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Taustaksi yhtiöittämiselle
• Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää
konsernirakenteesta
– Käytännössä organisaatiorakenteen valmistelee väliaikaishallinto
keväälle 2018

• Muutamia yhtiöittämiseen vaikuttavia reunaehtoja
– Maakunnan on erotettava palvelujen järjestäminen
markkinaehtoisten palvelujen tuottamisesta
– Yhtiöittämisvelvollisuus kaikissa markkinaehtoisissa
toiminnoissa 31.12.2020 mennessä
– Markkinaehtoisissa sote- palveluissa ja työterveyspalveluissa
yhtiöiden perustaminen 1.1.2019 lukien

• Lait tulevat vielä täsmentymään myös näiltä osin,
monet muutokset myös mahdollisia
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Palvelujen järjestämisen tavat
Palvelujen järjestäminen
Maakunta voi tuottaa palvelut
itse, yhteistoiminnassa muiden
maakuntien kanssa tai
ostopalveluina.
Maakunta-konserniemo on
bruttobudjetoitu yksikkö, vaikka
rakenteessa voi olla myös
nettoyksiköitä.

Mahdolliset palveluntuottajat
Palvelun tuottajana voi toimia
maakunnan liikelaitos,
osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys,
osuuskunta, säätiö ja itsenäinen
ammatinharjoittaja.

16.3.2017

Maakunnan liikelaitos
• vastaa maakunnan omasta
palvelujen tuotannosta (ei
markkinoilla)
• viranhaltijat voivat tehdä
viranomaispäätöksiä ja käyttää
julkista valtaa.
• tuottaa asukkaille sotepalvelut myös silloin, jos niitä
ei ole muuten saatavilla.
• voi tuottaa myös muita
maakunnan tehtäviin liittyviä
palveluja.
• Maakunnassa on yksi tai
useampia liikelaitoksia ,
kuitenkin sote-toimialalla vain
yksi liikelaitos

Maakunnan yhtiö
Maakunnalla on palvelujen
yhtiöittämisvelvollisuus silloin, kun
maakunta hoitaa tehtäviä
kilpailutilanteessa markkinoilla tai
palvelut ovat asiakkaan
valinnanvapauden piirissä.

Yhtiöittäminen
• Tyypillisesti yhtiöittämisprosessissa läpikäydään seuraavat vaiheet:
– Markkinoiden ja asiakkaiden analysointi
– Palvelujen tuotteistaminen ja tuotekohtainen laskenta
– Oman yhtiön asemointi markkinoilla ja optimaalisen organisaatiomallin
määrittäminen
– Yhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituksen ja verovaikutusten määrittäminen
– Varsinaiset yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet: rekisteröinnit,
hallintorakenteet, henkilöstöratkaisut ym.

• Kuntien kokemus on opettanut, että perinteisen brutto- tai
nettoyksikön yhtiöittäminen on haastavaa
– Onnistuneimmat yhtiöittämisprosessit liittyvät yleensä liikelaitoksien
toiminnan yhtiöittämiseen
– Myös verkosto- ja kumppanuusyhtiömallit ovat olleet onnistuneita

• Yhtiöittämisprosessi vie tyypillisesti aikaa 1-2 vuotta
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Yhtiöittämisselvityksien sisältöä (KPMG)
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Yhtiöittämisen haasteita
• Markkinatilanteen ja asiakaskäyttäytymisen arviointi on haastavaa
silloin, kun kysynnän ja tarjonnan rakenne muuttuvat merkittävästi
• Yhtiöiden toiminnan mahdollisimman optimaalinen organisointi on
haastavaa -> yhtiössä ei saa olla ”rönsyjä” alkuvaiheessakaan
• Yhtiömuotoisen toiminnan johtaminen on varsinkin alkuvaiheessa
haastavaa, kun julkisen sektorin toimintaperinteet ovat vahvoja
• Palvelujen tuotteistuksen tulee olla selkeä ja markkinoista erottuva,
tuotteistuksen kehittämiseen ja parantamiseen tulee satsata
• Ovatko maakunnan kaikki osat ”samalla viivalla” tarkasteltaessa
yhtiösektorin tarjoamia mahdollisuuksia?
• Yhtiöön kannattaa keskittää rahoituksellisesti riittävän vahva
toimintojen kokonaisuus -> liian pienet yhtiöt riskialttiita
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Yhtiöittämisen mahdollisuuksia
•
•
•
•
•

Toimialarakenne uudistuu
Palvelutarjonta monipuolistuu
Asiakkaille tulee uusia mahdollisuuksia vertailla eri palveluntuottajia
Kilpailu virtaviivaistaa toimintoja ja voi siten alentaa kustannuksia
Markkinoille muodostuu varmasti erityyppisiä asiakkuuksia
painottavia, tiettyihin palveluihin erikoistuneita yrityksiä
• Osaavalle ja asiantuntevalle henkilöstölle uusia mahdollisuuksia,
pakottaa yritykset myös kilpailemaan työntekijöistä
• Yhtiöittäminen selkiinnyttää toiminnan ohjausta ja johtamista
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