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Pk-yritykset 
pyörittävät 
yhteiskuntaa



0,2% Suuryritykset (250– hlöä) 581

0,9% Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 2 535

5,5% Pienyritykset (10–49 hlöä) 15 608

5,5% 
Pienyritykset
(10—49 hlöä) 15 559

93,4%
Mikroyritykset
(1–9 hlöä) 265 041

Yritysrakenne Suomessa 2015

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015
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Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä vuonna 2015

Lähde: Tilastokeskus 2015

Pienyritykset (10–49 hlöä) 302 144

Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 256 440

Suuryritykset (250– hlöä) 469 334

Mikroyritykset (1–9 hlöä) 341 62825%

22%

34%

19%
Yhteensä 1 369 546 henkilöä.

lähes 2/3 osaa

1/3 osaa



ja sotea



0,6% Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 118

0,1% Suuryritykset (250– hlöä) 27

4,2% Pienyritykset (10–49 hlöä) 783

Sosiaali- ja terveyspalveluyritykset

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot, Tilastokeskus 2015

95 %
Mikroyritykset (1–9 hlöä) 17 733

Yhteensä 18 661 yritystä.



Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten henkilöstö

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot, Tilastokeskus 2015

30 %

22 %17 %

31 %
Pienyritykset (10–49 hlöä) 14 745

Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 11 539

Suuryritykset  (250– hlöä) 21 040

Mikroyritykset (1–9 hlöä) 20 166 

yli 2/3 osaa

alle 1/3 osaa

Yhteensä 67 490 henkilöä.



Sote-uudistuksen
onnistumisella on merkitystä



• soteen leijonan osa julkisesta rahasta
• tervettä kilpailua sote-palveluihin
• parantaa laatua ja kustannustehokkuutta

enemmän terveyttä samalla rahalla
• yrittäjyyden edellytykset toimialalla

• jäseninä yli 6 000 sote-alan yritystä

• elinvoima – lähipalvelut

Miksi sote-uudistus on tärkeä yrittäjille? 

Kustannustehokas sote 
keventää kaikkien 

– yrittäjien ja kuntalaisten –
verotaakkaa.



Lähipalvelut ovat osa elinvoimaa
myös yrittäjyydelle



Yrittäjät
• työvoiman saatavuus
• asiakkaat

Sote-yrittäjät
• yrittäjyys
• työ omassa kunnassa

Kunta
• työpaikat
• verotulot
• vetovoima
• elinvoima

Kuntalaiset
• palvelut lähellä
• tutut toimijat
• kasvollinen yrittäjyys
• joustavat palvelut

Maakunta
• luo sote-toimintaympäristön
• vaikuttaa valinnanvapauden keinoihin

Maakunta
ei määrää 
yrittäjääLainsäädäntö

• raami valinnanvapaudelle
• raami yrittäjyydelle

eikä
asiakasta



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





Miten sotea ja 
valinnanvapauslakia pitää korjata?



Peruslakivaliokunnan vaatimukset & SY korjausehdotukset

1. Yhtiöittämisvelvollisuus pois maakunnilta
• valinnanvapauspalvelujen tuotanto erillisiin liikelaitoksiin
• vapaaehtoinen yhtiöittäminen sallittava
• kilpailuneutraliteetti taattava toisin

• toimijaneutraali erityislainsäädäntö ja verotus

2. Julkisen tehtävän siirtoa tarkennettava tai poistettava
• sosiaalipalvelut pois sote-keskuksesta = SY:n mallissaan esittämä = omatiimi
• parantaa myös yhdenvertaista saatavuutta, koska pieniä sote-keskuksia syntyy

3. Aikataulu realistiseksi
Hallitus: vaalit 28.10.2018, maakunnat 1.1.2019, valinnanvapaus 1.1.2020
• valinnanvapautta ei saa enää siirtää



Lisäksi Suomen Yrittäjät vaatii

1. Maakunnalle vastuu palvelumarkkinoiden toimivuudesta
• eduskunnan lisättävä maakunnan järjestämisvastuuseen nimenomainen 

vastuu palvelumarkkinoiden kehittymisestä ja toimivuudesta

2. Palvelutuotannon kustannukset avoimiksi ja vertailu pakolliseksi
• kansallinen kustannuslaskennan malli, jota kaikki maakunnat käyttävät
• maakunnille velvoite vertailla palvelutuotannon eri muotojen kustannuksia 

ja ottaa vertailu huomioon tuotantotavoista päätettäessä.

3. Setelimalli ja henkilökohtainen budjetti toteutettava
• merkitys sote-alan kotimaiselle pk-yrittäjyydelle on kriittinen
• pitää olla vahva osa suomalaista valinnanvapausmallia. 




