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Suomen sote-palvelut yhteensä 22mrd.€, josta julkisesti rahoitetut 
palvelut lähes 90% ja yksityinen tuotanto noin neljännes

Suomen sote-palveluiden kustannukset 2016, mrd. €

Huomiot: Perusterveydenhuollon pitkäaikainen osastohoito sisältyy laitoshoitoon, psykiatrinen osastohoito erikoissairaanhoitoon, 1Sisältää opiskelijaterveydenhuollon, vankila-

terveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon, kuljetukset ja hallinnon, 2Sisältää vammaisten, mielenterveyskuntoutujien, vanhusten ja lastensuojelun avopalvelut, 

palvelut päihdekuntoutujille ja omaishoidon, Julkisrahoitteinen yksityinen tuotanto sisältää ulkoistetun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon

Lähde: THL, Kela, Kuusikko-kunnat, Tilastokeskus, kilpailutusdokumentit, uutiskatsaus, asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

Kotipalvelut 0,9 mrd. €

Lääkäri-

keskukset

0,7 mrd. €

Julkisesti rahoitettu terveydenhuolto

Lastens. laitoshoito 0,7 mrd. €

Yksityinen

terv.huolto

Erikoissairaanhoito

7,1 mrd. €

Muut sosiaalipalvelut²

1,9 mrd. €

Palveluasuminen

3,4 mrd. €

7,9 mrd. €

Muu laitoshoito

1,0 mrd. €

TTH

0,9 mrd. €

11,4 mrd. €

Sosiaalipalvelut

(julkisesti rahoitettu)

Muu julkinen terveydenhuolto¹ 0,8 mrd. €

2,7 mrd. €

Perusterveydenhuolto

3,0 mrd. €

Kuntoutus

0,4 mrd. €Suun terveydenhuolto 0,5 mrd. €

STH

0,7 mrd. €

LUOTTAMUKSELLINEN

47 %

14 %

60 %

8 %

9 %

4 %

% = Yksityisen tuotannon osuus

Lisäksi yksityistä tuotantoa kokonaisulkoistusten liikevaihto 0,3Mrd. € julkisesti rahoitetuista palveluista



Sote-uudistuksessa palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
maakunnille

Rakenne-

uudistus

Rahoituksen 

uudistaminen

Valinnan-

vapauden 

laajentaminen

 Julkisrahoitteisten palvelujen järjestämisvastuu siirretään 18 maakunnalle

 Järjestäjä ja tuottaja erotetaan: kuntien ja sairaanhoitopiirien sote-henkilöstö maakunnille 

(pääosin tuottajaksi) – maakunnan palveluntuottajana palvelulaitos tai sen omistama(t) yhtiö(t) 

 Sairaanhoitopiirien omistamat erikoissairaanhoidon kiinteistöt siirretään maakuntien 

kiinteistöyhtiölle ja kuntien omistamat kiinteistöt vuokrataan maakunnille 

 Rahoitusvastuu ja verotusoikeus siirtyy kunnilta valtiolle, joka allokoi varat maakunnille

 Kelan sv-korvaus poistuu yksityisistä sote-palveluista – TTH:ssa Kela-korvaus säilyy, 

painopiste ennaltaehkäisyyn

 Kriteerit täyttävät tahot saavat tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluita, ja 

palveluun oikeutettu asiakas saa valita palveluntuottajan

 Valinnanvapaus on toteutumassa kolmen mekanismin kautta

− Suora valinnanvapaus (sote-keskukset ja suun terveydenhuolto)

− Henkilökohtainen budjetti (sosiaalipalvelut?)

− Asiakasseteli (sosiaalipalvelut, ESH?)

Osa-alue Keskeiset uudistukset

Lähde: STM, Valtiovarainministeriö, asiantuntijoiden haastattelut, NHG analyysi
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LUOTTAMUKSELLINEN



Hallitus päätti heinäkuussa perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen 
viivästyttää sote- ja maakunta-uudistuksen voimaantuloa vuodella

Valinnanvapauden mahdollisista vaiheistuksista ei ole vielä tietoja

1Alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Pilottien aikatauluun ja sisältöön saattaa tulla muutoksia valinnanvapauslain muutosten yhteydessä.

Lähde: STM, Valtiovarainministeriö

2019 2020

marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi

2017 2018

elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka

 Valinnanvapauslain 

muutokset

 Vaikutusarvioiden 

täydennykset

8-10 11-12

 Valinnanvapaus-

esitys 6 viikon 

lausunto-

kierrokselle

 Lausuntokierros 

päättyy 

15.12.2017

2-3

 Uusi 

valinnanvapaus-

lakiesitys 

eduskunnalle 

helmikuun 

lopulla tai 

maaliskuun 

alussa

2-4

 Uusi 

lakikokonaisuus 

hyväksyttynä 

toukokuun loppuun 

mennessä

 Voimaantulo 

6/2018 aikana

5/2018

 Maakuntavaalit 

28.10.2018

10/2018

 Maakuntien 

tarkemmat päätökset 

valinnanvapauden 

toteutuksesta

1.1.2020 alkaen 

järjestämisvastuu 

siirtyy maakunnille ja 

valinnanvapaus astuu 

voimaan (vaiheistukset 

mahdollisia)

6/2018 alkaen valinnanvapauspilotit 

käynnistyvät1
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Asumispalvelut

2,9 mrd.€

7,3 mrd.€

Kotipalvelut

0,8 mrd.€

Yksityis-

klinikat

0,7 mrd.€

Laitoshoito

1,8 mrd.€

Julkisesti rahoitettu

terveydenhuolto

Julkisesti rahoitettu 

sosiaalihuolto

Muu sosiaalihuolto

1,8 mrd.€

Yksityinen

terveydenhoito

2,4 mrd.€

Kuntoutus

0,4 mrd.€

Työ-

terveys-

huolto

0,7 mrd.€

Muu julkinen th 1,0 mrd.€

Hammashoito 0,5 mrd.€

Perusterveydenhuolto

2,8 mrd.€

Erikoissairaanhoito

6,8 mrd.€

Hammas-

hoito

0,7 mrd.€

11,1 mrd.€

Alkuperäisen lakiesityksen mukaan valinnanvapauden piiriin jopa 
6mrd. €

Toteutuva valinnanvapausmarkkinoiden koko saattaa poiketa STM:n arviosta merkittävästi

Huomiot: 1Suoran valinnan piiriin kuuluvia lyhytaikaisia sosiaalipalveluja ei korostettu kuviossa. 2Esitetyt arviot mekanismien piiriin kuuluvista palvelukustannuksista perustuvat lakiesityksessä 

esitettyihin arvioihin valinnanvapauden vaikutuksista. Suoran valinnan arvio sisältää myös suoran valinnan tuottajien asiakassetelit. 

Lähteet: Valinnanvapauslaki 9.5.2017, THL, Kela, Kuusikko, NHG analyysi

Valinnanvapauden mekanismit sote-markkinassa -Havainnollinen-

2 3

1

3

 Sote-keskuksen 

palvelut

 Aikuisten suun th -

palvelut

2,6 mrd. €

0,3 mrd. €
Suora valinta1

1

 Ikääntyneiden ja 

vammaisten palvelut
1,4 mrd. €

Henkilökohtainen 

budjetti

2

 Maakunnan 

asiakassetelipalvelut 

(Valitut ESH-

toimenpiteet ja 

sosiaalipalvelut)

1,6 mrd. €
Maakunnan 

asiakasseteli

3

Mekanismi Palvelut

STM:n Arvio 

markkinakoosta2

Valinnanvapauden piiriin vähintään: ~6 mrd. €

LUOTTAMUKSELLINEN



Miten yksityiset yritykset lähestyvät asiaa?

1) Yksityisten toimijoiden näkökulmasta uutta markkinaa avautuu kilpailulle merkittävästi

1) Sote-keskustoiminta suoran valinnan vapauden kautta jopa 2,5 mrd.€

2) Suun terveydenhuolto 0,3mrd.€

3) Hoivapalvelut ja kotipalvelut henkilökohtaisen budjetin kautta (nettovaikutus avoinna)

2) Vastaavasti nykyisestä 2,1mrd.€ yksityismarkkinasta osa asiakkaista siirtyy

valinnanvapausmarkkinan piiriin

3) Tuottajien palkitsemismalli määrittää toimintamallin valinnanvapausmarkkinassa

− Yksiköiden sijainti ja muut kanavat (digi)

− Yksiköiden palvelutarjoama, koko ja henkilöstö

− Toimintamallit ja käytännöt

4) Yritykset tulevat panostamaan voimakkaasti krittiisiin menestystekijöihin markkinaosuuden

voittamiseksi ja toiminnan saamiseksi kannattavaksi

− Laatu (ja sen seuranta/raportointi) on edellytys, mutta sillä ei voiteta peliä

− Asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät (esim. saatavuus)

− Brändi ja markkinointi

− Kannattavuus ja kustannustehokkuus

7



kk 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8

NHG:n ja BDO:n malli yhtiöittämisen ja kilpailykyvyn parantamisen 
toteuttamisen tukemiseksi
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Yhtiöittämisprosessin vaiheet ja aikataulu1

Huomiot: 1) Prosessin kuvaus alkaa yhtiöittämisprosessin aloittamispäätöksestä (jota ennen toteutetaan yhtiöittämisen esiselvitys, hankesuunnittelu ja nykytila-analyysi) ja päättyy yhtiön 

toiminnan aloittamishetkeen (jonka jälkeen käynnistyy yhtiön intensiivinen toiminnan kehittäminen). 2) Yhtiön toiminnallisen valmiuden saavuttamiseen tähtäävät tehtävät. 3) Yhtiöittämisen 

toteuttamiselle välttämättömät tehtävät. 4) Yhtiöittämisprosessin koordinointi ja hallinta, jota toteuttaa prosessin koordinointia varten perustettu hankehallinto (PMO, project management office).

Yhtiöitettävän toiminnan määrittely

Taloudellinen valmistelu

Oikeudellinen valmistelu

5

6

Toiminnan 

ja omaisuu-

den siirron 

valmistelu

8

Toiminta-
ympäristön 
kartoitus 

Operatiivisen toimintamallin valmistelu

Liiketoimintasuunnitelman luominen

Organisoituminen ja nimitykset

1

4

7

Yhtiön 

toiminnan 

ja toiminnan 

kehittämisen 

aloitus

Päätös yhtiöittämis-

prosessin aloittamisesta

8 kuukautta
Toiminnan siirto 

uuteen yhtiöön

Toiminnalliset tehtävät2

Teknis-juridiset tehtävät3

Hankehallinto4

Projektinhallinta ja koordinointi (PMO)

Yhtiöittämisprosessin aloittamispäätöksestä 

yhtiön toiminnan aloittamiseen

Tietojen keräys ja 

nykytila-analyysi
3

2



Yhteenveto yhtiöittämisprosessin osa-alueiden 
tavoitteista ja lopputuloksista

 Tavoitteena saada näkemys yhtiöitettävän toiminnan tulevasta liiketoimintaympäristöstä yhtiön toiminta-alueella

 Lopputuloksena syntyy kuvaus toiminta-ympäristön osa-alueista: palvelujen kysynnästä ja sen jakaantumisesta 

sekä markkinan kilpailutilanteesta

 Tavoitteena laatia yhtiön tavoitteet, tunnistaa kilpailukeinot ja määrittää prioriteetit yhtiön kehittämiselle

 Lopputuloksena syntyy yhtiön liiketoimintasuunnitelma

 Tavoitteena on riittävien tietojen kerääminen siirtävistä organisaatioista, näiden tietojen analysointi sekä yhtiölle 

asetettujen tavoitteiden mukaan toteutettu yhtiöitettävän toiminnan määrittely

 Lopputuloksena on yhtiöitettävän toiminnan kuvaus ja määrittely

 Tavoitteena on määrittää yhtiön sote-keskus-palvelutuotannon ja tukitoimintojen toimintamalli sekä minkälaisella 

aikataululla nykytoiminta muokataan määritetyn toimintamallin mukaiseksi

 Lopputuloksena syntyy toimintamallin kuvaus ja sen toteutussuunnitelma

 Tavoitteena on varmistaa taloushallinnon järjestäminen sekä tuottaa talousarviot ja ennustelaskelmat yhtiölle

 Lopputuloksena yhtiön toiminta täyttää osakeyhtiö- ja kirjanpitolain vaatimukset, muut viranomaisvaatimukset ja 

talous tukee asetettujen tavoitteiden toteuttamista

 Tavoitteena on yhtiön oikeudellisten asioiden suunnittelu ja haltuunotto sekä osittainen toteutus 

 Lopputuloksena on yksityiskohtainen toteutusprosessi, kuva yhtiön oikeudellisesta toimintaympäristöstä ja 

oikeustoimikelpoinen yhtiö

 Tavoitteena on määrittää maakunnan sote-yhtiön organisaatiomalli ja nimittää henkilöstö

 Lopputuloksena syntyy yhtiön organisaatiomalli sisältäen henkilöstönimitykset

 Tavoitteena on laatia toimenpidesuunnitelma toiminnan käynnistämiselle sekä vastuuttaa ja aikatauluttaa nämä  

 Lopputuloksena yhtiö on täysin valmis toteuttamaan toiminnan ja omaisuuden siirron ja jatkamaan sille siirtyvää 

toimintaa yhtiömuodossa kilpaillulla markkinoilla sekä aloittamaan 100-päivän suunnitelman toteutuksen

Toiminta-

ympäristö

Liiketoi-

mintasuun.

Toiminnan 

määrittely

Toiminta-

malli 

Talou-

dellinen

valmistelu

Oikeu-

dellinen

valmistelu

Organisoi-

tuminen

Siirtojen 

valmistelu

1

2

3

4

5

6

7

8

5
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Yhteystiedot

Petri Heikkilä, petri.heikkila@nhg.fi tai +358405154155

mailto:petri.heikkila@nhg.fi

