehtonen(at)gov.fi 
• Neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4795, 

mikko.martikainen(at)gov.fi 

                                                  
 
6  Esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa yksityinen sektori on selvästi suurempi työllistäjä kuin 

julkinen sektori vuonna 2019. 
7    Sote-palvelujen toimialaan sisältyvät myös lasten päivähoitopalvelut. 
8  Vuonna 2018. sote-palvelualan yritysten liikevaihto oli yhteensä 7,9 miljardia euroa. 
9  Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. 
10  Ks. Valtioiden rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_fi
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