
SOTE-yrittäjyys 

Puheenjohtaja Anne Niemi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Digitalisaatio ja käytännön näkökulmat –seminaari 

Seinäjoki 21.3.2018



Yhteensä 283 563yritystä, pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous

0,2 % Suuryritykset (250– hlöä) 591

1,0 % Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 2 728

5,5 % Pienyritykset (10–49 hlöä) 15 725

93,3 % Mikroyritykset (1–9 hlöä) 264 519

Ylivoimainen valtaosa yrityksistä on pieniä

Lähde: Tilastokeskus 2016



Yhteensä 18 423 yritystä, pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous

0,2 % Suuryritykset (250– hlöä) 36

0,6 % Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 117

4,3 % Pienyritykset (10–49 hlöä) 785

94,9 % Mikroyritykset (1–9 hlöä) 17 485

Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa yritykset ovat pieniä

Lähde: Tilastokeskus 2016



Terveyspalvelujen osuus tuottajittain



Sosiaalipalveluiden osuus tuottajittain



Terveyspalvelun yritykset toimialoittain



Sosiaalipalvelun yritykset toimialoittain



Terveyspalvelualan yritysten määrä /toimialat, kokoluokat



Sosiaalipalvelualan yritysten määrä / toimialat, kokoluokat



Kuntien sote-menot 2015
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Kuntien

sote-hankinnat

yksityisiltä 

2,8 mrd. €

eli 13,6% 

Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto Lukuisten tilastomuutosten takia 

vuoden 2015 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa.

Julkisen sektorin 

oma tuotanto 

17,59 mrd. €

Palveluseteli  

0,21 mrd. €
208,5 miljoonaa €

44,5 %
kuntien

menoista

20,6
miljardia 

€



Mitä sote-yrittäjä voi tehdä juuri nyt?



1. Oma yritys ja palvelukuntoon

• palveluketjut, asiakaskokemus, laatu

• kustannuslaskenta, hinnoittelu, vertailu

• viestintä, markkinointi

2. Valmistaudu digiin ja 

Kanta-palveluihin

• aloita Kanta-valmistelu

• mieti, mitä digi voisi olla sinulle

• kokeile ja toimi

3. Verkostoidu

• omien ja vieraiden kanssa

• www.soteuttamo.fi

• Fenniala
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Mitä yrittäjän pitää nyt tehdä?



Mitä kunta voi tehdä nyt?



Paljon palveluseteleitä

• varaa rahaa budjettiin

• palveluseteli on osa sote-rahaa

• käytä paljon olemassa olevia palveluseteleitä

• ota käyttöön uusia palveluseteleitä

• varasta tuotteistus naapurilta

• varhainen ja avoin vuoropuhelu potentiaalisten tuottajien kanssa

• ota käyttöön sähköinen palveluseteli

Lakisääteisen palvelun järjestäminen palvelusetelillä 

on yhteistyötä kunnan ja palvelutuottajan välillä.



Miksi juuri nyt? 

Kunta saa voimaa lähipalveluihin.

Kuntalaiset vaihtoehtoja ja valinnanvapautta.

• valittavana on kunnan omien 

yrittäjien tuottamia palveluja

• kuntalaisilla jo valmis asiakassuhde

• lähipalvelut vahvistavat elinvoimaa,

tuovat työtä ja verotuloja

• palveluseteli kirittää ja kehittää 

toimintaa kuntalaisten parhaaksi

• palveluseteli säästää yhteisiä verovaroja



Palveluseteli kertoo

onnistumisesta



Palvelusetelin käyttö kasvaa
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto

42
milj.€

2011 2012 2013

80
milj.€

120
milj.€

149
milj.€

209
milj.€

2014 2015

• yli 123 kuntaa käyttää

• käytössä yli 400 erilaista seteliä



Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto 2015

32%

Palveluasuminen

42%
Varhaiskasvatus

12%
Muut

9%
Kotihoito

5%Terveydenhuolto

%

Palvelusetelin käyttökohteet

Palveluseteliä 

voi käyttää 

kaikissa palveluissa,

myös esimerkiksi 

liikuntapalveluissa.
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Syntyy

säästöä

Asiakkaan

valinnanvapaus

paranee

Yrittäjyys 

lisääntyy

Hallinnolliset

prosessit

helpottuvat

Pääsy 

palvelujen

piiriin

nopeutuu

Kilpailutus 

poistuu

Käyttö on 

helppoa

Espoo

Helsinki

Hyvinkää

Hämeenlinna

Joensuu

Jyväskylä

Järvenpää

Kajaani

Kirkkonummi

Kokkola

Kotka

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Lohja

Mikkeli

Oulu

Pori

Porvoo

Rauma

Salo

Seinäjoki

Tampere

Turku

Vantaa

Yhteensä 15 13 10 9 5 2 2

Kuntien 

kokemuksia 

v. 2015 

selvityksen 

mukaan



Sote-palvelut ja valinnanvapaus

• asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti 1.7.2020

• sote-keskukset 1.1.2021

• suunhoidon yksiköt 1.1.2022



Valinnanvapaus luo neljä erilaista sote-markkinaa
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Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Muut 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

EI 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Liikelaitoksen 
asiakasseteli

2 mrd. €

Henkilökohtainen 
budjetti
1,4 mrd. €

Sote-keskus
2,4 mrd. €

Suunhoidon
yksikkö
0,4 mrd. €

Erikoistaso, osin perustasoa

Oma tuotanto 13 mrd. €

Perustaso, 

soveltuvin osin erikoistaso

Yksityiset 

sote-

markkinat

Asiakkaan 

valinta ja 

oma raha

Suoran 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Peruspalvelut

Ostopalvelut
Avoin vertailu 
> tehokkuus



Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotti EP:lla 
• Asiakassetelipilottiin sisältyvät valinnanvapauslain 24 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja palveluita 

• Pilotoitaviksi palveluiksi valittu kotipalvelu-, kotihoito, kotisairaanhoito, 

asumispalvelut ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät terveydenhuollon 

ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit. 

• Asiakkaalla on oikeus valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi 

sellainen yksityinen palveluntuottaja, joka on hyväksytty pilottialueella 

asiakassetelipalvelun tuottajaksi

• Henkilökohtaisen budjetin pilotissa ei erikseen tarkemmin määritellä, mitkä 

palvelut kuuluvat pilotin piiriin 

• asiakas valitsee tuottajan asiakassuunnitelmansa ja sen pohjalta saamansa 

päätöksen perusteella itse tarjolla olevista, edellytykset täyttävistä tuottajista

• pilottialueella on oltava eri palvelujen osalta yksityisiä palveluntuottajia tai 

kunnan yhtiöittämiä tuottajia

• Etelä-Pohjanmaan tämänhetkiset palvelusetelikäytänteet ja                           

määrät on kartoitettu syksyllä 2017. 




