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Pk-yritykset 

pyörittävät 

yhteiskuntaa



93,4%
Mikroyritykset

(1–9 hlöä)

265 041

Yritysrakenne Suomessa 2015

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015

0,2% Suuryritykset (250– hlöä) 571

0,9% Keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) 2 634

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

Yhteensä 283 805 yritystä, pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous



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.



Maakunta on itsehallinnollinen 

ja monialainen toimija



Yrittäjien maakunta, kunta ja markkinat
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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 

– myös yrittäjien –

verotaakkaa.



Maakunta on sote-palvelujen järjestäjä

– tuotanto monituottajamallilla 

valinnanvapautta hyödyntäen





Sote-markkinoiden rakenne ja koko
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Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Muut 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

EI 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Liikelaitoksen 
asiakasseteli

3 mrd. €

Henkilökohtainen 
budjetti
1,5 mrd. €

Sote-keskus
3 mrd. €

Sote-keskuksen 
asiakasseteli

?

Erikoistaso, osin perustasoa

Oma tuotanto 11 mrd. €

Perustaso, 

soveltuvin osin erikoistaso

Yksityiset 

sote-

markkinat

Asiakkaan 

valinta ja 

oma raha

Suoran 
valinnanvapauden

piiriin kuuluvat
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Peruspalvelut

Ostopalvelut
Avoin vertailu 
> tehokkuus



• elinvoiman ja yrittäjyyden näkökulmasta 

maakunnan on järkevää 

• pitää sote-keskuksen palvelupaketti minimissä

• käyttää paljon asiakasseteliä 

ja henkilökohtaista budjettia

• tulevaisuuden liiketoiminnan näkökulmasta 

yrittäjien on pitää

• aloittaa Kanta-valmistautuminen

• verkostoitua omien ja vieraiden kanssa

Yhdessä valinnanvapauden hyödyt käyttöön

Tulevaan kannattaa valmistautua lisäämällä 

palvelusetelien ja ostopalveluiden käyttöä.



Sote-uudistus ja valinnanvapaus

on yrittäjälle mahdollisuus



1. Oma yritys ja palvelukuntoon

• palveluketjut, asiakaskokemus, laatu

• kustannuslaskenta, hinnoittelu, vertailu

• viestintä, markkinointi

2. Valmistaudu digiin ja 

Kanta-palveluihin

• aloita Kanta-valmistelu

• mieti, mitä digi voisi olla sinulle

• kokeile ja toimi

3. Verkostoidu

• omien ja vieraiden kanssa

• www.soteuttamo.fi
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Mitä yrittäjän pitää nyt tehdä?




