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• Mitä on liiketoimintaosaaminen? 

• Miten sote-uudistus haastaa 
liiketoimintaosaamista?

• Valitut teemat: kannattavuus ja 
mittaaminen



Mitä on liiketoimintaosaaminen? 

• Useita määritelmiä. Esimerkiksi: 

”Liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan kaikkien niiden 
tietojen ja taitojen kokonaisuutta, jota tarvitaan yrityksen tai 
muun organisaation kannattavaan ja kestävään johtamiseen 

ja toimintaan”
(Uolevi Lehtinen 2002)

• Laaja käsite. Tarvittavat tiedot, taidot ja niiden painotukset 
muuttuvat eri aikoina… (digitaalinen ympäristö, verkosto- ja 
kumppanuusosaaminen, eettiset kysymykset jne.)



Sote-uudistuksen taustalla

(lähde: Alueuudistus.fi 2017)

Sote-alan yrityksille haasteita ja 
mahdollisuuksia



Sote-uudistus ja liiketoimintaosaaminen

• Joht

hinnoittelu ja 
kustannustehokkuusuudet toimintatavat 

& osaaminen

verkosto- ja 
kumppanuusosaaminen

digitaalisuus

muutosjohtaminen
innovaatiot

markkinointi ja viestintä

vastuullisuus

laatujohtaminen

tulevaisuuden ennustaminen / 
skenaariot

mittarit

strateginen osaaminen

palvelumuotoilu

tuotteistaminen



Kannattavuus
Tavoite: Laadukkaat palvelut 

kannattavasti



Taustalla: asiakas ei välttämättä ole 
”maksumies”

• Olennaista tunnistaa, kuka tekee päätöksen palvelun 
hankkimisesta ja millä kriteereillä.

• Organisaation palvelun käyttäjä ei välttämättä ole 
palvelun maksaja tai palvelun ostosta päättävä taho.
=> Organisaation on tärkeää pystyä toimimaan kannattavasti 
tilanteessa, jossa hinta on käytännössä annettu.

• Toisaalta sote-uudistus luo mahdollisuuksia palvelun 
käyttäjälle valita itse palveluntuottaja ja rahoittaa se 
esimerkiksi palvelusetelillä / henkilökohtaisella 
budjetilla.
=> Millä organisaatio erottautuu kilpailijoista?



• Perinteisesti hinnoitellaan kustannusperusteisesti (lasketaan 
omat kustannukset + päälle kate).

• Organisaatioilla tulee olemaan digitalisaation ja 
toimintaympäristön muutosten myötä yhä enemmän 
kustannuksia, joita on vaikea kohdentaa suoraan palvelun 
kustannuksiksi.
– Tietojärjestelmät, markkinointi, brändäys jne. 

– Kuinka varmistutaan, että myyntituotoilla katetaan myös välilliset 
kustannukset?

– Palvelukohtaisen hinnoittelun ja kustannuslaskennan lisäksi pitää 
mallintaa myös organisaation/yksikön kannattavuus.

Haasteita hinnoittelussa I
Myyntituotot

- kustannukset

Voitto



• Oletettavaa on, että lisääntyvän kilpailun ja julkisen sektorin 
budjettirajoitteiden vuoksi, hintakilpailu on kovaa. Jossain 
tilanteissa yrityksen on sopeuduttava markkinahintaan.

 Jotta toiminta on kannattavaa, yrityksen on sopeutettava 
kustannuksensa. 

 Haasteena omien toimintatapojen kehittäminen ja 
kustannusrakenteen tunteminen. Tarvitaan uusia tapoja 
toimia/innovaatioita & ymmärrettävä niiden vaikutus 
kustannuksiin.

Haasteita hinnoittelussa II
Myyntituotot

- kustannukset

Voitto



• Sote-markkinoilla toimii jo nyt suuria yrityksiä. On myös 
näköpiirissa, että suuret yritykset kasvavat edelleen 
esimerkiksi yritysostoin => iso skaala, paljon resursseja.

• Mitkä ovat tekijät, joilla oma, ehkä pienempi organisaatio 
menestyy kilpailussa ja miten saada ne palvelun käyttäjien 
tietoisuuteen?
– Brändi / erikoistuminen / osaaminen / joustavuus / ketteryys / 

kevyt kustannusrakenne / paikallisuus / luotettavuus / ”kasvollinen 
toiminta” jne.

Kannattavuus ja 
kilpailutekijät



Muuttuva toimintaympäristö ja 
taloudellinen mallintaminen

– Organisaatio ja sen 
kustannusrakenne on tunnettava 
ja kyettävä mallintamaan.

– Taloudellinen mallintaminen 
tärkeää myös 
toimintaympäristön muutosten 
osalta. ”Mitä jos – skenaariot”

1000 EUR Palvelu1 Palvelu2 Palvelu 3 Yhteensä

Myyntivolyymi ('000s) 32 48 60 141

Keskim.hinta 51 67 71 63

Myyntituotot 1 661 3 216 4 290 9 168

Työvoimakustannus 390 720 1 028 2 137

Ostot 48 61 65 174

Ulkoistetut palvelut 40 40 40 120

Poistot 8 10 10 28

Yleiskustannukset 260

Tulos 1 094 2 295 3 058 6 447

Organisaatioissa tarvitaan myös laskennan 
osaamista:



Mittaaminen
Tavoite: Laadukkaat palvelut 

kannattavasti

strategia

vaikuttavuus

arvot

”Sitä saat, mitä mittaat”



Kansallisen tason mittaaminen

• Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta on 
antanut ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kansalliseksi mittaristoksi.

• Sote-uudistuksen vaikutuksia halutaan mitata 
kansallisella tasolla. Ehdotettu mittaristoa, joka 
huomioi toiminnan kustannukset, vaikuttavuuden ja 
laadun. https://goo.gl/yKmhhp

• Mittareita varten kerätään tietoa 
(tietojärjestelmät/tietokannat & asiakaskyselyt)

https://goo.gl/yKmhhp


Mittaaminen sote-alan 
yrityksissä

• Palvelujen maksaja on todennäköisesti vakuutettava 
ostettavien palveluiden kustannustehokkuudesta, 
vaikuttavuudesta ja laadusta.

• Tärkeää huomata tekijät, joilla näihin vaikutetaan omassa 
organisaatiossa eli
=>  Missä asioissa organisaation on oltava hyvä ja onnistuttava, jotta 
se on kustannustehokas, palvelu täyttää laatukriteerit ja toiminta on 
vaikuttavaa?

• Jotta toiminnan kehittäminen ei olisi pelkkää kustannusten 
karsimista, on huomattava, mistä palasista kannattava 
liiketoiminta syntyy  ja miten asiat liittyvät toisiinsa.



Esimerkki

Talousnäkökulma 
(omistajat)

Prosessinäkökulma 
(oma toiminta 
/prosessit)

Asiakasnäkökulma 
(asiakaskokemus)

Osaaminen / 
innovaatiot 
/henkilöstö 

Mitä osaamista tarvitaan? 
Millainen toimintakulttuuri?

Millaiset prosessit, jotta saavutetaan 
haluttu asiakaskokemus ja toimitaan  
tuottavasti ja taloudellisesti?

Millainen asiakaskokemuksen on oltava, 
jotta houkutellaan uusia asiakkaita ja 
pidetään vanhat?

Tavoitteena tuloksellinen pitkäjänteinen 
toiminta.

Konkreet-
tiset

toimenpiteet, 
ja niille 
mittarit 

tavoitteineen

Vaikka mittaristoa ei organisaatiossa ole, 
eikä välttämättä tule, ajatusharjoituksena 
hyödyllinen:

Organisaation strategia ja arvot



Kiitos! Kysymyksiä ja kommentteja?

Heli.leskinen@tamk.fi


