
Soten toimintaympäristö muutoksessa: 

Mitä se tarkoittaa alan 

palveluntuottajille?

Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala, LT, MBA
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NYKYJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIA

• Vahvuudet

– Koko väestön kattava järjestelmä

– Laadukas erikoissairaanhoito

– Hyvä sosiaaliturva

– Kattavat työterveyshuollon 
palvelut 

– Osaava ja sitoutunut henkilökunta 

– Kokonaiskustannukset 
kohtuulliset

• Heikkoudet ja haasteet 

– Järjestämisvastuu perustuu liian pienille 
väestöpohjille

– Huono peruspalvelujen saatavuus

– Sosiaalihuoltoa koskevat maakunnalliset 
ratkaisut suurelta osin puuttuvat

– Ontuva yhteistyö eri toimijoiden välillä

– Väestön eriarvoiset palvelut

– Monimutkainen rakenne ja 
rahoitusjärjestelmä

– Asiakastietojärjestelmät vanhanaikaisia

– Matala digitalisaation aste

– Huono johtaminen

– Vähäinen kilpailun taso

– Liiketoimintaosaaminen vähäistä
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Monikanavaisuus jatkuu – niin palveluissa kuin rahoituksessa -

Ratkaisu riippuu iästä, elämäntilanteestani ja valinnoistani
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Sote-keskus

Suun hoidon yksikkö

Maakunnan liikelaitoksen sote-palvelut. Mm. sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito

YTHS

Vakuutuspohjaiset palveluiden tuottajat

Yksityiset palveluiden tuottajat

Puolustusvoimien terveydenhuollon palvelut

Yhdistysten ja säätiöiden tuottamat sote-palvelut

Työterveyshuollon yksiköt

Pienten PK-yritysten tuottamat sote-palvelut
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Huoltosuhde eli lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti 

Lähde: Eurostat

Toimintaympäristö muuttuu  Sote-järjestäminen on myös muututtava !!!
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Avautuva Business logiikka?

1. Raha seuraa potilasta

2. Potilaat seuraa tarjontaa

3. Liiketoiminta seuraa kysyntää

4. Henkilöstö seuraa liiketoimintaa

Digitalisaatio toimialan merkittävin muutostarve tuleviin haasteisiin
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Milloin ja miten kilpailu toimii - yksittäisen markkinan 

toimivuuden määrittää 4 tekijää

1. Tuotantoteknologia

2. Kysyntä

3. Sääntely

4. Kilpailun aste

 Tavoitteena toimivat ja terveet markkinat!
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Lähde: Otto Toivanen, Aalto yliopisto



Kilpailu toimii parhaiten kun…

1. Tuottajia paljon

2. Alalle tulo ja sieltä poistuminen helppoa

3. Tuotteet helposti vertailtavissa

4. Kuluttajat ”valistuneita”

• Tiedon asymmetria suurimpia haasteita

• Täydellisisä sote-markkinoita ei ole olemassa: 

– vaarana yli- tai alihoito

– hoitoon pääsyn vaikeudet tai 

– liikalähetteet jne.
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Sote markkinasegmenttien koko (mrd€) ja jakautuminen 

yksityiseen ja julkiseen palvelutuotantoon (%)
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Hoiva (7,4) Terveydenhoito (13,1)
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Kivijalka-sote vs. digi-sote

• Miten määrittää markkina kivijalka-
sotelle?

– Alueellinen, pienehkö

– 11% suomalaisista asuu alle 3 000 
asukkaan taajamissa

– 26% suomalaisista asuu alle 15 000 
asukkaan taajamissa

– Tampere ei ole yksi markkina

– Kiinteät kustannukset vs myyntikate

– Keskeisin maakunnan huoli: 

• miten määrittää yksittäisen 
palvelupisteen ja -keskuksen 
vaatimukset siten, että 
mahdollisimman monella 
markkinalla kilpailua

• Miten määrittää markkina digi-sotelle?

– Takuulla ei pienehkö eikä 
alueellinen

– Hyvä äppi sklaalautuu

– Kilpailu markkinoista , ei 
välttämättä kilpailua markkinoilla

– Maakuntarajat saa unohtaa

– Liikelaitosten kilpailuasema 
toivoton
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Kilpailun areenat

• Kilpailu potilaista alueellisesti, valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti

• Kilpailu palvelusopimuksista

• Kilpailu työterveyssopimuksista

• Kilpailu vakuutusyhtiöiden potilaista (lakisääteiset 

vakuutukset)

• Kilpailu osaavasta henkilöstöstä

• Kilpailu parhaista markkina-alueista

• Kilpailu kilpailijatiedon saannista

• Kilpailu digitalisaatiokyvykkyydestä



Mihin varauduttava?

• Markkinoiden nopeaan uusjakoon 2023 lukien

• Asiakkuuksien vähenemiseen julkisilla sektorilla  Sopeuttamistarve nopeampi 
kuin 3 vuotta  tilat, henkilöstö, laitteet ja sopimukset käsissä

• Kilpailukyvykkyyden varmistaminen

– Markkina-analyysi, liiketoimintasuunnitelma

– Henkilöstörakenne, tukipalveluiden hankintastrategia, toimintatapojen 
virtaviivaistaminen, ICT-ratkaisut ym.

– Yhtiöittäminen?  Keino keventää nopeasti kustannusrakenteita ja muuttaa 
toimintaa ketterästi

• Mitkä tekijät ratkaisevat pärjäämisen markkinoilla

– Saatavuus ja saavutettavuus 

– Kapasiteetin ja käyttöasteen hallinta

– Laatu  ja asiakaskokemus

– Strategisen osaamispääoman hankinta

– Brändäys, markkinointi

– Kustannustietoisuus

– Palveluiden digitaasaatio!!!

– Lääkäreiden ja muun henkilökunnan työnjako  kustannusrakenne

www.pirkanmaa2019.fi



Vaikutuksia

• Ruotsin esimerkki valinnanvapaudesta vuonna 2010

• Vuoden 2012 lopussa 23% yksityisiä

• Vuoden 2015 lopussa 42% yksityisiä

• Vuoden 2015 lopussa Ruotsissa oli 1 150 terveyskeskusta

• Arvio valinnanvapauden muutoksesta Suomessa

• Vuoden 2023 lopussa yksityisen osuus 5-25 % maakunnasta riippuen

– 100-500M€ = 270 000-1 350 000 asiakasta

• Vuoden 2024 lopussa yksityisen osuus 5-35% maakunnasta riippuen

– 700M€ = 1,9 miljoonaa asiakasta

29.11.2018
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Mikä muuttuisi asiakkaiden näkökulmasta

• Voit valita myös yksityisen sote-
keskuksen niin halutessasi

– Laajentaisi yli 600 000 
pienituloisen mahdollisuuksia 
valita sote-palvelujen tarjoaja 
yksityiselle puolelta julkisella 
rahoituksella. 

– Noin 200 000 työttömän ja 1,5 
miljoonan eläkeläisen 
valinnanvapaus laajentuisi.

• Asiakassetelit ja henkilökohtainen 
budjetti lisää itsemääräämis-
oikeuttasi erityisesti ikäihmisten, 
vammaisten mielenterveys-
palveluissa.

• Jatkossa sinun ei enää tarvitse 
miettiä kuntarajoja. Voit valita 
palveluiden tuottajat maakunnan 
alueelta tai koko maasta.

• Yksityislääkäripalveluiden Kela 
korvaukset poistuvat. Maksat kaiken 
itse.

• Asiakkaat listataan sote-keskuksiin
mikäli et itse tee valintaa.

• Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön 
(YTHS) palvelut laajenevat 
ammattikorkeakouluopiskelijoille 
vuodesta 2020 alkaen.

• Ikäihmisten, vammaisten, päihde- ja 
mielenterveys, lasten ja perheiden 
palvelut yhdenvertaisiksi

• Saan enemmän palveluita ympäri 
vuorokauden mm. digitalisaation
ansiosta

• Asiakas- ja palveluohjaus 
monipuolistuu
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Mikä muuttuu?

• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen palvelut vahvistuvat

• Pitkäaikaissairauksien tutkimus, 

hoito ja seuranta perustasolla –

omahoito

• Kuntoutuspalvelut uudistuvat

• Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon 

keskittäminen jatkuu

• Vaativa erikoissairaanhoito keskittyy 

harvempiin sairaaloihin

• Aluesairaaloiden rooli muuttuu – ei 

enää anestesiaa vaativaa kirurgiaa

• Erikoissairaanhoidon konsultaatioita

sote-keskuksille

• Kotiin saatavat palvelut paranevat 

(ikäihmiset, vammaispalvelut, 

kehitysvammaiset)

• Kotisairaalatoiminta ja saattohoito

koko maakunnan alueelle

• Perusterveydenhoidon 

vuodeosastoilta vähenee 

pitkäaikaishoito

• Digitaaliset palvelut lisääntyvät 

(Virtuaalisairaala, ODA)

• Perhekeskustoiminta käynnistyy

• Kolmas sektori ja muut uudet toimijat 

yhteistyöhön ja palveluntuottajiksi 

• Ym…
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Vaikutuksia

• Miten muuttuu yksityiset sairausvakuutusmarkkinat (Kela-korvatut)?

• Vuonna 2016 yhteensä 1 156 808 henkilöllä vakuutus

– Noin 40% lapsien vakuutuksia

– Noin 42% aikuisten vakuutuksia

– 18,7% työnantajien työntekijöille ottamia

• Miten muuttuu työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut ?

• Vuonna 2015 työterveyshuollon piirissä oli 1 813 000 
työntekijää

• Kustannukset 782 M€, josta Kela korvasi 339 M€

• Korvausluokka II sairaanhoito ja muut terveydenhuollon 
palvelut kustannukset 440 M€, josta Kela korvasi 180 M€

• YTHS:n yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelut

– Toimintamenot arviolta 80 M€

• Miten muuttuu yksityisen suun terveydenhuollon markkinat?

29.11.2018
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Kolmannen sektorin merkitys kasvussa, jonka tulevaisuudesta 

tulee pitää huolta
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1,3 milj. 
jäsentä

0,5 milj. 
vapaaehtoista

260 00 
vertaistukijaa

50 000 
ammattilaista

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
kokonaisuus

1029 
palvelutuo-

tantojärjestöä

70 
järjestöomis-
teista yhtiötä

37 000 
työntekijää

5 000 
palvelua

2 000 
toiminta-
yksikköä

Noin 1,7 Mrd
liikevaihto

• Vv. 2015-2017 +100 uutta järjestöä 
(Soste)

• Terveyspalveluista järjestöillä vain 4%
• Merkittävä sosiaalihuollon palveluiden 

tuottaja
• Vapaaehtoistoiminnan merkitys valtava



Suun terveydenhuollon kehitystrendi

• Alle kahden henkilön yritykset 
muodostivat noin 60 prosenttia 
toimialan yrityskannasta vuonna 
2015. 

• Pientyönantajina toimivia 2-9 
henkilön yrityksiä oli puolestaan 36 
prosenttia yrityskannasta. 

• Mikroyritykset työllistivät yhteensä 
vajaat 50 prosenttia alan 
henkilöstöstä. 

• Mikroyritysten määrä on tosin 
vähenemässä, sillä niitä on 
lopetettu 2010-luvulla enemmän 
kuin uusia on perustettu.

• Vähintään kymmenen henkilöä 
työllistäviä, päätoimialaltaan 
hammaslääkärialalla toimivia yrityksiä 
oli 52 vuonna 2015, eli vain 3 % alan 
yrityskannasta, mutta niiden osuus 
alan työllisyydestä oli yli 50 prosenttia. 

• Yksityinen hammashuolto on alkanut 
keskittyä 2010-luvulla muutoinkin 
aiempaa suurempiin yrityksiin.

• Toimipisteitä voi löytyä jatkossa myös 
pieniltä paikkakunnilta toisin kuin 
yleisesti pelätään.

• Tulevaisuudessa hammashoitoloiden 
pyörittäminen ei ehkä olekaan 
maakuntien ominta toimialaa.
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Sote näkymät

• Vahva keskittymistrendi 
terveydenhuollossa, hammashuollossa 
ja vanhuspalveluissa

• Valinnanvapauden vaihtoehdot 
kasvamassa

• Kysyntä ikääntyvän väestön 
palveluissa lisääntyvä

• Yksityisen tuotannon osuus 
terveyspalveluissa kasvava (nyt noin 
neljännes)

• Sosiaalipalveluissa yritysten ja 
järjestöjen osuus kasvava (nyt lähes 
40%)

• Suurimmat kasvunäkymät 
perusterveydenhoidossa, 
vanhustenhoidossa ja 
hammashoidossa. 

• Hyvin toimeentulevat halukkaita 
käyttämään omaa rahaa terveyteen ja 
hyvinvointiin

• Työnantajat valmiita maksamaan 
työterveyshoidosta eli työntekijöiden 
työhyvinvoinnista sekä 
sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen 
eläköitymisen vähentämisestä

• Valtakunnallinen toimija on halutuin 
vakuutusyhtiöille

• Vuonna 2015 tuotti terveyspalveluita noin 
15 000 yritystä, sosiaalihuollon 
laitospalveluita noin 1 000 yritystä ja 
sosiaalihuollon avopalveluita noin 1 000 
yritystä

• Vuonna 2015 yrityksistä noin 95% työllisti 
1-9 henkilöä

• Yrityksistä 70%:lla liikevaihto alle  100 000 
euroa ja lähes 99%:lla alle 2 M€

• Sosiaali- ja terveydenhuolto noin 12% 
BKT:stä ja työllistää noin 17% ansiotyössä 
olevasta työvoimasta



Oma reseptini onnistumiseen

1. Riittävät palvelut suhteessa väestön tarpeeseen –
palvelutaso (priorisointi)  asiakastarpeen tyydyttäminen

2. Oikea-aikaisesti, laadukkaasti minimisähläyksellä 
paras asiakaskokemus

3. Priima toimialaosaamisella  osaaminen, kyvykkyys

4. Uudistuvin palvelukonseptein  kerralla kuntoon wau-
efektein

5. Digitalisoidu  irti kivijalka-soten kiinteistä 
kustannuksista

6. Kumppanuuksilla  yhdessä enemmän
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Kiitoksia mielen-

kiinnosta !


