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Yhtiöittämisen käsitteet

 Yhtiöittäminen: julkisen toimijan toiminnan siirtäminen julkisen 

toimijan määräysvallan alaiselle osakeyhtiölle

 Yhtiöittämisen seurauksena palvelutuotanto siirtyy toimimaan 

osakeyhtiölain mukaiseen liiketoimintaympäristöön

− Muutos vaikuttaa mm. verotus-, kirjanpito-, sopimus-, ja työoikeudelliseen 

asemaan

 Esim. kunnan omistamalla ja määräysvallassa olevalla yhtiöllä on 

useimmiten samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 

yksityisomisteisella yhtiöllä. Sama pätee julkisen toimijan ja sen 

omistaman osakeyhtiön välisiin sopimuksiin

 Sote-palveluiden yhtiöittäminen perustuu tämän hetken tiedon 

mukaan vapaaehtoisuuteen. Tiettyjä markkinoilla toimivia kuntien 

palvelukokonaisuuksia koskee yhtiöittämispakko (mm. satamat, 

energialaitokset, ammattikorkeakoulut)

 Sote-palveluista voi yhtiöittää erilaisia kokonaisuuksia tietyin 

rajoittein

− Kiinteistöt selkeä erikseen yhtiöitettävä kokonaisuus, mutta sisällytettävissä myös 

sote-palveluiden yhtiöittämiseen

− Viranomaispäätöksiä tekeviä virkamiehiä ei voi siirtää ulkopuoliselle yhtiölle

− Erilaiset ostopalvelusopimukset (mukaan lukien erikoissairaanhoito) voidaan 

useimmiten neuvotella toimimaan perustetun julkisomisteisen yhtiön kautta
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Keskustelu: eri tahojen esiin nostamia plussia ja miinuksia liittyen 
yhtiöittämiseen

Plussat

 Toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyys. 

− Sisäisen laskentatoimen ja toiminnan seurannan vaatimustason nousu

 Edellytys jos toiminta avataan myös yksityiselle ja kolmannelle 

sektorille, jotta kilpailun lähtökohdat ovat kaikille reilut

− Pakottaa prosessien sujuvoittamiseen, johtamisen ammattimaisuuden 

lisäämiseen keskijohdossa sekä Lean-ajatteluun

 Pakottaa nykyistä tiukempaan budjetti ja kustannuskuriin

 Edellyttää nykyistä enemmän joustavuutta tuotanto-

organisaatioilta

 Professiopohjaisesta johtamisesta ammattimaiseen 

yleisjohtamiseen

 Positiivisen kilpailun mahdollisuus – tulee parantaa jatkuvasti 

jota pärjää kilpailussa

 Pakottaa nykyistä asiakaslähtöisempään toimintatapaan

Miinukset

 Saattaa vesittää integraatioajatuksen ja johtaa osa-

optimointiin

− Negatiivisen kilpailun ja kilpavarustelun riski

 Riskinä se että resurssit / kustannukset jäävät julkiselle 

toimijalle, mutta raha seuraa potilaita yksityiselle sektorille

 Kysynnän ja kustannusten merkittävä kasvu: Terveystarpeita 

voidaan luoda

 Saattaa aiheuttaa vahvaa vastustusta ammattijärjestöissä

 Lainsäädäntö ja juridiset kysymykset vielä osittain auki

− Päätöksenteko ja pääntävalta

− Omaisuuden siirrot

− Työehtosopimusten siirrot




