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10.15 Liiketoimintaosaaminen järjestöpalveluissa – mahdollisuus? 

 Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, TEM 
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Mitä ympärillämme tapahtuu -  
”järjestöt hunajapurkille”  

• )  

Kolumni 

• Järjestöt voisivat hyökätä soten hunajapurkille, mutta nopea saalistus on niille vierasta 

• Seija Holtari 29.5. 11:38, Talouselämä  

 

• Säätiöt ja järjestöt pohtivat kuumeisesti, kannattaako niiden panna pillit pussiin tai myydä 
toimintojaan hoiva- ja terveysyhtiöille. Soteuudistus panee järjestöt selkä seinää vasten, ja 
yrityskauppa on usein helpoin pakotie. 

• Suomessa on lähes tuhat järjestöä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja. Valtaosa 
järjestöistä pyörittää useita palveluja. 

• Monet järjestöt pitävät itseään yleishyödyllisinä toimijoina. Soteuudistus kuitenkin ohjaa niitä 
mukaan markkinoille, jolloin niiden on yhtiöitettävä toimintansa. 

• Järjestöt nappaavat siivuja erityisesti asiakasseteleiden ja henkilökohtaisten budjettien 
luomilla markkinoilla. Niiden koko on yhteensä kolmisen miljardia euroa. Järjestöt voisivat 
hyökätä tämän hunajapurkin kimppuun, mutta nopea ja aggressiivinen saalistus on niille 
vierasta. 

• Folkhälsanin ja Invalidiliiton kaltaiset isot järjestöt ovat yhtiöittäneet toimintojaan jo aiemmin. 
Molemmat tarjoavat yhtiöissään asumispalveluja. Samankaltaisia palveluja myyvät kunnille 
myös yksityiset hoivayritykset. 

• Rajanvedot ovat mutkikkaampia terveysneuvonnan ja perheiden kriisituen kaltaisissa 
palveluissa. Asiantuntijat varoittavat, että nämäkin toiminnat saattaa olla pakko yhtiöittää. 

• Monenmoinen terveysneuvonta saa soteuudistuksessa lisää painoarvoa. Tämä on alue, jota 
järjestöt ovat hallinneet. Neuvonta tulee kuitenkin osaksi myös terveysyritysten toimintaa, ja 
alan startupit virittelevät sen ympärille digitaalisia palveluita. 
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Faktoja alasta: 

• Sosiaali- ja terveyspalvelualalla vajaa 18 700 yksityistä yritystä (vuonna 2014) 

• Alan liikevaihto oli yhteensä 5,6 miljardia euroa  

• Alan työntekijämäärä oli yhteensä yli 64 000.  

• Koko volyymista 82 prosenttia oli terveyspalvelualan yrityksiä, jotka työllistivät 51 prosenttia koko 
sosiaali- ja terveyspalvelualan henkilöstöstä sekä tuottivat 66 prosenttia koko alan liikevaihdosta. 
Näistä suuri osa on esimerkiksi fysioterapia- tai hammaslääkäripalveluja tuottavia mikroyrityksiä.  

• Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat myös järjestöt, joista suurin osa sisältyy tässä arvioissa 
käytettyihin yritystilastoihin. 

• Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon nykymarkkinat ovat keskittyneet neljälle suurelle yritykselle. 

• Näiden suurien konsernitoimijoiden lisäksi Suomessa on kuitenkin suuri määrä hyvin pieniä toimijoita. 
Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysalan yrityksistä pieniä alle 50 hengen yrityksiä oli 99 prosenttia ja tästä 
alle kymmenen hengen yrityksiä 95 prosenttia. 

•  Kokonaishenkilöstö jakautui niin, että 

•  Pienissä yrityksissä työskenteli 55 prosenttia henkilöstöstä, keskisuurissayrityksissä (50—250 
henkeä) 15 prosenttia ja suurissa (yli 250 henkeä) 31 prosenttia henkilöstöstä.  

• Liikevaihdosta pienet yritykset muodostivat 56 prosenttia, keskisuuret 12 prosenttia  suuret 32 
prosenttia.  

• Vaikka pieniä ja keskisuuria yrityksiä on paljon, kuuluu niistä osa konserneihin.  

• Yhteensä konsernien jäsenyrityksiä oli sosiaali- ja terveydenhuollossa 461 yritystä vuonna 2015. 
Niiden osuus liikevaihdosta oli 47 prosenttia. 
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Liki tuhat järjestöä palvelutuotannossa 
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Järjestöjen yhtiöiden liikevaihto 

Sosiaalipalveluja

Terveyspalveluja

• 959 järjestöä tuotti sosiaali- ja 

terveyspalveluja joko suoraan itse tai 

omistamiensa yhtiöiden kautta.  

• Palveluja suoraan itse tuottavia 

järjestöjä oli 930.  

• Näistä 822 järjestöä tuotti 

sosiaalipalveluja, 207 

terveyspalveluja ja 98 molempia 

palveluja.  

 

• Palvelutuotantoa yhtiöittäneitä 

järjestöjä oli yhteensä 57, eli noin 6 

prosenttia kaikista palveluja 

tuottavista järjestöistä.  

• Yhtiöitettyjä sosiaalipalveluja oli 

noin 45 järjestöllä ja yhtiöitettyjä 

terveyspalveluja 33 järjestöllä.  

 

• Yhtiöistä alle miljoonan euron 

liikevaihdolla toimivia oli 28 prosenttia 

ja suuria, yli 50 miljoonan euron 

liikevaihdolla toimivia yhtiöitä oli 3 

prosenttia. 
• Lähde: Jorma Niemelä Doktriini  
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Järjestöjen vaikutuspaikat lakiesitysten mukaan 
 

 

20.6.2017 Lähde : Jorma Nieminen Doktriini  8 
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Terveysalan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan 

kasvustrategia 
 

Strategia 2014 
Tiekartta 2016 

Terveys- ja hyvinvointialan kehittyminen edistäminen 

Tilannekuva ja tietopohja seurannalle, Terveys- ja hyvinvointiala laajasti 

Lisää kasvua hyvinvointi- ja 
terveysalan yritystoiminnasta,  

erit. sotesta 
 

Julkisten sote-palveluiden 
uudistaminen 

Uudistumiseen ja kasvuun kannustava toimintaympäristö 

Yritysten uudistumisen ja  
kasvun tukeminen koti- ja ulkomaan markkinoilla 

Osaamisen hyödyntäminen ja kasvattaminen 

Investoinnit 



Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategian toimenpiteet kehittävät 
ekosysteemiä kokonaisuutena 
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TaTavoite 

Suomi on kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden 

liiketoiminnan edelläkävijämaa 
 

Edelläkävijänä Suomi on 

• Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä  

• Dynaaminen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille   

• Terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisen mallimaa 

• Houkutteleva yhteistyökumppani ja  terveysalan investointien kohdemaa 

• Yksilöllisen terveydenhuollon ja genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijä 

 

Keskeiset toimenpidealueet 

 

 

Kasvun ja uudistumisen mahdollistajat 
Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, verkostoitunut ekosysteemi, monitoimialainen ja -tieteinen yhteistyö, digitaalisuuden 

hyödyntäminen, innovatiiviset julkiset hankinnat sekä kyky yhdistää tietovarantoja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa  

 

Perustana vahvuutemme 

 

 

Tutkimus- ja 

innovaatioyhteis- 

työn uudet muodot  

Osaamispohjan 

vahvistaminen 

Rahoituksen 

suuntaaminen 

Tutkimusinfrastrukt

uurit 
Tutkimuksen 

kaupallistaminen 

Politiikkalinjaukset 

ja 

innovaatiomyöntei

nen sääntely 

Sote-tiedon 

hyötykäytön 

mahdollistaminen 

Osaamisen 

markkinointi 

Biopankit, genomitieto ja 

terveystiedon rekisterit 

Monipuolinen ja korkeatasoinen 

tieteellinen tutkimus ja osaamispohja 

Korkeatasoinen yliopistosairaaloiden 

verkosto ja uudistuva sote-

palvelujärjestelmä 

ICT-osaaminen ja 

startup-ympäristö 



Hyvinvointi- ja terveysalan yritystoiminnan ml 
järjestöt  uudistuminen ja kasvu 

Painopisteet 

Toimivat palvelumarkkinat: 

• Kilpailuneutraliteetin toteutuminen 

• Palvelu- ja hankintastrategiat, JIH 

• Monituottajaisen palvelurakenteen vahvistuminen 

• Globaali näkökulma 

Kasvun  ja uudistumisen tukeminen sekä 

• Yritystoiminnalle myönteinen toimintaympäristö 

• Tukea alan yritysten ja toimijoiden  uudistumiseen, 
kasvuun ja kansainvälistymiseen 

• Yritysten/järjestöjen  verkostoitumista ja 
yhteishankkeita 

• Digitalisoitumisen tukeminen 

• Tuotteistaminen, myynti ja markkinointi… 

• Ekosysteemikehityksen edistäminen 

Osaavan työvoiman saannin turvaaminen 

• Tuottavuutta lisäävät innovaatiot 

Sote-muutoksen tukeminen 

• Tietoisuuden lisääminen muuttuvista markkinoista 

• Sote-yritysten uudistuminen ja  kasvu  

• Tilannekuva 

 

 

 

 

Toimenpiteet/keinot 
• Aloitteet - Sote-kilpailutyöryhmäesitys 

• Osallistuminen ja vaikuttaminen lainsäädäntövalmisteluun 

• Palvelumarkkinan seuranta 

• Alan innovatiivisten julkisten innovaatioiden edistäminen – toimijoille  
referenssejä 

• Kehittyvien markkinoiden referenssipaikat 

• Julkiset innovatiiviset hankinnat  

 

• Rahoituksen suuntaaminen alan toimijoiden uudistamiseen ja kasvuun 
(huomioiden vahvemmin ennaltaehkäisy & tehokas hoito) 

• Rahoituksen lisääminen, pääomarahoitus, onko kapeikkoja? 

• Sote-toimijoiden  uudistumisen tukeminen 

• Vaikuttavuusinvestoinnit 

 

• Selvitys tuottavuutta lisäävistä innovaatioista? 

• Ennakointiselvitys työvoiman tarpeen kehityksestä (Yhteistyössä  yritys- 
ja työllisyysosaston kanssa ) 

• Sote-toimijoiden  liiketoimintaosaaminen 

 

• Sote-toimia-alapäällikkyys  

• Hyte/ Sote-verkosto alueille 

• Sote-neuvottelukunta/tem  

• Tietoaineistohankinnat yms.  
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Uudistumisee

n ja kasvuun 

kannustava 

toimintaympä

ristö 

Yritysten/jär

jestöjen 

uudistumise

n ja  

kasvun 

tukeminen 

koti- ja 

ulkomaan 

markkinoilla 



Liiketoimintaosaaminen järjestöpalveluissa - 
Kysymyksiä ja etenemisportaita  

 

• Löytyykö/löytyyhän yhteistyökykyä, kyvykkyyksiä, toimeenpanovoimaa? 

• Onko järjestöjen hyvät käytänteet, palvelumallit, usean sadan miljoonan 
euron liikevaihto aktivoitavissa dynaamiseksi? 

• Onko mahdollista ajatella asioita aivan uudesta kulmasta? 

• Onko mahdollista luoda yhteinen innovaatio- ja pääomaekosysteemi? 

 

• Kokonaisanalyysi  

• Järjestöjä tunteva konsultointi 

• Valtakunnallinen verkostotoimija 

• Ajoitus – vielä on aikaikkuna auki  

• Paikallisia ja alueellisia alustatoimijoita  

• Yhteistyökykyä, kyvykkyyksiä, toimeenpanovoimaa!  

• Yhteinen innovaatio- ja pääomaekosysteemi  
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Liiketoimintaosaaminen 
järjestöpalveluissa  

1. Strategiaa 

2. Sote-markkinatuntemusta 

3. Data-analytiikkaa 

4. Liiketoimintaosaamista 

5. Brändiä 

6. Pääomia 

7. Skaalaetua 

8. Digipalveluosaamista 

9. Päätöksentekokykyä 

10. Johtajuutta 
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Kiitos! 
Marjukka Aarnio  

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Marjukka.aarnio@tem.fi   

@marjukka_aarnio 
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