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Suomen sote-markkina on kokonaisuudessaan ~31 mrd. €, josta
palvelut kattavat 67 % (~21 mrd. €)
Sote-markkina Suomessa 2014 sektoreittain, mrd. €
30,9 mrd. €

20,8 mrd. €

2,1 mrd. € 8,0 mrd. €

Yksityinen
tuotanto
49%
(15,2 mrd. €)

Yhteensä

Julkinen tuotanto
75%
(15,7 mrd. €)

Yksityinen tuotanto 100%

Kommentit
Julkinen
tuotanto
51%
(15,7 mrd. €)

 Palvelut sisältävät sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut
Suomessa
Yksityinen
tuotanto
100%

Yksityinen tuotanto
25%
(5,1 mrd. €)
Palvelut

 Lääkintäteknologia kattaa
kaluston, tarvikkeiden,
välineiden, diagnostiikan ja ITjärjestelmien tuotannon
Suomessa
 Lääkkeet sisältää tutkimus- ja
kehitystyön, valmistuksen ja
jakelun Suomessa

Lääkintä- Lääkkeet
teknologia

Lähde: THL, Kela, Kuusikko-kunnat, Tilastokeskus, kilpailutusdokumentit, uutiskatsaus, asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi
LUONNOS - LUOTTAMUKSELLINEN
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Palveluista julkisrahoitteista terveydenhuoltoa reilu puolet,
yksityisrahoitteista ~15 % ja loput sosiaalipalveluja
Yksityisen tuotanto palveluasumisesa lähes 50 %

Suomen sote-palveluiden kustannukset 2016, mrd. €
11,4 mrd. €
Muu julkinen terveydenhuolto¹ 0,8 mrd. €

2,7 mrd. €

Suun terveydenhuolto 0,5 mrd. €

9%

Perusterveydenhuolto
3,0 mrd. €

8%

Erikoissairaanhoito
7,1 mrd. €

Kuntoutus
0,4 mrd. €

Muut sosiaalipalvelut²
1,9 mrd. €

STH
0,7 mrd. €

Kotipalvelut 0,9 mrd. €

14 %

Lääkärikeskukset
0,7 mrd. €

Palveluasuminen
3,4 mrd. €

47 %

4%

TTH
0,9 mrd. €

Julkisesti rahoitettu terveydenhuolto

7,9 mrd. €

Yksityinen
terv.huolto

Lastens. laitoshoito 0,7 mrd. €
Muu laitoshoito
1,0 mrd. €

60 %

Sosiaalipalvelut
(julkisesti rahoitettu)

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

= Yksityisen tuotannon osuus

Huomiot: Perusterveydenhuollon pitkäaikainen osastohoito sisältyy laitoshoitoon, psykiatrinen osastohoito erikoissairaanhoitoon, 1Sisältää opiskelijaterveydenhuollon, vankilaterveydenhuollon 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
LUONNOS - LUOTTAMUKSELLINEN
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä useita muutoksia,
jotka muokkaavat toimialaa ja palvelutuotannon rakennetta
Sote-uudistus on merkittävin markkinoihin vaikuttava kehityssuunta toimialalla
1

2

Kuvaus

Muutokset sääntelyssä1
 Sote-uudistus: valinnanvapaus käyttöön perusterveydenhuollossa ja
sosiaalihuollossa sekä
soveltuvin osin myös
erikoissairaanhoidossa
 Siirtyminen raskaasta
laitoshoidosta ennaltaehkäisevään ja avohoitoon
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Digitalisaatio
 Käynnissä oleva
liiketoiminnan
digitalisaatio asettaa
haasteita nykyisille
toimintamalleille
etäpalveluiden käytön
kasvaessa

Julkisten palveluiden
heikko saatavuus ja
taloudelliset ongelmat

Vaikutukset

 Luo mahdollisuuksia
avohoitoon

Demografinen kehitys

 Tarve laadukkaammille
palveluille, mutta
resurssien lisääminen ei
ole mahdollista: ratkaisua
haetaan tuottavuuden
parantamisesta ja
rahoituspohjan
kasvattamisesta

 Hoivapalveluiden tarve
kasvaa väestön
ikääntyessä – kysyntää
myös uusille
rakenteelliset muutokset
mahdollistaville
ratkaisuille

 Luo painetta nykyisille
liiketoimintamalleille,
erityisesti yksityisessä
terveydenhuollossa

 Operatiivisen tehokkuuden
parantamista haetaan
kaikissa julkisesti
rahoitetuissa palveluissa

 Tarjoaa mahdollisuuden
uusille haastajille

 Julkisen sektorin
haluttomuus omiin tilainvestointeihin kasvattaa
yksityistä hoivamarkkinaa

 Kasvuajuri kaikissa
segmenteissä, avaa
mahdollisuuksia uusille
tulolähteille
terveydenhuollossa

 Hankintalain
kynnysarvojen nosto

 Merkittävä kasvupotentiaali, jos valinnanvapaus otetaan käyttöön
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Note: 1Sote-uudistus, EU-direktiivit, sosiaalihuoltolaki 2015 ja hankintalaki 2017
Lähde: Tilastokeskus, STM, Uutiset, NHG analyysi

 Suurinta kasvua
odotetaan vuosille 20202030
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NHG yrityksenä -yhteenveto
 NHG on Pohjoismaiden johtava terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen erikoistunut
yritys yli 10 vuoden kokemuksella
– Toimialakeskittynyt, analyyttinen ja akateeminen

 Liiketoiminta-alueemme ovat
– Liikkeenjohdon konsultointi
– Tutkimustoiminta
– Koulutukset
– Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt
– Kuntien toiminnanohjaus

 Kotimainen henkilöstön omistama kasvuyritys
– Yli 70 asiantuntijaa, toimistot Helsinki, Turku ja Tukholma

– Laaja verkosto lääketieteen erityisasiantuntijoita ja vanhempia neuvonantajia

 Ylivoimainen ymmärrys toimialalta
– Keskittynyt sote-toimialalle
– Lääkärien ja hoitajien mukana olo
– Kansainvälinen verkosto ja projektikokemus
– Toiminnan taustalla kansainvälisesti noteerattu korkeatasoinen tutkimus

 Asiakkaina kaikki sairaanhoitopiirit, suuri osa kunnista, säätiöt, muut julkiset organisaatiot,
yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat ja vakuutusyhtiöt
 Yli 1000 toimeksiantoa
– Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu,
asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi
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