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Tiivistelmä
Tämä raportti kuvaa tutkimusta, jonka tavoitteena oli Pohjois-Pohjanmaan eteläisessa
osassa toimivien sosiaali- ja terveysalan (sote) yritysten kasvun ja kasvuvaiheiden
erityispiirteiden tunnistaminen sekä kuvaileminen. Tutkimuksessa tehtiin soteyritysten ja liiketoimintaympäristön erityispiirteitä, kasvuhaasteita ja yritysten
työhyvinvointia luotaava analyysi. Aineisto koostuu 12 pienen ja keskikokoisen soteyrityksen
omistaja-johtajien
haastatteluista.
Puolistrukturoiduissa
teemahaastatteluissa yrittäjät kertoivat yrityksen kasvutarinan, tunnistivat yrityksen
nykyisen kasvuvaiheen sekä kuvasivat kokemuksiaan aiempien kasvuvaiheiden
kriittisistä tapahtumista. Haastateltavien kertomuksista tunnistettiin myös erityisesti
sote-alan yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia.
Haastatteluaineiston laadullisessa analysoinnissa hyödynnettiin palveluyritysten
kasvuvaiheita koskevaa aiempaa tutkimustietoa ja siitä koottua kasvun viitekehystä.
Tutkimus osoittaa, että sote-alan yrityksissä tulee kiinnittää huomiota
liiketoimintaosaamisen kehittämiseen alalla vallitsevan sote-ammattilaisidentiteetin
rinnalle. Markkinointi tulee olemaan sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyen
tärkeää yrityksille asiakashankinnan ja liiketoiminnan kasvun kannalta.
Liiketoiminnan johtamisosaamiseen tarvitaan myös asennemuutosta, jotta yritykset
kokevat jatkuvat muutokset liiketoimintaympäristössä osana normaalia
liiketoiminnan kehittämistä. Muutoksista huolimatta yrittäjien tulee jaksaa ja osata
kehittää yritystensä toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Huolimatta soteuudistuksen muutoksista yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö tulisi nähdä toisiaan
täydentävänä toimintana, jossa molemmat osapuolet edistävät asiakkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia.
Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen työtavan kehittämiseen on kehitetty
hankkeessa sote-alan yrityksen itsearviointityökalu SoLKI, joka vastaa osaltaan
esiinnousseeseen tuen tarpeeseen osaamis- ja asennoitumiskehittämisessä niin
yrittäjille kuin koko henkilöstölle.
Tämä raportti on osa SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri –hanketta, jota hallinnoi
Oulun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin
mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE vastaa hankkeessa tehtävästä
tutkimuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle Euroopan
sosiaalirahaston rahoitusta. Hankkeen muut rahoittajat ovat Ylivieskan, NivalanHaapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat.
Asiasanat: sosiaali- ja terveysala, yritykset, yritysten kasvu, kasvuvaiheet
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Abstract
This is a report of a study that aimed to identify and describe the special characteristics of business growth and growth stages of the companies in the field of welfare
and healthcare services in the southern part of North Ostrobothnia, Finland. The report includes analysis on the special characteristics of welfare and healthcare service
companies and their business environment, as well as owner-managers’ experiences
on growth challenges and work-related well-being. The data consists of semi-structured thematic interviews among 12 owner-managers of small and medium-sized enterprises, who told the growth story of their company, identified the present growth
stage of the company, and described their experiences of the critical events during
early business growth. In addition, experiences related to work-related well-being of
entrepreneurs and employers were identified. The data were analyses qualitatively
using a research-based synthesis of the early growth stages of service companies as
a reference framework.
The finding show that professional identity is typically strong in welfare and
healthcare services, but there is a need to develop and strengthen business competence. Additionally, modifying marketing strategies is necessary due to the on-going
welfare and healthcare reform that provides clients with a freedom to choose their
service providers. Moreover, managers need to adopt an attitude that perceives continuous changes in the business environment as a natural part of business development. Regardless of external and systemic changes, managers need to remain capable
and competent to develop business operations together with employees. Co-operation
between companies and the public sector will be fruitful if owner-mangers perceive
it as a complementary operation that benefits both parties as well as well-being of
healthcare clients.
To promote business competences and entrepreneurial approach in companies, a
self-evaluation tool for welfare and health companies (SoLKI) has been developed as
part of the project. The tool is a response for the recognized need to support both the
attitudinal and competence development among entrepreneurs as well as their employees.
This report is a part of the Booster for social and healthcare entrepreneurs
(SoteYBoost) Project, administered by Oulu University of Applied Science. The microentrepreneurship research group MicroENTRE from Kerttu Saalasti Institute at
the University of Oulu is responsible for the research conducted in the project. The
European Social Fund through the Centre for Economic Development, Transport and
the Environment in North Ostrobothnia has funded the project. Other financiers of
the project are the regions of Ylivieska, Nivala Haapajärvi and Haapavesi Siikalatva.
Key words: welfare and health, companies, growth of companies, growth stages
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1 Johdanto
1.1

Tutkimuksen tausta ja tavoite

Yritystoimintaa pidetään yleisesti kansantalouksien moottorina. Erityisesti mikro-,
pienet ja keskisuuret yritykset ovat monien kansantalouksien nopeimmin kasvava
sektori, koska ne ovat joustavampia, sopeutuvampia ja ketterämpiä kuin monet
suuremmista organisaatioista (Tagliavini et al., 2001; Yifeng, 2011). Kasvavat
yritykset voidaan nähdä joustavan talouden selkärankana, koska ne stimuloivat
kotimaista kysyntää luomalla työpaikkoja, innovaatioita ja kilpailua (European
Commission, 2011). Varhainen kasvu on kriittisin jakso uuden yrityksen
selviytymiselle. Kuitenkin samaan aikaan kun pk-yritykset luovat uusia työpaikkoja,
monia työpaikkoja myös menetetään liiketoiminnan loppumisen vuoksi. Varhaisissa
kasvuvaiheissa tehdyillä päätöksillä on merkittävä rooli yrityksen selviytymisen ja
menestymisen kannalta.
Käsitys siitä, miksi jotkut sosiaali- ja terveysalan (sote) yritykset menestyvät ja
kasvavat, on epätäydellinen. Yritysten toimintaympäristön vahvistamiseksi ja
yrityksille suunnattujen tukipalveluiden kehittämiseksi on tarpeen tuottaa lisätietoa
niistä tapahtumista, jotka vaikuttavat yritysten kasvuun ja kehitykseen.
Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla sosiaali- ja terveysalan yritysten
varhaisia kasvuvaiheita pohjoisen Suomen harvaan asutulla alueella. Yritysten
aloittaessa ja kehittäessä toimintaansa ne kohtaavat erilaisia kasvua tukevia
(positiivisia) ja kasvua estäviä tai hidastavia (negatiivisia) tapahtumia, joita voidaan
kutsua kriittisiksi tapahtumiksi. Näiden tapahtumien tunnistaminen auttaa yritysten
johtoa valmistautumaan yrityksen varhaisissa kasvuvaiheissa kohtaamiin johtamisen
haasteisiin.
Tämän tutkimuksena yhtenä tavoitteena on myös selvittää, kuinka hyvin
palvelualan kasvuvaihemalli soveltuu pohjoissuomalaisten sosiaali- ja terveysalan
yritysten kasvun kuvaukseen, ja millaisia ovat kasvun erityispiirteet. Lisäksi
selvitetään sote-yritysten työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia.
Tutkimukset pohjautuvat SoteYBoost- hankkeeseen, jonka tavoitteena on
Pohjois-Pohjanmaan alueen väestön hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen
ja monipuolistaminen parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) palveluja
tuottavien yritysten osaamisen tasoa ja lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä
kehittämällä uusia palvelumalleja ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi hankkeen
tarkoituksena on edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen pienyrittäjien ja yritysten
henkilöstön työhyvinvointia.
Hankkeen hallinnoija on Oulun ammattikorkeakoulu ja hankkeen tutkimusosiosta
vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
MicroENTRE. Tämä raportti on osa SoteYBoost-hankkeen työpakettia numero 1,
jonka tavoitteena on sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja
valmennusohjelman laatiminen.
1.2

Tutkimuksen laajuus ja rajaukset

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen osina ovat aikaisemmat tutkimukset
yritysten kasvusta ja palvelualan yritysten kasvuvaiheista. Vastaavasti tutkimuksen
käytännön viitekehyksen muodostavat sote-alan yrityksiin tehdyt haastattelut
yritysten toiminnasta ja kasvuodotuksista. Pääolettama tutkimuksen tekemisessä on,
että soteuudistus, ja sen mukana tuoma laajempi potilaiden valinnanvapaus, avaavat
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uusia markkinoita yksityisen sote-sektorin yrityksille, eli yrityksillä on olemassa
liiketaloudellinen kasvun mahdollisuus. Yritysten kasvuvaiheiden tutkimuksella
saadaan uutta tietoa liiketoiminnan kehittymisen kannalta ja pystytään ennakoimaan
kriittiset tapahtumat, ja siten valmistautua niihin. Täten tutkimuksella saadaan uutta,
ajankohtaista tietoa yhteiskunnan ja sote-alan yritysten käyttöön hyödynnettäväksi
sotepalveluiden ja yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
Tutkimusasetelmana on takautuvan yleiskatsauksen antava, retrospektiivinen
monitapaustutkimus, jonka tavoitteena on analysoida sote-alan yritysten
johtotehtävissä toimivien henkilöiden kokemuksia yritysten varhaisista
kehitysvaiheista. Tapaustutkimus on suunnattu sote-yritysten kasvun ja kehittymisen
edellytyksistä kiinnostuneille. Yritysten johto voi saada tutkimuksesta näkökulmia
yrityksen kehittymisen eri vaiheissa. Tutkimuksesta saatujen havaintojen perusteella
pystytään kehittämään yleistä palvelualojen kasvuvaihekehystä sote-alan
erityispiirteiden mukaiseksi.
Empiirisen tutkimuksen aineisto on alueellisesti rajattu käsittelemään PohjoisPohjanmaan sosiaali- ja terveysalalla toimivia yrityksiä. Harvaan asuttu alue kattaa
68 prosenttia Suomen pinta-alasta, josta Pohjois-Pohjanmaa harvaan asuttuna
alueena sisältää erilaisia aluetyyppejä kaupungeista hyvin harvaan maaseutuun (Maaja metsätalousministeriö,2017). Pohjois-Pohjanmaa monipuolisena alueena kuvastaa
hyvin Suomen sotealan yritysten toimintaolosuhteita ja sopii siten tutkimuskohteeksi.
Alueen yritykset ovat kokoluokaltaan mikro- tai pk-yrityksiä. Tilastokeskuksen
mukaan mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on 1-9 henkilöä,
vuosiliikevaihto enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 2
miljoonaa euroa. Vastaavasti pieni yritys on määritelty siten, että sen palveluksessa
on 10–49 henkilöä, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa
euroa. Keskisuuressa yrityksessä on alle 250 henkilöä ja sen vuosiliikevaihto on
korkeintaan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumman on enintään 43 miljoonaa
euroa.
1.3

Tutkimuksen rakenne

Tämän tutkimusraportin luvussa 1 esitetään tutkimuksen tausta ja tavoite,
tutkimuksen laajuus ja rajaukset sekä tutkimuksen rakenne. Luku 2 perehdyttää
lukijan sosiaali- ja terveysalan käyttöön, alan työllistävyyteen ja meneillään olevaan
sote- ja maakuntauudistukseen. Luku 3 esittelee tiivistetysti tutkimuksen teoreettiset
lähtökohdat yritysten kasvun tutkimuksen näkökulmista. Vastaavasti luku 4 kuvaa
lähemmin
empiirisen
tutkimuksen
lähtökohtia,
muun
muassa
monitapaustutkimuksen tutkimusongelman, tutkimuskysymykset, aineiston ja
menetelmät.
Luvussa 5 esitetään yrityshaastattelujen tulokset tapauskuvausten ja niiden
vertailevan analyysin kautta. Tulosten yhteenvetoa ja tutkimuksen arviointia
pohditaan luvussa 6. Raportin päätösluku 7 esittää toimenpidesuositukset sekä
ehdotukset jatkotutkimuksille.
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2 Sosiaali- ja terveysala Suomessa
2.1

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja tarve

Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonais- ja asukaskohtaiset kustannukset
nousevat vuosittain. Terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 2014 reilu 20
miljardia euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli noin 76 prosenttia (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, 2017). Vastaavasti sosiaalihuollon menot olivat noin 6,5
miljardia euroa. Sosiaalipalveluihin lasketaan kuntien järjestämisvastuulla olevat
vammaispalvelut, lapsille ja perheille suunnatut sosiaalipalvelut, työtoiminta,
sosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki, omaishoidontuki (ei vanhusten),
päihde- ja mielenterveyspalvelut, syrjäytymistä ehkäisevät palvelut, valtion
rahoittamat työllisyyspalvelut sekä pääosin vakuutuspohjaiset kuntoutuspalvelut
(Seppälä & Pekurinen, 2014).
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on Suomessa ollut perinteisesti
monikanavainen, sillä rahat palvelujen järjestämiseen on kohdennettu palveluihin
monen eri rahoittajan kautta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahoitetaan pääasiassa
kuudella tavalla: valtion ja kuntien verotuloilla, pakollisilla (lakisääteisillä) ja
vapaaehtoisilla vakuutusmaksuilla sekä työnantaja- ja asiakasmaksuilla (Seppälä &
Pekurinen, 2014). Pääosin sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan verovaroin tai
veroluontoisin maksuin, jolloin asiakas maksaa vain osan asiakasmaksuna (Hartman,
2012; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017). Kunnat ovat vastuussa riittävien
palvelujen järjestämisestä ja saavat vuosittain kuntakohtaisesti määritellyn
kokonaissumman valtionosuutta, jolla palvelut osittain rahoitetaan. Alalla toimivien
yritysten on täytynyt sopeutua kuntien asettamaan hintatasoon, jonka vertailuhintoina
käytetään pääsääntöisesti kunnan oman tuotannon hintoja. Kuitenkaan näihin
vertailuhintoihin ei ole useinkaan laskettu täysimääräisinä kaikkia kunnalle
tuotannosta aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi kiinteistö-, pääoma- ja
hallinnointikuluja. Toimialan rahoitusrakenteesta johtuen kunnat ovat tärkein
asiakasryhmä ja ne toimivat markkinoilla hinnanasettajina.
Tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaan väestömäärän odotetaan
lisääntyvän vuosien 2015–2040 välillä Pohjois-Pohjanmaalla 8,8 prosenttia, vaikka
monissa Suomen maakunnissa väestömäärän ennuste onkin laskeva (Lankila et al.,
2016). Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen keskeisimmin vaikuttava tekijä on
väestön ikääntyminen. Palvelutarpeiden kannalta merkittävää on yli 85-vuotiaiden
kansalaisten määrän kehitys (Hartman, 2011). Vuoteen 2020 mennessä heidän
määränsä Suomessa kasvaa 50 prosentilla ja vuoteen 2040 mennessä
kolminkertaistuu. Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä
lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2060 mennessä. Kaikissa länsimaissa sosiaali- ja
terveydenhuolto on samojen haasteiden edessä, kun väestön ikääntymisestä johtuvat
demograafiset muutokset ja teknologian kehitys aiheuttavat kustannusten kasvua ja
samalla heikkenevästä huoltosuhteesta johtuvaa rahoituspohjan suhteellista
supistumista (Brommels et al., 2016b). Vanhusten tehostetun palveluasumisen käyttö
on 2000-luvulla jatkuvasti lisääntynyt, kun taas laitoshoito on vähentynyt (Seppälä
& Pekurinen, 2014). Kokonaisuutena ikääntyneille tarkoitettujen laitos- ja
asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut, mutta palveluja käyttävien osuus
ikääntyneistä on pienentynyt.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: julkinen
sektori, järjestöt ja yritykset. Sosiaalialan yrityssektori on kasvattanut osuuttaan
nopeasti ja oli vuonna 2010 jo 15 prosenttia toimialalla (Hartman, 2012).
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Sosiaalipalvelut ovat Suomessa pienyritysvaltaista toimintaa kotimaan markkinoilla:
avopalveluyrityksistä yli 94 prosenttia ja laitospalveluyrityksistäkin 60 prosenttia on
mikroyrityksiä. Suuntaus on kuitenkin yrityskoon kasvuun. Kehityksen selittää
pääosin asumispalveluja tuottavien toimipaikkojen yleistyminen ja suurten laitoksien
purkaminen. Myös järjestöt ja osittain myös julkinen sektori ovat viime vuosina
yhtiöittäneet palvelutuotantoaan, mikä sekin näkyy ministeriön käyttämissä
tilastoissa. Henkilöstömäärän suhteellinen kasvu on ollut suurempaa kuin
yritysmäärän kasvu, mikä merkitsee keskimääräisen yrityskoon suurenemista.
Sosiaalipalvelualalla onkin 2000-luvulla ollut havaittavissa keskittymistä: suuret
toimijat ostavat hyvin menestyviä pieniä yrityksiä ja laajentavat toimintaansa koko
Suomeen. Alan yritysten suurimmat alatoimialat olivat ikääntyneiden
palveluasuminen, lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito sekä
mielenterveysongelmaisten asumispalvelut. Myös ikääntyneiden ja vammaisten
kotipalveluissa on myös suuri määrä yrityksiä. Vastaavasti terveyssektorin
suurimmat toimijat ovat lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat
erikoislääkäripalvelut, hammaslääkäripalvelut, fysioterapiapalvelut sekä ryhmä muu
terveyspalvelu, joka koostuu erilaisista itsenäisistä ammatinharjoittajista (Hartman,
2011).
2.2

Sosiaali- ja terveysala työllistäjänä

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin työvoimavaltaisia ja myös naisvaltaisia aloja.
Suomessa yhteensä 16 prosenttia kaikista työllisistä työskentelee sosiaali- ja
terveysalalla, ja työllisten määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla (Koponen et al.,
2012). Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa
yhteensä 386 364, joista sosiaalipalveluissa oli 181 786 ja terveyspalveluissa 204 578
henkilöä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017). Suomen työllisistä naisista
useampi kuin joka neljäs (29,3 %) oli vuonna 2013 sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Samana vuonna lähes 72 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstöstä
työskenteli julkisissa palveluissa, mutta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
henkilöstömäärä on viime vuosina noussut julkisia palveluja nopeammin.
Terveyspalveluille leimallista on erittäin pienten 1–2 henkilöä työllistävien yritysten
runsas määrä (yli 80 prosenttia) (Hartman, 2011). Kaiken kaikkiaan alle 10 henkilöä
työllistäviä eli mikroyrityksiä vuonna 2009 oli yli 98 prosenttia terveysalan
yrityksistä. Suurta prosenttiosuutta selittää ammatinharjoittajien runsaus toimialalla.
Terveyspalvelualan
suurimmat
työllistäjät
ovat
lääkärija
hammaslääkäripalveluyritykset, joiden osuus henkilöstöstä oli yli 55 prosenttia
vuonna 2009.
Sosiaalipalveluala, erityisesti isot yritykset, elää tällä hetkellä voimakkaasti
yrityskauppojen ja muiden omistusjärjestelyjen vuoksi (Hartman, 2012). Isot
yritykset kasvavat, ja uusia tulee jakamaan markkinoita. Lisäksi monet alan toimijat
ovat verkottuneet voimakkaasti, ja yksittäisillä toimijoilla on omistuksessaan monia
eri tarkoituksiin perustettuja yrityksiä. Samat yritykset myös toimivat sekä terveysettä sosiaalipalveluissa ja välillä rajanveto näiden välillä on hankalaa.
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kokonaisuudessaan kasvuala, vain pieni
osa alan yrityksistä on kasvuhakuisia. Sosiaali- ja terveyspalvelualan pk-yritykset
eivät ole yhtä kasvuhakuisia kuin pk-yritykset keskimäärin (Lith, 2013). Syynä voi
olla yksinyrittäjien suuri määrä varsinkin terveyspalvelujen puolella. Avopalveluita
tuottavista sosiaalialan yrityksistä täysin ilman kasvutavoitteita on lähes kolmasosa
(Sosiaalialan Työnantajat, 2013). Yritykset ovat hyvin pieniä työllistäen usein vain
itsensä ja tyytyvät olemassa olevaan tilanteeseen.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti tutkimuksen vuonna 2015, jolla
selvitettiin väestön ja asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia palvelujärjestelmästä
ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Aallon et al. (2016) laatimassa
raportissa kuvattiin väestön luottamusta julkiseen palvelujärjestelmään ja palveluiden
saatavuuteen sekä mielipiteitä sote-uudistuksen päätavoitteista. Tulosten mukaan
suomalaisista 80 prosentin mielestä terveyspalvelut toimivat hyvin.
Sosiaalipalveluiden osalta vastaavaa luottamusta oli noin kahdella kolmasosalla
väestöstä.
Terveyspalveluiden
saatavuuteen
luotetaan
enemmän
kuin
sosiaalipalveluiden. Vähiten luottamusta on vanhusten palvelujen saatavuuteen, joita
vain 40 prosenttia väestöstä uskoo saavansa tarvittaessa.
2.3

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sote-palveluissa

Arvioiden mukaan suuri osa sosiaalipalvelualan yritysten liikevaihdosta tulee joko
suoraan tai välillisesti kunnilta (Hartman, 2012). Yritysten tuottamista
sosiaalipalveluista 80 prosenttia perustuu kuntien ja kuntayhtymien hankintoihin.
Sosiaalipalvelujen rahoitusjärjestelmä selittää osaltaan toimialan markkinoiden
kehittymättömyyden. Markkinoilla vallitsee vieläkin ostajan monopoli, eli usein
kunta on se asiakas, joka määrää hintatason, johon yritysten tulee sopeutua.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tavoite on tuottaa molempien tahojen
yhteisellä panostuksella palveluita kolmannelle osapuolelle eli loppukäyttäjälle.
Yksityisen sektorin toimijat etsivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia samalla, kun
julkisen sektorin tavoitteena on tarjota palveluita mahdollisimman tehokkaasti
(Nummelin, 2005). Julkisella sektorilla on vahva päättävä ja ohjaava rooli
palveluiden tuottamisesta ja toteutustavoista. Julkisia sote-palveluita hankitaan
ostopalveluina yksityisiltä palveluntarjoajilta, ja Kela korvaa osan asiakkaan
käyttämistä palveluista (Lith, 2013). Yksityisen sektorin tuottamista hoivapalveluista
merkittävä osa myydäänkin suoraan kunnille tai kuntayhtymille. Sosiaalipuolen
palveluita tuottavista yksityisistä yrityksistä yli puolet myivät koko
palveluntuotantonsa kunnille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ovat tällä hetkellä erilaiset.
Sosiaalihuollossa perustason toiminta on julkisessa palvelujärjestelmässä vahva, kun
sen sijaan erikoistason palvelut ostetaan pääasiassa yksityiseltä ja kolmannelta
sektorilta (Brommels et al., 2016b). Vanhuspalveluissa myös perustason palveluissa
käytetään paljon ostopalveluja. Yksityiset palvelut vaikuttavat julkisten palveluiden
kysyntään ja käyttöön esimerkiksi työterveyspalveluissa ja samojen sairaalatilojen
käytössä (Johanson et al., 2015). Julkisen ja yksityisen sektorin hybrideissä
yhdistetään julkisia ja yksityisiä piirteitä, käytännön esimerkkeinä kunnalliset
liikelaitokset tai julkisomisteiset osakeyhtiöt.
Tällä hetkellä kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyslääkäripalveluita tai
lastenlääkäripalveluita tarjoavia yksityisiä terveyspalveluyksiköitä sijaitsee EteläSuomessa, sekä kaupungeissa ja väestökeskittymissä myös Pohjois-Suomessa
(Lankila et al., 2016). Eniten yksityisiä palvelutarjoajia on Uudellamaalla, mutta
toiseksi eniten yksityisiä palveluita on Pirkanmaalla ja kolmanneksi eniten PohjoisPohjanmaalla. Lankilan et al. raportissa pyrittiin myös osoittamaan palvelupisteet,
joissa on suuri tai pieni tarjonta suhteessa kysyntään (ympäröivään väestöön) ja
toisaalta ne kysyntäalueet, joille on paljon tai vähän palvelutarjontaa saatavilla
lähialueella. Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutut alueet kuuluvat alueisiin, joissa on
eniten palveluntarjonnan kapasiteettia väestöä kohti (>2 lääkäriä / 1000 asukasta).
Kysynnän näkökulmasta paikallisia palveluja on siis runsaasti tarjolla Oulun
eteläpuolella Pohjois-Pohjanmaalla. Arvioon sisältyy kuitenkin riski, että pieni
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väestö (esimerkiksi Lapissa) suhteessa liian isoksi arvioituun palvelukapasiteettiin
tuo virhettä tuloksiin.
NodeHealth-hankkeen synteesiraportissa esitellään tapaustutkimuksia, joissa on
tutkittu terveydenhuollon innovaatioita ja julkisyksityisen vuorovaikutusta (Johanson
et al., 2015). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiverkosto esitellään hienona
esimerkkinä pitkäjänteisestä kumppanuusajattelusta yhden maakunnan alueella.
Hyvinvointiverkosto koostuu aliverkostoista, joihin on kuulunut useita kymmeniä
organisaatioita, myös yksityisiä yrityksiä. Hankkeen tutkijaryhmän oivallus
hyvinvointiverkoston toiminnasta on, että verkostossa valta on upotettuna
vuorovaikutuksen dynamiikkaan. Verkostoissa pehmeän suostuttelun, myönteisen
yhteistoiminnan ja molemminpuolisten etujen korostaminen korvaavat käskyihin ja
tilivelvollisuuteen liittyvän kovan vallan.
Hoito- ja hoivapalvelualan tilasta ja tulevaisuudennäkymistä tehdyn raportin
mukaan niin julkinen kuin yksityinenkään sektori ei ole erityisen tyytyväinen
nykyiseen yhteistyöhön (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015). Suurimpina ongelmina
pidetään kuntien hankintaosaamista sekä sektoreiden vastakkainasettelua. Huono
yhteistyö nähtiin jopa suurimmaksi esteeksi yksityisen sektorin kehittymiselle.
Toisaalta yhteistyön onnistumisen taso riippuu paljon yksittäisistä kunnista ja
yrityksistä. Osa sote-yrittäjistä kokee luoneensa toimivat suhteet julkisen sektorin
kanssa, kun taas osa yrityksistä on suunnannut toimintansa kokonaan
yksityisasiakkaiden suuntaan petyttyään oman alueensa sosiaali- ja terveystoimeen
(Sinisammal et al., 2016).
Digibarometrin 2016 mukaan Suomen julkisen sektorin digin käytössä on
tapahtunut parannusta, vaikka julkisen sektorin vaikutuksissa on tullutkin takapakkia
(Kaupan liitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja
Verkkoteollisuus, 2016).
2.4

Asiakkaan eli loppukäyttäjän valinnanvapaus

Julkinen sektori tekee monet sosiaali- ja terveysalan hankinnoista varsinaisen
loppukäyttäjän puolesta. Näin ollen julkisen sektorin hankintaosaaminen on tärkeää
paikallisten sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja
saatavilla olevien palveluiden laadun kannalta (Sinisammal et al., 2016).
Valinnanvapaus on Suomessa edennyt hitaasti verrattuna kansainväliseen
kehitykseen (Junnila et al., 2016). Valinnanmahdollisuuksien laajentaminen
edellyttää muutoksia sekä kansallisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa että palvelujen
tuottajien käytännön toiminnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten
pohjalta korostetaan, että alueelliset erot kunnallisten palveluiden saatavuudessa ja
palveluvalikoimassa rajoittavat asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Kaikilla
alueilla ja asukkailla ei ole todellisia vaihtoehtoja, joista valita. Sairausvakuutus
korvaa matkat vain lähimpään hoitopaikkaan, jolloin harvaan asutuilla alueilla
etäisyydet seuraavaksi lähimpään hoitopaikkaan voivat tulla esteeksi todelliselle
valinnanvapaudelle. Kuntakohtaiset erot terveysasemien palveluvalikoimissa sekä
palvelusetelin käyttöönotossa lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta. Muita
valinnanvapauden toteutumista estäviä tekijöitä Junnila et al. selvityksen mukaan
ovat kunnilta ja palvelujen tuottajilta puuttuvat kannustimet tukea asiakkaiden
valinnanvapautta, terveysasemien vaihtamisen hankaluus sekä asiakkaalta puuttuva
mahdollisuus tehdä tietoon pohjautuvia valintoja. Myös valinnanvapauteen liittyviä
tavoitteita pidetään moninaisina ja osittain ristiriitaisina: ”On ristiriitaista, että
alitarjontatilanteessa pyritään samanaikaisesti parantamaan saatavuutta ja laatua sekä
saavuttamaan kustannussäästöjä” (Junnila et al., 2016).
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Reformit-yksikkö julkaisi vuoden 2016
alussa vertailun sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden valinnanvapaudesta hoitopaikan
suhteen eräissä Euroopan maissa (Jonsson et al., 2016). Hoito- tai palvelupaikkaa
koskeva potilaan/asiakkaan valinnanvapaus taataan useissa Euroopan maissa
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöpohjaisilla ratkaisuilla. Työryhmä toteaa,
että valinnanvapauden toteutumisen kannalta on tärkeää, että asiakkaiden ja
potilaiden ulottuvilla on aidosti palveluita, joista valita. Samoin valinnanvapauden
onnistumisen kannalta olennaista on se, että palveluista on saatavilla luotettavaa ja
ymmärrettävää vertailutietoa. Vaikka raportissa ei vertailtukaan eri maiden
käytäntöjä tai valinnanvapauden toteutumista, työryhmä toteaa, että asiakkaan
valinnanvapautta sovellettaessa tietyt keskeiset kysymykset tulee ratkaista
lainsäädännössä tai alueellisin järjestelyin.
Valinnanvapautta sovellettaessa huomioitavat keskeiset kohdat ja kysymykset
Jonssonin et al. (2016) mukaan:

-


-


-




-

Valinnan kohteena olevien palvelukokonaisuuksien (tuotteiden)
määrittely
Mitkä palvelut tai palvelukokonaisuudet kuuluvat valinnanvapauden
piiriin? Millaisina kokonaisuuksina tuottajat sitoutuvat palveluja
tuottamaan? Laajat kokonaisuudet voivat sulkea pois pieniä tuottajia,
pienet voivat pirstaloida palveluja.
Tuottajakunnan määrittely ja rajaaminen, hyväksymiskriteerit ja
poistumissäännöt
Tuottajien pääsylle järjestelmän piiriin on asetettava kriteerit, joiden tulee
olla järjestelmän tavoitteiden kannalta relevantteja ja kohtuullisia sekä
seurantaan ja arviointiin soveltuvia. Palvelutarjonnan turvaamiseksi on
huolehdittava myös siitä, ettei tuotantokapasiteetti yllättäen supistu.
Korvausmenettelyt ja korvausperiaatteet
Pyritään muokkaamaan niin, että ne edistävät tasavertaisia ja laadukkaita
palveluita. Käytännössä esimerkiksi kapitaatiokorvauksia voidaan
modifioida asiakkaiden/potilaiden raskauden mukaan, jotta hoitoa
kannattaa tuottaa. Harvaan asutuille seuduille voidaan luoda
erillismenettelyjä.
Kansalliset vs. alueelliset periaatteet tuottajien hyväksymis- ja
korvausmenettelyjen pohjana
Kuluttaja- ja potilasinformaatio
Avoimen ja läpinäkyvän vertailutiedon tuottaminen ja jakaminen mm.
verkkopalvelujen välityksellä voi edellyttää vertailutiedon pohjana
olevien tiedonkeruiden ja rekisterien kehittämistä.
Yhdenvertaisuus ja ”heikkojen” kuluttajien aseman vaaliminen
Tukitoimet valintaan kykenemättömien asiakkaiden aseman takaamiseksi
ovat välttämättömiä.
Valvonta
Jos tuottajakunnassa toimii julkisten tuottajien ohella yksityisiä ja
kolmannen sektorin tuottajia, tavanomaisen laadunvarmistuksen ohella
tarvitaan myös aktiivista markkinoiden valvontaa.

Vuonna 2004 käyttöönotetun palvelusetelin käytön tavoitteena on lisätä asiakkaan
valinnanmahdollisuuksia ja parantaa niiden palveluiden saatavuutta, jotka voidaan
tuotteistaa ja joissa asiakas voi toimia kuluttajan tavoin. Palvelusetelin käyttö
perustuu aina kunnan päätökseen ja kunta myös hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden
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palveluja voidaan ostaa palvelusetelillä. Palveluseteli oli vuonna 2015 käytössä 75
prosentissa Manner-Suomen kunnista (Junnila et al., 2016). Käytännöt vaihtelevat
laajasti eri kunnissa, sillä käytössä oli kaikkiaan 438 erilaista palveluseteliä. Joissain
kunnissa tai palveluissa palveluseteli on tulosidonnainen ja se voi kattaa joko osittain
tai kokonaan palvelun kustannukset. Palvelusetelin käyttö on yleisempää
sosiaalihuollon palveluissa (70 % palvelusetelin käytöstä) kuin terveyspalveluissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisbudjettiin verrattuna varsin pieni osuus
palveluista maksetaan palveluseteleiden kautta.
2.5

Sote- ja maakuntauudistus (sote-uudistus)

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia,
mitä Suomessa on tehty (Sosiaali- ja terveysministeriö & Valtiovarainministeriö,
2016). Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten
palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta,
ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2020, jolloin maakuntavaalit
pidettäisiin lokakuussa 2018 (www.alueuudistus.fi, tilanne 2/2018). Valmisteilla
olevassa sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja
terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä
kustannuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän selvityksen mukaan
tärkeimmät sote-uudistuksen tavoitteet väestön näkökulmasta ovat asioiden sujuva
hoito, peruspalvelujen vahvistaminen, yhdenvertainen palveluihin pääsy ja yhtenäiset
hoitokäytännöt (Aalto et al., 2016).
Sipilän hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä
tulee jatkossa olemaan maakunta ja palveluiden tuottajat ovat joko maakunnan
omistamia tai yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita (Brommels et al., 2016b).
Professori Brommelsin johtaman selvityshenkilöryhmän johtopäätösten mukaan
sote-palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen tullaan eriyttämään maakunnissa,
joilla jatkossa on selkeät tehtävät sote-palveluiden järjestäjänä, viranomaistehtävien
hoitajana, perustuslain mukaisten oikeuksien takaajana ja käyttäjän
valinnanvapauden toteuttajana (Brommels et al., 2016a). Kilpailuneutraliteettia ja
markkinoille pääsyn alhaista kynnystä korostetaan hallituksen linjauksissa.
Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua palvelujen
tuotantoon vaalitaan erityisesti.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta käydään
jatkuvaa keskustelua. Parhaillaan valmisteilla oleva julkisen sektorin uudistus
kiinnostaa monen eri alan toimijoita ja luonnollisesti myös nykyisiä ja potentiaalisia
loppukäyttäjiä eli kaikkia kansalaisia. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat
Suomessa perustuslaillisiin oikeuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
on tällä hetkellä osoitettu kunnille, jotka järjestävät nämä palvelut joko itsenäisesti,
kuntayhtymissä tai hankkimalla ne yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.
Terveydenhuollon lakisääteinen valinnanvapaus laajeni koko maata koskevaksi
vuonna 2014 ja se koskee julkisen palvelun kiireetöntä hoitoa. Valinnanvapaus
koskettaa kaikkia julkisesti rahoitettuja palveluntuottajia yhtäläisesti. EU-maan
kansalainen saa hakea vapaasti terveyspalveluita myös toisesta EU- tai ETA-maasta,
jolloin hoito järjestetään sitä antavan maan lainsäädännön mukaisesti (ns.
potilasdirektiivi 2011/24/EU).
Professori Mats Brommelsin johtama sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksen selvityshenkilöryhmä tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakkaan valinnanvapaudella ”Suomessa asuvan henkilön oikeutta itse valita
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palvelujen tuottaja, joka on joko julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija”
(Brommels et al., 2016b). Ongelmallista on, että valintaoikeuksiin liittyvät käytännöt
ovat epäyhtenäisiä ja palvelukokonaisuudet vaihtelevat kunnittain (Junnila et al.,
2016)
sekä
kunnallisessa
terveydenhuollossa,
sairaanhoitovakuutuksesta
rahoitettavassa
yksityisessä
terveydenhuollossa,
työterveyshuollossa
ja
sosiaalihuollossa (Brommels et al., 2016b). Suomessa asiakkaan todellinen
valinnanvara vaihtelee alueittain ja vaihtoehtoisten palveluiden väliset pitkät
etäisyydet voivat käytännössä olla osalle väestöstä liian suuret (Brommels et al.,
2016a; Brommels et al., 2016b; Junnila et al., 2016).
Yksityisiä terveyspalveluita tuetaan sairausvakuutuksen kautta, sillä Kela korvaa
osan yksityislääkäreiden palkkioista, hoidosta ja tutkimuksesta sekä matkakuluista.
Pitkään jatkunut korvaustasojen alentuminen on johtanut siihen, että lääkärin- ja
hammaslääkärinpalkkioista sekä tutkimuksesta ja hoidosta maksettavat
sairaanhoitokorvaukset ovat mahdollisia valinnanvapauden toteutumisen kannalta
vain riittävän oman varallisuuden omaaville asiakkaille (Brommels et al., 2016a).
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3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
3.1

Yritysten kasvun tutkimus

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja niiden prioriteetit vaihtuvat muun muassa
kehitysvaiheen ja liiketoimintaympäristöjen muutosten mukaan (Muhos, 2013).
Yleisesti määriteltynä yrityksen kasvu on ajan suhteen tapahtuva muutosprosessi.
Yrityksen kasvu voi ilmetä ja sitä voidaan arvioida monella eri tavalla. Vaihtelua on
muun muassa käytetyissä yrityksen kasvun tutkimusmenetelmissä, kasvun
indikaattoreissa, tutkittavan kasvujakson pituudessa, yrityksen kasvun prosesseissa
(esimerkiksi orgaaninen vs. yritysostojen kautta tapahtuva kasvu) sekä
tutkimuskohteena olevien yritysten ja niiden liiketoimintaympäristöjen eroissa
(Delmar et al., 2003). Kirjallisuudessa yleisimmin käytettyjä kasvun mittareita ovat
liikevaihto, henkilöstön määrä ja taseen loppusumma, joita tulisi mahdollisuuksien
mukaan käyttää rinnakkain yrityksen tilannetta arvioitaessa (Muhos, 2013).
Kuitenkin kasvuilmiön ja kasvun johtamisen moniulotteisuus puoltaa laadullisten
piirteiden sisällyttämistä kasvun määritelmään joko sellaisenaan tai edellä esitettyjen
mittareiden rinnalla. Liian yksipuolinen kuva kasvusta ja yhden mittarin
korostaminen jättävät muut kehityksen osa-alueet vähälle huomiolle, mikä johtaa
helposti
tasapainottomaan
kasvujohtamiseen.
Yrittäjyystutkimus
on
kontekstisidonnaista ja sen tulisi mieluiten keskittyä tosiasiallisten yrittäjien
käyttäytymiseen sekä ongelmiin, joita he joutuvat ratkaisemaan. Laadullista
tutkimusta käytetään, kun halutaan saada yrittäjien tarinat näkyviksi ja ymmärtää
tutkittavia yrityksiä niiden luontaisessa toimintaympäristössä (Neergaard & Ulhoi,
2007).
Kasvuvaihemallit paljastavat eri vaiheille tyypillisesti liittyviä johtamisen
ongelmia ja antavat sitä kautta keinoja hallita yrityksen kasvua eri vaiheissa
(Davidsson & Wiklund, 2006). Vaiheteorioiden mukaan kasvavan yrityksen
johtamisen olennaiset ongelmat tai liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittiset
tapahtumat ovat ennakoitavissa ja näihin voidaan valmistautua. Johtamisen
haasteisiin varautunut yritys menestyy todennäköisemmin kuin näihin
valmistautumaton kilpailijansa (Muhos, 2013). Yrityksen alkuaikoina karkeakin
kehys voi tarjoa apua valmisteltaessa keskeisiä toimenpiteitä ja yrityksen edetessä
seuraaviin vaiheisiin voi kehys tukea johtamisen haasteiden ennakoinnissa. Yrityksen
vaiheen tunnistaminen esimerkiksi itsearviointikehyksen avulla voi auttaa resurssien
kohdentamisessa, yritykselle ajankohtaisten realiteettien pohdinnassa sekä
operatiivistien tehtävien priorisoinnissa.
Pk-yritysten kannalta toimintaympäristössä on tällä hetkellä useita
epävarmuustekijöitä. Yhteiskunnallisilla päätöksillä on tulevan vuoden aikana
merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinan kehitykseen. Keskeiset
päätökset koskevat kuntarakennetta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuurakennetta ja julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien
palvelujen rahoitusta. Tästä syystä SoteYBoost-hankkeen kautta toteutettava
tutkimus sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheista on erittäin ajankohtainen ja
tuo tarvittavaa lisätietoa tämän monella tavalla erityisen toimialan
liiketoimintaympäristöstä.
Yritysten kasvua ja kehitystä on tutkittu laajasti ja useista näkökulmista useiden
vuosikymmenten ajan. Tutkijat ja päättäjät ovat kiinnostuneita erityisesti nopeasti
kasvavista yrityksistä, mutta työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 julkaiseman
Kasvuyrityskatsauksen mukaan kasvuyritykseksi luokiteltavia yrityksiä oli
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Suomessa vain 0,24 prosenttia (Immonen, 2012). Tutkimusten mukaan suurin osa
pienistä yrityksistä ei itse asiassa ole kiinnostuneita kasvamisesta (Wiklund et al.,
2003). Monissa pienissä yrityksissä kasvuhalukkuuden ensisijaisena tavoitteena ei
ole taloudellinen tulos vaan esimerkiksi yrittäjän mahdollisuus säilyttää kokonaisuus
hallinnassaan, yrityksen riippumattomuus ja kyky selviytyä kriiseistä.
Johtamisen prioriteetteja selventämiseen tähtääviä yleismaailmallisia malleja ja
kehyksiä on esitelty lukuisia. McKelvie ja Wiklund (McKelvie & Wiklund, 2010)
ovat kritisoineet tutkijoita kärsimättömyydestä, kun kasvututkimuksissa on usein
siirrytty suoraan kasvuvauhdin (kuinka paljon kasvetaan) tutkimukseen ennen kuin
kasvua selittäviä laadullisia eroja (kuinka kasvetaan) on kunnolla selvitetty.
Kasvututkimuksessa voidaan tarkastella joko kasvua erilaisten toimenpiteiden ja
olosuhteiden seurauksena, kasvun seurauksia tai kasvuprosessia. Davidssonin ja
Wiklundin (2006) mukaan monet esitetyistä tutkimusnäkökulmista keskittyvät
yrityksen selviytymiseen ja kasvuun johtaviin tekijöihin, kun taas
konfiguraatiotutkimukset
(configuration
studies)
ovat
kiinnostuneita
kasvuprosessista. Konfiguraatiotutkimusta voidaan kutsua myös kasvuvaihe- tai
elinkaaritutkimukseksi (Muhos et al., 2010). Konfiguraationäkökulman mukaan
yrityksen elinkaarta voidaan parhaiten kuvata vaiheina (Hanks et al., 1993; Miller &
Friesen, 1984). Tämän näkemyksen mukaan yrityksen kasvun tärkeimpien
muuttujien (esimerkiksi rakenteiden, järjestelmien ja tiedotusmenetelmien)
yhteisvaikutukset johtavat rajattuun määrään kehitys- tai siirtymäjaksoja kuvaavia
vaiheita. Näissä tutkimuksessa termi ”vaihe” merkitsee ainutlaatuisia muuttujien
yhdistelmiä (esimerkiksi strategioita, ongelmia ja prioriteetteja), joita kasvavat
yritykset todennäköisesti kohtaavat (Miller & Friesen, 1984).
Yritysten kasvuvaiheet ovat herättäneet kiinnostusta sekä akateemisesti että
käytännön toiminnan kautta yrittäjyyden kanssa työskentelevien parissa (Muhos et
al., 2017). Kasvuvaihemallien vahvuus on kasvuprosessin ominaisuuksien
kuvailussa: mikä muuttuu ja kuinka? Lisäksi kasvuvaihemallit tarjoavat selityksiä
kasvuprosessin takana oleville syille. Yritysten kasvuun liittyvässä tutkimuksessa
keskeinen kysymys on, kuinka kasvua pitäisi hallita. Tämä tutkimus perustuu
kasvuvaiheteorioihin perustuvaan lähestymistapaan, joka on kiinnostunut todellisesta
kasvuprosessista (Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972; Muhos et al., 2014) sekä
siitä, kuinka yrityksen johtamiseen liittyvät ongelmat ilmenevät ja kuinka ne voidaan
ratkaista yrityksen tyypillisissä varhaisissa kasvuvaiheissa (Davidsson & Wiklund,
2006).
Yrityksen kasvu ei aina etene lineaarisesti samojen vaiheiden kautta (Muhos et
al., 2014). Yrittäjyystutkijat suosittelevat, että yrityksen kasvua pitäisi määritellä,
mitata ja tutkia yrittäjien kannalta mielekkäillä ja relevanteilla tavoilla (Achtenhagen
et al., 2010). Empiiriseen aineistoon perustuvan kasvututkimuksen tulisi keskittyä
niihin kasvun näkökulmiin, jotka ovat yrittäjälle olennaisia. Yrityksen kasvua ja
menestymistä voidaan mitata sekä objektiivisilla että subjektiivisilla mittareilla.
Objektiiviseen arviointiin kuuluvat niin sanotut kovat taloudelliset tunnusluvut kuten
liikevaihto, tase tai henkilöstömäärä, kun taas subjektiivinen arviointi liittyy
henkilökohtaisempiin arvioihin. Pienissä yrityksissä omistaja-johtaja vaikuttaa
olevan läsnä kaikissa toiminnoissa. Näin ollen omistaja-johtajan motiivit ja
näkemykset tulee ottaa huomioon tutkittaessa mikro- ja muiden pienten yritysten
kasvua.
Yritysten kasvun vaiheteorioiden mukaan kasvavan yrityksen johtamisen
olennaiset ongelmat tai liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittiset tapahtumat
ovat ennakoitavissa ja näihin voidaan valmistautua. Kasvuvaihemallit paljastavat eri
vaiheille tyypillisesti liittyviä johtamisen ongelmia ja antavat sitä kautta keinoja
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hallita yrityksen kasvua eri vaiheissa (Davidsson & Wiklund, 2006). Tässä
tutkimuksessa lähtökohtana on kasvun vaihe- eli konfiguraatioperspektiivi (Churchill
& Lewis, 1983; Greiner, 1972), joista Muhos et al. (2017) on koonnut
tutkimusyhteenvetona nelivaiheisen palveluyritysten kasvuvaihekehyksen. Tätä
kasvuvaihekehystä voidaan käyttää yrittäjien itsearviointityökaluna tunnistettaessa
yrityksen nykyistä kasvuvaihetta sekä kasvuun liittyviä johtamisen prioriteetteja.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sote-yrityksen kasvuvaiheiden
kriittisiä tapahtumia yrittäjän näkökulmasta. Tuloksia analysoitaessa on otettu
huomioon tutkittujen yritysten toimintaympäristö (konteksti) eli Pohjoisen Suomen
harvaan asutut alueet ja toimialan eli sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet.
3.2

Palvelualan yritysten kasvuvaiheet

Kasvututkimuksessa voidaan tarkastella joko kasvua erilaisten toimenpiteiden ja
olosuhteiden seurauksena, kasvun seurauksia tai kasvuprosessia. Useimmat
kasvuteoriat keskittyvät kasvuun johtaviin tai kasvun aiheuttamiin tekijöihin, kun
taas
kasvuvaiheteoria
on
kiinnostunut
varsinaisesta
kasvuprosessista.
Kasvuprosessista kiinnostuneet tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, mitä
yrityksessä tapahtuu kasvun aikana (McKelvie & Wiklund, 2010). Johtamisen
prioriteettien selventämiseen tähtääviä yleismaailmallisia malleja ja kehyksiä on
esitelty lukuisia.
Eri toimialojen yrityksille on laadittu omia kasvuvaihemalleja. Empiiriset
tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt yhteenvedot ovat perinteisesti keskittyneet
teknologiayrityksiin (esim. Levie & Lichtenstein, 2010; Muhos et al., 2010; Phelps
et al., 2007) ja palvelualan yritysten kasvuvaiheisiin keskittyvät mallit ovat olleet
harvinaisia. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on kasvun vaihe- eli
konfiguraatioperspektiivi (Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972). Haastattelut
suorittaneessa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTREtutkimusryhmässä on tehty kattavia kirjallisuusyhteenvetoja sekä teknologia(Muhos, 2011; Muhos et al., 2016) että palveluyritysten (Muhos et al., 2017)
kasvuvaihemalleista. Näiden tutkimusten avulla MicroENTRE on koonnut
tietokannan kasvuvaihetutkimuksista viimeisten 60 vuoden ajalta. Tutkimusten
päätuloksena
on
kaksi
yritysten
itsearviointikehyksiksi
soveltuvaa
kasvuvaihekehystä, joista palveluyrityksille tarkoitettua kehystä käytetään tässä
tutkimuksessa haastatteluiden ja analyysien tukena.
Palvelualojen kasvuvaihekehys on synteesi empiiriseen aineistoon perustuvista
palveluyritysten kasvuvaihetutkimuksista (Auzair, 2010; Empson, 2012; Ferreira et
al., 2011; Greiner & Malernee, 2005, Masurel & Van Montfort, 2006; Shim et al.,
2000; Teeter & Whelan-Berry, 2008; van Tonder & McMullan, 2010; Witmeur &
Fayolle, 2011). Kehyksen tarkoitus on, että yrittäjät voivat käyttää sitä
itsearviointityökaluna oman yrityksensä toiminnan arvioimiseen ja yrityksen kasvun
myötä tulevien haasteiden ennakoimiseen. Palvelualan yritysten yleistä
kasvuvaihekehystä
voidaan
käyttää
lähtökohtana
tarkempien,
liiketoimintaympäristösidonnaisten kehysten laatimiseen. Tiettyyn toimialaan ja / tai
toimintaympäristöön keskittyvät mallit auttavat kehittämään parempia työkaluja
palvelualan yritysten kasvun tukemiseen. Täten tehdyn tutkimuksen yhtenä
tavoitteista on selvittää, kuinka hyvin palvelualojen kasvuvaihemalli soveltuu
pohjois-suomalaisten sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun kuvaukseen.
Edellä esitetty palveluyritysten varhaisten kasvuvaiheiden arviointikehys ei ole
deterministinen (kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu väistämättä) vaan se on tarkoitettu
luonteeltaan
probabilistiseksi
(todennäköisyyspohjaiseksi)
kasvun
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arviointikehykseksi. Probabilistisen konfiguraatio- eli vaihemallin mukaan yritys voi
syntyä periaatteessa mihin tahansa vaiheeseen (esim. spin-off), hypätä vaiheen yli,
palata takaisin aiempiin vaiheisiin, juuttua eri vaiheisiin pitkiksi ajoiksi tai lopettaa
toimintansa varoittamatta (missä vaiheessa tahansa). Malli toimii yrittäjille oman
yrityksen kasvun itsearviointikehyksenä, joka auttaa omien kokemusten
reflektoinnissa ja valmistautumisessa edessä oleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Välittäjäorganisaatiot, kuten yrityskouluttajat tai seudulliset kehitysyhtiöt, voivat
vaihemallien avulla segmentoida asiakasyrityksiään ja tarjota yritysten
kehitysvaiheen mukaisia palveluita. Yrityksen kasvun ja liiketoimintaympäristön
tunteminen antaa välineitä yrityspalveluiden kehittämiseen.
Kasvuvaihekehyksen sisältämät yrityksen varhaisen kasvun vaiheet ovat: 1) startup – kasvu markkinoihin tutustumisen ja palvelujen kaupallistamisen kautta; 2)
kasvukiihdytys – kasvu markkinoiden hyväksymisen kautta; 3) resurssikypsyys –
kasvu kannattavuuden ja uusiutumisen kautta ja 4) monipuolistuva kasvu – kasvu
hajauttamisen kautta.
Yrityksen kasvuvaiheisiin keskittyviä näkökulmaa on aikaisemmassa
akateemisessa keskustelussa kritisoitukin muun muassa liiallisesta determinismistä
eli kasvuvaiheiden esittämisestä väistämättöminä ja luonnonlakimaisina (Churchill
& Lewis, 1983; Dodge et al., 1994; Miller, 1981; O'Farrell & Hitchens, 1998;
Stubbart & Smalley, 1999), kasvun liiallisesta käsitteellistämisestä (Hanks &
Chandler, 1994) sekä ilmiön yleistämisestä ja yksinkertaistamisesta (Whetten, 1987).
Edellä kuvailtu palvelualojen kasvuvaihemalli on kuitenkin luonteeltaan
todennäköisyyspohjainen (probabilistic) eli se ei määrittele kehitysvaiheiden
lineaarista järjestystä väistämättömänä kuten mallit, jotka käyttävät yrityksen
elinkaaren kuvaamiseen metaforaa biologisesta elinkaaresta (Muhos et al., 2017).
Todennäköisyysnäkökulman mukaan yrityksen toiminta voi käynnistyä missä
tahansa vaiheessa (esimerkiksi spin-off -yritykset), yritys voi palata aikaisempaan
vaiheeseen (esimerkiksi liiketoimintamallin epäonnistuessa), yritys voi hypätä jonkin
vaiheen yli (esimerkiksi yrityskauppojen myötä), yritys voi pysyä samassa vaiheessa
pitkään (esimerkiksi pysähtyneisyys) tai yritystoiminta voi päättyä odottamattomasti
(Saarela, Muhos et al. 2015).
Kullekin kasvuvaiheelle tyypillisiä oletuksia on kuvattu yhdeksän teeman alla:
fokus, vallankäyttö, rakenne, päätöksentekojärjestelmät, strateginen johtaminen,
palveluiden kehittäminen ja tuottaminen, markkinointi, henkilöstö ja kasvu. Alla on
esitelty kunkin teeman oletuksia Muhoksen et al. (2017) palvelualojen yritysten
kasvuvaihemallin mukaan.
Teema 1: Toiminnan fokus eli painopiste
Palvelualojen yrityksen toiminnan painopiste muuttuu varhaisten kasvuvaiheiden
mukana. Ensimmäisen eli start-up – vaiheen aikana uuden ja haavoittuvan
palveluliiketoiminnan painopiste on palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä
markkinaidentiteetin rakentamisessa. Toisessa, eli kasvukiihdytysvaiheessa yritysten
painopiste siirtyy kasvun hallintaan, kun markkinoiden hyväksyntä johtaa yrityksen
nopeaan kasvuun ja jatkuvaan muutokseen. Kolmannessa - resurssikypsyyden
vaiheessa markkinat ovat saturoituja ja yrityksen painopiste siirtyy vähitellen
tehokkuuden parantamiseen muodollisempien sääntöjen, menetelmien ja
talouskontrollin avulla. Neljännessä eli monipuolistuvan kasvun vaiheessa kasvava
palvelualan liiketoiminta keskittyy uuden sukupolven palveluihin, uusiin
liiketoiminta-alueisiin ja yhtenäisen yrityskulttuurin rakentamiseen.
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Teema 2: Vallankäyttö
Tässä teemassa huomio keskittyy siihen, kuka ja kuinka käyttää valtaa kasvavassa
yrityksessä. Start-up – vaiheessa palvelualan yritys on omistajakeskeinen.
Päätöksenteko on omistajakeskeistä, koska omistaja-johtaja tai omistaja-johtajien
tiimi johtavat vain pientä työntekijäjoukkoa. Kasvukiihdytysvaiheessa omistajajohtajat säilyttävät edelleen kontrollin, mutta alkavat jakaa vastuuta pienelle ryhmälle
esimiehiä tai johtajia. Resurssikypsyyden vaiheessa yritysorganisaatiossa huomio
keskittyy tehokkuuteen, sääntöihin, menetelmiin ja kontrolliin. Ammattijohtajia
voidaan käyttää myös omistaja-johtajien ja esimiesryhmän tukena. Monipuolistuvan
kasvun vaiheessa alkuperäiset omistaja-johtajat tai esimiestiimit on korvattu tai heitä
tuetaan ammattijohtajilla, joilla on yritysmaailman osaamista. Kasvuvaihemallin
mukaan palvelualan yritykset tarvitsevat ulkopuolista tukea luomaan yhtenäistä
yrityskulttuuria laajenevan liiketoiminnan keskellä. Myös uuden palvelusukupolven,
uusien liiketoiminta-alueiden ja maantieteellisen laajentumisen takia kasvavan
palveluportfolion hallinnassa käytetään ulkopuolista asiantuntemusta.
Teema 3: Organisaatiorakenne
Termillä
”organisaatiorakenne”
tarkoitetaan
kasvuvaihemallissa
organisaatiorakenteen muutoksia varhaisten kasvuvaiheiden aikana. Start-up –
vaiheessa rakenne on yksinkertainen, epämuodollinen ja omistajakeskeinen, koska
yritys keskittyy palveluiden ja markkinaidentiteetin kehittämiseen. Kun yritys siirtyy
markkinoiden hyväksymisen kautta kasvukiihdytysvaiheeseen, jolle kasvu ja muutos
ovat tunnusomaisia, rakenteesta tulee muodollisempi välttämättömän tehtäviin
erikoistumisen vuoksi. Resurssikypsyyden vaiheelle on tunnusomaista markkinoiden
kyllästyminen, jolloin yrityksessä otetaan käyttöön tarkemmin määritellyt roolit ja
vastuualueet. Monipuolistuvan kasvun vaiheessa yrityksessä otetaan käyttöön
kehittyneempi rakenne, johon kuuluvat tarkemmin määritellyt toiminnot ja prosessit.
Palvelualan yritys suuntaa kohti uutta kasvu-uraa uusien palveluiden, toimipaikkojen
ja liiketoiminta-alueiden avulla.
Teema 4: Päätöksentekojärjestelmät
Tällä termillä tarkoitetaan kasvuvaihemallissa sähköisten päätöksenteon
tukijärjestelmien kehittämistä kasvavissa palvelualan yrityksissä. Start-up –
vaiheessa,
jolloin
palvelualan
yritykset
keskittyvät
palveluiden
ja
markkinaidentiteetin kehittämiseen, ei muodollisia päätöksentekojärjestelmiä ja
menetelmiä ole juuri käytössä. Kasvukiihdytyksen alkuvaiheessa yritys siirtyy
nopeasti yksinkertaisista päätöksentekojärjestelmistä skaalattaviin järjestelmiin,
jotka soveltuvat kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin. Resurssikypsyyden vaiheessa
markkinat ovat tyydyttyneet ja kovin kilpailtuja, joten palvelualan yritys pyrkii
säilyttämään markkinaosuutensa ja kannattavuutensa kirjallisten strategioiden ja
sääntöjen avulla sekä kattavien toiminnanohjausjärjestelmien tukemien
menettelytapojen avulla. Monipuolistuvan kasvun vaiheessa koottuja strategioita,
sääntöjä ja menettelytapoja hallitaan yrityksen toimintatapaa tukevien edistyneiden
analyyttisten menetelmien ja järjestelmien avulla.
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Teema 5: Strateginen johtaminen
Strategisen johtamisen teema käsittää pitkäaikaisessa suunnittelussa, rakenteissa tai
toimintatavassa
tapahtuvia
muutoksia
palveluliiketoiminnan
kasvaessa.
Kasvuvaihemallin mukaan varsinkaan start-up – vaiheessa omistaja-johtajilla ei jää
aikaa strategiseen suunnitteluun, koska painopiste on käytännön kehittämistyössä.
Kasvukiihdytysvaiheessa yritys kohtaa markkinoiden hyväksynnän ja nopean
kasvun, jolloin strateginen suunnittelu keskitetään jatkuvan kasvun ylläpitämiseen.
Kasvuvaihemallin mukaan yrityksen saavuttaessa resurssikypsyyden vaiheen
muuttuu strateginen johtaminen muodollisemmaksi ja siihen kohdistetaan
taloudellisia resursseja. Monipuolistuvan kasvun vaiheessa strategian täytäntöönpano
on jo rutiiniluonteista palvelualan yrityksen johtoportaassa.
Teema 6: Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen
Vasta perustetuissa palvelualan yrityksissä palveluiden innovatiivinen kehittäminen
ja tuottaminen kuuluvat koko henkilöstön ensisijaisiin painopistealueisiin ja kuuluvat
siten myös jokaisen työtehtäviin. Kun yritys siirtyy kasvukiihdytysvaiheeseen,
painopiste siirtyy palveluiden kehittämisestä niiden tehokkaaseen tuottamiseen ja
skaalaamiseen. Resurssikypsyyden vaiheessa yritys kohtaa markkinan
tyydyttymisen, jolloin tuoreita ja jatkuvia innovaatiomenetelmiä otetaan käyttöön
pysähtyneisyyden välttämiseksi. Monipuolistuvan kasvun vaiheessa innovatiivinen
yrityskulttuuri
mahdollistaa
hajautettujen
palvelumarkkinastrategioiden
täytäntöönpanon, ja luovan kasvun ura on jälleen saavutettu.
Teema 7: Markkinointi
Markkinointiteema viittaa muutoksiin, jotka liittyvät kasvavan palveluyrityksen
myyntiin ja markkinointiin. Start-up – vaiheessa uuden palvelualan yrityksen
markkinointitoimenpiteet keskittyvät varhaisten asiakkaiden houkutteluun. Kun
yritys saavuttaa markkinoiden hyväksynnän ja kasvun kasvukiihdytysvaiheessa,
markkinoinnin keskipisteessä olevien sektoreiden, toimintojen ja asiakastyyppien
määrät kasvavat nopeasti. Samalla myös markkinointiin käytetty työmäärä kasvaa.
Resurssikypsyyden vaiheessa tarvitaan uusia markkinointi-ideoita markkina-aseman
ylläpitämiseksi, laajentamiseksi ja / tai uudistamiseksi. Kun monipuolistuvan kasvun
vaiheessa saavutetaan jälleen kasvu-ura monipuolisten kasvustrategioiden ja
korkeatasoisen kasvukulttuurin avulla, yhdenmukaista yrityskuvaa levitetään
edistyneen markkinoinnin keinoin.
Teema 8: Henkilöstö
Henkilöstöteema viittaa henkilöstöjohtamisen ominaispiirteiden muutoksiin
palveluliiketoiminnan varhaisissa kasvuvaiheissa. Uudessa palvelualan start-up –
yrityksessä jokainen osallistuu kaikkiin toimintoihin ja tehtäviin, kun yrityksen
päähuomio keskittyy palveluiden ja varhaisen markkinaidentiteetin kehittämiseen ja
tuottamiseen.
Kasvukiihdytysvaiheessa lisääntyvän hierarkian ja vähentyvän
osallisuuden
vastineeksi
työntekijöille
tarjoutuu
nopeutettuja
urakehitysmahdollisuuksia
nopeasti
kasvavassa
palveluliiketoiminnassa.
Resurssikypsyyden vaiheessa yritys kohtaa kyllästetyt markkinat, joten
työntekijöiden suorituskykyä ja tehokkuutta parantamaan tarvitaan organisatorinen
lähestymistapa. Monipuolistuvan kasvun vaiheessa yhdenmukaisia urapolkuja,
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harjoitteluja ja rekrytointeja käytetään saavutetun kasvun ylläpitämiseen ja
yhdenmukaisen kasvukulttuurin rakentamiseen.
Teema 9: Kasvu
Kasvuteema viittaa kasvuvaihemallin kuvailemiin muutoksiin mitattavissa
kasvuindikaattoreissa ja niihin liittyvissä kasvun ominaispiirteissä. Start-up –
vaiheessa uusi palvelualan yritys siirtyy negatiivisesta kassavirrasta nollatulokseen
ensimmäisten asiakkaiden avulla. Kasvukiihdytysvaiheessa markkinoiden
hyväksyntä johtaa nopeaan kasvuun ja positiiviseen kassavirtaan, jota käytetään
nopean kasvun rahoittamiseen. Resurssikypsyyden vaiheessa kassavirran kasvu
taittuu kovasti kilpaillulla ja kyllästetyllä markkinalla. Monipuolistuvan kasvun
vaiheessa kasvu-ura saavutetaan jälleen ja kassavirta kasvaa, kun uusia
maantieteellisiä alueita ja liiketoiminta-alueita lisätään palveluyrityksen portfolioon.
Palveluyritysten kasvuvaihekehys (itsearviointikehys) on esitetty seuraavalla sivulla,
Taulukossa 1.
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4:1 Painopiste on uuden sukupolven
palveluissa, liiketoiminta-alueilla ja / tai
yhtenäisen yrityskulttuurin kehittämisessä.

4:4 Kootut strategiat, säännöt ja
menettelytavat kehitetään hienostuneiden
analyyttisten menetelmien avulla.

4:5 Strategian käytäntöön pano on rutiinia
yrityksen johdolle.

4:8 Vakioituja urapolkuja ja harjoittelua /
rekrytointia käytetään hyväksi yhtenäisen
yrityskulttuurin rakentamisessa.

4:9 Kasvu-ura on jälleen saavutettu ja
kassavirta on kasvava.

3:1 Markkinoiden kyllästymisen ja
kilpailun lisääntymisen johdosta
painopiste kääntyy tehokkuuden
parantamiseen formalisoimalla sääntelyä,
menettelytapoja ja rahoituskontrollia.
3:2 Omistaja-johtajalla (/ -johtajilla) ja
johtoryhmällä on tukenaan
ammattijohtajia.

3:3 Muodollinen organisaatiorakenne
tehtävänkuvauksin ja vastuunjaoin on
käytössä.

3:4 Yrityksellä on kirjoitettu strategia,
säännöt ja menettelytavat, joita tuetaan
kattavilla toiminnanohjausjärjestelmillä.

3:5 Strategiatyö on formalisoitua ja
taloudellisesti resursoitua.

3:8 Yrityksessä on organisatorinen
lähestymistapa työntekijöiden
tehokkuuteen ja suorituskykyyn.

3:9 Kassavirran kasvu taittuu kilpailluilla ja
tyydyttyneillä markkinoilla.

2:1 Markkinamenestyksen johtaessa
palveluliiketoimintaa nopeaan kasvuun ja
jatkuvaan muutokseen päähuomio
kiinnittyy kasvun hallintaan.
2:2 Omistaja-johtaja(t) säilyttävät
kontrollin päätöksenteossa mutta
delegoivat vastuuta myös pienelle
johtoryhmälle.
2:3 Yrityksen rakenne formalisoituu
vähitellen tehtäviin erikoistumisen kautta.

2:4 Yritys siirtyy nopeasti yksinkertaisista
päätöksentekomenetelmistä kasvua
tukeviin skaalautuviin järjestelmiin.

2:5 Strateginen suunnittelu keskittyy
kasvun ylläpitoon.

2:6 Yritys skaalaa palvelut vastaamaan
kasvavaan kysyntään asiakassegmenttien
määrän kasvaessa.

2:7 Sektorien, toimintojen ja
asiakastyyppien määrä kasvaa nopeasti.

2:8 Työntekijän näkökulmasta kasvu
johtaa lisääntyneeseen hierarkiaan ja
vähemmän osallistavaan toimintaan,
mutta tarjoaa myös nopeita
urakehitysmahdollisuuksia.
2:9 Menestys markkinoilla johtaa nopeaan
kasvuun ja positiiviseen kassavirtaan;
tulovirtaa ja / tai velkaa käytetään kasvun
rahoittamiseen.

1:1 Yritys keskittyy palveluiden
kehittämiseen ja tuottamiseen sekä
erottautumiseen selviytyäkseen
markkinoilla.

1:2 Päätöksenteko on omistajakeskeistä
omistaja-johtajan tai – johtajien ohjatessa
pientä työntekijäjoukkoa.

1:3 Yrityksen rakenne on epämuodollinen,
yksinkertainen ja omistajakeskeinen.

1:4 Muodollisia päätöksentekojärjestelmiä
tai – menettelyitä ei juuri ole käytössä.

1:5 Omistaja-johtajalla ei ole riittävästi
aikaa yrityksen strategiseen
suunnitteluun.

1:6 Palveluiden kehittäminen ja
tuottaminen kuuluvat jokaisen tehtäviin.

1:7 Uusi liiketoiminta keskittyy
houkuttelemaan uusia asiakkaita.

1:8 Pienessä start-up – yrityksessä kaikki
osallistuvat kaikkeen.

1:9 Yritys siirtyy negatiivisesta
kassavirrasta kriittiseen pisteeseen
ensimmäisten asiakkaiden kautta.

Toiminnan fokus

Vallankäyttö

Organisaatiorakenne

Päätöksentekojärj
estelmät

Strateginen
johtaminen

Palveluiden
kehittäminen ja
tuottaminen

Markkinointi

Henkilöstö (HR)

Kasvu

4:6 Innovatiivinen yrityskulttuuri
mahdollistaa erilaisten
palvelumarkkinastrategioiden käyttöön
oton.
4:7 Yhtenäistä yrityskuvaa levitetään eri
markkina-alueille pitkälle kehitetyn
markkinoinnin avulla.

3:6 Uusia ja jatkuvia
innovaatiomenetelmiä otetaan käyttöön
taantumuksen välttämiseksi.

3:7 Uusia ideoita tarvitaan markkinaaseman ylläpitämiseksi, laajentamiseksi
ja / tai uudistamiseksi.

4:3 Kehittynyt organisaatiorakenne
muodollisine toimintoineen ja
prosesseineen on otettu käyttöön.

4:2 Omistaja-johtajia tuetaan tai on
korvattu kokeneilla ammattijohtajilla.

Vaihe 4: Monipuolistuva kasvu –
Kasvu hajauttamisen kautta

Vaihe 3: Resurssikypsyys –
Kasvu kannattavuuden ja uusiutumisen
kautta

Vaihe 2: Kasvukiihdytys –
Kasvu markkinoiden hyväksymisen kautta

Vaihe 1: Start-up –
Kasvu markkinoihin tutustumisen ja
palvelujen kaupallistamisen kautta

Taulukko 1. Palveluyritysten kasvuvaihekehys (itsearviointikehys)

4 Empiirisen tutkimuksen toteutus
4.1

SoteYBoost-hanke

SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan
alueen väestön hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen
parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) palveluja tuottavien yritysten
osaamisen tasoa ja lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämällä uusia
palvelumalleja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeen toiminnot auttavat myös sosiaalija terveysalan yrittäjiä sopeutumaan teknis-taloudellisiin muutoksiin tukemalla
osallistujien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi hankkeen
tarkoituksena on edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen pienyrittäjien ja yritysten
henkilöstön työhyvinvointia. Yrittäjyyden ja työhyvinvoinnin edistämisen
lähtökohtana on yritysten, asiakkaiden, eri toimialojen sekä tutkimus- ja
kehittämisyksiköiden välinen yhteistyö.
SoteYBoost-hanke on toteutettu tiiviissä Oulun yliopiston ja Oulun
ammattikorkeakoulun
yhteistyössä.
Hankkeen
hallinnoija
on
Oulun
ammattikorkeakoulu ja hankkeen tutkimusosiosta vastaa Oulun yliopiston Oulun
Eteläisen instituutin (1.1.2017 lähtien Kerttu Saalasti Instituutti) Mikroyrittäjyyden
tutkimusryhmä MicroENTRE. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2015 – 31.5.2018.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston
rahoitusta 453 800€. Hankkeen osarahoittajia ovat Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat. Koko hankkeen kustannusarvio on 567 251€.
Hankkeen toiminnot kohdistuvat erityisesti Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja
Haapaveden-Siikalatvan seutukuntiin.
4.2

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE

Vuonna 2011 perustettu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden
tutkimusryhmä (MicroENTRE) on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.
Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisella tasolla ja rakentaa samalla
tutkimusyhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan
fokusalueilla. Tutkimusryhmän kohteena ovat mikroyritykset ja niiden kehittämisen
kannalta keskeiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat. Mikroyritys on
yhteiseurooppalaisen määritelmän mukaan riippumaton yritys jonka palveluksessa on
vähemmän kuin kymmenen työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään kaksi
miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa 1.
MicroENTREn keskeiset osaamisalueet ovat yritysten ketterät kasvu- ja
kansainvälistymismekanismit, mikroyritysten rahoitus- ja kannustejärjestelmät,
mikroyritysten innovaatioprosessit ja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden
liiketoimintaympäristö.
Kerttu Saalasti Instituutti (ent. Oulun Eteläisen instituutti) on Oulun yliopiston
tutkimusyksikkö, joka toteuttaa aluekehittämisen kannalta tärkeää yliopistollista
tutkimus- ja kehittämistoimintaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan seutukuntien alueella.
Instituutti vahvistaa yliopistollisella osaamisella ko. alueen osaamista,
kansainvälisyyttä, yritystoimintaa ja vetovoimaisuutta erityisesti niillä toiminnan osaalueilla, joille se on profiloitunut (http://www.oulu.fi/ksi/). MicroENTREn tekemässä
1

Tilastokeskus: Tietoa tilastoista. 2016. URL: http://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html.
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tutkimus- ja kehittämistyössä kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta korostuvat
uuden yrityksen tukeminen varhaisissa kehitysvaiheissa, kasvun hallinta, kasvutekijät
ja esteet, kansainvälistymisen esteet ja edistäminen, sekä kansainvälistymiseen ja
kasvuun tarvittavien tiedon, taidon, resurssien ja verkostojen hankinta.
4.3

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tämä on monitapaustutkimus (multiple case study), jonka tavoitteena on selvittää
Oulun Eteläisen alueella toimivien sosiaali- ja terveysalan yritysten varhaisia
kasvuvaiheita ja toimialan erityispiirteitä. Tutkimuskysymykset ovat:
TK1: Millaisia ovat sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet
pohjoissuomalaisella harvaan asutulla alueella?
TK2: Millaisia työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia sosiaali- ja terveysalan yrittäjät
tuovat esiin yrityksen kasvun kannalta kriittisinä tapahtumina?
4.4
4.4.1

Tutkimusmenetelmät ja aineistot
Tutkimusasetelma: Monitapaustutkimus

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on retrospektiivinen eli takautuvan
yleiskatsauksen antava. Valinta on perusteltu, koska olemme kiinnostuneita yrityksen
historian aikana tapahtuneista muutoksista ja niihin vaikuttaneista kriittisistä
tapahtumista kasvuprosessin aikana.
Tutkimusstrategiaksi on valittu monitapaustutkimus (multiple case study) Yinin
(1994) asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Tapaustutkimus on tutkimusstrategia,
jonka avulla pyritään selittämään syy-seuraussuhteita tai yleensä pidemmän ajan
kuluessa tapahtuvia tapahtumaketjuja tai tehdä kuvailevaa tutkimusta (Eisenhardt.
1989). Tapaustutkimusta voidaan käyttää myös silloin, kun pyritään kuvailemaan
ajankohtaista ilmiötä sen todellisessa kontekstissa vastaamalla kysymyksiin ”miten” ja
”miksi” eikä tutkija ohjaile tutkimuksen kohteena olevia tapahtumia (Yin, 1994).
Näiden kysymysten luonne on selittävämpi (explanatory) verrattuna kysymyksiin
”kuka”, ”mitä” tai ”kuinka paljon”, joihin sovelletaan usein muita
tutkimusmenetelmiä. Kysymykset ”miten” ja ”miksi” selvittävät toiminnallisia
yhteyksiä, joita selittävät paremmin ajan myötä tapahtuneet muutokset kuin pelkät
lukumäärät.
Tapaustutkimuksen valinta on perusteltu, koska tässä tutkimuksessa haluttiin
selvittää toimintaympäristön (kontekstin) erityispiirteiden ja tutkittavan ilmiön eli
yritysten kasvuvaiheiden välistä yhteyttä. Juuri läheinen yhteys empiiriseen
todellisuuteen mahdollistaa koeteltavan, olennaisen ja pätevän teorian kehittämisen
(Glaser & Strauss, 1967), mikä on tavoitteena myös tehdyssä tutkimuksessa.
Tutkimuksen aineiston keruun lähestymistavaksi valittiin haastattelu, koska ei ole
mahdollista havainnoida menneisyydestä yksilöiden ajatuksia, aikomuksia tai
toimintaa (Patton, 1984). Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää, miten ihmiset
konstruoivat erilaisia tilanteita ja asioiden merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme, 1980).
Tutkimuksessa haastatteluita on tehty sote-alan yritysten johdossa toimiville
henkilöille. Tutkimuksessa mukana olevat yritykset eivät ole satunnaisotannalla
valikoituja vaan monitapaustutkimuksen periaatteiden mukaan tarkoituksenmukaisesti
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valittuina (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994) Tapaustutkimuksessa on suositeltavaa
hyödyntää useampia tiedonkeruumenetelmiä, joten haastatteluaineistoa on täydennetty
yritysten henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutoksilla.
Varsinaiseksi
aineiston
keruumenetelmäksi
valittiin
puolistruksturoitu
teemahaastattelu,
koska
teema-alue
(sote)
on
etukäteen
määritelty.
Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastattelu
sallii joustavasti selventäviä kysymyksiä ja tarkennuksia niin haastateltavalta kuin
haastattelijalta (Silverman, 2005).
Tapaustutkimusta kohtaan esitettävässä kritiikissä kysytään usein, voiko
yksittäisestä tapaustutkimuksesta saatavaa tietoa yleistää (Yin, 1994).
Tapaustutkimuksen tuloksia voidaan yleistää teoreettisiksi väittämiksi, mutta
tapauksista ei pidä vetää suoria johtopäätöksiä laajempaan populaatioon, esimerkiksi
kaikkiin yrityksiin. Tässä tutkimuksessa mukana olevat palveluyritykset eivät ole
tilastollisesti edustava otantajoukko kohdealueen yrityksistä vaan tavoitteena on
syventää ja yleistää teoriaa yritysten kasvusta ja kasvuun liittyvistä erityispiirteistä.
Tapaustutkimuksen tuloksena on siis analyyttinen yleistäminen tilastollisen
yleistämisen sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin kehitettyä teoriaa käytetään
alustana, johon verrataan tapaustutkimuksessa kerättyä empiiristä aineistoa. Tässä
tutkimuksessa tulosten vertailu tehdään ensisijaisesti palveluyritysten varhaisten
kasvuvaiheiden kehykseen. Yiniä (1989) mukaillen: jos kahden tai useamman
tapausyrityksen kasvutarina vastaa kasvuvaihekehyksen oletuksia, voidaan toistoa
pitää teoriaa vahvistavana löydöksenä. Toisaalta haastatteluista toivotaan käyvän myös
ilmi toimintaympäristöön liittyviä eli kontekstispesifejä kokemuksia, jotka eivät käy
ilmi palveluyritysten yleisestä kasvuvaihekehyksestä. Tutkimusprosessi on esitelty alla
olevassa kuvassa 1.

Kuva 1 Tutkimuksen rakenne
4.4.2

Tutkimusaineiston keruu

Tutkimuksen kohdepopulaation määrittely on tärkeää, koska se määrittelee ne yksiköt,
joiden joukosta tapaustutkimuksen aineisto kerätään (Eisenhardt, 1989). Sopivan
peruspopulaation valinta voi estää asiaankuulumatonta hajontaa tuloksissa ja auttaa
määrittelemään, missä rajoissa kyseisen tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää. Tämän
tutkimuksen kohdepopulaatio olivat Oulun Eteläisen alueella eli Ylivieskan, Nivala31

Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa toimivat sote-alan yritykset.
Valintakriteerinä oli, että yrityksessä oli oltava työntekijöitä omistajan lisäksi. Sotealan yrityksistä on aluehallintoviranomaisella lista. Pyysimme listan kymmenen
vuoden aikana rekisteröidyistä tai muutoshakemuksen tehneistä sote-yrityksistä.
Valintakriteereihin soveltuvien yritysten toimitusjohtajia lähestyttiin ensin
sähköpostitse ja sen jälkeen puhelimella. Tutkimukseen halukkaiden yrittäjien tai
toimitusjohtajien kanssa sovittiin haastatteluaika sekä haastateltavien henkilöiden
määrä yrityksen tehtävänjaon ja resurssien mukaan.
Yrityskohtaiset haastattelut toteutettiin keväällä 2016 kahdessatoista
tapausyrityksessä. Paikan päällä yrityksessä tehdyt haastattelut kestivät noin tunnin.
Katso yhteenvetotaulukko tapausyritysten tärkeimmistä avainindikaattoreista.
Haastattelujen rakenne ja teemat esittelevä taulukko on alla. Haastattelurunko on tämän
raportin liitteenä.
Tutkimusaineisto koostuu kahdentoista sosiaali- ja terveysalan yrityksen
toimitusjohtajan haastatteluista. Haastateltaviksi valittiin 12 yritystä, jotka edustivat
kattavasti hankealueen eri kuntia ja niissä toimivia sosiaalialan ja terveysalan
työnantajayrityksiä. Laadullisessa tutkimuksessa on yleensä huomioitava aineiston
riittävyys (kuinka paljon aineistoa kerätään) ja sen saturaatio (kyllästyminen) (Lincoln
& Guba, 1985) tutkimuksen yleistettävyyden kannalta. Tehdyn tutkimuksen
tarkoituksena on syventää ja yleistää teoriaa yritysten kasvusta ja kasvuun liittyvistä
erityispiirteistä tietyllä toimialalla. Huomioiden spesifin toimialan ja muut
haastattelurajaukset voidaan todeta kerätyn aineiston määrän olevan riittävä
saturaation kannalta.
Haastateltavat valittiin mukaan niiden yritysten joukosta, jotka a) toimivat
pääasiassa Oulun Eteläisen alueella, b) joilla on ainakin yksi tai useampia työntekijöitä
ja c) jotka ovat saaneet aluehallintoviranomaiselta toimiluvan tai hakeneet
toimintaansa muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana. Aluehallintoviranomaisen
mukaan vuonna 2015 tai sen jälkeen on myönnetty luvanvaraisia toimilupia 62
terveydenhuollon ja 98 sosiaalihuollon palveluntuottajalle Oulun Eteläisen alueella.
Näistä yrityksistä pyydettiin mukaan tutkimukseen tarkoituksellisesti sekä terveys- että
sosiaalialan yrityksiä ja erilaisia palveluita tuottavia työnantajayrityksiä.
Tutkimushaastattelut äänitettiin ja litteroitiin laadullista analyysia varten.
Analysoinnin työkaluna käytettiin NVivo10-ohjelmistoa.
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Taulukko 2. Tapausyritysten tärkeimmät kasvuindikaattorit ja palvelutyypit
Tapaus-

Toiminta-

Henkilöstö-

Viimeisin

yritys

vuosia

määrä

liikevaihto

Tärkeimmät palvelutyypit

Haastateltavan arvioima kasvuvaihe

(1000 €)
kotipalvelut vanhuksille ja

1

9

7

100

2

29

7

200

fysioterapia

3: Resurssikypsyys

3

5

5

450

fysioterapia

3: Resurssikypsyys

4

28

6

500

yleislääkäripalvelut ja fysioterapia

4:Monipuolistuva kasvu

5

10

16

1100

6

12

63

900

7

4

25

1 200

8

25

*

4 000

9

9

16

1 100

kehitysvammaisille

mielenterveysasiakkaiden
asumispalvelut ja kotipalvelut
kotisiivous, kotipalvelut,
kotisairaanhoito
päiväkoti
työterveyshuoltopalvelut,
lääkärikeskus- ja kuntoutustoiminta
kuntouttavat asumispalvelut nuorille
mielenterveysasiakkaille
kuntouttavat asumispalvelut

2: Kasvukiihdytys

3: Resurssikypsyys

3: Resurssikypsyys
2: Kasvukiihdytys
4: Monipuolistuva kasvu
2: Kasvukiihdytys myynnin osalta, 4:
Monipuolistuva kasvu strategisen
suunnittelun osalta

10

5

10

1 000

11

<1

9

**

päiväkoti

1: Start-up, 2: Kasvukiihdytys osittain

12

9

20

1 040

ikääntyneiden palveluasuminen

3: Resurssikypsyys

mielenterveysasiakkaille

2: Kasvukiihdytys

* 23 palkallista työntekijää ja noin 25 ammatinharjoittajaa; ** ei vielä päättynyttä toimintavuotta

4.4.3

Tutkimusaineiston analysointi

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää konsepteja, jotka lisäävät
ymmärtämystä ilmiöstä sen mahdollisimman todenmukaisessa toimintaympäristössä
painottaen osallistujien kokemuksia ja näkökulmia (Neergaard & Ulhoi, 2007). Tässä
tutkimuksessa yritysjohdolle tehdyissä haastatteluissa hyödynnettiin jaksottaisten
tapahtumien tekniikkaa (sequential incident technique / SIT), joka on kriittisten
tapahtumien tekniikan (critical incident technique / CIT) alalaji (Chell, 2014;
Flanagan, 1954). Jaksottaisten tapahtumien tekniikka huomioi tutkimuskohteena
olevan prosessin (tässä tapauksessa yrityksen kasvun ja kehityksen) jaksottaisen
luonteen. Jaksoittaisten tapahtumien tekniikkaa käytettäessä tutkittavan prosessin
päävaiheet ovat selvillä jo ennen aineiston keruuta. Tämä on hyödyllistä, kun
tutkittavasta prosessista on olemassa aiempaa empiirisiin havaintoihin perustuvaa
tietoa. Kriittisten tapahtumien menetelmässä tavoitteena on tuoda esiin
ajatusprosesseja, viitekehystä ja tapahtumien herättämiä tunteita, joilla on merkitystä
haastateltavalle (Chell, 2014). Haastateltavaa pyydetään tunnistamaan ja kuvailemaan
yksityiskohtaisesti niitä tapahtumia, jotka he haastattelussa mainitsevat. Haastateltava
kuvailee omaa reaktiotaan ja tuo ilmi asiat, jotka vaikuttivat häneen omaan
toimintaansa kriittisen tapahtuman aikaan, mitä päätöksiä hän teki ja mitä seurauksia
tehdyillä päätöksillä oli haastateltavalle itselleen, muille toiminnan kannalta tärkeille
henkilöille sekä liiketoiminnalle. Jotta haastateltava pystyy helpommin palauttamaan
mieleensä yrityksen kriittisiä tapahtumia, pyydettiin haastateltavaa haastattelun
alkupuolella kertomaan omin sanoin yrityksen tarina. Tämän jälkeen kasvun eri vaiheet
ja niiden keskeiset tapahtumat olivat helpompia palauttaa mieleen.
Kriittisten tapahtumien menetelmää soveltuu olemassa olevan käsitteellisen
viitekehyksen testaamiseen ja laajentamiseen (Chell, 2014). Tämän tutkimuksen
haastatteluissa esiin tulleita yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta kriittisiä
tapahtumia on verrattu raportin johdanto-osiossa esiteltyyn palveluyritysten varhaisten
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vaiheiden itsearviointikehykseen. Litteroidusta haastatteluaineistosta etsittiin
kasvuvaihekehyksen oletuksia tukevia ja niistä poikkeavia tapahtumia, jotka koodattiin
NVivo10-ohjelmistossa omiin kategorioihinsa. Lisäksi aineisto käytiin läpi etsien sekä
kasvua tukeneita (positiivisia) että kasvua estäneitä tai hidastaneita (negatiivisia)
tapahtumia. Analyysi tehtiin laadullisella sisällönanalyysilla, jota on kirjallisuudessa
kuvailtu tekstisisällön subjektiiviseksi tulkinnaksi, joka tapahtuu koodaamalla
tutkimusaineisto järjestelmällisesti ja tunnistamalla kategorioita, teemoja tai
toimintamalleja (Cho & Lee, 2014; Hsieh & Shannon, 2005). Sisällönanalyysi oli
deduktiivista eli haastatteluaineistosta poimittiin kriittiset tapahtumat valmiiksi
koodattuihin kasvuvaihekehyksen ennakko-oletuksiin. Deduktiivinen lähestymistapa
soveltuu olemassa olevan teorian testaamiseen tai aineiston testaamiseen uudessa
kontekstissa (Cho & Lee, 2014). Koodausvaiheessa etsittiin näkyvän tekstin lisäksi
latentteja eli tekstin takana olevia merkityksiä (Graneheim & Lundman, 2004).
Kriittiset tapahtumat ovat asiayhteyteensä sidonnaisia ja niitä tulee käsitellä ja
tulkita suhteessa niihin tapahtuman aikana vallinneisiin olosuhteisiin (Cope & Watts,
2000). Kaikkien mahdollisten kriittisten tapahtumien tulemista mainituiksi
tutkimushaastattelussa ei voida ‘todistaa’, koska haastattelu perustuu haastateltavaan
muisteluun (Chell, 2014). Jonkin yksittäisen oletuksen mainitsematta jättäminen
haastattelussa ei tarkoita, että oletus olisi epäolennainen ilmiön kannalta. Erilaisten
kasvutarinoiden lukumäärää kasvattamalla lisätään myös mainittujen kriittisten
tapahtumien määrää, kunnes niin sanottu saturaatiopiste saavutetaan. Voidaan myös
kysyä, tarvitseeko tutkijat todella saada selville kaikki yksittäiset kriittiset tapahtumat
vai jätetäänkö tapahtumisen relevanssin arvioiminen haastateltavan arvioitavaksi.
Tässä tutkimuksessa tavoitteena ei ole saavuttaa yhtä totuutta vaan saada parempi
ymmärtämys sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkökulmasta sekä niistä kriittisistä
tapahtumista ja toimenpiteistä yrityksen eri kasvuvaiheissa, jotka haastateltavat itse
arvioivat tärkeimmiksi. Vaikka yksittäisen yrityksen ja yrittäjän kasvutarina on
ainutlaatuinen, saadaan kertomuksista koottua toimialan yrityksiin laajemminkin
soveltuvia kuvauksia kriittisten tapahtumien olemuksesta, kontekstista, strategiasta ja
vaikutuksista.
Yksi tutkija teki haastattelut, kirjoitti yritysten kasvutarinat ja vertasi
haastatteluissa esiin tulleita kokemuksia kasvuvaihekehyksen oletuksiin.
Tutkimusryhmän kaksi muuta tutkijaa osallistuivat oletuksiin koodatun aineiston
analysointiin ja tulkintaan. Usean tutkijan tiimityö tuo toisiaan täydentäviä
näkökulmia, jotka lisäävät tutkimusaineiston täyteläisyyttä ja eri henkilöiden tuomat
näkökulmat lisäävät todennäköisyyttä, että aineistosta löydetään myös
kasvuvaihekehyksestä poikkeavia, kontekstispesifejä tapahtumia.
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5 Tapauskuvaukset ja vertailu kasvuvaihemalliin sekä toimialan
erityispiirteet
5.1

Tapauskuvaukset ja vertailu kasvuvaihemalliin

Tässä luvussa (5.1.1–12) esitetään yritysten haastattelujen tulokset. Jokaisesta
yrityksestä on ilmoitettu yrityksen toimiala ja perustiedot. Tekstissä on kuvattu
yrityksen toimintaa verrattuna teoreettisen viitekehyksen kasvuvaihemallin (Taulukko
1, Palveluyritysten kasvuvaihekehyksen itsearviointikehys, sivu 27) eri vaiheisiin.
Viitekehyksen kasvuvaihemallissa on tietyt toimintaoletukset, joihin yrityksestä
esiinnousseista toimintoja on verrattu yrityskohtaisissa taulukoissa. Taulukoissa on
esitetty vertailussa havaitut yrityskohtaiset poikkeamat (Poikkeamat kasvuvaihemallin
oletuksista). Yrityskohtaisia tuloksia on lisäksi havainnollistettu aineistoesimerkeillä,
ts. suorilla tekstitilainauksilla haastatteluaineistosta.
Luvussa 5.1.13 kuvataan haastattelututkimuksen esiin tuomat sote-toimialan
erityispiirteet, poikkeamat kasvuvaihekehyksen oletuksista ja analysoinnissa
sovelletun kriittisten tapahtumien menetelmän (4.3.3) tulokset.
Tämä kappale käsittelee tutkimuksen ensimmäistä tutkimuskysymystä, TK 1: Millaisia
ovat sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheet pohjois-suomalaisessa harvaan
asutulla alueella?
5.1.1

Tapausyritys 1: Kotipalvelut vanhuksille ja kehitysvammaisille

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: kotipalvelut vanhuksille ja kehitysvammaisille
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 9
 Henkilöstömäärä: 7
 Viimeisin liikevaihto: 100 000 €
 Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kasvukiihdytys
Ennen tapausyrityksen perustamista omistajalla oli jo ollut kehitysvammaisten
palveluita tuottava yritys. Asiakkailla oli toiveena saada palveluita myös kotiin, mikä
rohkaisi uuden yrityksen aloittamiseen. Uusien palveluiden kysyntä kasvoi nopeasti
niin paljon, että yrittäjän oli palkattava ensimmäinen työntekijä. Yrittäjä koki aluksi
markkinoinnin ja itsensä tunnetuksi tekemisen itselleen vieraaksi:
Se ittensä mainostaminen oli jotenkin semmosta hankalan olosta, mut siihenkinhän
on sitten oppinu. Ja se ittensä myyminen, niin se jotenkin tuntu alussa, että se pitäis
olla niin päin, että ne asiakkaat tulis minua kysymään enkä minä menis sen
asiakkaan luo, mut että senkin oon oppinu.
Vei useita vuosia ennen kuin yrittäjä koki saavuttaneensa asiakkaiden luottamuksen
yrityksen pysyvyyttä kohtaan. Organisaatiorakenne säilyi koko start-up – vaiheen
yksinkertaisena, epämuodollisena ja omistajakeskeisenä. Varhaisten asiakkaiden
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myötä yritys saavutti nopeasti positiivisen kassavirran, sillä kotipalveluita tuottavan
yrityksen alkuinvestoinnit olivat pienet ilman palkattua henkilökuntaa:
Jos ei ole töitä, ei ole menojakaan, koska sä käyt tekemässä asiakkaan luona ne.
Elikkä ainoa mitä silloin kun aloitin, niin oli jotain hoitotarvikkeita, mitä mä otin
ja mainokset.
Yrityksen nykyiseen eli kasvukiihdytysvaiheeseen liiketoiminta on kasvanut uusien
asiakkaiden
myötä,
sillä
esimerkiksi
palvelukoteihin,
toimistoihin
ja
teollisuuskiinteistöihin alettiin tilata siivouspalveluita. Uusia palveluita on lisätty
valikoimaan asiakkaiden esittämästä kysynnästä lähtien. Asiakassegmenttien
kasvaessa palveluille on kysyntää, mutta liiketoiminnan kasvattamista estävät edelleen
uusien työntekijöiden rekrytointivaikeudet. Uusia asiakkaita ei voida ottaa kysynnästä
huolimatta, kun tekijöitä ei ole saatavilla:
Ainoa mikä tässä on ongelma, on työntekijät. Niitä ei saa edelleenkään.
Joiltakin osin vastuuta on siirretty toimitusjohtaja-omistajalta vastuutyöntekijöille,
mutta omistaja on edelleen vastuussa päätöksenteosta. Laskutukseen ja
palkanlaskentaan
on
otettu
avuksi
tilitoimisto.
Tehtäviä
on
jaettu
ammattitaitovaatimusten mukaan yrittäjän ja työntekijöiden kesken:
Alussa mulla oli se ihannekuva, että kun sinne hoitaja menee, niin se on se sama
hoitaja ja tekee kaikki. Ei se onnistu sillä lain elikkä oli pakko luopua siitä
siivouksesta, että mä pystyn käyä tekeen nämä hoitotyöt, koska sitten taas nämä
työntekijät, ketä mulla on, niin ne ei tee hoitotyötä.
Yrityksen rakenne on yhä yksinkertainen, mutta kasvaneen työmäärän vuoksi tehtäviä
on jaettu omistajan ja työntekijöiden kesken. Yrityksen hierarkia on edelleen matala,
mutta päätöksenteko on omistajan vastuulla. Kasvanut henkilöstömäärä on tuonut
yrittäjälle myös paineita työpaikkojen jatkuvuudesta:
Nyt mä en voi enää aatella, että jos tää ei menekään niin, että voihan tän aina
lopettaa. Eihän tätä voi nyt enää lopettaa.
Strateginen suunnittelu on osittain keskittynyt kasvun hallintaan toisten paikallisten
yrittäjien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yritys on hyötynyt julkisen sektorin
tekemistä kotiin tarjottavien palveluiden ulkoistamisista. Yritys on lisännyt
palveluntarjontaansa myös osa-aikaisten työntekijöiden avulla. Yrittäjää motivoi, kun
hän voi työllistää paikallisia henkilöitä ja auttaa kotona asuvia vanhuksia selviytymään
pidempään ilman laitosasumista:
Se on minusta tosi mukavaa, että ketkä haluaa täällä olla ni täällä ois työtä. No
sitten toinen asia on se, että kun täällä on näitä vanhoja ihmisiä niin paljon, niin
ne voi olla taas sitten kotona kauemman aikaa, kun ne saa apua sinne kotiin.
Toisaalta joidenkin palveluiden kysyntä on heikentynyt, kun julkinen sektori on
pienentänyt tai lopettanut niistä maksettavia korvauksia asiakkaalle. Kasvavasta
kysynnästä huolimatta yrityksen haasteena on tällä hetkellä uusien työntekijöiden
rekrytointi, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata. Yrittäjä on alkanut miettiä
tulevaa eläköitymistään ja omistajanvaihdokseen liittyvää valmistautumista, mutta
muun muassa sote-uudistuksen odottelu mutkistaa päätösten tekoa. Myös muutokset
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yrityksen kotikunnan ja alueen sote-kuntayhtymän palvelusopimuksissa ovat
vaikuttaneet yrityksen toimintaan, vaikka vaikutukset ovat vielä epäselviä.
Haastatteluhetkellä yrittäjällä oli meneillään neuvottelut yhteistyön aloittamisesta
kahden yksinyrittäjän kanssa. Toiveena on, että yritysyhteistyöllä voitaisiin tasata
työmäärää, kun sopivaa työntekijää ei alueelta tunnu löytyvän.
Taulukko 3. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, Tapausyritys 1.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:7

Perustajayrittäjän ensimmäisen yrityksen asiakkaat tarvitsevat erilaisia palveluita, joita varten perustettiin
uusi yritys. Ensimmäiset asiakkaat olivat siis jo valmiina.

1:9

Yrityksen alkuinvestoinnit olivat pienet eikä erityisiä menoja ollut ilman työtä.

2:2

Yrityksessä ei ole erillistä johtoryhmää. Yrittäjä päättää itse, joitain vastuita on siirretty henkilöstölle.

2:9

Menestys markkinoilla ei johda nopeaan kasvuun, koska henkilöstöpulan vuoksi kaikkeen kysyntään ei
voida vastata.

5.1.2

Tapausyritys 2: Fysioterapia

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: fysioterapia
 Terveysala
 Toimintavuosia: 29
 Henkilöstömäärä: 7
 Viimeisin liikevaihto: 200 000€
 Arvioitu kasvuvaihe: (3) Resurssikypsyys
Yrittäjäpariskunta liikekumppaneineen halusivat valmistuttuaan terveydenhuoltoalalle
työllistää itsensä omassa yrityksessä jossain päin Suomea. Yrittäjät huomasivat, että
heidän kotikunnassaan oli vain yksi fysioterapiapalveluita tarjoava yritys.
Konsultoituaan paikallista terveyskeskusta palveluntarpeen arvioimiseksi, yrityksen
perustaminen tuntui mielekkäältä. Kolmen omistajan lisäksi yritykseen palkattiin jo
start-up – vaiheessa lisää henkilökuntaa. Start-up -vaiheessa yritykselle tarjottiin useita
eri tilaisuuksia aloittaa erilaisten terveyspalveluiden tuottamista ja toimintaa
monipuolistettiin jo ensimmäisten vuosien aikana. Yrittäjien ei tarvinnut aktiivisesti
etsiä markkinamahdollisuuksia tai keskittyä markkinaidentiteetin rakentamiseen,
koska yritys oli alueella ainoa vastaavanlaisten palveluiden tuottaja:
Vois sanoa, että ajopuuteoria tässä toimi, että me tuota vähä niinku kulettiin sen
mukana, että mitä tämä alue tarvi, että ei me oltu niitä ite niinkään etsimässä.
Start-up-vaiheessa yritys oli riippuvainen kolmesta omistajastaan, mikä piti
organisaatiorakenteen ja päätöksenteon yksinkertaisena ja epämuodollisena. Vaikka
omistajilla oli mielissään periaatteita yrityksen kehittämissuunnasta, yritystoiminnan
pyörittäminen käytännössä piti yrittäjät kiireisinä eikä aikaa strategiselle suunnittelulle
jäänyt. Yrittäjien huomio keskittyi itsensä työllistämiseen eikä strategian
kirjoittamiseen tai tavoitteelliseen markkinointiin. Jälkeenpäin katsottuna start-up –
vaiheessa yrittäjät vasta opettelivat liiketoimintaa käytännössä. Yrittäjä arvioi, että
paremmalla talousosaamisella ja bisneshenkisyydellä yrityksestä olisi voinut saada
nopeammin taloudellisesti vahvemman:
Meki oltiin silloin vielä tuossa vaiheessa sen verran nuoria, nii jos ois ollu
ymmärrystä ja viisautta, niin silloin ois voinu tietysti rakentaa paljo vahvemman

37

pohjan, mutta ku se on semmosta samalla kun on sitä työtä tehny niin samalla
opittukin.
Kasvukiihdytysvaiheessa tapausyrityksen omistajat tutustuivat toisen yrityksen
omistajiin, joiden kanssa he muuttivat uusiin toimitiloihin ja laajensivat toimintaa
muihinkin terveysalan palveluihin. Tuo ajanjakso tuntui raskaalta ja toimintojen
hajottaminen useaan erilaiseen toimintaan vei tapausyrityksen omistajilta resursseja
oman ydinyrityksensä kehittämisestä. Yhteinen liiketoiminta lopetettiin ajan myötä ja
yrittäjät palasivat takaisin ydinyrityksensä pariin. Koko ajan yritys pysyi tiukasti
omistajien kontrollissa, vaikka toiminta olikin hieman hajanaista. Taloudellisesta
näkökulmasta palveluita tuotettiin hyvin pienellä tuottomarginaalilla:
Ei niitä kaikkia liiketalouden ajatuksia osattu sinne liittää sitte. Että sitä niinku
tehtiin ja tehtiin ja tehtiin, mutta ne katteet ei varmaan ollu semmosia, mitä joku
talousjohtaja ois sitte vaatinu.
Yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja yrityksen työntekijöiden asema muutettiin
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, mikä johti erikoistumiseen ja tehtävien
formalisointiin. Kasvavaan kysyntään ja markkinoiden vaatimuksiin vastattiin uusilla
toimitiloilla sekä skaalaamalla toimintaa naapurikunnan alueelle. Kasvunhallintaan ei
yrittäjän mielestä kuitenkaan osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota, koska hajaantunut
palveluvalikoima ja käytännön tehtävät pitivät yritysjohdon kiireisenä. Sekä
omistajilla että yrityksessä työskentelevillä ammatinharjoittajilla oli jokaisella omat
erityisalueet, mutta varsinaisia urakehitysmahdollisuuksia ei juuri tunnistettu:
Ei meillä mitään ollu tämmösiä niinku, että ois voinu urallansa siinä nousemaan,
että ku ite kukakin oli palakattu siihen tehtävään, mikä heiän koulutus oli ja siinä
he pysyki sitten.
Resurssikypsyyden vaiheessa yritys on kehittyneempi taloudellisessa osaamisessa ja
hinnoittelussa. Toiminta on tuntunut seesteisemmältä ja jäsentyneemmältä kuin
hajanaisessa kasvukiihdytysvaiheessa. Organisaatiorakenne perustuu yrityksessä
toimivien ammatinharjoittajien erityisosaamiseen. Tuotetut palvelut keskittyvät
yrityksen ydinosaamisalueille. Kasvuvaihemallista poiketen omistaja-yrittäjiä ei
edelleenkään ole tuettu ammattijohtajilla, mutta ulkopuolisten konsulttien apua on
hyödynnetty ajoittain:
Hirviästi vierastan sitä, että ois joku tämmönen ulkonen johto yrityksessä, että
vaikka nää mallit tällä etenee, nii kyllä tuntuu tämmösenä, joka on tähän alusta
asti ollu kiinni omistajana ja tekijänä, niin hirviän vaikia kuvitella, että ois joku
johtaja yrityksessä, joka ei ois minä.
Yrityksessä ei ole käytössä kattavia toiminnanohjausjärjestelmiä. Järjestelmät ovat
yrityksen tarpeisiin nähden hintavia eikä yrityksessä tunnisteta tarvetta niille. Tässä
vaiheessa strateginen johtaminen kohdistuu tulevaan omistajien eläköitymiseen ja
uuden omistajasukupolven tutustuttamiseen lähivuosien aikana. Taantumuksen
välttämiseksi yrityksessä on myös meneillään tuotekehitysprojekti, johon parhaillaan
etsitään rahoitusta. Myös nykyisiä palveluita kehitetään markkina-aseman
säilyttämiseksi ja laajentamiseksi. Markkinointi ei edelleenkään ole kovin
suunnitelmallista, mutta tärkeimpiin hoitoalan yksiköihin ja yhteistyökumppaneihin
pidetään yllä suoria kontakteja. Yritys tukee työntekijöitään aktiivisesti löytämään
oman erikoisosaamisalueensa, mutta markkinoiden kyllästymisen ja kasvavan
kilpailun vuoksi liiketoiminnan kasvu on taittumassa.
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Sitte tämä muutos, mikä tuossa kilpailussa on käyny ja se, että tullaan jo
ylikunnallisesti tälle alueelle, niin se on tietysti semmoinen, mikä panee meitä
miettimään.
Strateginen johtaminen on alkanut suuntautua kohti muutaman vuoden päästä edessä
olevaa eläköitymistä ja yrityksen sukupolvenvaihdosta.
Taulukko 4. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 2.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:7

Ensimmäisiä asiakkaita ja palveluita ei tarvinnut aktiivisesti markkinoida, koska yrittäjille ehdotettiin uusien
palveluiden tuottamista ja asiakkaita riitti alusta alkaen.

1:9

Negatiivista kassavirtaa ei ollut, koska yrityksellä oli paljon vakavaraisia yritysasiakkaita ja töitä oli
henkilöstömäärään nähden runsaasti.

2:1

Päähuomio ei ollut kasvun hallinnassa, koska käytännön tekeminen vei resursseja eikä omistajilla ollut vahvaa
yrittäjäosaamista taustalla.

2:2

Yrityksessä ei ollut johtoryhmää, koska toiminta miellettiin pienimuotoiseksi.

2:8

Työntekijöillä ei ole erityisiä urakehitysmahdollisuuksia vaan jokainen toimii ammatinharjoittaja na koulutustaan
vastaavassa tehtävässä.

2:9

Käytännön tekeminen ohitti taloudellisen suunnitelmallisuuden eikä katteisiin tai yrityksen taloudelliseen
tulokseen osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota kasvun rahoittamiseksi.

3:2

Yrityksessä ei ole ammattijohtajia vaan toiminta on edelleen omistajakeskeistä. Apuna on käytetty ulkopuolisia
konsultteja.

3:4

Yrityksellä ei ole kirjoitettua strategiaa eikä kattavia toiminnanohjausjärjestelmiä, sillä toiminnan
pienimuotoisuuden vuoksi kalliita ohjelmistoinvestointeja ei pidetä kannattavina.

3:7

Markkinointi on ollut suunnittelematonta ja hajanaista.

3:8

Toimintatapojen sähköistämistä ja uusien käyttöjärjestelmien käyttöönottoa ei pidetä yrityksessä toiminnan
pienimuotoisuuden vuoksi tarpeellisena.

3:9

Yritys on onnistunut saamaan lisää asiakkaita ja tilauksia myös uusimmille työntekijöille resurssikypsyyden
vaiheessa.

5.1.3

Tapausyritys 3: Fysioterapia

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: fysioterapia
 Terveysala
 Toimintavuosia: 5
 Henkilöstömäärä: 5
 Viimeisin liikevaihto: 450 000€
 Arvioitu kasvuvaihe: (3) Resurssikypsyys
Tapausyrityksen perustamisen alku liittyy yrittäjän käymään yrittäjyyskoulutukseen,
jossa harjoitustyönä tehty yrityssuunnitelma sai innostuneen vastaanoton. Yrittäjä teki
markkinakartoitusta ja totesi, ettei hänen kannattanut perustaa fysioterapiayritystä
omalle asuinpaikkakunnalleen vaan viereiseen kuntaan. Sopivien tilojen etsiminen oli
perustamisvaiheen haastavin osio, mutta vuokrasopimuksen jälkeen aloitettiin
remontointi, ja yritys pystyi käynnistämään toimintansa muutama kuukausi
rekisteröitymisen jälkeen. Start-up – vaihe oli hyvin intensiivinen ja
omistajariippuvainen. Yrittäjä koetti kysellä vinkkejä muilta alan yrittäjiltä, mutta osa
saman alan yrittäjistä jopa eri puolella maata suhtautuivat nihkeästi neuvojen
antamiseen.
Ensimmäiset työntekijät työskentelivät ammatinharjoittajina, kunnes ensimmäinen
työntekijä otettiin yrityksen palkkalistoille noin vuoden toiminnan jälkeen. Yrityksen
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alkuvaiheessa tulot eivät kattaneet menoja eli kassavirta oli negatiivinen. Varhaisten
asiakkaiden houkuttelu oli koko henkilöstön tehtävä, mutta markkinointivastuu
nimettiin yhdelle henkilölle. Asiakkailta saatu positiivinen palaute kannusti jatkamaan
yrittämistä.
Noin kahden vuoden toiminnan jälkeen kasvukiihdytysvaiheessa yksi
työntekijöistä siirtyi omistajakumppaniksi. Perustajayrittäjä on terveydenhoitoalan
ammattilainen ja uuden kumppanin osaamisaluetta oli markkinointi. Perustajayrittäjä
halusi keskittyä enemmän fysioterapiaan ja siirsi osan tehtävistä muulle henkilöstölle:
Enemmän mä koen itteni fysioterapeutiksi kuin miksikään pomoksi, että en koe sitte
sillä lailla.
Myöhemmin toinen yrittäjistä vetäytyi omistajuudesta, koska omistajilla oli keskenään
erilaiset näkemykset yrityksen kehittämisestä. Alkuperäinen omistaja sai uuden
yrittäjäkumppanin,
jonka
kanssa
yritys
siirtyi
nykyiseen
eli
resurssikypsyysvaiheeseen.
Omistajarakenteen
muutoksesta
riippumatta
organisaatiorakenne säilyi yksinkertaisena ja hierarkia matalana:
Meillä nyt ei oo semmosta hyvin selkeetä hirveetä hierarkiaa, niin että kenenkään
ei nyt tarvi aatella, että tuolla nyt on pomo tai sen puoleen ei uskalla mennä.
Mahtavaa olla samalla tasolla kaikkien kanssa.
Yrityksen johdolla ei ole tukenaan ammattijohtajia, mutta juridisiin kysymykseen ja
talousneuvontaan on haettu ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Yrityksen muodollista
rakennetta vahvistavat henkilökunnan määritellyt vastuualueet, mikä auttaa omistajajohtajaa keskittymään alkuperäiseen terveydenhuoltoalan ammattiosaamiseensa.
Kasvuvaihemallin oletuksista poiketen yrityksessä ei ole ammattijohtajia tai kirjallista
strategiaa:
Ei meillä ainakaan tota mitään kirjoitettua strategiaa oo tämmöstä, että sitä ei oo
millekään paperille laitettu.
Uudet sähköiset järjestelmät ja muut uudet palvelut auttavat ylläpitämään tai
laajentamaan markkina-asemaa. Sosiaalinen media vaikuttaa markkinointikanavana
kustannustehokkaammalta kuin perinteinen printtimedia. Kuitenkin yrityksen
positiivinen imago asiakkaiden silmissä on yrittäjän arvion mukaan parasta
markkinointia ja siinä yritys on onnistunut. Hyvä työilmapiiri on tärkeää paitsi
henkilöstön viihtyvyyden myös asiakkaiden palvelukokemuksen kannalta:
No varmaan tuommoinen yhteishenki, ehkä se on melkeinpä tärkein, että jos siellä
joku mättää, niin eihä se homma tuu sitten toimimaan ja se näkyy sitten tuonne
asiakkailleki.
Taulukko 5. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 3.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:3

Kuvaus epämuodollisesta organisaatiosta ei vastaa yrittäjän käsitystä. Vastuualueet oli määritelty ja
toimintatapa on säilynyt samankaltaisena resurssikypsyyteen saakka.

2:8

Lisääntynyttä hierarkiaa ei ole.

3:2

Yrityksessä ei ole ammattijohtajia.

3:4

Yrityksellä ei ole kirjoitettua strategiaa.

5.1.4

Tapausyritys 4: Lääkäripalvelut ja fysioterapia

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: yleislääkäripalvelut ja fysioterapia
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Terveysala
Toimintavuosia: 28
Henkilöstömäärä: 6
Viimeisin liikevaihto: 500 000€
Arvioitu kasvuvaihe: (4) Monipuolistuva kasvu

Tapausyrityksen 4 nykyinen omistaja-toimitusjohtaja ei ole yrityksen perustaja, joten
hänellä ei ole henkilökohtaista kokemusta yrityksen start-up – vaiheesta. Hän kuitenkin
muistelee, että yrityksen alkuvaiheessa suurimmat haasteet aiheutuivat isosta
pankkilainasta, joka hankaloitti yrityksen liiketoimintaa yli vuosikymmenen ajan.
Silloiset yrittäjät lähtivät mukaan erilaisiin hankkeisiin yhteistyökumppaneiden
kanssa, mutta projektien loppuun saattaminen jäi lopulta tapausyrityksen yrittäjien
vastuulle.
Suurten
pankkilainojen
vuoksi
päähuomio
keskittyi
kasvukiihdytysvaiheessakin
lähinnä
heikosta
taloudellisesta
tilanteesta
selviytymiseen.
Kasvukiihdytysvaiheen aikana yritys keskittyi taloudellisen tilanteen
vakauttamiseen. Tilanne kävi niin vaikeana, että henkilökunta suostui
palkanalennuksiin säilyttääkseen työpaikkansa. Yrityksen perustaja-omistajat liittyivät
useisiin yritysten välisiin liiketoimintoihin, mutta ne eivät johtaneet odotettuihin
taloudellisesi positiivisiin tuloksiin. Yrityksessä muissa tehtävissä työskennellyt
haastateltava osti osuuden yrityksestä kasvukiihdytysvaiheen lopulla ja alkoi yrityksen
toimitusjohtajaksi.
Resurssikypsyyden vaiheessa fokus oli ydinliiketoiminnan laadun ylläpitämisessä.
Yrityksessä ei ollut palkattuja ammattijohtajia, mutta osaavan ja vastuuntuntoisen
henkilöstön ansiosta osa vastuusta siirrettiin omistajilta työntekijöille. Omistaja-johtaja
keskittyi aktiivisesti henkilöstön työhyvinvointiin, koska pitää sitä keskeisenä
palveluyrityksen toiminnan kannalta. Myös pankkilainat oli saatu maksettua eli tilanne
oli vakiintuneempi. Haastateltava yrittäjä mainitseekin sitoutuneen henkilökunnan ja
tiukan taloudenpidon avaintekijöiksi yrityksen kehittymisen kannalta:
Me on rekrytoinnissa onnistuttu. Se sitte omistajilta vähentää sitä
vastuunkantoa, kun on henkilökunta, joka kantaa vastuun töistään.
Tällä hetkellä yritys on resurssikypsyyden ja monipuolistuvan kasvun välivaiheessa.
Yritys on siirtynyt isompiin toimitiloihin, jotka ovat laadultaan hyvät, mutta niiden
koko rajoittaa edelleen kasvua. Markkinat eivät ole kyllästyneitä ja vähennykset
julkisen sektorin tarjoamissa palveluissa on lisännyt erityisesti yksityisten
lääkäripalveluiden kysyntää. Sen sijaan palveluseteliasiakkaita yrityksessä ei juuri ole
käynyt. Vaatimukset työterveyshuollon järjestämisestä on tuonut lisää pieniäkin
yrityksiä asiakkaiksi:
Ne näky nyt vasta viime vuosina tuon peruspalvelukuntayhtymän myötä, että
palvelujen saatavuus julkisella puolella on ollut heikompaa. Se näky tuolla
lääkäripuolella. Fysioterapiapuolellahan meillä on ollut aika tasaista kysyntää ja
sitte meillä on siellä pitkiä sopimuksia, Kela on aika hyvin työllistänyt meitä.
Yrityksellä on kirjallinen strategia, mutta sitä ei hyödynnetä aktiivisesti. Yritys ei ole
rakentanut aktiivisesti yrityskuvaansa ammattimaisella markkinoinnilla, koska
markkinat ovat olleet melko vakaat. Uudet markkinointikanavat, erityisesti
markkinointi sosiaalisen median kautta, mietityttävät, sillä ne luovat tarvetta uudelle
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osaamiselle. Tärkeimpänä markkinointina yrittäjä pitää asiakaskohtaamisia, joissa
luodaan pohja pidempiaikaiselle asiakkuudelle:
Jokainen asiakaskohtaaminen on tietynlainen markkinointitilanne, ja siihen me on
pyritty panostamaan just sillä työnohjauksella sekä sillä työhyvinvoinnilla, että me
jaksetaan palvella ne asiakkaat.
Yritys on tehnyt pitkän vuokrasopimuksen nykyisten toimitilojen omistajan kanssa eli
toiminnan laajentamista estävät fyysisten tilojen puute. Myös erikoislääkäreiden puute
on estänyt liiketoimintojen kehittämistä, mutta tällä hetkellä henkilöstötilanne
mahdollistaisi maltillista kasvua. Lisärekrytointeihin oltaisiin yrityksessä valmiita,
mutta tarvittavien erikoisosaajien houkutteleminen alueelle on vaikeaa. Omistajia ei
tueta ammattijohtajilla, mutta omistajaryhmässä on sisäistä erimielisyyttä yrityksen
kehityssuunnasta. Organisaatiorakenne on edelleen kevyt ilman vahvasti formalisoitua
prosesseja. Yrityksessä ei ole vakioituja urapolkuja tai tarkkoja suunnitelmia
lähivuosina tapahtuvan työntekijöiden eläköitymisen varalle. Toimitusjohtaja on
osallistunut alan yrittäjien koulutuksiin, joista on saanut vinkkejä terveydenhuoltoalan
yrityksen pyörittämiseen.
Yrityksellä on edessä otollinen kasvun hetki, kun toiminnat muutetaan uusiin
isompiin ja modernimpiin tiloihin. Yrityksen omistajien keskuudessa on eriäviä
näkemyksiä aktiivisen kasvun tavoittelemisesta. Taustalla vaikuttavat taloudellisesti
raskaat pankkilainat ja omistajien ikääntyminen. Ammattitaitoisen henkilökunnan
saatavuus alueella on kuitenkin rajallista.
Meillä tällä alueella resurssipula on ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen,
niin ei oo sillä lailla aktiivisesti suurempaan kasvuun pyrittykään.
Taulukko 6. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 4.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

2:9

Kasvuvaiheessa yritys kohtasi vakavia taloudellisia vaikeuksia, joista selviytymiseen meni useita vuosia.

3:1

Markkinat eivät ole alalla kyllästettyjä vaan kasvun potentiaalia on runsaasti. Tapausyrityksen kasvua
rajoittaa tällä hetkellä toimitilojen koko ja erikoislääkäreiden puute.

3:2

Yrityksessä ei ole palkattuja ammattijohtajia.

3:9

Kassavirta on kasvava, kun yritys on saanut taloutensa kuntoon eivätkä markkinat ole kyllästyneitä.

4:1

Yritysjohdolla ei ole yhteneväiset kasvuhalut tai näkemys yrityksen kehittämisestä.

4:2

Omistajilla ei ole tukenaan ammattijohtajia vaan omistajaryhmä tekee päätökset.

4:3

Organisaatiorakenne on kevyt eikä raskaita päätöksentekojärjestelmiä ole.

4:7

Yrityksellä ei ole ammattimaisesti suunniteltua markkinointia ja erityisesti sosiaalisen median
hyödyntäminen markkinoinnissa vaatisi uutta osaamista.

4:9

5.1.5

Toimitilojen koko ja erikoisalojen työntekijöiden saatavuus rajoittavat yrityksen kasvua.

Tapausyritys 5: Mt-asiakkaiden asumispalvelut ja kotipalvelut

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut ja kotipalvelut
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 10
 Henkilöstömäärä: 16
 Viimeisin liikevaihto: 1 100 000€
 Arvioitu kasvuvaihe: (3) Resurssikypsyys
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Tapausyrityksen 5 taustalla on edellinen yritys, jonka työntekijäksi nykyinen yrittäjä
aikoinaan tuli. Yrityskauppojen jälkeen yritystoiminta aloitettiin alusta nykyisen
yrittäjän johdolla. Työntekijät siirtyivät edellisestä yrityksestä, mutta
henkilöstörakennetta alettiin heti muokata ja strateginen suunnitelmallisuus oli
yrittäjälle itsestään selvää heti alusta alkaen:
Fiksuja päätöksiä meidän suunnitelmassa on ollut se, että on lähetty
henkilöstörakenne tekemään ja pohjaamaan tälle ajattelulle, mikä on ollu tässä.
On rikkaus, että on erilaisia, eri-ikäisiä ihmisiä ja eri ammattiryhmiä paljon. Siihen
on panostettu.
Vaikka ala ja yritys olivat entuudestaan tuttuja, vaati yrittäjän ja johtajan rooli paljon
uusien asioiden opettelua. Edes naisyrittäjäkurssilta saadut opit eivät tuntuneet
hyödyllisiltä ja yksinäisyyden tunne oli alkuaikoina voimakas:
Se työ sinällään oli tuttua, mutta kaikki, mitä yrittäminen tuo, niin kaikki joutui ite
opettelemaan jollakin tavalla kantapään kautta.
Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen on helppoa start-up – vaiheessa, koska yritys
toimi pienessä kunnassa, jossa sekä asiakkaat ja sote-alan toimijat tunsivat toisensa.
Yhteistyö kotikunnan kanssa toimi sujuvasti. Päätöksenteko oli omistajakeskeistä niin,
että omistajalla ollut ketään jolta kysyä neuvoja. Yrityksen rakenne oli yksinkertainen,
mutta kasvuvaihemallin oletuksesta poiketen omistajalla ja työntekijöillä oli alusta
alkaen tarkasti nimetyt tehtäväalueet. Strateginen suunnittelu ja muodollisemmat
käytänteet kohdistuivat laadukkaiden palveluiden tuottamiseen.
Kasvukiihdytysvaiheessa
yrityksen
palveluvalikoimaa
laajennettiin
ja
asiakassegmenttien keskinäisiä osuuksia muutettiin. Kasvu kuitenkin hidastui, koska
paikallista sote-asioiden päätöksentekoa siirrettiin pienestä kunnasta isompaan
kuntayhtymään, jolla on päätäntävalta julkisin varoin rahoitetuista sote-palveluista.
Omistaja-johtaja säilytti edelleen kontrollin ja osallistui johtamiskoulutukseen
pystyäkseen paremmin vastaamaan kasvavasta henkilöstömäärästä johtuviin
haasteisiin. Kasvuvaihemallin oletuksen mukaisesti yrityksen rakenne formalisoitui
kohti skaalattavia järjestelmiä ja strateginen suunnittelu keskittyi jatkuvaan kasvuun.
Yritykselle rakennettiin uudet toimitilat, jotka vastasivat palvelutaloille asetettuja
vaatimuksia. Julkisesti rahoitettujen palveluiden tuottamisessa tapahtui muutoksia,
jotka johtivat yksityisten palveluiden kysynnän kasvuun. Yritys tuotti useita erilaisia
palveluita selvitäkseen mahdollisesti tulevista muutoksista sosiaali- ja terveysalan
palveluissa. Tärkein erottautumistekijä yritykselle on hoidon laatu ja kodinomaisuus:
Hoito on kodinomaista, vaikka se on vanha sana. Hoito ei oo robottimaista.
Pystytään kohtaamaan ihminen ja ihmisen asiat semmoisina kuin ne on.
Nykyisessä eli resurssikypsyyden vaiheessa palveluvalikoimaa laajennettiin edelleen,
kun yrityksen tiloihin tehtiin laajennusosa ja palveluita alettiin tarjota myös koteihin.
Yritys on varmistanut toimintansa jatkuvuuden kolmella erilaisella palvelutyypillä,
jotta ainakin jokin palvelusegmentti selviää yli tulevista uudistuksista. Kotipalvelu on
voimakkaimmin kasvava palveluosa ja kysyntään pyritään vastaamaan.
Palveluasumisen paikkamäärä on tällä hetkellä vakaa eikä uusia laajennuksia uskalleta
tehdä ennen sote-uudistusta:
Kasvukiihdytys on menossa kotipalvelun puolella, mutta tämä paikallaan oleminen
tällä hetkellä sote-ratkaisuiden [odotuksessa] tässä palveluasumisen puolella.
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Yrityksen fokus on jokapäiväisessä palveluiden tuottamisessa ja hyvän laadun
ylläpitämisessä. Johtajien rinnalle ei ole otettu ammattijohtajia, mutta toisaalta
omistaja haluaa itse olla mukana päivittäisessä perustyössä:
Me ei olla haluttu lähteä tälle tielle, että olisi omat johtoihmiset. Meillä on
vastaavat työntekijät, mutta meillä on tämmöinen periaatepäätös, että me halutaan
tehdä sitä työtä, jotta me nähdään oikeasti, mikä on se arki työelämässä.
Vaikka omistaja-yrittäjä on ollut strategisesti orientoitunut start-up – vaiheesta alkaen
ja yrityksen laatutyötä on tehty suunnitelmallisesti, ovat viimeaikaiset muutokset
kuntayhtymässä lisänneet yrittäjän kokemaa epävarmuutta. Pitkäaikainen suunnittelu
on tullut isomman organisaation kanssa vaikeammaksi verrattuna yhden pienen
kunnan ja tuttujen toimihenkilöiden kanssa asioimiseen. Toisaalta muutoksista on ollut
myös hyötyä yritykselle, sillä erityisesti kotona tarjottavia palveluita etsitään
yksityissektorilta:
Kun kuntayhtymämalli tuli, niin lähettiin kiristämään kunnan puolen työntekijöitten
työaikoja ja työtehtävien hoitamista. Sieltä otettiin työtehtäviä asiakkaan kotona
ollessa pois. Siinä vaiheessa päätimme, että menemme vanhaan [toimintatapaan].
Oikein vanhan ajan kodinhoitajatyyppinen ihminen, joka tekee kotona asiakkaalle
mitä tarvii.
Palveluiden kehittäminen on suunnattu yrityksen sisäisten toimintojen tehostamiseen,
mutta varsinaista ulkoista kasvua ei haeta. Yrittäjän luottamus julkisen sektorin
päätöksentekoon on ollut koetuksella, ja yrittäjä on varautunut jopa koko
yritystoiminnan lopettamiseen pakon edessä. Yrityksessä on tehty päätös, että
aiemmasta poiketen yrityksessä tehdään suunnitelmia vain vuodeksi kerrallaan:
Kymppivuotissuunnitelmia tehtiin, kun alotettiin. Kuntayhtymäaikaan muutettiin
viiden vuoden suunnitelmaan, ja nyt mennään vuosisuunnitelmaan. Tämmönen
epävarmuus näkyy sillä puolella.
Muutokset sote-markkinoilla näkyy myös siinä, että viime vuosina yritykselle on
esitetty useita ostotarjouksia. Yrittäjä kertoo tehneen ratkaisun, että mieluummin
kaatuu yhdessä yrityksen kanssa kuin myisi sitä ulkopuoliselle:
Oikeasti tehdään työtä sydämestä, niin ei haluta antaa isolle pörssiyhtiölle
hoidettavaksi asiakkaita, vaan ne asiakkaat toivottavasti löytää muulla tavalla
hyvän hoitopaikan.
Taulukko 7. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 5.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:3

Vastuunjaot ja yrityksen rakenteen kehittäminen ovat olleet mukana alusta alkaen.

1:4

Muodolliset menettelytavat ovat olleet mukana yrityksen perustamisesta alkaen.

1:5

Omistaja on strategisesti orientoitunut jo start-up – vaiheessa.

1:8

Kaikki eivät osallistu kaikkeen, sillä yrityksessä on tehty vastuunjakoa ja työntekijöiden erikoistumista jo
alusta alkaen.

3:2

Omistajat eivät ole halunneet ottaa tuekseen ammattijohtajia vaan haluavat itse sekä olla mukana
asiakastyössä että säilyttää päätöksenteon itsellään.

3:5

Strategisen suunnittelun aikajänne on lyhentynyt alkuvuosien 10 vuoden suunnitelmista yhteen vuoteen
sote-palvelujärjestelmän muutoksia odotellessa.

3:7

Yrityksessä ei ole laajentamispyrkimyksiä tai uusiutumissuunnitelmia, koska sote-uudistusta odoteltaessa
suunnitelmat tehdään vain vuodeksi kerrallaan.

3:9
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Osalla yrityksen toiminta-alueista kasvu on voimakasta.

5.1.6

Tapausyritys 6: Kotisiivous, kotipalvelut, kotisairaanhoito

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: kotisiivous, kotipalvelut, kotisairaanhoito
 Sosiaali- ja terveysala
 Toimintavuosia: 12
 Henkilöstömäärä: 63
 Viimeisin liikevaihto: 900 000€
 Arvioitu kasvuvaihe: (3) Resurssikypsyys
Tapausyritys 6:n nykyinen yrittäjä osti yrityksen perustajayrittäjältä yrityksen start-up
– vaiheessa. Yrityksen aiemmasta toimintahistoriasta johtuen yrityksellä oli varhaisia
asiakkaita heti nykyisen yrittäjän aloittaessa tehtävässään. Siksi negatiivisen
kassavirran hallitseminen ei vienyt yrittäjän huomiota vaan resurssit voitiin kohdistaa
kasvavan asiakasmäärän ja uusien rekrytointien hallintaan. Yrittäjä oli kuitenkin koko
ajan valppaana etsimään uusia asiakassegmenttejä. Yritys on aloittanut
siivouspalveluilla ja laajentanut toimintaa muihin kotipalvelu- ja hoivatehtäviin
erityisesti iäkkäiltä asiakkailta tulleen tarpeen perusteella. Joustavuus ja vastaaminen
kysyntään vahvisti yrityksen markkina-asemaa ja teki yritystä tunnetuksi:
Ehkä se alkuvaiheessa oli isoin juttu, että kun me niin hyvin pystyttiin vastaamaan
koko ajan kysyntään, niin se kysyntä lisäänty sitten, kun oli tilanne, että täällä
tarvittiin enemmän ja enemmän.
Start-up – vaiheelle ominaisesti päätöksenteko oli hyvin omistajakeskeistä eivätkä
tehtävänjaot olleet selviä. Yrittäjä koki ajanpuutetta, koska hänen oli osallistuttava
jokaiseen suunnittelu-, markkinointi- ja tuotantoprosessiin. Kasvuvaihemallin
oletuksesta poiketen tapausyrityksen omistaja aloitti strategisen suunnittelun ja asetti
selkeät tavoitteet jo start-up – vaiheessa. Yrittäjällä oli alusta alkaen tavoitteena
nopeasti kasvava yritys, mutta päivittäisen toimintakulttuurin muuttaminen jo
vakiintuneessa työyhteisössä vei aikansa:
Henk’kohtainen tavote oli alusta alkaen, että lähteä hakemaan kasvua ja tehä
asioita tietyllä tavalla, niin sitte se semmonen riittämättömyydentunne siitä, että ei
kerkiä tehä ollenkaan sitä, ja mikä on tärkeää sen eteenpäin menemisen kannalta,
kun tehhään vaan sitä käsillä olevaa ja joka päivä eteen tulevaa hommaa.
Kasvukiihdytysvaiheessa yrityksen tehtävänjakoa ja vastuualueita tarkennettiin.
Yrityskauppojen myötä laajentunut toiminta vaati, että vastuuta oli jaettava yrittäjältä
henkilöstölle. Jokaiseen yksikköön nimettiin yksikön päälliköt ja tiimiesimiehiä. Myös
jokaisen työntekijän roolia selvennettiin, jotta yksiköistä tulisi itsenäisempiä eikä
omistajan läsnäolo olisi enää edellytys päivittäisten toimintojen sujuvuudelle. Yrittäjä
kuvailee muutosvaihetta luovaksi kaaokseksi, jossa asioiden toteuttamista joutui
miettimään uudella tavalla:
Toiminta käytännössä reilusti yli tuplaantu. Nii tuota se oli sillee meille semmonen
murroskohta siihen, että nyt täytyy miettiä myös johtamista. Että tiesi, että oma aika
ei riitä sillä tavalla ku aiemmin oli tehty, että pakko nyt miettiä jotakin muuta.
Resurssikypsyysvaiheessa fokus on sääntöjen ja prosessien formalisoimisessa.
Omistajaa tuetaan ulkoisista jäsenistä koostuvalla johtoryhmällä, jonka toimintaa on
kehitetty tietoisesti. Hallitus on kutsunut mukaan myös asiantuntijoita, joiden kanssa
yrityksen kehittämistä on läpi teemoittain:
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Meillä on hallitus, jossa on mun lisäksi kolme ulkopuolista henkilöä, joilla on vahva
bisnestausta eri toimialueilta, että jotku pystyy sitten taas sparraamaan sitä mun
tekemistä ja toimintaa.
Positiivisen ulkoisen yrityskuvan lisäksi omistaja-johtaja haluaa tarjota työntekijöille
hyvän työpaikan, mikä johtaa edelleen parempaan työn laatuun ja tuloksiin.
Työntekijöiden henkilökohtaiset taidot ja urasuunnitelmat otetaan huomioon uusien
työtehtävien avautuessa. Toimenkuvat ovat tällä hetkellä laajempia kuin yrityksen
alkuvaiheessa. Omistajakeskeisyys on vähentynyt niin, että yksiköt toimivat
itsenäisesti eikä omistajan läsnäoloa tarvita enää kuin satunnaisesti:
Vähemmän sitten on tekemisissä sen varsinaisen – tai hyvin vähän on ennää sen
arkityön kanssa, että sitte ottaa joitaki päiviä, että lähtee käymään jossaki kentällä
tai sopii jonku kans, että hei, määpä lähden sun mukaan, että käyään tekemässä
semmonen keikka tuolla tai semmosta.
Yritys on laatinut sisäisen oppaan, jossa kerrotaan yrityksen strategia ja käytännöt.
Kun yritys on kasvanut nopeasti, yrityksen johto on uudistanut ja skaalannut prosesseja
kasvavia vaatimuksia vastaaviksi. Yritys on myös tehnyt alustavia avauksia uusia
liiketoiminta-alueille löytääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisen
omistajan aikana on tehty useita yrityskauppoja maantieteellisen toiminta-alueen
laajentamiseksi. Markkinointistrategioita on uudistettu, jotta erilaiset asiakasryhmät
löytäisivät yrityksen, ymmärtäisivät yrityksen palveluvalikoiman ja tekisivät lopulta
ostopäätöksen.
Yrityksen palveluvalikoimaa on tuotteistettu, jotta palvelupakettien vertailu ja
ostaminen on asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista. Ylipäänsä omistaja-yrittäjä
ei ole huolestunut kasvavasta kilpailusta tai markkinoiden kyllästymisestä. Hän
kohdistaa mieluummin huomion yrityksen kasvuun ja myöhemmin ehkä paikalliselta
valtakunnalliselle tasolle:
Mää oon pyrkiny koko ajan rakentamaan tätä tähän suuntaan ajatuksena, että se
ois mahollisimman hyvin skaalattavissa.
Taulukko 8. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 6.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:5

Yrittäjällä on ollut alusta alkaen selvät kasvutavoitteet ja käsitys tarvittavista toimintatavoista.

1:7

Ensimmäisten asiakkaiden houkutteleminen ei ollut kriittistä, koska yrityksellä oli aiemman yrittäjän aikana
luotuja asiakassuhteita. Haasteena oli ennemminkin kasvavan asiakasvirran hallinta.

1:8

Kaikki eivät osallistuneet kaikkeen, vaan tehtäviä oli jaettu pätevyyden mukaan. Vastuualueita kehitettiin
nopeasti jo start-up – vaiheessa. Toimenkuvat olivat aluksi kapeita ja niitä on laajennettu myöhemmin.

3:2

Yrityksessä ei ole varsinaisia ammattijohtajia, mutta hallitus on kutsunut ulkopuolisia asiantuntijoita
keskustelemaan strategisista linjauksista.

5.1.7

Tapausyritys 7: Päiväkoti

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: päiväkoti
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 4
 Henkilöstömäärä: 25
 Viimeisin liikevaihto: 1 200 000€
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Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kasvukiihdytys

Ennen tapausyrityksen 7 perustamista tuleva yrittäjä työskenteli ammatillisena
opettajana. Työelämäjakson jälkeen kunnallisen päiväkodin johtaja ehdotti hänelle
oman yrityksen perustamista. Prosessi eteni nopeasti ja ensimmäinen yksikkö avattiin
väliaikaisissa tiloissa jo samana vuonna. Jo start-up – vaiheen aikana siirryttiin
isompiin tiloihin, jolloin sekä asiakaspaikkojen että henkilöstön määrä kasvoi.
Seuraavana vuonna alueen sote-kuntayhtymä ehdotti uusien yksiköiden avaamista
naapurikuntaan. Tämä kasvatti yksiköiden ja henkilöstön määrää edelleen. Yritys
joutui vaihtamaan toimitiloja usein, mikä vei resursseja normaalista liiketoiminnasta.
Aluksi yrittäjä oli itse mukana tiiviisti perustyössä, mutta huomasi pian ajanpuutteen
vuoksi joutuvansa palkkaamaan lisää henkilöstöä siirtyäkseen itse enemmän
toimistotöihin. Taloudellisista syistä siirtyminen kokonaan sivuun perustyöstä ei
kuitenkaan ollut mahdollista start-up -vaiheessa:
Huomas aika äkkiä, että vuorokaudessa ei oo tarpeeksi tunteja tähän hommaan,
että sitten niinkun palkkasinkin sen kolmannen työntekijän siihen, että pysty ite
jäämään vähä enemmän siihen, koska sitä paperityötä on yllättävän paljon tai
muuta järjestelyhommaa.
Alkuvaiheessa yrittäjä joutui opettelemaan yrittämiseen ja johtamiseen liittyviä asioita
itse, koska johtamiskoulutusta oli ollut hyvin vähän sote-alan tutkintoon johtaneessa
koulutuksessa. Yrittäjä osallistuu parhaillaan johtamisen erikoisammattitutkintoon
johtavaan koulutukseen. Yrittäjä kertoo saaneensa paljon tärkeitä neuvoja
työntekijäliitolta esimerkiksi työehtosopimusten tulkinnasta:
Paljon on sellasia, mitä on kantapään kautta opittu ja koska mulla ei ollu minkään
valtakunnan johtamiskoulutusta, yrittäjän ammattitutkinnon tein, mutta sekinhän
on vaan niinku käytännössä tehdään liiketoimintasuunnitelma ja se on sitten siinä.
Yksi motiivi omalle yritykselle oli halu tarjota laadukkaita palveluita ja vapaus tehdä
asioita oman näkemyksen mukaan. Yrittäjällä on kokemusta työskentelystä julkisella
sektorilla. Hän kokee olevansa eräänlainen vastarannankiiski, joka tahtoo tehdä asioita
toisella tavalla. Yritys saavutti nopeasti asiakkaiden luottamuksen eikä erityistä
markkinointia tarvinnut tehdä. Päiväkoti pyrki erottautumaan kilpailijoista yksiköiden
erilaisilla painotusalueilla. Yrittäjä kokee, että asiakkaat halusivat tukea oman
paikkakunnan yrittäjää ja viesti uudesta päiväkodista levisi tehokkaasti. Samalla
puskaradio varmistaa, että yrityksellä on motivaatio ylläpitää hyvää palvelun laatua:
Puskaradio se on ollu oikeastaan se paras, sekä hyvässä että pahassa, että sillä
sitä tavallaan joutuuki pitämään sen oman tavoitetasonsa ja asiakaspalvelulliset
kohat sillä tietyllä pisteellä, että se puskaradio, se kääntyy helposti myös sinne
huonompaankin suuntaan.
Kasvukiihdytysvaiheessa yrityksen yksiköiden ja työntekijöiden määrä jatkaa
kasvuaan. Toiminta keskittyy toimintojen ylläpitämiseen ja vakiinnuttamiseen.
Yritykseen on liitetty toiminnassa olleita yksiköitä henkilöstöineen, joten yrittäjä on
joutunut tekemään paljon töitä kaikkien toimintapaikkojen yhtenäistämiseksi.
Kasvuvaihemallin oletuksesta poiketen päiväkotialalla ei yrittäjän mielestä ole juuri
urakehitysmahdollisuuksia työntekijöille, jotka voivat korkeintaan edetä lähiesimiehen
tehtävään:
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No eihän sillä ole mitään urakehitysmahdollisuuksia, ku jos se on lastenhoitaja niin
se on lastenhoitaja ja ei se voi siitä siirtyä niinku mihinkään lastentarhanopettajan
tehtäviin ellei sitten lisäkouluttaudu.
Kasvukiihdytysvaiheessa yrittäjä on pystynyt keskittymään enemmän strategiseen
johtamiseen ja saanut avukseen yksiköiden lähiesimiehiä. Alkuvaiheessa yrityksen
käytännön pyörittäminen vei paljon aikaa ja välillä yrittäjä joutui itse keskittymään
perhesyistä kotiasioihin enemmän, joten strategiatyö alkoi kunnolla vasta
kasvuvaiheessa. Myös osa start-up – vaiheen oletuksista pätevät edelleen
kasvuvaiheessa kuten jatkuva palveluiden kehittäminen. Osa kasvuvaihemallin
oletuksista tuntuvat vierailta sote-alan näkökulmasta, esimerkiksi siirtyminen
yksinkertaisista päätöksentekomenetelmistä skaalautuviin järjestelmiin tai palveluiden
skaalaaminen asiakassegmenttien kasvaessa. Asiakasmäärä on myös säädelty eli
pelkkä kysyntä ei riitä kasvattamaan asiakaspaikkamäärää.
Joku asiakasmääräkin… Meillä laki määrää sen, kuinka paljon saa olla asiakkaita,
niin me ei voi ottaa enempää vaikka sitä kysyntää oiski.
Yrittäjä ei tunnista kasvuvaihemallin oletusta kasvavasta hierarkiasta ja vähemmän
osallistavasta toiminnasta, vaan pitää sitä johtajan persoonaan ja johtamistapaan
liittyvänä asiana. Yrityksen palveluilla on tälläkin hetkellä paljon kysyntää, mutta
kasvun mahdollisuudet ovat käytännössä rajatut. Laillista estettä toiminnan
laajentamiselle ei ole, mutta palveluseteleitä myöntävä kunta tai kuntayhtymä
käytännössä määrittää yksityisten palveluiden osuuden. Kasvukiihdytysvaiheessa
kysynnän ollessa tarjontaa suurempaa yrityksellä ja alueen sote-kuntayhtymällä on
ajoittain ollut erilaiset näkemykset uusien yksiköiden avaamisesta, mikä on tuntunut
henkisesti lannistavalta. Uusi yksikkö saatiin lopulta avattua, vaikka alkuperäistä
pienempänä. Yrittäjä kuitenkin toteaa, että kasvua voisi hakea laajentamalla toimintaa
oman kunnan ulkopuolelle.
Nämä palvelusetelirahathan tulee kaupungilta, niin kaupunkihan sanelee sen, että
mikä osuus palvelusta voi olla yksityistä. Elikä vaikka meillä ois sitä kysyntää
enemmänkin, niin me ei voida määrättömästi kasvaa, koska se peruspalvelu pitää
olla kunnan tuottamaa ja sitä pitää olla tietty osuus ja meille yksityisille on
määrätty tietty osuus.
Kasvukiihdytysvaiheessa yrittäjä käy satunnaisesti tekemässä sijaisuuksia perustyössä,
mutta keskittyy enimmäkseen johtamiseen liittyviin tehtäviin. Yrittäjä kommentoi
resurssikypsyysvaiheen oletusta tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisesta. Soteyrityksessä, ainakin päiväkodissa, yrityksen saama korvaus on asiakaskohtainen eli
sama periaatteessa riippumatta päivässä tehdyistä tuntimääristä. Päiväkodin
asiakaspaikkojen määrä on säädelty ja myös henkilökuntaa on oltava paikalla tietty
määrä. Samasta syystä yritys on myös tehnyt ratkaisun, ettei se ota hoitoon osa-aikaisia
lapsia, koska pienemmästä korvauksesta huolimatta heidät lasketaan lapsimäärään.
Vaikka me tehtäis niin sanotusti tuplavuoroo, mitä tehhään vaikka teollisuudessa,
niin me ei tuoteta siinä yhtään enempää. Et meillä on se X kassavirta per kuukausi,
mitä meillä tulee sitä rahaa, tehtiin me sitten töitä 6 tai 16 tuntia.
Yrityksen kohdalle on sattunut henkilöstömäärään suhteutettuna suuri määrä
äitiyslomia, mikä on lisännyt sijaisten tarvetta. Tämä on ominaista nais- ja
työvoimavaltaiselle sote-alalle. Kaikkiaan yritys on omistajan mielestä edelleen liian
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omistajakeskeinen, vaikka vastuuta onkin siirretty lähiesimiehille. Yrittäjäkollegan
tuki on tärkeää ratkaistaessa yritystoimintaan liittyviä haasteita.
Taulukko 9. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 7.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:7

Yrityksen asiakaspaikat ovat täyttyneet alusta alkaen nopeasti ilman aktiivista markkinointia.

2:2

Omistaja on päävastuussa päätöksenteosta, mutta hänellä on apunaan lähiesimiehiä.

2:3

Yritysrakenne ei ole muuttunut formaalimmaksi kasvukiihdytyksessä.

2:8

Työntekijällä ei ole urakehitysmahdollisuuksia ilman jatko-opiskelua. Yrittäjä ei tunnista myöskään
kasvuvaiheessa automaattisesta kasvavaa hierarkiaa vaan pitää sitä johtajasta riippuvaisena.

2:9

Kasvun mahdollisuudet on käytännössä rajatut, koska kaupunki säätelee palveluseteleiden kautta yksityisten
palveluiden osuuden.

3:1

Sote-yrityksen asiakasmäärä on rajattu ja henkilöstön vähimmäismäärää ei voi alittaa eli tuottavuuden ja
tehokkuuden parantaminen on vaikeaa.

3:2

Yrittäjä tekee päätökset yksin, apuna ei ole ammattijohtajia vaan ainoastaan lähiesimie hiä yksiköissä.

3:7

Erityiseen markkinointiin ei ole tarvetta, koska asiakaspaikat ovat koko ajan täynnä. Tyytyväisten
asiakkaiden ”puskaradio” toimii parhaimpana markkinointikanavana.

5.1.8

Tapausyritys 8: Työterveys, lääkärikeskus ja kuntoutus

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: työterveyshuoltopalvelut, lääkärikeskus- ja kuntoutustoiminta
 Terveysala
 Toimintavuosia: 25
 Henkilöstömäärä: 23 palkallista työntekijää + noin 25 ammatinharjoittajaa
 Viimeisin liikevaihto: 4 000 000 €
 Arvioitu kasvuvaihe: (4) Monipuolistuva kasvu
Tapausyrityksen 8 omistaja työskenteli ennen yrityksen perustamista lääkärinä
kuntayhtymässä. Hän tunnisti toimialan olevan muutoksessa ja halusi ottaa markkinat
haltuun ajoissa. Yritystä oli perustamassa alun perin neljä henkilöä, mutta haastateltava
yrittäjä osti vähitellen kumppaninsa ulos yrityksestä. Yrittäjät ovat toimineet koko ajan
omalla rahalla eikä negatiivista kassavirtaa ollut edes start-up – vaiheessa.
Tapausyritystä perustettaessa ei ollut valmiita asiakassuhteita tai sopimuksia, mutta
asiakasyrityksiä saatiin kilpailijoihin verrattuna kilpailukykyisillä hinnoilla.
Lehtimarkkinointi ei ole kannattavaa työterveysalalla vaan kontaktit luodaan suorilla
yhteydenotoilla yrityksiin.
Ensimmäinen työntekijä palkattiin nopeasti. Työntekijät olivat epävarmoja
siirtymään start-up – vaiheessa olevaan yritykseen julkisen sektorin varmaksi
mielletystä työpaikasta. Yrittäjyys- ja talousosaamista on jouduttu opettelemaan
yrityksen perustamisen jälkeen. Yrittäjä mainitsee ”varovaisen arkuuden” eli
taloudellisten riskien välttämisen yhdeksi avaintekijäksi yrityksen selviytymiselle.
Toimialalla oli start-up – vaiheessa useita toimijoita, mutta kilpailijat ovat
lopettaneet vuosien varrella taloudellisista syistä tai yritysostojen kautta. Yritys
laajensi toimintaansa nopeasti viidelle paikkakunnalle ja kasvu on ollut koko ajan
tasaista. Toiminta on perustunut kustannustehokkuuteen, sillä palveluita on pystytty
tuottamaan julkista sektoria ja kilpailijoita edullisemmin. Kuitenkin jotkut asiakkaat
ovat halunneet mieluummin käyttää julkisen sektorin palveluita:
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Julkisen sektorinkin työterveyshinnat on kalliimmat ku meillä, mutta sitten siinä
tulee taas se tunne tietyissä [asiakas]yrityksissä, että se pitää olla julkista sektoria
se homma.
Noin viiden vuoden jälkeen yritys siirtyi kasvukiihdytysvaiheeseen, vaikka
toimintatapa säilyi edelleen samana kuin aiemmin. Erillistä johtoryhmää ei ollut vaan
yrittäjät tekivät päätökset itsenäisesti. Ratkaisevin tekijä kasvulle oli, että yritys
onnistui saamaan tärkeimmät kilpailijat pois pelistä. Kasvukiihdytyksessäkin
toimintaperiaatteena oli toimia omalla rahalla eli pankkilainaa ei ole otettu.
Tarvittaessa yrittäjät ovat jättäneet oman palkan nostamatta, jotta yritys on voinut
jatkaa toimintaansa.
Aina kun on saatu rahaa kassaan, niin on sitten tehty jotakin liikkuja, ja no sekin
on ollut tasasta kasvua sitten.
Resurssikypsyyden vaiheessa yritys oli mukana useissa kehittämishankkeissa. Tuohon
vaiheeseen liittyy myös yrittäjän vaikein ajanjakso, kun yritykseltä yritettiin periä
maksettuja korvauksia takaisin. Yrittäjä oli lähellä uupumusta ennen kuin tilanne
ratkesi. Kasvuvaihemallin oletuksesta poiketen yrityksessä ei ole ammattijohtajia vaan
yrittäjäpariskunta ja lapset ovat opetelleet itse henkilöstö- ja talousjohtamista.
Yrityksen koko toiminta-ajan yrittäjä on tehnyt paljon töitä vakuuttaakseen
paikalliset poliitikot ja kuntapäättäjät toimintamallin tuomista säästöistä, mutta
uudistusyritykset eivät ole menneet läpi paikallisessa päätöksentekojärjestelmässä.
Monet ostajaehdokkaat ovat tehneet tarjouksia yrityksestä jo start-up – vaiheesta
alkaen, mutta yrittäjä ei ole ollut halukas myymään vaan on halunnut odottaa aukeavaa
markkinatilannetta. Viimein resurssikypsyyden vaiheessa yrittäjä päätti, että
työpaikkojen säilymisen ja yrityksen jatkuvuuden mahdollistamiseksi myynti
isommalle toimijalle on välttämätöntä. Esimerkiksi osa toiminta-alueen kunnista
kilpailuttaa koko sote-toimintansa eikä yrittäjä usko, että pienellä ja kapean
palveluvalikoiman
yrityksellä
on
mahdollisuuksia
pärjätä
isoissa
kilpailutuskokonaisuuksissa:
Nyt pannaan firma myyntiin sitten, ihan sen takia, että ollaan osa isompaa
organisaatiota, jollon henkilöstö pystyy luottamaan, että tällä hommalla on
jatkuvuus.
Yrityskaupan myötä palveluvalikoimaa pystytään laajentamaan ja yritys on siirtynyt
monipuolistuvan kasvun vaiheeseen. Kasvuvaihemallin oletukset soveltuvat yrittäjän
arvion mukaan hyvin tapausyrityksen ostaneeseen isoon toimijaan, mutta ilman
yrityskauppaa siirtymä ei olisi ollut mahdollinen. Yrittäjä siirtyy vähitellen itse
taustalle ja siirtää vastuuta uusille johtajille.
Taulukko 10. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 8.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:9

Yrityksellä ei ole ollut negatiivista kassavirtaa ja toiminta on koko ajan perustunut omalla rahalla toimimiseen.

2:1

Erillistä kasvukiihdytysvaihetta on vaikea tunnistaa, sillä kasvu on ollut tasaista eikä toiminnan perusajatuksissa
ole tehnyt muutoksia.

2:2

Erillistä johtoryhmää ei ole.

3:2

Yrityksessä ei ole ammattijohtajia.

3:4

Yrityksellä ei ole kirjoitettua strategiaa eikä kattavia toiminnanohjausjärjestelmiä.

3:9

Kassavirta ei ole taittunut vaan kasvu on jatkunut tasaisena.
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5.1.9

Tapausyritys 9: Kuntouttavat asumispalvelut nuorille mt-asiakkaille

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: kuntouttavat asumispalvelut nuorille mielenterveysasiakkaille,
terveyspalvelut
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 9
 Henkilöstömäärä: 16
 Viimeisin liikevaihto: 1 100 000 €
 Arvioitu kasvuvaihe: myynnin osalta (2) Kasvukiihdytys, strategisen
suunnittelun osalta (4) Monipuolistuva kasvu
Tapausyrityksen 9 perustanut kaksikko työskenteli aikaisemmin julkisella sektorilla,
jossa he tunnistivat tarpeen uudenlaiselle palvelulle. Tarvekartoituksen ja harkinnan
jälkeen yritys päätettiin perustaa:
Nähtiin tämmönen tarve ja sitte sitä tietenkin piti pitkään pähkäillä ja miettiä, että
onko tämmöisiä olemassa ja ku ei näyttänyt olevan, niin miksi ei ole ja onko
tämmöiselle oikeasti kysyntää vai onko tämä vaan semmonen vähän idealistinenkin
ajatus? Mutta sitten jossakin vaiheessa vaan rohkaistiin mieltämme ja päätettiin,
että perustetaan tämmönen.
Start-up – vaiheen ensimmäiset asiakkaat saatiin nopeasti erikoissairaanhoidon
lähettäminä, mutta avopuolenkin asiakkaita on alettu saada myöhemmin. Vaikka
alussa tehtiin joitakin asiakassegmentointiin liittyviä virheitä, hyvät kuntoutustulokset
auttoivat laajentamaan toimintaa nopeasti yhdestä yksiköstä myös tukiasuntoihin.
Yrittäjät osallistuivat aluksi paljon operatiiviseen toimintaan, vaikka toimintaa ohjasi
alusta alkaen isompi strategia. Muutaman vuoden kuluttua toinen perustajayrittäjistä
päätti palata takaisin virkatyöhönsä ja uusi yhtiökumppani tuli mukaan yrityksen
toimintaan. Muutos vaikutti kohtuullisen pitkään tiiviiseen ja pieneen työyhteisöön,
joka ei ollut tottunut organisaatiossa tapahtuviin suuriin muutoksiin:
Se suru ja pettymys ja semmonen niinku petetyksi tulemisen tunne ja he ei oo tienny
ja heille ei oo kerrottu. Mie jotenkin aattelin, et se oli semmonen hyvin tiivis, pieni
työyhteisö, niin se oli tavallaan semmonen ensimmäinen kerta, ku se tuli näkyväks,
et tää on kuitenki myös yritys.
Yrittäjävaihdoksen aikana yritys siirtyi kasvukiihdytysvaiheeseen. Tehokkuuden
parantamiseen ja formaaleihin toimintatapoihin kiinnitettiin huomiota. Yrittäjät
seurasivat tarkasti toimialalla vallitsevaa keskustelua ja uskoivat aikaikkunan
muuttuvat tapausyrityksen kannalta suosiollisemmaksi. Yrityksen tarjoamat palvelut
eivät kuitenkaan sopineet olemassa oleviin luokituksiin, joten yritystä arvioitiin
osittain virheellisillä kriteereillä. Yrityksen erityisosaamista täytyi siis tehdä
näkyvämmäksi. Yritys on vienyt läpi myös useita tuotteistamis- ja
kehittämishankkeita, joiden tuloksena palvelut rekisteröitiin ja niistä tehtiin
tuotemerkkejä. Kasvukiihdytysvaiheessa yritys päätti aloittaa myös maantieteellisen
laajenemisen. Kasvuvaihemallin oletuksena olevaa markkinamenestystä yritys ei
kuitenkaan ole täysin saavuttanut, vaan yrityksen strateginen suunnittelu keskittyy
kasvun toteuttamiseen.
Resurssikypsyysvaiheessa omistajat ovat siirtyneet yhä enemmän
hallinnollisiin tehtäviin ja osallistuvat vain vähän operatiiviseen toimintaan. Vastuuta
on jaettu henkilöstölle, minkä yrittäjät uskovat lisänneen henkilöstön
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merkityksellisyyden kokemusta. Verkostot ovat tärkeitä yritykselle ja johtoryhmässä
on mukana niin ulkopuolisia asiantuntijoita kuin myös operatiivisen puolen edustaja.
Yritykseen on palkattu ensimmäinen toimialan ulkopuolinen ammattijohtaja
kehittämistehtäviin, vaikka yksikön johdossa on edelleen sote-alan ammattilainen.
Yksikönjohtaja suorittaa parhaillaan johtamisopintoja, joita yrittäjien mielestä tulisi
sisältyä enemmän sote-alan tutkintoihin. Nykyinen malli, jossa esimiestehtäviin
edellytetään sote-alan koulutusta mutta ei johtamisosaamista, saa yrittäjiltä kritiikkiä:
Sehän on pöljää täällä sote-puolella, ku sehän on aina substanssiperusteinen se
johtajuus.
Resurssikypsyysvaiheessa yritys kävi läpi kriisin, josta toipuminen jatkuu osittain
edelleen. Yritys oli laajentamassa toimintaansa uudelle maantieteelliselle alueelle,
mutta kunta osti suunnitellut tilat heidän edestään. Epäonnistuneen
laajentumisprosessin jälkeen yrittäjät tekivät tietoisen ratkaisun olla vähän aikaa ilman
uusia laajenemisaloitteita, ja päätös seuraavasta vaiheesta tehdään puolen vuoden
kuluttua:
Nyt ei kehitetä mitään. Et meidän pitää vaan oottaa, että ihmiset jotenkin niinku
tulee tähän meiän kans, et se ikkuna niinku aukiaa, että me saadaan tää tuote
myytyä.
Haastatteluhetkellä yrittäjät arvioivat, että yrityksen hallinto ja strateginen
valmistautuminen ovat menossa jo kasvuvaihemallin monipuolistuvan kasvun
vaiheessa, vaikka varsinainen palvelutuotanto on vasta kasvukiihdytyksessä. Yrittäjät
ovat tehneet pitkälle meneviä suunnitelmia alueellisesta kasvusta, mutta
perustoimintaan on kohdistunut kasvua hidastavia asioita, joihin he eivät ole itse
voineet vaikuttaa. Yrittäjät huomauttavat, että tärkeimmän ostajan eli julkisen sektorin
päätöksenteolla on ratkaiseva merkitys yrityksen menestymismahdollisuuksille:
Täällähän [sote-sektorilla] ei voi yritystä johtaa silleen, ku siellä on aina se kunta
ja kunnan asiat. Ne mitkä on meidän käsissä, niin ne pitkälti menee näihin
[kasvuvaihemallin oletuksiin], mutta ei se tarkoita vielä niinku sen myynnin
kannalta mitään.
Yrityksen toimintaa on kehitetty pitkälle aikaisemmasta vaiheesta, mutta palveluiden
kysyntä on kokonaisuutena hiipunut osittain heikentyneen taloustilanteen takia.
Yrittäjät kokevat, että kehittyneemmästä palvelukokonaisuudesta huolimatta maksaja
eli julkinen sektori lopettaa hoitosuhteet aiempaa nopeammin. Yrittäjät kokevat,
etteivät he ole onnistuneet tuomaan esille yrityksen palveluita aitoina vaihtoehtoina
eivätkä ole onnistuneet pyristelemään irti vallitsevasta, mutta tapausyritykseen
huonosti soveltuvasta palvelukoti-imagosta. Myös kunnallisen päätöksenteon
riippuvuus yksittäisistä henkilöistä ja epätasainen valta-asetelma kunnan ja pienen
yrityksen välillä harmittavat yrittäjiä. Yrittäjät ovat harkinneet myös toimialan
siirtämistä sosiaalipuolelta terveyspalveluihin, jossa voisi olla enemmän
toimintaedellytyksiä yrityksen tuottamille palveluille. Kunnissa arvioidaan sosiaali- ja
terveyssektorien budjetteja erikseen, joten yrittäjät arvelevat olevan helpompi osoittaa
erikoissairaanhoitoon kohdistuvia säästöjä, jos he itsekin toimisivat terveys- eikä
sosiaalipuolella.
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Taulukko 11. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 9
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:5

Strategisen suunnittelun sijaan alkuaikoina yrittäjien aika kului perustyössä ja toiminnan käynnistämisessä.

1:7

Ensimmäiset asiakkaat saatiin nopeasti ja pian alueen sairaalat alkoivat lähettää asiakkaita yritykseen. Yleinen
markkinatilanne suosi asiakaspaikkojen täyttymistä.

2:1

Markkinamenestys ei ole johtanut yritystä nopeaan kasvuun vaan yrityksen strateginen suunnittelu keskittyy
kasvun toteuttamiseen.

2:3

Omistaja oli edelleen aktiivisesti mukana perustyössä.

2:9

Yritys on rakentanut etupainotteisesti hallintoa ja strategista johtamista, mutta varsinainen liiketoiminnan kasvu
ei ole käynnistynyt samassa tahdissa.

3:4

Yrityksessä ei ole erityisiä toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä, mutta päätös hankinnasta on tehty.

3:6

Liiketoiminnan hitaan kehittymisen vuoksi yrityksessä on tietoisesti jäädytetty vähäksi aikaa uudet
kehityshankkeet, kunnes liiketoiminta saadaan toivottuun kasvuun.

4:1

Yrityksessä odotetaan aikaikkunan avautumista eli julkisen sote-sektorin päätöksenteon muuttuvan
liiketoiminnan kannalta suotuisammaksi. Uusille toiminnoille ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

4:9

Liiketoiminnan kasvu-uraa ei ole saavutettu.

5.1.10 Tapausyritys 10: Kuntouttavat asumispalvelut mt-asiakkaille

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: kuntouttavat asumispalvelut mielenterveysasiakkaille
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 5
 Henkilöstömäärä: 10
 Viimeisin liikevaihto: 1 000 000 €
 Arvioitu kasvuvaihe: (2) Kasvukiihdytys
Ennen tapausyrityksen perustamista toinen perustajayrittäjistä työskenteli toisessa alan
yrityksessä, jonka omistajien kanssa he totesivat alueella olevan tarvetta kuntouttavien
asumispalvelujen tuottajalle. Tarpeen toteamisen lisäksi perustettavaa yritystä varten
tehtiin mahdollisuuksien ja riskien kartoitus. Yrityksen perustamisessa olivat mukana
sekä yrittäjäpariskunta että toisen yrityksen omistajat, jotta uuden yrityksen
alkuvaiheeseen saataisiin kokemusta ja vältettäisiin pahimmat sudenkuopat. Alueen
sote-kuntayhtymä suhtautui aluksi kielteisesti yritysideaan, mutta se ei estänyt
yrityksen perustamista. Alueen toimijoilla oli vakiintuneet palveluketjut, joiden osaksi
pääseminen tuntui aluksi vaikealle.
Sopivien toimitilojen löytyminen oli ratkaisevaa nopean käynnistymisen kannalta.
Ensimmäiset asiakkaat olivat tiedossa jo etukäteen. Ensimmäiset kuukaudet menivät
toimintaa käynnistäessä ilman strategista pohdintaa, mutta pian yrittäjät joutuivat
miettimään syvemmin yhteistyökumppaneiden luottamuksen saavuttamista ja
markkinointia:
Kaikki meni siihen vaan, et sitä perustetaan ja mentiin varmaan puoli vuotta sillä
lailla ja sitte alettiin miettii enemmän sitä, että miten tätä lähetään markkinoimaan
eteenpäin ja miten me saadaan kunnat uskoon se asia, et me halutaan tehä sitä
työtä niin.
Ensimmäinen vuosi oli tiivistä työntekoa, kun työntekijöitä ei ollut vielä monta ja
ympärivuorokautinen palvelu sisälsi yövalvontaa. Tehtävänjaot olivat selvät jo startup – vaiheessa, mutta yrittäjän tehtäviin kuuluivat käytännössä kaikenlaiset työt:
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24/7 oltiin ensimmäinen vuosi ihan täysillä töissä ja tosi pitkillä työputkilla ja koska
tää on yövalvottu puoli, niin tässä tarvii sen yövalvonnan ja itehän sitä silloin teki
sitä yövalvontaa siinä alkuvaiheessa ja samalla hoidettiin sitten markkinointi myös.
Vastaanotto oli aluksi tyly monessa kunnassa. Yrityksen toimintamalli ja
ansaintalogiikka kyseenalaistettiin. Ratkaisevaa oli, että osa kunnista ja
sairaanhoitopiiri lähtivät mukaan yhteistyöhön ja molemminpuolinen luottamus
rakentui. Kun hoito osoittautui kustannuksiltaan kohtuulliseksi, alkoi positiivinen
maine levitä kunnallisten sosiaalialan toimijoiden keskuudessa. Myös onnistuneet
hoitojaksot yrityksen alkuvaiheessa olivat osa tärkeää markkinointia, joka mahdollisti
kasvun:
Et kyllä se, et minkälaiset kokemukset tuolla avopuolella meistä on, niin sillä on
painoarvoa paljon ja se toimii markkinoijana hyvin.
Start-up – vaiheen aikana yritys pystyi vakiinnuttamaan asiakasmääränsä ja
kulurakenteensa niin, että kassaan alkoi myös kertyä varallisuutta. Yrittäjäpariskunta
lunasti koko yrityksen itselleen. Parin vuoden toiminnan jälkeen yritys siirtyi
kasvukiihdytysvaiheeseen. Päätöksenteko on omistajakeskeistä ilman erillistä
johtoryhmää, mutta firman asioita pyritään käsittelemään avoimesti työyhteisössä.
Yrittäjä keskittyy perustyön ja ylipitkien työpäivien sijaan kehittämiseen ja
henkilöstöjohtamiseen. Asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti vuosien aikana.
Ongelmana tällä hetkellä on asiakasmäärän vaihtelu, joka johtuu kuntien
taloudellisesta tilanteesta ja palveluntarpeen vaihteluista. Samasta syystä yrittäjä ei koe
varsinaiseen suoramarkkinointiin panostamista kovin kannattavaksi:
Välillä saattaa olla tilanne semmonen, ettei oikeasti oo mistään suunnalta tulollaan
porukkaa ja tästä kuntoutuu… Yhtäkkiä voi lähteä joku 5-10 ihmistä omilleen, niin
siinä tulopuoli menee hyvin alas siinä vaiheessa ja sitte ei auta muuta ku
kärsivällisesti odottaa.
Yritys tarjoaa sekä ympärivuorokautista valvontaa että tukiasuntoja. Tulovirran
kannalta yövalvottu palvelu on kannattavinta, mutta hoidon kokonaisuuden kannalta
on tarjottava myös taloudellisesti heikommin kannattavaa tukiasuntotoimintaa.
Alkuvaiheessa tapausyritys oli ainoa vastaavia palveluita tuottava yritys lähialueella,
mutta parin vuoden sisään yrityksen perustamisesta myös muut palveluntuottajat
laajensivat palveluvalikoimaansa. Kilpailu ei ole yrittäjän mielestä vaikuttanut heihin
negatiivisesti, koska tapausyrityksellä on oma erikoisosaamisalansa. Yrittäjä arvioi
kasvuvaihemallin perusteella, että yritys on ”jämähtänyt” kasvukiihdytysvaiheeseen
odottaessaan tulevaa sote-uudistusta. Tunnelmat ovat kuitenkin luottavaiset eikä
yrittäjä ole kiinnostunut isommilta yrityksiltä tulleista ostotarjouksista:
Kun se jotenkin selkiytyy, että kuka ne päätökset oikeasti jatkossa tekee ja miten ne
lähtee kanavoimaan, et minkä verran ne loppujen lopuksi yksityiseltä puolelta niitä
palveluita ostaa, niin kyllä mä oon koittanu olla aika vahvoilla siinä kuitenki, että
on keretty tehä näin etukäteen hyvää jälkeä kuitenkin, että sitä mahdollisuutta ei
oo, että meidät sen takia ohitettaisiin, että me oltas huonosti hommat hoidettu.
Positiivista yrityksen kasvun kannalta on, että henkilökuntamäärä on
asiakaspaikkoihin suhteutettuna sopiva ja tiimi on moniammatillinen. Toimintaa on
kehitetty sekä ostopalveluiden suuntaan että toisaalta on varmistettu toiminnan
jatkuvuus myös yhteistyökumppaneihin mahdollisesti kohdistuvien muutosten jälkeen.
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Yrittäjällä on kuitenkin pelko, että henkilöstö väsyy jatkuviin muutoksiin ja
tehokkuusvaatimuksiin:
Kielteistä on tietenkin se pelko siitä, että henkilökunta väsähtää tähän jatkuvaan
tämmöiseen ulkopuolelta tulevaan lainsäädäntö- ynnä velvoite- ja
vaatimuskikkailuun, mitä on todella paljon.
Taulukko 12. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 10.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:7

Onnistuneet asiakkaiden hoitojaksot toiminnan alussa käynnistivät positiivisen viestin leviämisen
asiakasorganisaatioissa, joten erityistä asiakkaiden houkuttelua ei tarvittu.

1:8

Kaikki eivät osallistuneet kaikkeen vaan tehtävänjaot olivat selviä alusta alkaen.

2:1

Sote-uudistuksen odottaminen on johtanut tilanteeseen, jossa toimintaa ei haluta akti ivisesti kehittää eikä
yrityksessä ole erityisiä kasvuhaluja.

2:2

Ei erillistä johtoryhmää, vaan yrityksen päätöksenteko on edelleen omistajakeskeistä.

2:7

Asiakasmäärä on vakiintunut eikä hoitopaikkoja olla aikeissa lisätä.

2:9

Yrityksen asiakasmäärä vaihtelee voimakkaasti, mutta määriteltyä enimmäisasiakasmäärää ei voida ylittää.

5.1.11 Tapausyritys 11: Päiväkoti

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: päiväkoti
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: <1
 Henkilöstömäärä: 9
 Viimeisin liikevaihto: ei vielä päättynyttä toimintavuotta
 Arvioitu kasvuvaihe: (1) Start-up, osittain (2) Kasvukiihdytys
Muutamaa kuukautta ennen haastattelua toimintansa aloittaneen päiväkodin taustalla
on kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistajia ovat kaupunki ja oppilaitos. Päiväkodilla on
yhteisiä toimintoja samassa pihapiirissä toimivat oppilaitoksen kanssa. Päiväkodin ja
oppilaitoksen yhteistyön toivotaan hyödyttävän molempia osapuolia esimerkiksi
opiskelijoiden työssäoppimisjaksoina. Haastateltava oli haastatteluhetkellä toiminut
tehtävässään toimitusjohtajana reilun puoli vuotta. Toiminnan käynnistämisessä
hankalimmalta tuntuivat lukuisat lomakkeet ja viranomaisten vaatimukset:
Kun tämä byrokratia on outoa, niin se oli se tympein vaihe tässä hommassa.
Yritys on haastatteluhetkellä start-up – ja kasvukiihdytysvaiheiden välimaastossa,
jossa toiminta ei ole vielä oikein vakiintunutta ja tilanne muuttuu kuukausittain.
Päiväkotia varten rakennettiin uudet tilat. Työntekijöiden rekrytointi oli helppoa, koska
hakijoita oli yli kymmenkertainen määrä avoimiin paikkoihin nähden. Kassavirta
kääntyi muutamassa kuukaudessa positiiviseksi maksavien asiakkaiden myötä.
Pienellä paikkakunnalla asiakkaat tiesivät uuden päiväkodin valmistumisesta ja
osasivat aktiivisesti kysellä hoitopaikkoja. Myös paikallinen media on tuonut
päiväkodille positiivista julkisuutta. Kiinnostuneita asiakkaita on ollut alusta alkaen
enemmän kuin hoitopaikkoja, joten aktiiviseen markkinointiin ei ole ollut tarvetta.
Asiakkaat ohjataan päiväkotiin kunnallisen palvelusetelin avulla. Kasvuvaihemallin
oletuksista poiketen yrityksessä ei ole varsinaisia urakehitysmahdollisuuksia, koska
asiakasmäärä ja henkilöstörakenne ovat tiukasti säädeltyjä. Tiettyyn tehtävään palkattu
henkilö pysyy omassa tehtävänkuvassaan.
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Sitoutunut henkilökunta on yritykselle tärkeä. Henkilöstöä voisi ihannetilanteessa
täydentää ryhmäavustajilla, mutta toistaiseksi palkkamenoja ei voida kasvattaa.
Toimitusjohtaja on edelleen päivittäin mukana arjen työssä. Johtajuuteen liittyviä
tehtäviä hän hoitaa tarvittaessa iltaisin tai lastentarhanopettajan suunnitteluajalla:
Mä pyrin olemaan yksi työntekijä tuosta ryhmästä. Mä haluan siihen panostaa, se
on tosi tärkeää.
Päätökset tehdään yrityksen hallituksessa, jossa on kolme henkilöä sekä palkattu
toimitusjohtaja. Pienessä ryhmässä on helppo toimia ja päätökset saadaan tehtyä
nopeasti kokouksen aikana. Toimitusjohtaja kokee saavansa hallitukselta arvokasta
tukea ja molemminpuolinen luottamus on syntynyt nopeasti. Organisaatiorakenteen
yksinkertaisuus ja joustavuus ovat yrityksen toiminnan kannalta etuja. Strateginen
johtaminen keskittyy nykyisen toiminnan vakiinnuttamiseen eikä yrityksellä ole
aktiivisia kasvutavoitteita. Mahdolliset muutokset ja kehittämistarpeet käynnistyvät
asiakaspalautteen tai kunnallisen päätöksenteon perusteella. Suunnitelmat ovat vielä
hyvin avoinna eikä toimintansa vasta aloittaneessa yrityksessä ole ehditty miettiä
tulevia ratkaisuita kovin pitkälle. Myös kaupungin tulevaisuudessa tekemät muutokset
esimerkiksi päivähoitosuunnitelmista vaikuttavat yksityisen päiväkodin tilanteeseen.
Taulukko 13. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 11.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

1:3

Päiväkotiyrityksen rakenne ei voi olla liian epämuodollinen, koska henkilökuntarakenteelle on omat
vaatimuksensa. Yritys ei voi olla täysin omistajakeskeinen, koska päiväkotitoiminta vaatii tietyn
henkilöstömäärän ja osaamistason.

1:5

Yrityksellä ei ole kasvusuunnitelmia, vaikka aikaa strategiseen suunnitteluun onkin.

1:7

Yrityksen ei ole tarvinnut aktiivisesti houkutella ensimmäisiä asiakkaita, koska kysyntää oli alusta alkaen
enemmän kuin hoitopaikkoja.

1:8

Kaikki eivät tee kaikkea, sillä alan tehtäviin on pätevyysvaatimukset.

2:8

Urakehitysmahdollisuuksia ei juuri ole.

2:9

Hoitopaikkojen määrä on rajoitettu ja osa asiakkaista on hoidossa vain puolipäiväisesti, joten saatu korvaus on
alempi. Kasvutavoitteita ei ole, joten tulovirtaa ei suunnata kasvuun.

5.1.12 Tapausyritys 12: Ikääntyneiden palveluasuminen

Yrityksen perustiedot:
 Päätoimiala: Ikääntyneiden palveluasuminen
 Sosiaaliala
 Toimintavuosia: 9
 Henkilöstömäärä: 20
 Viimeisin liikevaihto: 1 040 000€
 Arvioitu kasvuvaihe: (3) Resurssikypsyys
Yrityksen perustamiseen rohkaisi yrittäjyyskoulutus, jossa tehtävänä oli laatia
liiketoimintasuunnitelma. Kun valmistumisen jälkeen yrittäjällä ei ollut valmista
työpaikkaa, hän päätti perustaa suunnitelman mukaisen yrityksen. Toiminta alkoi
tilojen remontoimisella. Ensimmäisten asiakkaiden saaminen oli aluksi hankalaa,
mutta tilanne on helpottunut yrityksen tunnettavuuden lisääntyessä. Yrittäjä teki
yhdessä työntekijänsä kanssa esittäytymiskäyntejä lähialueen kuntiin, jotta asiakkaita
osattaisiin ohjata heillekin. Ensimmäiset asiakkaat maksoivat hoitonsa itse, mutta pian
myös alueen kunnat lähettivät asiakkaita yritykseen. Start-up – vaiheessa oli raskasta,
kun yrittäjä pyöritti ympärivuorokautista hoivakotia vain yhden työntekijän kanssa ja
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toiminta oli hyvin omistajakeskeistä, ja aloittavalla yrittäjällä oli paljon uutta
opeteltavaa:
Työntekijä teki 38 tuntia ja mää tein loput, niin siinä oli kyllä ihan töitä.
Kaikkihan oli mulle uutta, niin se oma osaaminen, se tuntu siltä, että ennenkö
niinkö sai sen sitten, et tiesi, mistä mitäki haetaan tavallaan ja sillai, niin se, et
kyllähän tässä oppii joka päivä jotakin uutta. Et sillon alkuun sitä tuli ihan tuutin
täydeltä.
Kasvukiihdytysvaiheeseen siirryttäessä tehtiin tilojen laajennus, jotta yritykseen
saatiin lisää asiakaspaikkoja. Yrittäjä osallistui edelleen hoitotyöhön, mutta siirtyi
enemmän hallinnollisiin tehtäviin. Yrittäjän liiallinen osallistuminen jokapäiväiseen
tekemiseen passivoi työntekijöitä, mutta yrittäjän siirtäessä vastuuta henkilöstölle
henkilöstön luottamus omaan tekemiseen kasvoi. Kassavirta kääntyi positiiviseksi,
joten yrittäjäkin pystyi maksamaan itselleen palkkaa. Tärkein markkinointistrategia on
ollut pitkäjänteinen hoitotyö, joka houkutti väliaikaisillakin hoitojaksoilla olleiden
asiakkaiden paluuseen. Yrittäjä on keskittynyt tietoisesti asiakastyytyväisyyteen ja
vuorovaikutukseen omaisten kanssa:
Meidän hoidon laatu ja meidän tämä konsepti tehdä on ihan erilainen, ku mitä
kunnallisella puolella. Tää on kodinomainen yksikkö ja täällä pystytään ottamaan
huomioon kaikki asiakkaat semmoisena kuin he on.
Minusta paras markkinointi on kuitenkin tyytyväinen asiakas ja omainen. Jos he
kokee, että heidän äitinsä tai isänsä on saanu täällä hyvää hoitoa, niin se hyvä kyllä
kauas kantaa.
Resurssikypsyysvaiheessa yrittäjä käynnisti naapurikunnan toivomuksesta vastaavan
yrityksen myös heidän alueelleen. Vastuualueita on jaettu henkilöstölle, jotta yrittäjä
voi itse keskittyä kokonaan hallinnollisiin tehtäviin. Avoimiin työpaikkoihin on ollut
hyviä hakijoita ja valitut työntekijät ovat pysyneet samassa työpaikassa. Päätöksenteko
on säilynyt kokonaan yrittäjällä itsellään, vaikka asioista keskustellaan palavereissa.
Yrittäjä on aloittanut johtamisen erikoisammattitutkinto-opinnot ja tehnyt kirjallisen
strategian yritykselle. Yrittäjän keskeinen huolenaihe resurssikypsyyden vaiheessa on
henkilökunnan sitouttaminen hyvän ilmapiirin ylläpitämiseen. Hierarkia on säilynyt
matalana eikä kovin tarkkoja tehtävänjakoja ole:
Tää ei tää hierarkia, mä en nää meillä semmoista. Että meillä oikeestaan, meillä
kaikki tekee kaikkia edelleen, että meillä ei oo tätä hierarkiaa ollut tuossa
kasvukiihdytyksessä eikä oo edelleenkään.
Yrittäjälle vaikeinta on ollut yksinäisyys päätöksenteossa, mutta apuakin on ollut
pyydettäessä saatavilla saman alan yrittäjiltä ja myös valvovalta viranomaiselta.
Nykytilanteessa yrittäjä näkee markkinoinnissa kehittämistarvetta lisätäkseen
yrityksen tunnettavuutta entistä laajemmalla alueella:
Varsinkin nyt, jos tää sote-aluehomma tulee, niin ehottomasti, niinku kunnon
markkinointi; tehä kunnon esitteet ja käyä kertomassa täsä nyt ihan, sanotaanko,
parin sadan kilometrin säteellä jokaiseen suuntaan.
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Taulukko 14. Poikkeamat kasvuvaihemallin oletuksista, tapausyritys 12.
Oletus

Tärkeimmät poikkeamat

2:2

Omistaja-johtajalla ei ole apuna johtoryhmää.

2:8

Yrityksen hierarkia ei ole lisääntynyt ja kaikki tekivät kaikkea myös kasvukiihdytysvaiheessa.

3:1

Markkinat eivät ole kyllästyneet vaan yritys on laajentanut toimintaansa uudella toimipisteellä naapurikunnan
alueella.

3:2

Omistaja-johtaja vastaa päätöksenteosta ilman ammattijohtajia.

3:7

Aktiivista markkinointia ei juuri tehdä vaan toiminnassa keskitytään hyvään laatuun ja tyytyväisten asiakkaiden
myötä leviävään positiiviseen maineeseen.

5.1.13 Kasvutarinoiden vertailu palveluyritysten kasvuvaihemalleihin ja kriittiset
tapahtumat

Tehdyistä haastateluista tunnistettiin yhteensä 817 kriittistä tapahtumaa
tapausyrityksissä. Kriittisten tapahtumien määrä tapausyrityksissä verrattuna
kasvuvaihekehyksen oletuksiin on esitetty alla (Taulukko 15). Taulukossa
kasvuvaiheet on numeroitu: Vaihe 1 on Start-up, vaihe 2 on Kasvukiihdytys, vaihe 3
on Resurssikiihdytys ja vaihe 4 on Monipuolistuva kasvu. Jokaisessa päävaiheessa on
numeroituja toimintojen oletuksia, esim. 1:8 tarkoittaa Start-up – vaiheen 8. oletusta
”Pienessä start-up – yrityksessä kaikki osallistuvat kaikkeen”. Kaikki oletukset
vaiheittain on kuvattu Taulukossa 1. Eniten oletuksia tukevia tapahtumia raportoivia
yrityksiä (n=9) oli seuraavien oletusten kohdalla: 1:3 (yrityksen rakenne on
epämuodollinen, yksinkertainen ja omistajakeskeinen) ja 2:3 (yrityksen rakenne
formalisoituu vähitellen tehtäviin erikoistumisen kautta).
Taulukko 15. Kriittisten tapahtumien ja yritysten määrä.
Vaihe 1

Vaihe 2

Oletus

*P (n)

**C (n)

1:1

14 (5)

1:2

Vaihe 3

Vaihe 4

Oletus

P (n)

C (n)

Oletus

P (n)

C (n)

Oletus

P (n)

C (n)

(0)

2:1

13 (7)

12 (3)

3:1

26 (6)

2 (2)

4:1

4 (1)

3 (2)

12 (6)

(0)

2:2

15 (4)

14 (6)

3:2

6 (1)

21 (7)

4:2

2 (2)

2 (1)

1:3

22 (9)

7 (3)

2:3

25 (9)

2 (2)

3:3

29 (5)

1 (1)

4:3

3 (2)

1 (1)

1:4

9 (2)

1 (1)

2:4

4 (2)

(0)

3:4

8 (5)

12 (4)

4:4

2 (1)

(0)

1:5

7 (5)

5 (3)

2:5

8 (5)

1 (1)

3:5

9 (3)

2 (1)

4:5

(0)

(0)

1:6

(0)

(0)

2:6

14 (5)

(0)

3:6

5 (4)

1 (1)

4:6

(0)

(0)

1:7

14 (6)

24 (7)

2:7

26 (7)

1 (1)

3:7

15 (5)

4 (3)

4:7

(0)

3 (1)

1:8

4 (1)

7 (4)

2:8

5 (2)

13 (6)

3:8

2 (2)

1 (1)

4:8

(0)

(0)

1:9

7 (5)

5 (4)

2:9

8 (6)

24 (6)

3:9

1 (1)

4 (4)

4:9

2 (1)

3 (2)

Muut

52 (8)

Muut

224 (10)

Muut

34 (7)

Muut

10 (2)

* P= oletuksen mukaisten tapahtumien lukumäärä; **C= oletuksen vastaisten tapahtumien lukumäärä; n = yritysten määrä

Tutkimushaastatteluista poimittiin kertomuksista esiin tulleet tapahtumat, jotka
poikkeavat palveluyritysten kasvuvaihekehyksen oletuksista. Kunkin yrityksen
kohdalla ilmenneet poikkeamat on taulukoitu yritystarinan yhteyteen edellisessä
luvussa. Taulukko 16 alla kokoaa yhteen kasvuvaihekehyksen oletukset verrattuna
tapausyritysten kasvutarinoihin. Monet oletuksista saivat tukea vähintään puolelta
haastateltavista. Yrittäjien kokemusten monimuotoisuutta sekä vastaajajoukossa
olevaa hajontaa kuvaavat samanaikaiset väitettä tukevat ja siitä poikkeavat kokemukset
oletuksista 1:7 sekä 2:9.
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Taulukko 16. Kasvuvaihekehyksen oletukset tapausyrityksiin verrattuina.
Vaihe (vaiheet voivat sijoittua

Vaihekuvaus

ajallisesti päällekkäin)
1 Start-up – Kasvu

Yritys keskittyy palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen sekä erottautumiseen selviytyäkseen

markkinoihin tutustumisen ja

markkinoilla (1:1). Päätöksenteko on omistajakeskeistä omistaja-johtajan tai – johtajien

palvelujen kaupallistamisen

ohjatessa pientä työntekijäjoukkoa (1:2). Yrityksen rakenne on epämuodollinen,

kautta

yksinkertainen ja omistajakeskeinen (1:3). Muodollisia päätöksenteko-järjestelmiä tai –
menettelyitä ei juuri ole käytössä (1:4). Omistaja-johtajalla tai – johtajilla ei ole riittävästi aikaa
yrityksen strategiseen suunnitteluun (1:5). Palveluiden kehittäminen ja toimittaminen kuuluvat
kaikkien työhön (1:6). Uusi liiketoiminta keskittyy houkuttelemaan ensimmäisiä asiakkaita
(1:7). Pienessä start-up – yrityksessä kaikki osallistuvat kaikkeen (1:8). Yritys siirtyy
negatiivisesta kassavirrasta kriittiseen pisteeseen ensimmäisten asiakkaiden kautta (1:9).

2 Kasvukiihdytys – Kasvu

Markkinamenestyksen johtaessa palveluliiketoimintaa nopeaan kasvuun ja jatkuvaan

markkinoiden hyväksymisen

muutokseen, päähuomio kiinnittyy kasvun hallintaan (2:1). Omistaja-johtaja(t) säilyttävät

kautta

kontrollin päätöksenteossa mutta delegoivat vastuuta myös pienelle johtoryhmälle (2:2).
Yrityksen rakenne formalisoituu vähitellen tehtäviin erikoistumisen kautta (2:3). Yritys
siirtyy nopeasti yksinkertaisista päätöksentekomenetelmistä kasvua tukeviin skaalautuviin
järjestelmiin (2:4). Strateginen suunnittelu keskittyy kasvun ylläpitoon (2:5). Yritys skaalaa
palvelut vastaamaan kasvavaan kysyntään asiakassegmenttien määrän kasvaessa (2:6).
Sektorien, toimintojen ja asiakastyyppien määrä kasvaa nopeasti (2:7). Työntekijän
näkökulmasta kasvu johtaa lisääntyneeseen hierarkiaan ja vähemmän osallistavaan
toimintaan, mutta tarjoaa myös nopeita urakehitysmahdollisuuksia (2:8). Kasvun
näkökulmasta menestys markkinoilla johtaa nopeaan kasvuun ja positiiviseen
kassavirtaan; tulovirta käytetään mahdollisen vieraan pääoman kanssa rahoittamaan
kasvua (2:9).

3 Resurssikypsyys – Kasvu

Markkinoiden kyllästymisen ja kilpailun lisääntymisen johdosta painopiste kääntyy

kannattavuuden ja

tehokkuuden parantamiseen formalisoimalla sääntelyä, menettelytapoja ja

uusiutumisen kautta

rahoituskontrollia (3:1). Omistaja-johtajalla (-johtajilla) ja johtoryhmällä on usein tukenaan
ammattijohtajia (3:2). Muodollinen organisaatiorakenne tehtävänkuvauksin ja vastuunjaoin on
käytössä (3:3). Yrityksellä on kirjoitettu strategia, säännöt ja menettelytavat, joita tuetaan
kattavilla toiminnanohjausjärjestelmillä (3:4). Strategiatyö on formalisoitua ja taloudellisesti
resursoitua (3:5). Uusia ja jatkuvia innovaatiomenetelmiä otetaan käyttöön taantumuksen
välttämiseksi (3:7). Uusia ideoita tarvitaan markkina-aseman ylläpitämiseksi, laajentamiseksi ja
/ tai uudistamiseksi (3:7). Yrityksessä on organisatorinen lähestymistapa työntekijöiden
tehokkuuteen ja suorituskykyyn (3:8). Kassavirran kasvu taittuu kilpailulla ja tyydyttyneillä
markkinoilla (3:9).

4 Monipuolistuva kasvu –

Painopiste on uuden sukupolven palveluissa, liiketoiminta-alueilla ja / tai yhtenäisen

Kasvu hajauttamisen kautta

yrityskulttuurin kehittämisessä (4:1). Omistaja-johtajia tuetaan, tai on korvattu, kokemusta
omaavilla ammattijohtajilla (4:2). Kehittynyt organisaatiorakenne muodollisine toimintoineen ja
prosesseineen on otettu käyttöön (4:3). Kootut strategiat, säännöt ja menettelytavat kehitetään
hienostuneiden analyyttisten menetelmien avulla (4:4). Strategian kehittäminen ja
täytäntöönpano on rutiinia yrityksen johdolle (4:5). Innovatiivinen kulttuuri mahdollistaa
hajautettujen palvelumarkkinastrategioiden käyttöön oton (4:6). Yhtenäistä yrityskuvaa
levitetään eri markkina-alueille pitkälle kehitetyn markkinoinnin avulla (4:7). Vakioituja
urapolkuja ja harjoittelua / rekrytointia käytetään hyväksi yrityksen kulttuurin rakentamisessa
(4:8). Kasvu-ura on jälleen saavutettu ja kassavirta on kasvava (4:9).

Viittaukset: lihavointi = vähintään puolet tapausyrityksistä tukee oletusta; normaali = alle puolet tapausyrityksistä tukee oletusta;
kursiivi = ei oletusta tukevia tapahtumia; alleviivaus = vähintään puolella tapausyrityksistä on oletuksesta poikkeavia kokemuksia

Kasvuvaihemallin kehittämiseksi sote-alan erityispiirteitä vastaavaksi ei riitä, että
todetaan kokemusten poikenneen oletuksista. On tarpeellista myös tarkastella, millä
tavalla tapausyritysten kokemukset erosivat ennakko-oletuksista.
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Seuraavassa käydään läpi kasvuvaihemallista poikkeavat kokemukset
kasvuvaiheittain. Start-up – vaiheessa poikkeamia oli viiden väittämän kohdalla
teemoissa rakenne, strateginen johtaminen, markkinointi, henkilöstö ja kasvu. Soteyrityksen rakenne ei voi olla kovin epämuodollinen alussakaan, koska
henkilökuntarakenteelle on toimialalla tiukat määrään ja pätevyyteen liittyvät
vaatimukset. Tehtävänjako on yleensä selvä jo yritystä aloitettaessa. Strategiseen
suunnitteluun ei välttämättä ole vasta-alkaneessa yrityksessä aikaa, mutta
haastateltavien joukossa oli myös yrittäjä, joka kertoi olleensa strategisesti orientoinut
alusta alkaen. Palvelualan mallin oletuksen mukaan uusi liiketoiminta keskittyy
houkuttelemaan uusia asiakkaita, mutta sote-alalla vahvan julkisen sektorin
koordinoivan roolin vuoksi tilanne on usein muista palvelualan yrityksistä poikkeava.
Yleensä jo yritystä perustettaessa on tehty tarveharkinta rahoittavan julkisen
organisaation kanssa ja asiakkaat ohjautuvat maksavan tahon kautta eli varsinaista
asiakashankintaa ei tarvitse tehdä. Osa tapausyrityksistä olivat siirtyneet uuden
omistajan hallintaan toimivina yrityksinä eli uusi yrittäjä pääsi aloittamaan toimintansa
olemassa olevan asiakaskunnan avulla. Pienessäkään sote-yrityksessä kaikki
työntekijät eivät voi osallistua kaikkiin tehtäviin, sillä terveydenhoidollisia tehtäviä
voivat suorittaa vain tarvittavan ammattipätevyyden omaavat henkilöt. Myöskään
monille palvelualan yrityksille tyypillinen negatiivinen kassavirta toiminnan
alkuvaiheessa ei välttämättä kosketa sote-yrityksiä. Alkuinvestoinnit voivat olla hyvin
pienet esimerkiksi kotityöpalvelua tuottavassa yrityksessä tai kun yritys myy vähän
erikoislaitteistoa vaativaa asiantuntijapalvelua. Kiinteitä kuluja nostavat tila- ja
laiteinvestoinnit sekä palkattu henkilöstö, jota yrityksessä ei välttämättä ole vielä startup – vaiheessa.
Kasvukiihdytysvaiheessa kasvuvaihemallista poikkeavat kokemukset koskivat
teemoja painopiste (fokus), vallankäyttö, päätöksentekojärjestelmät, palveluiden
kehittäminen ja tuottaminen, henkilöstö ja kasvu. Tapausyrityksissä ei välttämättä
tunnistettu erillistä kiihtyvän kasvun vaihetta, koska yrityksen kasvu on ollut tasaisen
jatkuvaa tai koska käytännön tekeminen on vienyt yrittäjän resursseja pois
kasvunhallintaan koskevasta pohdinnasta. Haastatelluille sote-yrityksille näyttää
olevan tyypillistä, että omistaja-johtaja ei ota avukseen johtoryhmää vaan säilyttää
päätöksenteon
itsellään
myös
kasvuvaiheessa.
Päätöksentekojärjestelmien
skaalautuvuus tuntuu osalle sote-yrittäjistä vieraalta ajatukselta, esimerkiksi kun
tavoitteena ei olekaan aktiivinen kasvu vaan nykyisen toiminnan vakiinnuttaminen.
Kaikki haastatellut yrittäjät eivät tunnistaneet kasvuvaiheessa lisääntynyttä hierarkiaa,
kenties juuri päätöksenteon omistaja-keskeisyyden vuoksi. Lisäksi useampi
haastateltava totesi, ettei sote-alan työntekijällä juuri ole urakehitysmahdollisuuksia
ainakaan ilman jatkokouluttautumista. Myös oletusta nopeasta kasvusta ja lisäkasvun
rahoittamisesta tulovirralla pidettiin omasta kokemuksesta poikkeavana. Syiksi kasvun
taittumiseen mainittiin pula sopivista työntekijöistä, yrittäjän keskittyminen enemmän
käytännön tekemiseen kuin taloudelliseen suunnitteluun sekä kaupungin
asiakasmäärää säätelevä rooli (esimerkiksi palveluseteleiden myöntäminen).
Resurssikypsyyden vaiheessa kasvuvaihemallista poikkeavia oletuksia oli
teemoissa painopiste (fokus), vallankäyttö, päätöksentekojärjestelmät ja markkinointi.
Oletus markkinoiden kyllästymisestä resurssikypsyyden vaiheessa ei tunnu vastaavan
sote-yrittäjien kokemuksia. Painopiste ei ole tehokkuuden parantamisessa ja
rahoituskontrollissa, jos ongelmana on puute työntekijöistä ja sopivista toimitiloista.
Toisaalta tehokkuuden parantamista vaikeuttavat rajattu asiakasmäärä ja henkilöstön
vähimmäismäärä. Ammattijohtajien palkkaaminen on sote-yrityksissä harvinaista jopa
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resurssikypsyyden vaiheessa, vaikka monilla omistaja-johtajilla onkin jo tässä
vaiheessa tiimien esimiehiä jakamassa vastuuta. Kirjoitettu strategia tai kattavat
toiminnanohjausjärjestelmät eivät myöskään ole itsestään selviä. Osa yrittäjistä piti
toimintaa niin pienimuotoisena, että siitä selviää jopa sujuvammin ilman kalliita ja
opettelua vaativia ohjelmistohankintoja. Sote-uudistuksen odottelun vaikutukset
näkyvät markkinointia koskevassa oletuksessa, kun päätöksiä odotellessa osa
yrityksistä on lyhentänyt suunnitteluperspektiiviä ja luopunut toistaiseksi laajentamistai uusiutumissuunnitelmista.
Monipuolistuvan kasvun vaiheessa kasvuvaihemallista poikkeavia oletuksia oli
teemoissa painopiste (fokus) ja markkinointi. Yhdessä tapausyrityksessä uusien
palveluiden ja liiketoiminta-alueiden kehittämisen esteeksi nousivat omistajien eriävät
näkemykset yrityksen kehittämisestä. Markkinointi ei välttämättä ole pitkälle
kehittynyttä monipuolistuvan kasvunkaan vaiheessa, jos suunnitelmaa ei laadita
ammattilaisten kanssa eikä esimerkiksi sosiaalisen median käyttö ole omistajille tuttua.
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että palvelualojen kasvuvaihemalli
soveltuu pääpiirteittäin myös sosiaali- ja terveysalan kontekstiin, sillä suurin osa
kasvuvaihemallin oletuksista sai vahvistusta tämän tutkimuksen haastatelluilta.
Kuitenkin sosiaali- ja terveysalan yrityksiin liittyy erityispiirteitä, jotka tulee ottaa
huomioon yrityksen kasvuhaasteisiin valmistautuessa. Merkittävimmät huomiot
tapausyritysten ja kasvuvaihemallin eroista ovat, että sote-yrityksen perustaminen
tehdään yleensä huolellisen tarvekartoituksen jälkeen yhteistyössä julkisen sektorin
kanssa eli ensimmäisten asiakkaiden houkuttelu ei välttämättä vaadi yhtä paljon aikaa
kuin muissa palvelualan yrityksissä. Mallista poikkeavat myös henkilöstön
erikoistuminen ja pätevyysvaatimukset, jolloin kaikki eivät voi osallistua kaikkiin
työtehtäviin edes yrityksen alkuvaiheessa. Omistaja-johtajat säilyttävät mielellään
päätöksenteon itsellään melko pitkään, jolloin yrityksen hierarkia ei juuri lisäänny,
mutta toisaalta työntekijöiden urakehitysmahdollisuudetkin ovat vähäiset.
Monipuolistuvan kasvun vaiheen saavuttaneita yrityksiä oli tutkimuksessa mukana
vain pari, joten pidemmälle toimintaansa kehittäneitä yrityksiä olisi mielenkiintoista
tutkia tarkemmin myös neljännen kehitysvaiheen oletusten arvioimiseksi.
5.2

Toimialan erityispiirteet

Tähän lukuun on koottu aineistosta esiin tulleet erityispiirteet, jotka poikkeavat
kasvuvaihekehyksen oletuksista tai joita ei voida sijoittaa malliin. Luku keskittyy
tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen (TK2): Millaisia työhyvinvointiin liittyviä
näkökulmia sosiaali- ja terveysalan yrittäjät tuovat esiin yrityksen kasvun kannalta
kriittisinä tapahtumina? Kasvun kannalta kriittiset tapahtumat käsitellään luvuissa
5.2.1
–
5.2.8.
Luku
5.2.9
paneutuu
tutkimuskysymyksen
TK2:n
työhyvinvointiosuuteen.
5.2.1

Kasvavaa kysyntää ja kiristyvää kilpailua

Julkinen sektori on ollut Suomessa pääasiallinen sosiaali- ja terveysalan palveluiden
tuottaja. Viime vuosina julkisen sektorin omalla henkilöstöllä tuottamia palveluita
erityisesti kotipalveluissa on vähennetty, mikä on tuonut lisää kysyntää yksityiselle
sektorille. Julkinen sektori voi myös ostaa yksityiseltä toimijalta esimerkiksi
siivouspalvelua omiin toimitiloihinsa.
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Näitä laitoksia on tullut enempi elikkä esimerkiksi vanhainkotiin ei ennen tarvittu
siivoojia, ku siellä oli talon puolesta siivoojat, ja nyt ne on yksityistäny sen, niin ne
on tullu uutena. (Tapausyritys 1)
Kunnat ostavat palveluita yksityissektorilta suoraan tai julkisten hankintojen kautta.
Kuntien harkinnan mukaan osa palveluista voi olla palvelusetelillä osittain korvattavia,
mutta myös kotitalouksien itse ostamien palveluiden kysyntä on kasvanut.
Tutkimuksessa haastatellut kotipalveluyrittäjät kertoivat, että usein kotiin tilataan
ensin esimerkiksi siivousta ja sen jälkeen tutulta toimijalta halutaan vähitellen ostaa
muita myös hoitoalan palveluita.
Kilpailu toimialalla on kiristynyt ja julkisten hankintojen sopimussyklit rytmittävät
yritysten toimintaa. Ne sote-yritykset, joiden toiminta on yhden kunnan tai
kuntayhtymän ohjaamien asiakkaiden varassa tai jotka toimivat vain yhden kunnan tai
kuntayhtymän alueella ja / tai tuottavat vain yhdenlaista palvelua, ovat herkempiä
julkisen sektorin tekemille muutoksille ja kohtaavat nopeammin markkinoiden
kyllästymisen. Kasvua hakevan yrityksen täytyy laajentaa toimintaansa joko
maantieteellisesti laajemmalle alueella, tavoitella julkisen sektorin lisäksi itse
maksavia asiakkaita tai monipuolistaa palveluvalikoimaansa. Myös erikoistuminen ja
palvelun laatuun panostaminen ovat strategioita, joilla haastatellut yrittäjät aikovat
pärjätä kovenevassa kilpailussa.
Tämä muutos, mikä tuossa kilpailussa on käyny ja se, että tullaan jo ylikunnallisesti
tälle alueelle, niin se on tietysti tämmönen, mikä panee miettimään. (Tapausyritys
2)
5.2.2

Motiivina työllistyminen ja laadukkaat palvelut

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille vaikuttaa olevan tyypillistä, että motiiveina oman
yrityksen perustamiselle ovat itsensä työllistäminen, omaa laatukäsitystä vastaavien
palveluiden tuottaminen ja halu auttaa. Julkisen sektorin tuottamat palvelut ovat
pitkään olleet sote-alalla ”normi” ja ”standardi”, joita yrittäjät lähtevät uudistamaan ja
haastamaan. Haastatteluista käy ilmi, että monelle sote-yrittäjälle riittää ainakin aluksi,
että liiketoiminta riittää antamaan yrittäjälle ja mahdollisesti muutamalle työntekijälle
elannon. Aktiivinen yrityksen kasvuhakuisuus ja taloudellisesti radikaalit ratkaisut
kuten yrityksen myyminen ulkopuoliselle tuntuvat vierailta.
Ensinnäki alkuun oli sillain, että olen yrittäjänä sydämestä. On halu oikeasti
auttaa. Ensimmäinen tavoite ei oo raha missään tapauksessa, ja siksi teen niin
pitkää päivää, koska haluan tehdä tätä työtä, mitä nyt teen. (Tapausyritys 5)
5.2.3

Sote-ammattilaisen identiteetti

Tyypillistä useimmista haastatelluista sote-alan yrittäjistä on, että he haluavat tehdä
omaa koulutustaan vastaavaa työtä ja monelle irrottautuminen arjen perustyöstä tai
itsensä mieltäminen ”johtajaksi” on vieras ajatus. Ensisijainen tavoite on toteuttaa
itseään sote-ammattilaisena ja johtamiseen sekä vallankäyttöön liittyvät tehtävät ovat
pakollinen velvoite sen mahdollistamiseksi. Monet haastatelluista haluavat edelleen
tehdä osittain perustyötä, jotta tuntuma sote-alan arkeen ja asiakkaisiin säilyy elävänä.
Toisaalta ulkopuolisen ammattijohdonkin palkkaaminen tuntuu vieraalta ajatukselta.
Se on sitä vastuuta, että kattoo että se homma pelaa, siinä pitää ittensä panna täysin
syrjään ja kattoo, et miten tää porukka jaksaa. Koska se tekee sen tuloksenki tässä
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hommassa. Mut vallasta, siitä en oo nauttinu kertaakaan, ei, se on rasite
oikeastaan. Se on enempiki se vastuu, että sun pitää pystyä toimimaan sen mukaan,
mikä on sen koko systeemin kannalta järkevintä. (Tapausyritys 8)
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ei ole menneinä vuosina ollut mukana
yrittäjyyskoulutusta ja ammattilaisia on suunnattu enimmäkseen julkisen sektorin
työntekijäksi. Yrittäjyyskoulutuksen osuutta tämän hetken sote-koulutuksessa on
lisätty, mutta monet tällä hetkellä yrittäjänä toimivat ovat käyneet koulutuksensa
aikaisemmin. Yrittäjyys- ja johtamiskoulutusta on ollut sote-alan tutkintoon
johtaneessa koulutuksessa hyvin vähän, joten liiketaloudellisen ajattelun omaksuminen
ja henkilöstöjohtamisen vaatimukset vaativat yrittäjältä omatoimista opiskelua.
Yrittäjyyskoulutuksiin osallistuminen vie kuitenkin resursseja ja monet niistä ovat
Pohjois-Suomesta katsottuna melko kaukana.
Niitä tulee kaiken maailman koulutuksia tonne sähköpostiin, mutta en oo yhtään
semmosta nähny, mihin olis kannattanut mennä. Että sitte hinnat on hirveitä ja
koulutukset Helsingissä. (Tapausyritys 3)
Koko ajan katselen itselleni koulutuksia. Kaikki tarjolla olevat on hyviä. Tykkään
siitä, ja saisi olla enemmänkin lähijohtamiseen tarkoitettua koulutusta. Sillä tavalla
vielä, että se ei oo hirveen pitkäjaksosta, eli syklikoulutuksia on lähijohtajille ollut
liian vähän. Hankala sitoutua pitkäksi aikaa, jos on itse tekemässä tätä työtä.
(Tapausyritys 5)
”Tätä on niin työelämälähtöisesti tehty ja se nuorilähtöisesti, niin me ollaan vähä
niinku unohettu tää raha kokonaan. Elikä nyt me ollaan sitte keskittymässä siihen
enempi, et miten voidaan osottaa se kustannusvaikuttavuus. (Tapausyritys 9)
Asenteet yksityistä sosiaali- ja terveysalaa kohtaan ovat muuttumassa
myönteisemmiksi niin asiakkaiden kuin itse sote-alan ammattilaistenkin keskuudessa.
Haastatteluissa kävi ilmi, että oman työn hinnoittelu ja itsensä markkinoiminen
saattavat tuntua aluksi vaikealle, mutta vähitellen sekä yrittäjät että asiakkaat oppivat
ymmärtämään sote-palveluiden kustannusrakennetta. Lisäksi jotkut yritysten tuottamat
palvelut ovat loppukäyttäjien itsensä maksamia eli palvelujen vertailtavuuden
kannaltakin selkeä tuotteistaminen on yritykselle tärkeää.
5.2.4

Riippuvuus julkisesta sektorista

Julkinen sektori rahoittaa suurimman osan kaikista sosiaali- ja terveysalan palveluista,
vaikka tuottajana voi olla myös yksityinen sektori. Asiakkaita ohjataan
yksityissektorille ostopalveluiden tai harkinnanvaraisesti palveluseteleiden kautta.
Suuri osa sote-alan yrityksistä tuottaa enimmäkseen tai pelkästään julkisen sektorin
kustantamia palveluita. Monilla yrityksillä on jopa tilanne, jossa heidän käytännössä
ainoa maksaja on yksi kunta tai kuntayhtymä (esimerkiksi päiväkodit, osa
asumispalveluyksiköistä). Nämä yritykset ovat erityisen riippuvaisia sote-sektorilla
tehtävistä päätöksistä.
---että pystys kehittään sitä toimintaa, et mää tiiän, että mulle myönnetään vielä
kahen vuojen päästä näitä palveluseteleitä, et mää voin budjetoida, et mää voin
laskea eteenpäin, et mää voin niiku aatellä, että näin paljon tulee voittoo, mää voin
harkita jotain uutta yksikköö ehkä jonnekin muualle tai jotain muuta. Mut se
semmonen epävarmuus siitä. (Tapausyritys 7).
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Tässä [kasvuvaihemallissa] jälleen kerran tulee niin näkyväksi se sote-puolen… Et
täällähän ei yritystä voi johtaa silleen, ku siellä on aina se kunta ja kunnan asiat.
Mitkä on meidän käsissä, niin ne pitkälti varmaan menee näin, mutta ei se tarkoita
vielä niin kuin sen myynnin kannalta vielä välttämättä yhtään mitään. Tässähän
pitäisi yhtä aikaa olla, että myös kunnissa ollaan hoksattu, mikä on heidän
perustehtävänsä ja ostetaanko palveluita vai eikö osteta ja mikä on yksityisen rooli
markkinoilla. (Tapausyritys 9)
Ne on aika tuulisia paikkoja nämä sos-puolen työpaikat tuolla kunnallisella
puolella ja niissä vaihtuu ne henkilöt ja siellä haetaan koko ajan uusia systeemejä,
et miten se parhaiten toimis, joka vaikuttaa suoraan sitten taas meille siihen, kenen
kanssa me tehdään töitä. (Tapausyritys 10)
Yritysten kannalta suunnittelua hankaloittaa epävarmuus tulevasta sote-uudistuksesta.
Osassa organisaatioista julkisen sote-sektorin päätöksenteko on yritysten
näkökulmasta ailahtelevaa ja henkilösidonnaista. Myös eri kuntien tai kuntayhtymien
toiminnassa on eroja, joiden arvellaan johtuvan yksittäisen päätöksentekijästä
enemmän kuin organisaation yhdenmukaisesta toimintamallista. Yrittäjien
kokemuksen mukaan kuntien toimintatavoissa on suuria eroja. Sote-uudistuksen myötä
mahdollisesti tulevan maakuntamallin toivotaan lisäävän yhdenmukaista
päätöksentekoa, vaikka suurempien alueiden isommat hankintakokonaisuudet
pelottavatkin pieniä yrityksiä.
Tuohon kilpailutilanteeseen, semmonen jonkunlainen epävarmuus, siis
semmonen, mitä ei ennen ollu. Ja sitten nämä niinku sääntöjen,
määräysten ja viranomaismääräysten semmonen niinku lisääntyminen.
(Tapausyritys 2)
Itellä on se ajatusmaailma semmonen siinä, että pitää odottaa se, että
siihen tulee semmonen varmuus, että OK, tämä voi tällä tavalla jatkua
ja sittenhän siinä on mahdollisuus, siinähän on ihan auki kenttä sitten,
että on mahdollista laajentaakin toimintaa. (Tapausyritys 10)
Mie ainakin nään sen niin, että erityisesti meidän palvelu, joka on
virkamiehen harkinnanvaraiseen pohdintaan perustuva,--- niin siellä
niinku meijän etu on se, että päätöksenteko viedään suurempiin
yksiköihin, jolloin päästään oikeesti semmoseen vertailtavuuteen ja
sieltä saahaan karsittua sitä niinkö henkilöriippuvuutta. (Tapausyritys
9)
Haastatteluissa kävi ilmi, että sote-yritysten toiminta on hyvin käytännönläheistä ja
pienissä yrityksissä yhteys asiakkaisiin hoidetaan mieluiten kasvotusten
keskustelemalla. Usein toiminta on sen verran pienimuotoista, että laskutus ja
ajanvaraus
voidaan
hoitaa
manuaalisesti. Julkiselta
sektorilta
tulevat
yhteneväisyysvaatimukset sähköisistä järjestelmistä aiheuttavat kustannuksia
yrityksille. Koko sote-alan yhteiset sähköiset järjestelmät (esim. Kanta- ja Kansa) ovat
toimiessaan hyviä, mutta uusiin järjestelmiin investoiminen on pienelle yritykselle iso
asia. Haastatteluissa esitettiin toivomus, että pienimmille yrityksille voisi olla
keveämmät vaatimukset tai yksinkertaisemmat järjestelmät. Järjestelmien tulisi olla
käyttöön otettaessa myös toimivia, sillä esimerkiksi sähköisen reseptijärjestelmän
kaatuessa asiakkaat voivat jäädä ilman tarpeellista reseptiä.
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Näin pienelle yritykselle voisi olla omat järjestelmät, mutta mitä
enempi nämä Kanta- ja muut hankkeet tulee, niin nehän pitää olla
yhteentoimivia nuitten suurien kanssa. (Tapausyritys 2)
Sote-yrityksessä, ainakin päiväkodissa, yrityksen saama korvaus on asiakaskohtainen
eli sama periaatteessa riippumatta tehdyistä tuntimääristä. Päiväkodin
asiakaspaikkojen määrä on säädelty ja myös henkilökuntaa on oltava paikalla tietty
määrä. Päiväkotiyritysten erityispiirre on, että pienemmästä korvauksesta huolimatta
myös osa-aikaiset asiakkaat lasketaan päiväkodin lapsimäärään. Toisaalta vanhusten
asumispalveluissa asukkaasta saatava korvaus ja hoitajien määrä eivät ole suhteessa
asiakkaiden vaativuuteen.
Perheet saa valita, onko niillä kymmenen hoitopäivää vai viistoista
hoitopäivää vai joka päivä hoidossa, kun perheillä on erilaisia
elämäntilanteita. Mut sitten kun on paljon näitä kymppipäiväisiä, jotka
käy, ja sitten jos on sillä lailla se kymmenen päivää, et sitä ei voi sopia
et se on joko alkuviikko tai loppuviikko, niin tavallaan se lapsi vie sen
paikan, vaikka siihen vois mahtua toinen lapsi limittäin. (Tapausyritys
11)
5.2.5

Isot julkiset hankinnat, pienet yritykset

Osa julkisen sektorin maksamista sote-palveluista hankitaan julkisten hankintojen
kautta. Kilpailutuksiin osallistuminen vaatii yrityksiltä osaamista ja resursseja, joita
heillä ei välttämättä ole. Myös hankintakokonaisuuksien laajuudesta riippuen
yksittäisen yrityksen voi olla vaikea pystyä jättämään kilpailukykyinen tarjous. Pienten
yritysten aseman edistämisen kannalta hankintaosaamisessa on puutteita sekä ostajan
että tarjoajan puolelta. Osa yrittäjistä pelkää, että sote-uudistus heikentää pienten
yritysten mahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa.
Kun yrittäjä neuvottelee kunnan viranhaltijan kanssa, niin pienenä
yrittäjänä kyllä sulle paikka osotetaan ja sitte yhtä aikaa meille
valitetaan, että ku isot syö markkinat, mutta että ku se kunnan
toimintakin tukee niitä isoja, kun ei ne uskalla niille. Ne otetaan niinkö
tasavertasemmin kun tämmösen pienemmän yrityksen yrittäjä.
(Tapausyritys 9)
Myös yritysten ja kuntayhtymien yhteistyöhön on tullut moniportaisuutta, jota yrittäjät
eivät kokeneet yksittäisten, pienten kuntien kanssa asioidessa. Osa haastatelluista
yrittäjistä on kokenut, että päätöksenteon henkilöitymisestä johtuen suhtautuminen
yksityisiin palveluntuottajiin ja päätöksenteko on vaihdellut kuntien tai kuntayhtymien
välillä. Ratkaisuehdotuksena yrityksille voi neuvoa, että yksittäiseen kuntaan tai
kuntayhtymään sitoutumisen ohella kasvua voisi hakea laajentamalla toimintaa
maantieteellisesti tai monipuolistamalla palveluvalikoimaa. Sote-uudistukseen
suunniteltujen isompien hankintayksiköiden toivotaan tuovan kaivattua
yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sote-alan päätöksentekoon.
Sote-kuntayhtymään lähteminen on vaikeuttanu asiakkaitten,
työntekijöitten toimimista, yrittäjän työtä ja lisännyt sitä. ---Oon myös
törmännyt siihen, kun tehdään yhteistyötä, että on johtajaa johtajan
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päälle. On palvelujohtaja ja vanhuspalveluitten johtaja ja
kuntayhtymän johtaja, ja kun lähet jotain yksinkertaista asiaa
selvittämään byrokratian läpi, kun ei ole selkeää strategiaa siellä,
kuinka toimitaan jossakin tilanteessa. (Tapausyritys 5)
Ennen yks ihminen hoiti [julkisella sektorilla] asiakkaan raportoinnin
kuukausittain, sama lasku ja raportti meni yhdelle ihmiselle, ja kunnan
osaston hoitaja tiesi, mikä on asiakkaan tilanne ja tunsi asiakkaan, ja
sen kans hoidettiin asiat yhdessä, jos tuli jotain. Tällä hetkellä ei ole
enää, joka tuntee, vaan on monta pomoa kuntayhtymässä, ja jos on
joku tilanne, pompotellaan. (Tapausyritys 5)
5.2.6

Maksaja ja loppukäyttäjä usein erilliset

Palvelualalla yleisesti ja myös valinnanvapauden piirissä olevissa sote-palveluissa
palvelutehtävät itsessään ovat parasta markkinointia. Haastatelluissa yrityksissä
aktiivista ja suunnitelmallista suoramarkkinointia tehdään melko vähän. Yritykset
käyttävät vain vähän suoraan loppukäyttäjälle suunnattua markkinointia, koska
loppukäyttäjä ei ole maksaja eikä voi itse juuri vaikuttaa palveluntuottajan valintaan.
Tärkeämpää yrityksille on luoda toimivat suhteet kuntien ja kuntayhtymien sotesektorin viranhaltijoihin, jotka pystyvät päätöksillään ohjaamaan asiakkaita eri
tuottajille. Itse maksaville suunnattujen palveluiden tuottajat joutuvat panostamaan
markkinointiin enemmän.
Ei lehden kautta markkinoinnilla tuu yhtään työterveyden asiakasta
mun mielestä. (Tapausyritys 8)
Meidän markkinointi… se on se valitettava tosiasia, että se on
tehokasta, niin se pitää kohdistaa niihin ihmisiin, joiden kanssa me
tehdään yhteistyötä, ei niihin ihmisiin – se on ikävä sanoa – mutta ei
niihin ihmisiin, jotka sitä palvelua tarvii. (Tapausyritys 10)
Kunta tai kuntayhtymä päättää palvelusetelin käytöstä ja setelin arvosta. Kaikissa
kunnissa ja kaikissa palveluissa palveluseteli ei ole käytössä. Yritysten näkökulmasta
palveluseteleiden perusajatus asiakkaan valinnanvapaudesta on kannatettava, mutta
asiakkaan valinnanvapaus ei toteudu käytännössä. Erityisesti asumispalveluita
tuottavat yritykset kokevat tämän ongelmana, sillä julkinen sektori pyrkii ensin
täyttämään omat hoitopaikkansa ja ohjaa asiakkaita yksityisille palveluntuottajille
lähinnä resurssien täydentämiseksi.
Palvelusetelillä moni ihminen haluaisi tulla meille asumaan, ja hänelle
ei tarjota yksityisen palveluntuottajan paikkaa, vaan hänen on niin
sanotusti pakko mennä hoidettavaksi johonkin muuhun paikkaan.
(Tapausyritys 5)
Palveluseteli toimii hyvin, se on älyttömän hyvä idea. Mää tykkään,
että se on tosi hyvä, mut sitä käytetään vielä väärin täällä.—Sillä lailla
väärin, että antava kunta määrää hoitopaikan ja antaa sille
palvelusetelin. (Tapausyritys 12)
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Lakisääteisestihän se on just toisinpäin, että annetaan se palveluseteli
ja asukas voi itse päättää paikan, ja se on näkyny meillä sillä lailla,
että mulle tulee hirmu paljon puheluja, ihmiset haluaa tänne, ja kun
mä ohjaan heitä, että mistä kautta lähdette hakemaan, niin ne katoaa.
(Tapausyritys 12)
Haastatteluissa tuli ilmi myös se, että palveluseteliä ja arvonlisäverottomia palveluita
ei tunneta tarpeeksi hyvin. Kaikilla potentiaalisilla asiakkailla eikä välttämättä edes
asiakkaita neuvovilla kunnallisen sektorin toimihenkilöillä ole riittävää tietämystä,
jotta kaikki palvelua tarvitsevat tai siihen oikeutetut osaisivat hyödyntää
mahdollisuuden. Myös palveluntuottajien vertailu on tällä hetkellä asiakkaalle vaikeaa,
kun luotettavaa, vertailtavaa ja avointa tietoa on vaikea saada. Edes kunnissa tai
kuntayhtymissä ei välttämättä ole ajantasaista tietoa alueen koko palveluntarjonnasta
tai vapaista resursseista. Yhteistyön ja avoimemman tiedottamisen kehittämistä
julkisen ja yksityisen sektorin välillä täytyy edelleen kehittää.
[Arvonlisättömästä palvelusta:] Siis sitä tietoahan ei ollut missään.
Mäkin kuulin, niin mä menin kuntaan, ni edes kunnassa ei tiedetty
asiasta. Elikkä se oli semmonen hyvä asia, joka oli piilossa, joka
löydettiin. Se on nyt niinku tosi monelle ollut semmonen iloinen yllätys.
(Tapausyritys 1)
5.2.7

Henkilöstön ammattitaito ja soveltuvuus korostuvat

Yksi sote-alan erityispiirre on, että se on erityisen nais- ja työvoimavaltainen ala. Tämä
voi näkyä esimerkiksi runsaana äitiyslomien määränä, mikä rasittaa pientä yritystä.
Henkilöstön merkitys korostuu kaikilla palvelualoilla, mutta sosiaali- ja terveysalan
tehtävät ovat intiimiytensä vuoksi erityisen herkkiä asiakkaan näkökulmasta.
Erityisesti kotiin tarjottavissa palveluissa henkilöstön luotettavuus nousee
avainasemaan. Henkilöstö on yrityksen kasvot ja käyntikortti ulospäin. Monet yrittäjät
mainitsevat haastatteluissa, että jokainen asiakaskohtaaminen on markkinointitilaisuus
ja asiakkaiden luottamus saavutetaan vasta ajan myötä laadukkaalla palvelulla. Siksi
rekrytoinnin onnistuminen on ensisijaisen tärkeää yrityksen kehittymiselle.
Työntekijällä on niin suuri merkitys minkälaisen palvelun se asiakas
saa, et se niin ehkä henkilöityykin sitten vielä tuo palvelu. Et se on niin
riippuvainen, että jos asiakkaat saa hyvää palvelua, niin ne tulee
mielellään uudestaan. (Tapausyritys 4)
Pyritään siirtämään se työntekijä aikalailla siihen etualalle, eli nyt jos
meillä esimerkiksi siivooja käy asiakkaalla, nii se jättää sinne
planketin, mihin se on ruksinut asiat, jotka se on tehny ja kuittaa sen
omalla allekirjoituksella, että hän on sen tehnyt. ---Että kun ollaan
töissä ja tehhään, niin tehhään sitä sillä tavalla, ku haluaa itsestään
kuvan jäävän. (Tapausyritys 6)
Henkilökunta on mun mielestä niinkö se avainasema siihen, että missä
ollaan nyt. (Tapausyritys 7)
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Henkilöstö on se meidän tärkein resurssi tai en edes halua sanoa, että
resurssi, vaan siis semmoinen tärkein pääoma. (Tapausyritys 9)
Sosiaali- ja terveysalan tehtäviin edellytetään pätevyyttä ja koulutusta, joten
kasvuvaihemallin oletus start-up – vaiheessa ”kaikki osallistuvat kaikkeen” ei suoraan
sovellu sote-alalle. Yritykset tarvitsevat erilaisia osaajia suorittamaan eri tehtäviä,
esimerkiksi siivous- ja hoitotyötä ei välttämättä tee sama henkilö. Sote-alan
ammattilaisten
urakehitysmahdollisuudet
ovat
melko
rajalliset
ilman
lisäkouluttautumista tai vaativat jopa työpaikan vaihtoa.
Mä pystyn käyä tekeen nämä hoitotyöt, koska sitten taas nämä
työntekijät, ketä mulla on, niin ne ei tee hoitotyötä. (Tapausyritys 1)
Ite kukakin oli palkattu siihen tehtävään, mikä heiän koulutus oli ja
siinä he pysyki siinä, että ei tässä ollu mitään nousun mahdollisuuksia.
(Tapausyritys 2)
Kilpailu osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä on kovaa, joten yritysten täytyy
panostaa työpaikan houkuttelevuuteen työntekijöiden näkökulmasta. Osa
työntekijöistä ei ehkä uskalla vaihtaa varmempaa työpaikkaa aloittavaan, pieneen
yritykseen. Yrittäjät korostavat henkilöstön sitoutuneisuuden, vastuuntuntoisuuden ja
alalle soveltuvuuden merkitystä ammattitaidon lisäksi. Yrityksen maine työpaikkana
leviää potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa, joten yritysjohdon kannattaa
panostaa työntekijöiden viihtyvyyteen. Osassa haastatelluissa yrityksissä oli jo tehty
toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden ylläpitämiseksi.
Meillä on ihan huippuhenkilökuntaa ollut tässä koko ajan ja se on ihan
äärettömän tärkeää, että se viesti, mitä tästä lähtee heidän kautta
ulospäin, niin se on ollut koko ajan positiivista.” (Tapausyritys 10)
Kaikki henkilökunta, että se on niinku omakin etu ja talonkin etu, tosi
sitoutuneita semmoiseen. Se on ollu tosi mukava aatella, et ne on
tosiaan, ei vaan töissä täällä, vaan vielä enemmän merkkaa niille.
(Tapausyritys 11)
Yrittäjät kertovat havainneensa, että sekä hoiva- että siivoustehtäviin pystyviä ja
suostuvia työntekijöitä voi olla vaikea löytää. Puute ammattitaitoisista henkilöistä
vaikuttaa jopa yritysten kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiin, kun uusia asiakkaita
ei voida ottaa vastaan henkilöstöresurssien vähyyden vuoksi. Hoitoalan ammattilaiset
eivät halua tehdä siivoustehtäviä. Yleensäkin varsinkin siivousalan arvostus
työnhakijoiden keskuudessa on matala, arvioivat kotityöpalveluita tarjoavat yrittäjät.
Myös korkeaa erikoistumista vaativiin tehtäviin, kuten erikoislääkäreiden tehtäviin,
voi olla vaikea löytää työntekijää harvaan asutulla alueella. Työpaikassa parhaiten
pysyviksi työntekijöiksi arvioitiin alueella jo asuvia henkilöitä, sillä kauempaa työn
perässä muuttavat työntekijät saattavat helpommin myös muuttaa työn perässä
uudelleen.
Ainoa mikä tässä on ongelma, on työntekijät. Niitä ei saa
edelleenkään. (Tapausyritys 1)
Se ei oo edes palkkauksesta kiinni. Se ei oo edes siitä kiinni, vaan se on
tästä työstä. Tää on jotenkin… Tuntuu, että tää ei oo mielekästä,
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mieluisaa. Tää on hanttihommaa. Jos en mitään muuta saa, ni sitte mä
joudun siivoamaan. Tämmösiä lauseita jää mieleen. (Tapausyritys 1)
Ne jotka tulee kaukaa, niin ne yleensä tulee vaan sen takia, että kun ne
ei oo muualta löytäny sopivaa työtä, niin ovat täällä sen aikaa, että saa
hyvän työkokemuksen ja sitte lähdetään maailmalle. Me ollaan täällä
sivussa kaikesta. (Tapausyritys 2)
Yrittäjien kokemukset sote-alan työvoimapulasta olivat kuitenkin toisistaan
poikkeavia eli työnantajan kannattaa panostaa työpaikan houkuttelevuuteen.
Haastateltavien joukossa oli myös yrityksiä, joihin riittää hakijoita eikä työvoimapulaa
tunnistettu. Yksi haastatelluista yrittäjistä kertoi palkanneensa työkokeiluun
ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden motivaatiossa tai osaamisessa ei ollut
puutteita. Ongelmia koituu sen sijaan puutteellisesta kielitaidosta, koska kotipalvelun
tehtävissä pitäisi pystyä työskentelemään itsenäisesti suomenkielisten asiakkaiden
kanssa. Yrittäjä oli kohdannut jonkin verran asiakkaiden kielteistä suhtautumista
ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin.
5.2.8

Yrittäjäverkostojen puute

Haastatteluissa kävi ilmi, että sote-alan yrittäjät tekevät hyvin vähän tai ei ollenkaan
yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Monet sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat
yritykset ovat kuntansa ainoita tietyn palvelun yksityisiä tuottajia, joten lähialueen
yrittäjäverkostoja on vaikea luoda. Maantieteellisesti tarkasteltuna PohjoisPohjanmaalla yrittäjäjärjestöjenkin tarjoama verkosto voi tuntua sote-alan
erityispiirteiden vuoksi liian maatalouteen tai teollisuuteen painottuneeksi. Moni
haastatelluista mainitsi yksin toimimisesta ja yrityksen omistajariippuvaisuudesta
kumpuavan riittämättömyyden tunteen rasitteeksi varsinkin yrityksen alkuvaiheessa.
Tuotannolliselle puolelle on erilaisia vaihtoehtoja tarjolla.
Maatalouden puolelle on hyvin erilaiset omat juttunsa ja
maatalousyrittäjiä on paljon, jos yrittäjien näkökulmasta katsoo.
Teollisuuspuolet ja nämä. Ne on omana ja yrittäjiä on paljon. Sosiaalija terveydenhuollon yrittäjänä olet yksin koko kunnassa. (Tapausyritys
5)
Jos yrittäjäks rupiat, niin sun yks tärkeitä, siis tärkein homma on, että
sää siedät yksinäisyyttä, sulla ei oo mistään mitään…--- pitää sietää
sitä yksinäisyyttä ja pystyä toimimaan yksin. (Tapausyritys 8)
Yleensä yrityksen perustamiseen ja start-up – vaiheeseen myönnettävistä tuista
puhutaan paljon. Haastatelluilla yrittäjillä on kuitenkin kokemuksia, että hyödyllisten
neuvojen tai edes rahoituksen saaminen ei olekaan niin yksinkertaista kuin on annettu
ymmärtää. Yritysneuvontaa annetaan yleisellä tasolla, mutta sote-toimialalle soveltuva
yrityskohtaista neuvontaa ei juuri ole saatavilla. Yrittäjät kokevat olevansa varsinkin
alkuvaiheessa hyvin yksin ja monet asiat on opeteltava itse ”kantapään kautta”.
Yrityksen perustamisvaiheessa, niinkö sanotaan, että saa kaikkia tukia
ja tämmöstä ja tommosta, niin sitte kun niitä menee hakemaan, niin
tosiaan ku starttirahaakaan en missään vaiheessa saanu. (Tapausyritys
3)
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Yrittäjät, jotka ovat toimineet ensin pienen kunnan alueella ja siirtyneet sitten sotekuntayhtymän kumppaneiksi, kokevat isomman organisaation lisänneen yrittäjän
työmäärää
moniportaisen
hallintojärjestelmän
vuoksi.
Pienen
yrityksen
neuvotteluasema ison julkisen sektorin (hankintayksikön) kanssa koetaan heikoksi.
Yrittäjien yhteistyöllä, esimerkiksi yrittäjäverkostolla, voisi olla ”leveämmät hartiat”
välittää pienten sote-yritysten näkökulmia päättäjille tai osallistua vaikka
yhteistarjouksella julkisiin hankintoihin.
Kun yrittäjä neuvottelee kunnan viranhaltijan kanssa, niin pienenä
yrittäjänä kyllä sulle paikka osotetaan. (Tapausyritys 9)
Tutkimuksen tulokset sosiaali- ja terveysalan yritysten erityispiirteistä on koottu
taulukoksi 17 seuraavalla sivulla.
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Väestön ikääntyminen lisää paineita koko sote-sektorille ja erityisesti vanhusten kotona asumisen tukeminen lisää
kotipalveluiden kysyntää ja. Julkisen sektorin tekemät palveluiden ulkoistukset ovat tuoneet ja tuovat lisää kysyntää
yksityissektorille. Yksityisten sote-palveluiden käytöstä on tullut luontevampaa ja palveluiden tilaaminen on
luontevampaa sekä julkiselle sektorille että suoraan palvelun maksaville yksityisasiakkaille. Toisaalta lisääntyvä tarjonta
ja perinteiset kuntarajat ylittävä yritystoiminta lisää kilpailua.
Sote-alan yrityksen perustamisen tavoitteena on usein ensisijaisesti itsensä työllistäminen, omaa laatukäsitystä
vastaavan palvelun tuottaminen ja ihmisten auttaminen. Aktiivinen kasvuhakuisuus ja tuloksenteko ovat monelle sotealan ammattilaisesta yrittäjäksi siirtyvälle toissijaista tai jopa vierasta. Tämä voi heijastua ”bisnesajatteluun” liittyvänä
kiinnostuksen tai osaamisen puutteena. Yrittämistä ei ajatella mahdollisena vaurastumiskeinona eikä omaa yritystä
mielellään myydä ulkopuoliselle.
Sote-alan yrittäjä mieltää usein itsensä ensisijaisesti sote-ammattilaiseksi, johtajan identiteettiä vierastetaan.
Yrittäjyyskoulutuksen vähäisyys alan koulutuksessa menneinä vuosina näkyy siinä, että aloittava yrittäjä joutuu
opettelemaan itse liiketaloudelliseen ajatteluun. Yrittäjäkoulutuksen osuus tämän päivän sote-tutkinnoissa on kuitenkin
suurempi. Myös alan toimijoiden ja asiakkaiden asenteet sote-alan ja liiketoiminta-ajattelun yhdistämiseen ovat
muuttumassa myönteisemmiksi.
Julkinen sektori voi ohjata asiakkaita yrityksiin esimerkiksi palveluseteleiden tai ostopalveluiden avulla. Suurin osa sotealan yrityksistä tuottaa julkisen sektorin kokonaan tai osittain kustantamia palveluita. Osalla yrityksistä koko liiketoiminta
on yhden tai muutaman julkisen organisaation ohjaamien asiakkaiden varassa (esim. päiväkodit, asumispalvelut).
Yrittäjät kokevat julkisen sektorin päätöksenteon hitaaksi, ailahtelevaksi ja henkilösidonnaiseksi eli yhteistyössä on
kunta(yhtymä)kohtaista vaihtelua.
Osa sote-hankinnoista tehdään julkisilla hankinnoilla, joihin osallistuminen vaatii yritykseltä osaamista. Pienten yritysten
kilpailuaseman edistämisen kannalta hankintaosaamisessa on puutteita sekä ostajan että tarjoajan puolella. Osa
yrittäjistä pelkää, että sote-uudistuksen myötä hankintakokonaisuudet kasvavat pienten yritysten tavoittamattomiin.
Epävarmuuden vuoksi osa yrityksistä on jähmettynyt odotustilaan, osa on tehnyt päätöksen myydä yrityksen isommalle
toimijalle.
Palvelutehtävät itsessään ovat tehokkainta markkinointia. Julkisin varoin kustannettujen palveluiden markkinointia ei
kannata suunnata suoraan loppukäyttäjille, koska päätöksen maksusitoumuksesta tai palvelusetelin myöntämisestä
tekee julkinen toimija. Yrittäjät kokevat, ettei loppukäyttäjien valinnanvapaus tällä hetkellä toteudu ja yksityissektoria
käytetään vain julkisen sektorin omia palveluja täydentävänä reservinä.
Kaikissa palvelutehtävissä työntekijällä on ratkaiseva merkitys asiakaskokemukselle. Hoitoalan tehtävät ovat hyvin
henkilökohtaisia ja joissain tapauksissa niitä tehdään asiakkaan kotona. Sote-alalla työskenteleville on asetettu tarkat
pätevyysvaatimukset eli ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen on ratkaisevan tärkeää. Yrittäjät korostavat
henkilöstön sitoutuneisuuden, vastuuntuntoisuuden ja alalle soveltuvuuden merkitystä ammattitaidon lisäksi. Sijainti
harvaan asutulla alueella ja yrityksen maine työnantajana vaikuttavat rekrytoitavien määrään. Erityisesti hoiva- ja
kotityötä yhdistäviin ja toisaalta korkeaa erikoistumista vaativiin tehtäviin palkkaamisessa kerrottiin olevan ongelmia.
Osa sote-alan yrityksistä toimii omalla paikkakunnallaan ainoana vastaavan palvelun yksityinen tuottaja. Haastateltavien
mielestä yrittäjäverkostot ovat vahvempia muilla toimialoilla. Yritysneuvonnassa ei välttämättä tunneta sote-alan
erityispiirteitä. Sote-alan yrittäjien välistä yhteistyötä tehdään hyvin vähän ja yrittäjät kokevat yksinäisyydentunnetta tai
riittämättömyyttä. Yhteistyötä kaivataan erityisesti kokemusten vaihtoon, sijaisrinkien järjestämiseen ja laajempien
palvelukokonaisuuksien tarjoamiseen asiakkaille tai julkisiin hankintoihin.

Kasvavaa kysyntää ja kiristyvää
kilpailua

Motiivina työllistyminen ja laadukkaat
palvelut

Sote-ammattilaisen identiteetti

Riippuvuus julkisesta sektorista

Isot julkiset hankinnat, pienet yritykset

Loppukäyttäjä on eri kuin maksaja

Henkilöstön ammattitaito ja
soveltuvuus korostuvat

Yrittäjäverkostojen puute

Kysyntä ja kilpailu

Sosiaali- ja
terveysalan ja
liiketoiminnan
yhdistäminen

Henkilöstö

Verkostot

Julkisen sektorin
vaikutus

Erityispiirre

Teema

Teema

Taulukko 17. Sosiaali- ja terveysalan yritysten erityispiirteitä
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5.2.9

Työhyvinvointiin liittyviä havaintoja

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää, millä tavalla työhyvinvointiin liittyvät
näkökulmat nousevat esiin sote-yrittäjien haastatteluissa. Työhyvinvoinnista ei kysytty
haastatteluissa suoraan, mutta laajoissa teemahaastatteluissa tuli esiin myös
työhyvinvointia suoraan tai välillisesti koskevia havaintoja. Yrittäjän ja työntekijöiden
hyvinvointi vaikuttaa pienessä yrityksessä hyvin suoraan yrityksen kehittämiseen
käytettävissä oleviin voimavaroihin ja toisaalta yrityksen menestys tai haasteet
heijastuvat takaisin työyhteisöön, joten yrityksen kasvua tulisi tarkastella yhdessä
yrittäjän ja työyhteisön hyvinvoinnin kanssa. Taulukko 19 esittelee tunnistettujen
näkökulmien ja työhyvinvoinnin mahdollisia yhteyksiä.
Monet haastatelluista kertoivat, että heidän tärkeimmät motiivit yritystoiminnan
aloittamiselle olivat itsensä työllistäminen ja halu tuottaa laadukasta palvelua tavalla,
jota he eivät voineet tehdä työntekijöinä julkisella sektorilla. Yritystoiminnan
kehittäminen puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta saattaa olla sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisena yrittäjäksi ryhtyvälle vierasta. Erityisesti yrityksen
alkuvaiheessa itsensä ja toimintansa markkinointikin voi tuntua epämukavalle.
Haastateltavat kokevat itsensä ensisijaisesti sote-alan ammattilaiseksi, jolla on
yritys ammattinsa toteuttamista varten. Tämä näkyy yrittäjien halussa jatkaa myös
perustyössä mahdollisimman pitkään, kun taas johtamiseen ja liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvät tehtävät koetaan lähinnä pakollisena velvollisuutena.
Haastateltavien joukossa oli kaksi yrittää, joilla on kaupallisen alan koulutus. Tausta
vaikuttaa yksilön suhtautumiseen yritystoiminnan kehittämiseen, mutta tämän
tutkimuksen aineiston laajuus ei salli varsinaista vertailua eri koulutustaustalla
aloittaneiden yrittäjien välillä.
Yrittäjyyden alkuvaiheessa muutos palkkasuhteessa työskenetelevästä sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisesta yrittäjäksi on suuri. Varsinkin startup-vaiheessa yrittäjä
voi tuntea itsensä yksinäiseksi ja riittämättömäksi, kun on huolehdittava yhtä aikaa
sekä käytännön palvelutehtävistä että yrityksen ja henkilöstön johtamiseen liittyvistä
tehtävistä. Yhteydet muihin yrittäjiin voivat olla vähäisiä, mutta kaikki sote-yrittäjät
eivät koe löytävänsä tarvittavaa vertaistukea ja alakohtaisia vinkkejä paikallisilta
yrittäjäjärjestöiltä. Usein sote-yrittäjä toimii oman kuntansa yksityisenä
palveluntarjoana, jolloin verkostojen muodostaminen saman alan kollegojen kanssa
vaatisi määrätietoista toimintaa.
Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin harvaan asutulla Oulun Eteläisen alueella.
Yritykset toimivat alueen pienillä paikkakunnilla, joissa sote-palveluyrittäjä tunnetaan
laajasti. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeaa, jos yrittäjä ottaa vastaan
asiakkaiden yhteydenottoja myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Työhön liittyviä
ajatuksia voi olla vaikea irrottaa mielestään, varsinkin jos yrittäjä tunnistetaan
paikkakunnalla ja asiakkaat tulevat kertomaan työhön liittyvistä asioista vapaaajallakin.
Työstä irrottautumiseen vaikuttaa myös sote-palveluita suorittavan henkilöstön ja
pitkäaikaisten asiakkaiden välille muodostuva läheinen suhde. Osa haastateltavista
kertoi kokevansa raskaaksi tilanteet, joissa yksinäinen asiakas, tyypillisesti yksinasuva
vanhus, alkaa pitää sote-ammattilaista henkilökohtaisena ystävänään. Asiakas saattaa
soittaa pitkiä puheluita ja toivoa myös yhteistä vapaa-ajan tekemistä. Asiakkaan
ripustautuminen tuntuu yrittäjästä ahdistavalta, mutta velvollisuudentunne ja
toisaalta halu ylläpitää asiakassuhdetta asettaa yrittäjän hankalaan tilanteeseen.
Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa sekä henkilöstön että yrittäjän työssä jaksamiseen.
Monet haastateltavat olivat kokeneet, kuinka voimakkaasti yksikin henkilö vaikuttaa
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koko työyhteisöön. Työnantajan mahdollisuudet irtisanoa työntekijä työilmapiirin
vuoksi ovat vähäiset. Siksi yrittäjät haluavat varmistaa onnistumisensa rekrytoinneissa,
mikä nostaa uuden henkilön palkkaamisen kynnystä. Toisaalta avoin ja hyvinvoivat
työyhteisö on voimavara myös yrittäjälle.
Paitsi asiakkaiden turvallisuuteen, myös henkilöstön työturvallisuuteen on
kiinnitettävä sote-yrityksissä erityistä huomiota. Kotiin tarjottavissa palveluissa on
huolehdittava myös henkilöstön turvallisuudesta. Osa työtehtävistä on fyysisesti
vaativia ja henkilöstö tekee työtehtäviä toisinaan yksin. Erityisesti asiakkaiden koteihin
tarjottavissa palveluissa täytyy harkita, kuinka henkilöstön turvallisuus varmistetaan.
Yksi yrittäjä kertoi suorittavansa uuden asiakkaan ensimmäiset kotikäynnit itse, jotta
voi varmistua kohteen turvallisuudesta. Joissain yrityksessä uuteen paikkaan mennään
kahdestaan. Varsinaisia vaaratilanteita ei kuitenkaan kerrottu tapahtuneen.
Tutkimushaastattelut tehtiin ajankohtana, jolloin alue- ja maakuntauudistuksen eli
sote-uudistuksen valmistelu oli kesken. Pitkittynyt prosessi vaikutti yrittäjien
kokemaan epävarmuuteen tulevasta, ja yritysten tärkeä tilaaja eli julkinen sektori
näyttäytyi monen haastateltavan mielestä hankalasti ennakoitavana ja byrokraattisena
yhteistyökumppanina. Toisaalta pienessä kunnassa viranhaltijapäätökste helposti
henkilöityvät ja kuntien väliset erot toimintatavoissa ovat yrittäjien näkökulmasta
merkittäviä, kun taas isompiin hallinnollisiin yksiköihin siirrettyinä hallinnollinen
työmäärä
kasvaa.
Pienten
yritysten
epävarmuus
tulevista
liiketoimintamahdollisuuksista näkyi tapausyrityksissä erilaisina strategisina
linjauksina. Osa jatkoi toimintansa ja laatutyönsä kehittämistä aktiivisesti, kun taas osa
yrittäjistä lyhensi suunnittelun perspektiiviä jopa vain yhteen vuoteen eikä uusia
investointeja tai palvelukokonaisuuksia uskallettu kehittää. Yrittäjän kokema
epävarmuus heijastuu paitsi henkilökohtaiseen myös työntekijöiden työhyvinvointiin.
Taulukko 18. Sote-yrittäjien työhyvinvointiin liittyviä erityispiirteitä
Erityispiirre

Mahdollinen vaikutus työhyvinvointiin

Voimakas sote-ammattilaisen identiteetti
voimakkaampi kuin yrittäjän

Yrittäjä haluaa tehdä ammattiaan vastaavaa sote-työtä, jolloin aikaa johtamiseen ja
kehittämiseen jää vähemmän. Yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvät tehtävät tuntuvat
velvollisuuksilta. Yrityksen kehittäminen liiketoiminta edellä tuntuu vieraalle. Seurauksena
on kiireen ja riittämättömyyden tunnetta.
Yrittäjäksi siirtyvä sote-ammattilainen joutuu opettelemaan paljon uusia asioita
itsenäisesti. Asiakastyön ja yrittäjän tehtävien yhdistäminen on haastavaa. Sote-yrittäjällä
ei välttämättä ole verkostoja muiden yrittäjien kanssa, joilta voisi saada vertaistukea ja
vinkkejä.
Yrittäjä vastaanotaa asiakkaiden yhteydenottoja myös vapaa-ajalla. Pienellä paikkakunnalla yrittäjä tunnetaan, joten ammattirooli seuraa mukana kaikkialle.
Velvollisuudentunne ja toisaalta halu ylläpitää asiakassuhdetta asettaa yrittäjän eettisesti
hankalaan tilanteeseen. Myös asiakkaan yksityiset yhteydenotot tuntuvat kiusallisilta.
Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on työnantajan velvoite. Tämä luo paineita mm.
rekrytoinnin onnistumisen suhteen.
Varsinkin asiakkaan kodissa työskentelevät kohtaavat potentiaalisia työturvallisuuteen
liittyviä riskejä. Riskejä minimoidaan mm. menemällä uuteen asiakaskohteeseen
pareittain. Varsinaisia vaaratilanteita ei raportoitu.
Kuntien sote-organisaatioiden liittyessä osaksi laajempia alueellisia kokonaisuuksia
kokevat yrittäjät hallinnollisen työmäärän ja byrokratian kasvaneen. Työmäärän kasvu
samalla, kun yrittäjä haluaisi yhä jatkaa myös asiakastyössä aiheuttaa kuormittumista ja
riittämättömyyden tunnetta.
Yrittäjät ovat tehneet hyvin erilaisia strategisia linjauksia liiketoimintaympäristön
muutoksiin (sote-uudistus) liittyvän epävarmuuden vuoksi. Pahimmillaan epävarmuus
johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen kehittäminen pysähtyy. Yrittäjän muutostilanteessa
kokemat paineet ja pelot heijastuvat myös koko työyhteisön hyvinvointiin kielteisesti.

Yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunne

Työn ja vapaa-ajan erottamisen vaikeus
Asiakkaan ripustautuminen
Työyhteisön ilmapiiri
Henkilöstön työturvallisuus

Yrittäjän hallinnollinen työmäärä

Epävarmuus tulevista liiketoimintamahdollisuuksista
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6 Pohdinta
6.1

Yhteenveto tuloksista

Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla sosiaali- ja terveysalan yritysten varhaisia
kasvuvaiheita pohjoisen Suomen harvaan asutulla alueella. Toisena tavoitteena on
myös selvittää, kuinka hyvin palvelualojen kasvuvaihemalli soveltuu
pohjoissuomalaisten sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun kuvaukseen. Lisäksi
tutkimuksessa on selvitetty sote-yritysten työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia.
Seuraavassa tutkimuksen tulokset esitettynä tutkimuskysymyksittäin:
Tutkimuskysymys 1: Millaisia ovat sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun
erityispiirteet pohjoissuomalaisella harvaan asutulla alueella?
Haastattelututkimus 12 sote-yrityksestä osoitti, että aiemmista tutkimuksista
yhteenvetona tehty palvelualojen kasvuvaihekehys soveltuu pääpiirteittäin myös
pohjoissuomalaiseensosiaali- ja terveysalan kontekstiin, sillä suurin osa kehyksen
oletuksista sai vahvistusta tämän tutkimuksen haastatelluilta. Kuitenkin tässä
toimintaympäristössä toimiviin sote-yrityksiin liittyy erityispiirteitä, jotka tulee ottaa
huomioon yrityksen kasvuhaasteisiin valmistautuessa. Merkittävimmät huomiot
tapausyritysten ja kasvuvaihemallin eroista ovat, että sote-yrityksen perustaminen
tehdään yleensä huolellisen tarvekartoituksen jälkeen yhteistyössä julkisen sektorin
kanssa eli ensimmäisten asiakkaiden houkuttelu ei välttämättä vaadi yhtä paljon aikaa
kuin muissa palvelualan yrityksissä. Mallista poikkeavat myös henkilöstön
erikoistuminen ja pätevyysvaatimukset, jolloin kaikki eivät voi osallistua kaikkiin
työtehtäviin edes yrityksen alkuvaiheessa. Omistaja-johtajat säilyttävät mielellään
päätöksenteon itsellään melko pitkään, jolloin yrityksen hierarkia ei juuri lisäänny,
mutta toisaalta työntekijöiden urakehitysmahdollisuudetkin ovat vähäiset.
Tutkimuskysymys 2: Millaisia työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia sosiaali- ja
terveysalan yrittäjät tuovat esiin yritysten kasvun kannalta kriittisinä tapahtumina?
Tutkimushaastatteluissa käsiteltiin yrittäjien kokemuksia yrityksen kasvusta ja siihen
liittyneistä positiivisista sekä negatiivisista tapahtumista. Vaikka haastateltavilta ei
kysytty suoraan työhyvinvoinnista, voitiin yrittäjien kertomuksista tunnistaa monia
heidän omaan ja työyhteisön hyvinvointiin liittyviä kokemuksia. Keskeinen havainto
on, että sote-yrittäjät kokevat itsensä ensisijaisesti sote-alan ammattilaiseksi. Yrittäjän
ja johtajan identiteetti jää usein sote-ammattilaisen identiteetin varjoon, mikä heijastuu
suoraan yrityksen strategiseen kehittämiseen sekä myös liiketoiminta- ja
yrittäjyystaitoihin.
Varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa haastateltavilla oli yksinäisyyden ja
riittämättömyyden tunnetta. Sote-alalle on tyypillistä, että tietynlaista palvelua
tarjoavia yrityksiä on samassa kunnassa vain yksi tai korkeintaan muutamia. Yrittäjillä
ei ole luontaisia verkostoja tai tapaamispaikkoja, joissa yrittäjien välistä yhteistyötä
muodostuisi. Toimialan liiketoimintaympäristön muutos pakottaa yrittäjät
vahvistamaan verkostojaan, mikä vaatii määrätietoisia toimenpiteitä sekä yrittäjiltä
itseltään että heitä tukevilta palveluntuottajilta.
Harvaan asutulla alueella työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeaa, koska yrittäjä
tunnistetaan paikkakunnalla, ja asiakkaat kontaktoivat myös työajan ulkopuolella.
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Alueella, jossa on paljon yksinasuvia vanhuksia, pitkäaikaisen asiakkaan ja
sotepalveluita tuottavan henkilöstön välille saattaa muodostuva myös yrittäjän
kannalta liian läheinen suhde. Tutkimuksessa tuli esiin asiakkaan ripustautumista,
mutta velvollisuudentunne ja toisaalta halu ylläpitää asiakassuhdetta asettaa yrittäjän
hankalaan tilanteeseen.
Pienissä yrityksissä yksikin henkilö vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja sekä
henkilöstön että yrittäjän työssä jaksamiseen. Työnantajan mahdollisuudet irtisanoa
työntekijä työilmapiirin vuoksi ovat vähäiset, jolloin yrittäjät haluavat varmistaa
onnistumisensa rekrytoinneissa, mikä nostaa uuden henkilön palkkaamisen kynnystä.
Toisaalta avoin ja hyvinvoivat työyhteisö koettiin voimavarana myös yrittäjälle.
Paitsi asiakkaiden turvallisuuteen, myös henkilöstön työturvallisuuteen on
kiinnitettävä sote-yrityksissä erityistä huomiota. Osa työtehtävistä on fyysisesti
vaativia ja henkilöstö tekee työtehtäviä toisinaan yksin, joten erityisesti asiakkaiden
koteihin tarjottavissa palveluissa täytyy harkita, kuinka henkilöstön turvallisuus
varmistetaan.
Tutkimushaastattelut tehtiin ajankohtana, jolloin alue- ja maakuntauudistuksen eli
sote-uudistuksen valmistelu oli kesken. Pitkittynyt prosessi vaikutti yrittäjien
kokemaan epävarmuuteen tulevasta, ja yritysten tärkeä tilaaja eli julkinen sektori
näyttäytyi monen haastateltavan mielestä hankalasti ennakoitavana ja byrokraattisena
yhteistyökumppanina. Hallinnollisen työmäärän kasvu ja epävarmuus tulevista
liiketoimintamahdollisuuksista näkyi erilaisina strategisina linjauksina, joko entiseen
tapaan toiminnan ja laatutyön aktiivisena kehittämisenä, tai suunnittelun perspektiivin
lyhentämisenä yhteen vuoteen ja uusien investointien tai palvelukokonaisuuksien
kehittämisen jäädyttämisenä. Yrittäjän kokema epävarmuus heijastui myös
työntekijöiden työhyvinvointiin.
6.2

Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin

Sijainti pohjoisen harvaan asutulla alueella vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja
liiketoimintamallin valintaan (Saarela et al., 2015). Oulun yliopiston Maantieteen
tutkimusyksikkö laati Sitran pyynnöstä paikkatieto- ja saavutettavuusperusteisen
selvityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehityskuvasta (Lankila et al., 2016).
Raportin mukaan palvelutarjonnan päällekkäisyyttä voitaisiin yhdistää alueilla, joilla
on kysyntään nähden runsaasti palveluita, muun muassa Oulun eteläpuolisella PohjoisPohjanmaalla. Tutkijat esittävät, että terveysasemien määrän vähenemisen jälkeen
saavutettavuutta voidaan parantaa liikkuvilla palveluilla.
Kustannustehokkaana ratkaisuna harvaan asuttujen alueiden palveluntarjontaan
esitetään
Lankilan
ja
kumppaneiden
selvityksessä
liikkuvaa
terveyspalvelujärjestelmää, jossa syrjäisiä alueita kiertävä terveyspalveluauto tarjoaisi
terveydenhoitajan ja/tai sairaanhoitajan palveluita sekä tarvittaessa kiireettömät
lääkäripalvelut konsultaationa etäyhteyden kautta (Lankila et al., 2016). Liikkuvien
palveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset suhteessa paikkaan sidottujen
palveluiden ylläpitämiseen liittyviin kustannuksiin kaipaisivat lisäselvitystä.
Digitaalisuuden ja uusien palvelumuotojen (esim. liikkuvat palveluyksiköt,
terveyskioskit) odotetaan tulevan avuksi, kun paikkaan sidottua palveluverkkoa
joudutaan mahdollisesti supistamaan sekä palvelutarjontaa selkiyttämään ja
keskittämään sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvien menojen supistamistarpeen
seurauksena.
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Työpaikan houkuttelevuus vaikuttaa avoimiin työpaikkoihin hakevien määrään.
Harvaan asutulla alueella voi olla vaikea löytää varsinkin erikoisosaamista vaativiin
tehtäviin työntekijöitä, mutta rekrytoinnin kannalta haasteellisia ovat myös siivous- ja
hoitoalan tehtäviä yhdistävät toimenkuvat. On mielenkiintoista, miksi toisissa
yrityksissä hakijoita riittää ja miksi toisten yritysten kasvun pullonkaulana on puute
työvoimasta. Osittain selitys löytyy tehtävänkuvauksista, mutta työnantajan kannattaa
panostaa myös henkilöstön ja työpaikassa harjoitteluja tekevien opiskelijoiden
työviihtyvyyteen. Toimialan perustehtäville on tyypillistä, että erityisiä
urakehitysmahdollisuuksia ei juuri ole. Joissain kasvavissa yrityksissä avautuu
esimiestehtäviä uusissa tiimeissä tai yksiköissä, mutta sosiaali- ja terveysalan tehtävien
pätevyysvaatimusten vuoksi hyppy tehtävästä toiseen ei välttämättä onnistu ilman
lisäkouluttautumista. Sosiaalialan Työnantajat (2013) arvioivat yksityisen hoiva-alan
tulevaisuutta selvittäneessä raportissaan, että työtyytyväisyyden alhaisuuteen hoivaalalla vaikuttaa osaltaan ammattiylpeyden puuttuminen. Hoivatyötä ei koeta yhtä
palkitsevaksi ja ”sankarilliseksi” kuin terveydenhoitoa. Hoiva-alalla eteneminen on
työlästä, ja monet urallaan etenevät työntekijät siirtyvät muille toimialoille. Toimiala
kärsii, sillä useat osaavat ja johtamistaitoiset henkilöt eivät näe alalle jäämistä
mielekkäänä. Myös tässä tutkimuksessa haastatellut yrittäjät mainitsivat, että erityisesti
siivoustehtäviä ei arvosteta ja moni nuori ottaa vastaan työn vain, jos muuta ei ole
tarjolla. Sijainti pohjoisen harvaan asutulla alueella vaikuttaa yritysten
toimintaedellytyksiin ja liiketoimintamallin valintaan (Saarela, Kauppila et al., 2015).
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan
tulevaisuudessa eli kokonaisuutena näkymät myös alan yrittäjyydelle ovat positiiviset.
Ikääntyvän väestön osuuden lisääntyminen nostaa terveyteen käytettävää rahamäärää,
sillä iäkkäät käyttävät enemmän terveydenhuollon palveluita ja yksilön
terveydenhuoltokulut yleensä nousevat iän myötä (Pammolli et al., 2012). Alalla on
runsaasti erilaisia asiakastarpeita ja tulevaisuudessa erilaisten asiakassegmenttien
tarpeita tyydytetään hyvinkin räätälöidyillä palveluilla (Sosiaalialan Työnantajat.
2013). Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen voi tapahtua uusien
pienten yritysten kautta. Kotona asumisen tukeminen lisää kysyntää monipuolistuville
palveluille. On myös luultavaa, että maksukykyiset vanhukset ovat tulevaisuudessa
halukkaampia maksamaan yksilöllisemmistä palveluista. Haastateltujen yritysten
joukossa on sellaisiakin, jotka kertoivat kehittävänsä yhä enemmän loppukäyttäjien
itse maksamia palveluita vähentääkseen julkiseen sektoriin liittyvää byrokratiaa ja
edistääkseen asiakkaiden valinnanvapautta.
Sote-yrittäjien haastatteluista käy ilmi, että monille yrittämisen ensisijaisena
motivaationa on halu auttaa ja tuottaa laadukkaita palveluita. Tulos on linjassa
Sinisammalen ym. tutkimuksen kanssa, jossa todetaan sosiaali- ja terveysalan yrittäjien
tärkeimmän tavoitteen olevan asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen (Sinisammal et al,.
2016). Sote-alan yrittäjäksi ryhdytään tyypillisesti työntekijänä työskentelyn jälkeen.
Liiketoiminnan tulokseksi riittää ainakin aluksi, että toiminta tuottaa elannon yrittäjälle
ja työntekijöille. Varsinaiset aktiiviset kasvutavoitteet olivat harvinaisia.
Wiklund ja Shepherd (2005) ovat tutkineet yrittäjäsuuntautuneisuuden yhteyttä
pienten ruotsalaisten yritysten suorituskykyyn. Yrittäjäsuuntautuneisuudella Wiklund
ja Shepherd tarkoittavat ennakoivuutta, innovatiivisuutta ja riskinottoa. Korkea
yrittäjäsuuntautuneisuus (entrepreneurial orientation) lisää yritysten kykyä löytää
uusia mahdollisuuksia, jotka auttavat erottautumaan kilpailijoista ja luovat
kilpailuetua. Wiklundin ja Shepherdin tutkimuksen mukaan vakaassa
toimintaympäristössä vähäisellä rahoituksella toimivat pienet yritykset hyötyvät eniten
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yrittäjäsuuntautuneisuudesta. Pienten yritysten tuloksellisuutta voitaisiin parantaa
kohdistamalla huomio yrityksen sisälle resurssien tehokkaaseen hyväksikäyttöön.
Yrittäjäsuuntautuneisuuden avulla yritys voi ylittää rajallisten taloudellisten resurssien
ja vähän uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavat toimintaympäristön haasteita.
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että sote-alalla yrittäjiksi ryhtymisen taustalla on ennen
kaikkea halu auttaa ja tuottaa laadukasta palvelua. Yrittäjäorientoituneisuus ja
liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen eivät nousseet haastatteluissa juurikaan esille.
Tulokset viittaavat myös siihen, että yrittäjän kaupallisen alan koulutus edistää
yrittäjämäistä suhtautumista yrityksen johtamiseen.
Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että johtajan roolin omaksuminen on
usein kaikkea muuta kuin yksinkertaista ja suoraviivaista yrittäjiksi ryhtyneille
sairaanhoitajille (Sankelo & Åkerblad, 2008). Sairaanhoitaja-yrittäjien asenteita
selvittäneen suomalaistutkimukseen osallistuneista noin 70 prosenttia mielsi itsensä
ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisiksi mieluummin kuin johtajaksi. Lähes
neljäsosa vastanneista (23 %) sanoi omaksuneensa johtajan roolin vastentahtoisesti
ja tunsi nolostuvansa johtajaksi kutsuttaessa. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä
johtaja on tärkeä toimija yrityksessä ja ilman johtajaa yritys ajautuisi nopeasti
tuuliajolle. Sairaanhoitaja-yrittäjien näkökulmissa on erityisen huomionarvioista, että
lähes kolmasosan (32 %) mielestä johtamiseen liittyy epämiellyttäviä elementtejä.
Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että sairaanhoitajayrittäjistä tehdyt havainnot
pätevät yleisemminkin sosiaali- ja terveysalan yrittäjiin. Tutkimus osoitti johtajuuteen
liittyvän itsevarmuuden puutetta sekä johtajuuteen liittyvää koulutus- ja
kehittämistarvetta. Asenteet johtajuutta kohtaan olivat myönteisemmät
johtajakoulutukseen osallistuneilla tai kaupallisen alan koulutuksen saaneilla
yrittäjillä.
Kuntien lakisääteinen järjestämisvastuu on syvällä lainsäädännössämme ja
verorahoitteisuudella on laaja kansalaiskannatus (Sosiaalialan Työnantajat, 2013).
Sosiaali- ja terveys sosiaalipalvelualan kehittymiselle on vieläkin paljon asenteellisia
esteitä (Hartman, 2012). Osa potentiaalisista asiakkaista tai asiakkaiden edustajista
vierastaa yksityistä tuotantoa alalla, jossa perinteisesti kunnat ovat itse tuottaneet
palvelut. Yksityisen sektorin osuuden kasvu on aiheuttanut pelkoa julkisen sektorin
palvelutuotannon rapautumisesta. Muutos on lisännyt myös pelkoa taloudellisesta
eriarvoistumisesta eli siitä, etteivät yksityiset palvelut ole yhtäläisesti kaikkien soteasiakkaiden saavutettavissa. Tämä keskustelu on osin saattanut jättää varjoonsa ne
hyödyt, mitä palveluiden tuotannon monipuolistuminen ja kilpailun lisääntyminen on
tuonut tullessaan.
Sote-yritykset ovat erityisen riippuvaisia julkisen sektorin päätöksenteosta ja
rahoituspäätöksistä. Osalle yrityksistä käytännössä koko asiakaskunta ohjautuu oman
kunnan
tai
kuntayhtymän
kautta.
Esimerkiksi
päiväkodeilla
tai
asumispalveluyksiköillä ei ole omalla rahalla maksavia asiakkaita, vaan
asiakassuhteen aloittaminen edellyttää kunnan maksusitoumusta. Yrittäjät kritisoivat
nykyistä palvelusetelimallia, joka ei käytännössä lisää asiakkaan valinnanvapautta
vaan mahdollistaa yksityissektorin käytön julkisen sektorin omia palveluita
täydentävänä resurssina. Yritysten vaihtoehdot riippuvuuden vähentämiseen yhdestä
toimijasta ovat laajentaa toimintaa maantieteellisesti (esimerkiksi yksiköitä useampaan
kuntaan), laajentaa palveluvalikoimaansa (esimerkiksi yhdistää asumis- ja
kotipalveluita) tai lisätä portfolioonsa palveluita, jotka loppukäyttäjät maksavat itse
ilman julkisen sektorin väliintuloa (esimerkiksi monet kotiin tarjottavat palvelut).
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Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöhön liittyvät keskeisesti myös julkiset
hankinnat. Haastattelujen aikaan oli keskustelu tulevasta sote-uudistuksesta
ajankohtainen. Hankintanäkökulmasta yrittäjillä oli epäilyksiä, että suuremmat sotealueet johtavat entistä suurempiin hankintakokonaisuuksiin, jolloin pienten,
paikallisten yritysten mahdollisuudet heikkenevät entisestään. Aiemmissakin
selvityksissä on todettu, että julkisiin hankintoihin liittyvää osaamista ja myös pienten
yritysten kannalta tarvittavaa tahtotilaa puuttuu sekä ostajien että tarjoajien puolelta.
Kuntien hankintapolitiikan kehittymättömyys aiheuttaa jatkuvasti haasteita
yritysten pitkäjänteiselle kehitystyölle (Hartman, 2012). Sekä ostajan että myyjän
tuotteistamisosaaminen on puutteellista. Yhtenäiset laatumääritykset puuttuvat, vaikka
laatua edellytetäänkin. Hinnat ja palvelut vaihtelevat hyvin paljon esimerkiksi
vanhusten palveluissa: samanniminen palvelu voi sisällöltään olla hyvin erilainen eri
palvelutaloissa. Myös asumisen hinta syntyy monesta eri tekijästä. Julkisen sektorin
vahva rooli tuskin muuttuu lähiaikoina, vaikka sote-uudistuksen myötä ehkä palvelun
tuottamista hajautetaankin. Todennäköistä on, että sote-sektorin kustannuspaineet ovat
muun muassa väestön ikääntymisestä johtuen suuret eikä julkisen sote-sektorin
kokonaisbudjetti kasva tulevaisuudessa. Suurin piirtein nykyisen kokonaista
kokonaisbudjettia voidaan jakaa eri toimijoiden kesken, mutta kokonaisuus säilyy
suurin piirtein samana. Yritysten kannalta varsinaiset uuden kasvun mahdollisuudet
ovat yksityisin varoin maksettavissa palveluissa. Asiakkaiden maksukyky ja –
halukkuus vaihtelevat toki alueittain ja väestöryhmittäin eikä itse maksettavien sotepalveluiden laajamittaisempaan käyttöön ole Suomessa vielä totuttu, joten kasvua
hakevien sote-yritysten on haettava oma markkinarakonsa innovatiivisen
palvelunkehittämisen ja markkinoinnin avulla.
Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän selvityksen mukaan sosiaalialan yrittäjät
ovat alansa ammattilaisia, mutta liikkeenjohtotaidoissa on paljon puutteita
(Hartman, 2012). Strategisen, operatiivisen ja ihmisten johtamisen kirjon hallitseminen
varsinaisen ammatillisen osaamisen lisäksi on haastavaa, mutta toiminnan jatkumisen
ja kehittymisen kannalta välttämätöntä. Haastateltavien joukossa oli mukana kaksi
yrittäjää, joiden tausta ei ollut sote-alalla vaan heillä on kaupallisen alan koulutus. Olisi
mielenkiintoista tutkia tarkemmin, eroavatko yrityksen kasvuun liittyvät tavoitteet
yrittäjän oman koulutustaustan perusteella. Aiempina vuosikymmeninä opiskelleet
henkilöt eivät juuri ole saaneet yrittäjyyteen ja johtajuuteen ohjaavaa koulutusta, mutta
tilanne on erilainen nyt valmistuvien kohdalla. Yrittäjyyskoulutuksen vaikutusta sotealan ammattilaisten yrittäjyyteen olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin.
Haastateltujen yrittäjien mielestä laadukas hoito ja asiakkaan kuunteleminen ovat
parasta markkinointia. Vain harva haastatelluista yrityksistä oli panostanut
aktiiviseen ja suunnitelmalliseen loppukäyttäjille suunnattuun markkinointiin.
Varsinkin ne yritykset, joiden asiakkaiden kulujen maksaja on julkinen sektori, pitivät
loppukäyttäjille suunnattua markkinointia jopa turhana. Tärkeämpää heille on, että
suhteet alueen sote-päättäjiin on kunnossa. Toisaalta hyvien verkostojen ylläpitäminen
on liiketoiminnan kannalta tärkeää suhdemarkkinointia, vaikka yrittäjät eivät sitä
välttämättä niin mielläkään. Suhdemarkkinointi on tärkeää, mutta on kuitenkin
huolestuttavaa, jos loppukäyttäjän kokemusta tärkeämmäksi nousee julkisen sotesektorin miellyttäminen. Sote-uudistuksen valmistelussa on nostettu esiin asiakkaan
valinnanvapaus (Brommels et al., 2016a). Lisääntyvän valinnanvapauden myötä
yritysten välinen kilpailu kovenisi ja paineet entistä laadukkaampien palveluiden
kehittämiseen kasvaisivat. Jos esitys toteutuu, saavat kaikki tuottajat samasta
palvelusta yhtäläisen korvauksen ja asiakas valitsee palveluntuottajan muiden
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kriteereiden (esim. laadun, saavutettavuuden, asiakaskokemuksen jne.) perusteella.
Yritysten kannattaa alkaa valmistautua kiristyvään kilpailuun ja asiakkaan valinnan
mahdollisuuksiin tuotteistamalla palveluitaan ja lisäämällä vertailtavuutta. Sosiaalisen
median hyödyntäminen oli haastateltavissa yrityksissä yleensä melko vähäistä, mutta
aktiivista kasvua hakevat yritykset olivat tunnistaneet toimivien kotisivujen,
sosiaalisen median näkyvyyden ja helposti vertailtavan tuoteportfolion merkityksen.
Toisaalta osa haastateltavista vaikutti jopa pelkäävän uusia viestintäkanavia, joille ei
tähän saakka julkisvetoisen asiakasohjauksen vuoksi ole ollut tarvetta ja joiden
käyttöön he eivät olleet tottuneet. Itsensä markkinoiminenkin saattaa tuntua vieraalta
aloittelevalle yrittäjälle. Tutkimuksen perusteella on suositeltavaa, että yhä useampi
sote-yrittäjä osallistuu markkinointi- ja viestintäkoulutukseen tai pyytää asiantuntijaapua pysyäkseen mukana kilpailussa.
Henkilöstön ammattitaito ja soveltuvuus korostuvat sote-alalla. Työntekijöiden
asenteet alaa ja työnantajaa kohtaan heijastuvat helposti palveluntuottajan
menestyksenä tai menestymättömyytenä (Sosiaalialan Työnantajat, 2013). Siksi
työntekijät ovat alan kehittämisen kannalta erityisen keskeinen sidosryhmä.
Sosiaalialan työnantajat ovat todenneet, että tulevina vuosina suomalaisen sosiaalialan
henkilöstö ikääntyy ja työvoiman saatavuus heikkenee samaan aikaan, kun
palveluntarve
kasvaa.
Työvoimapula
tulee
vaikuttamaan
erityisesti
työvoimaintensiivisillä toimialoilla, kuten hoiva-alalla. Työvoimasta on jatkossa
kilpailtava alueiden, toimialojen ja yritysten kesken. Lisäksi yksityinen ja julkinen
sektori kilpailevat uusista työntekijöistä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että
ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön saatavuus ei selity maantieteellisellä
sijainnilla. Haastateltujen yrittäjien kokemukset henkilöstön ammattitaidosta ja
asenteista olivat kaksijakoisia. Osalle yrityksistä työvoimapula oli jopa kasvun este,
kun taas toisissa yrityksissä tehdään ennakoivaa henkilöstöpolitiikkaa kiinteällä
yhteistyöllä alan oppilaitosten ja harjoittelemaan tulevien opiskelijoiden keskuudessa.
Osa yrittäjistä kuvasi henkilöstön sitoutumista avaintekijäksi yrityksen menestykselle
ja kasvulle.
Sote-yrittäjien verkostojen puute nousi tutkimuksessa selkeästi myös
työhyvinvointiin liittyväksi aiheeksi. Varsinkin yrityksen alkuvaiheessa moni kokee
olevansa hyvin yksin eikä toimialan erityispiirteitä tuntevia neuvojia tai edes
vertaistukea ole saatavilla. Yrityksen myöhemmissä vaiheissa, kun toiminta ja
asiakaskunta laajenevat, yrityksille tulee tarve erilaisille sijaisjärjestelyille ja
kausivaihteluiden tasaamiseen. Useamman yrittäjän verkostolla on paremmat
mahdollisuudet tuoda esiin pienten yritysten näkökulmia ja jakaa vinkkejä toimivista
ratkaisuista. Jo pelkästään vastaavassa tehtävässä toimivien kollegojen tapaaminen
säännöllisesti voi olla hyödyllistä yrittäjille. Yrityksen pyörittämiseen liittyvät
perustehtävät vievät usein niin paljon yrittäjän resursseja, että erilliseen
verkostoitumiseen toivotaan ulkopuolisen koordinoijan apua.
Tämä tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että sote-yrittäjien verkostot ovat melko
heikot. Yrittäjät kertovat kokeneensa yksinäisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta
varsinkin yrityksen alkuaikoina. Koska osa yrityksistä toimii ainoana vastaavien
palveluiden (yksityisenä) tuottajana oman kuntansa tai kuntayhtymän alueella, ei
saman alan yrittäjien verkostoja synny luontevasti. Sote-yrittäjien kokemuksen
mukaan heidän toimialansa erityispiirteet tuntevaa yritysneuvontaa ei ole saatavilla ja
paikallisten yrittäjäjärjestöissäkin keskustelu keskittyy muiden toimialojen haasteisiin.
Vaikka joissain yleisisissä yrittäjyyteen liittyvissä ongelmissa yleinen yritysneuvonta
tai yrittäjäjärjestöt voivat ollakin avuksi apua etsivälle, on perusteltua toivoa myös
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sote-yritysten keskinäisten verkostojen kehittymistä. Yritysyhteistyötä voitaisiin
kehittää sijaisjärjestelyissä, julkisissa hankinnoissa tai koulutuksissa. Verkostojen
tuomien ”leveämpien hartioiden” avulla pienten yrittäjien viesti olisi helpompi viedä
eteenpäin. Tämän tutkimuksen toteuttaneen SoteYBoost-hankkeen aloittama soteyrittäjien ydinryhmä on hyvä avaus, jonka toiminnan toivotaan muodostuvan
jatkuvaksi ja kehittyvän yrittäjien tarpeiden mukaan.
Missään liiketoiminnassa ei voi olla ehdotonta varmuutta tulevasta kysynnästä ja
muutoksista toimialalla. Tutkimusajankohtana sote-alan toimijat olivat erityisen
epätietoisuuden vallassa vuosia jatkuneen sote-uudistuksen valmistelun vuoksi. Tieto
muutoksesta, mutta ei muutosten sisällöstä, vaikuttaa osaan yrittäjistä niin, että he eivät
uskalla aloittaa uusia investointeja tai muuttaa toimintojaan ennen lopullista soteuudistuspäätöstä. Epävarmuus ja myös paikallisen julkisen sektorin tekemien
päätösten peruuttaminen ovat monelle yrittäjistä stressaavia. Muutokset ja
epävarmuus tulevasta vaikuttavat myös yritysten henkilöstöön. Haastatteluissa tuli
myös esiin, että yrittäjien työajasta kuluu merkittävä osa julkisen sote-sektorin kanssa
asioimiseen. Pienissä kunnissa asiointi koettiin sujuvammaksi, mutta
kuntayhtymämuutosten myötä yritysten asiointi julkisen sote-sektorin kanssa on tullut
moniportaisemmaksi ja hajanaisemmaksi.
Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esiin myös sote-alan yrittäjien ja henkilöstön
työhyvinvointiin
liittyviä
näkökulmia.
Työnantajilla
on
voimakas
velvollisuudentunne työntekijöitään kohtaan. Joissain tapauksissa paineet
työpaikkojen säilymisestä kuormittavat yrittäjää vapaa-ajallakin. Esimerkiksi yrittäjät,
joiden palkkalistoilla on saman talouden molemmat palkansaajat, kertoivat
joutuneensa pohtimaan koko yrityksen tulevaisuutta nimenomaan yritykseltä tulevan
palkkatulon varassa olevien perheiden kannalta. Yksinyrittäjä on vastuussa vain
omasta toimeentulostaan, mutta työntekijöiden myötä yrittäjän paineet kasvavat.
Kokemusten vaihto ja keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kanssa
voisi olla hyödyllistä. Erilaiset yhteistyömuodot, esimerkiksi yritysten yhteiset
sijaisringit tai yhteisesti palkatut työntekijät, voisivat tasata yksittäisen yrittäjän
kokemaa painetta ja kausivaihteluja.
Erityisesti asiakkaiden kodeissa tuotettaviin palveluihin liittyy henkilöstön
työturvallisuuteen liittyvä erityispiirre. Kuinka varmistaa, että uuden asiakkaan
luokse on turvallista mennä? Varsinaisia vaaratilanteita ei tullut haastatteluissa esiin,
mutta yksi yrittäjä kertoi tekevänsä ensimmäisen käynnin aina itse ennen kuin päästää
työntekijänsä sinne yksin. Ylipäänsä yksin työskentelyyn liittyy aina riskejä, joihin
työpaikalla on hyvä valmistautua. Fyysisten riskien lisäksi sote-alan työhyvinvointiin
liittyy henkinen paine. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden aikana osa asiakkaista,
erityisesti yksinäiset kotona asuvat vanhukset, saattavat alkaa pitää palveluntuottajaa
henkilökohtaisena ystävänä. Työajan ulkopuolella tulevat yhteydenotot ja
luottamukselliset keskustelut voivat olla työntekijälle tai yrittäjälle kuormittavia.
Vanhusten yksinäisyys on isompi yhteiskunnallinen ongelma, johon yksittäinen yritys
ei pysty vaikuttamaan. Työnohjaus ja aihepiiriin liittyvä valmennus voisivat antaa
työkaluja käsitellä tällaisia tilanteita niin, että asiakas löytäisi tarvitsemaansa
sosiaalista tukea ja sote-ammattilaiset voisivat keskittyä varsinaisiin työtehtäviinsä.
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6.3

Tutkimuksen arviointi

Yritysten kasvun tutkimuksessa on usein siirrytty suoraan kasvuvauhdin (kuinka
paljon kasvetaan) tutkimukseen ennen kuin kasvua selittäviä laadullisia eroja (kuinka
kasvetaan) on kunnolla selvitetty. Yritysten kasvua ja suorituskykyä mittaavissa
tutkimuksissa oletuksena on, että yrityksillä on sisäsyntyisiä suorituskykyetuja tietyillä
toimialoilla tai tietyissä sijainneissa (Naumanen, 2002). Naumasen mukaan tämän
lähestymistavan ongelma on, että toimialan tai sijainnin piirteet voivat vaikuttaa
yrityksiin hyvin eri tavoin riippuen kunkin yrityksen markkinaraosta. Tässä
tutkimuksessa pyrittiin vähentämään liiketoimintaympäristössä pitkällä aikavälillä
tapahtuneiden muutosten vaikutusta tuloksiin valitsemalla mukaan suhteellisen nuoria
palvelualan yrityksiä.
Suurin osa yritysten kasvun tutkimuksesta on keskittynyt tekijöihin, jotka johtavat
kasvuun (kasvu seurauksena) tunnistamatta mahdollisesti merkittäviä laadullisia ja
liiketoimintaympäristöön liittyviä eroja kasvuprosessissa (McKelvie & Wiklund,
2010; Shepherd & Wiklund, 2009). Näin ollen tarkemmille malleille, jotka huomioivat
kasvuprosessin kontekstissa, on tarvetta. Tämä tutkimus on osa kokonaisuutta, jonka
tavoitteena on kehittää tutkimusaluetta seuraavat lähtökohdat huomioiden.
Ensiksi, Davidsson ja Wiklund (2006) ja McKelvie ja Wiklund (2010) tunnistavat
kaksi käsitteellisesti erilaista suuntausta kasvun tutkimuksessa. Näissä tutkitaan joko
(1) kasvua seurauksena tai (2) kasvua prosessina. Yrityksen kasvua tulisi tutkia
prosessina ennen kuin seurauksena. Suurin osa tutkimuksesta on keskittynyt tekijöihin,
jotka johtavat kasvuun (kasvu seurauksena) tunnistamatta sisällöllisiä tai
toimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kasvunvaihenäkökulma, joista kattavat
yhteenvedot ovat tehneet muun muassa Levie ja Lichtenstein (2010) ja Phelps et al.
(2007). Tämä näkökulma on kiinnostunut johtamiseen liittyvistä ongelmista tai
valinnoista, jotka ovat seurausta kasvuvaiheen sisällä tai vaiheiden välisissä siirtymissä
tapahtuneesta muutoksesta. Tämän vaihenäkökulman tärkeimmät kysymykset ovat
”Mitä johtamiseen liittyviä tapahtumia tai haasteita tapahtuu yrityksen kasvaessa?”
sekä ”Kuinka kasvua tulisi hallita?”
Toinen näkökulma liittyy viime aikoina nähtyyn siirtymään deterministisista
(kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu väistämättä) ”kasvun vaiheista” (stages) kohti
todennäköisyyspohjaisia (probabilistisia) ”kasvun tiloja” (states) (Levie &
Lichtenstein, 2010; Muhos et al., 2010, Phelps et al., 2007). Tämä tarjoaa lähtökohdan
uuden toimintaympäristön erityispiirteet huomioivan tutkimuksen rakentamiselle,
jossa erityishuomio kohdistetaan lineaaristen kasvuvaiheiden sijaan dynaamisempiin
kasvun tiloihin. Kasvun tilojen näkökulmasta kasvu on todennäköisyyksiin perustuvaa
eli organisaation kehitys ei välttämättä noudata lineaarista järjestystä vaiheesta toiseen.
Yritys voi edetä tai palata yhdestä vaiheesta toiseen. Jokaisella kasvun tilalla on
enemmän tai vähemmän vakiot haasteet ja mahdollisuudet. Jokaisessa vaiheiden
välisessä siirtymässä (eteen tai taaksepäin tai vaiheiden yli) yrityksen kohtaamat
haasteet ja mahdollisuudet muuttuvat. Kasvuntilanäkökulman tarjoama uusi
tutkimusalue luo lähtökohdan tämänkin tutkimuksen tulosten hyödyntämiselle.
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7 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
Tämä tutkimus täydentää lähtökohtana käytettyä palvelualojen kasvuvaihemallia
pohjoissuomalaisten sosiaali- ja terveysalan yritysten erityispiirteillä. Toimialan
erityispiirteiden tuntemus on hyödyllistä sekä julkisen että yksityisen sektorin
välittäjäorganisaatioille, jotka haluavat tuottaa tehokkaita yritystukipalveluita.
Varhaisissa kasvuvaiheissa olevat sote-alan yritykset voivat käyttää
kasvuvaihemallia ja tuloksia itsearviointiin. Tulokset ovat kiinnostavia myös julkiselle
sektorille, jolla on keskeinen rooli sote-sektorilla sekä palvelujen tuottajana että
järjestäjänä, mutta myös liiketoimintamahdollisuuksien luojana. Käyttämällä
kasvuvaiheen itsearviointimallia ja huomioimalla liiketoimintaympäristöön sekä
toimialaan liittyvät erityispiirteet yritysneuvonnassa voidaan tuottaa täsmällisempää
tukea myös sosiaali- ja terveysalan yrityksille.
Tutkimuksen johtopäätöksinä nousevat esiin näkökulmat liittyen alalla toimivien
yrittäjien sote-identiteetin vaikutus liiketoimintaan, markkinoinnin lisäämistarpeeseen,
henkilöstön saatavuuteen, liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen sekä julkisen
sektorin vaikutukseen yritysten kasvussa. Ensinnäkin, sote-identiteetti on
voimakkaampi kuin yrittäjän identiteetti, joka osaltaan vaikuttaa yrittäjän
halukkuuteen ja osaamiseen kehittää liiketoimintaa. Suoraan liiketoimintaosaamiseen
liittyy myös markkinointiosaamisen tehostaminen. Markkinointi tulee olemaan soteuudistuksen valinnanvapauteen liittyen tärkeä keino yrityksille asiakashankinnan ja
liiketoiminnan kasvun kannalta. Yritysten panostaminen markkinointikuvaan
vaikuttaa lisäksi henkilöstön saatavuuteen, jotta yrityksiin hakeutuu osaavia ja
sitoutuneita työntekijöitä. Eräs tapa on ’kasvattaa’ yrityksen sisällä työntekijöitä
opiskelijoista sijaisuuksien kautta vakituisiin työsuhteisiin.
Julkisen sektorin jatkuva muutos vaikuttaa yritystoimintaan. Muutos on jatkuvaa
missä tahansa liiketoiminnassa, ja siten myös sote-alalla tarvitaan jatkuvan muutoksen
hyväksymistä osana normaalia liiketoimintaympäristöä. Tutkimuksessa havaittiin, että
osa yrittäjistä varoo tekemästä mitään kehittämistä odottaessaan sote-uudistuspäätöstä,
joka indikoi asenteellista suhtautumista muutokseen. Yrityksissä on täten tarvetta
yrittäjyysjohtamiselle. Lisäksi yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö tulisi nähdä
toisiaan täydentävänä toimintana, jossa molemmat osapuolet edistävät asiakkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia.
Tutkimuksessa nousi esiin tuen tarve liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen
työtavan kehittämiseen. Tukea tarvitaan osaamis- ja asennoitumiskehittämissä sekä
yrittäjille että koko henkilöstölle. Tämän tutkimuksen yhteydessä kehitetty SoLKItyökalu sote-yritysten liiketoiminnan kehittämisen itsearviointiin on yksi
konkreettinen väline ja tuki yrittäjämäisyyden kehittämiseen (Simunaniemi et al.,
2018). Itsearviointityökalu SoLKI on tärkeä osa hankkeen yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden lisäämiseksi. Se on herättänyt paljon kiinnostusta yli maakunta- ja
toimialarajojen jo hankkeen aika. SoLKI-yökalulle on selkeä tarve, ja se tulee osaltaan
edistämään sote-alan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista soteuudistuksessa.

83

7.1

Toimenpidesuositukset

Tutkimuksen perusteella suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
1.
2.
3.
4.

Julkinen ja yksityinen sektori toistensa täydentäjinä
Liiketoimintaosaamista syvennettävä
Yrittäjyys- ja johtamisosaamista syvennettävä
Jatkuvan muutoksen hyväksyminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistaminen

Seuraavaksi esitellään toimenpidesuositukset yksitellen tarkemmin.
7.1.1

Julkinen ja yksityinen sektori toistensa täydentäjinä

Julkisen sektorin merkittävä rooli sote-yritysten toimintaan näkyy selvästi kaikissa
tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. Yksityinen hoiva-ala koostuu sirpaloituneesta
ryhmästä erilaisia toimijoita (Sosiaalialan Työnantajat. 2013). Tämä voi olla toimialan
kokonaisvaltaisen kehittämisen ja yhteisen edunvalvonnan kannalta haaste.
Esimerkiksi toimialan sisällä saattaa syntyä kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyviä
eturistiriitoja (pieni/suuri toimija, yritys/järjestö, voittoa tuottava/yleishyödyllinen
jne.). Lisäksi yritysten edellytykset toimia esimerkiksi toimialastrategian mukaan
vaihtelevat. Näin ollen toimialan sirpaleisuus itsessään vaikuttaa strategisiin
reunaehtoihin. Palvelumarkkinoiden avaaminen muille kuin julkisille toimijoille
edellyttää tuottajien yhtenäisten hyväksymiskriteerien määrittelyä, jatkuvaa
palveluiden laadun seurantaa sekä kaikkien palveluntuottajien neutraalia kohtelua
(Junnila et al., 2016). NodeHealth-hankkeen (2014-2015) synteesiraportissa
huomautetaan, että keskusteluissa ladataan liikaa toivoa julkisen ja yksityisen sektorin
välisen kanssakäymisen automaattiseen syntymiseen ja oletetaan yhteistyön korjaavan
olemassa olevia palveluntarjonnan puutteita (Johanson et al., 2015). Julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyö tarvitsee tuekseen rakenteita ja pelisääntöjä, jotka
jäsentävät toimijoiden välistä työnjakoa, mutta eivät tukahduta verkostojen kykyä
järjestää omaa toimintaansa uudella tavalla.
Terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa tapahtuvat muutokset voivat tuottaa
jännitteitä organisaation sisällä, sen eri tasoilla, eri ammattiryhmissä ja työn arjessa
(Johanson et al., 2015). Julkisten toimijoiden osallistuminen markkinakilpailuun
tuottaa vastustusta ja voi toimia vallitsevan sääntelyn vastaisesti. Toisaalta yksityisten
palveluiden ulottaminen uusiin sairausryhmiin aiheuttaa jännitteitä yksityisen ja
julkisen sektorin väliseen työnjakoon. Joissain tapauksissa julkiset ja yksityiset
terveyspalveluiden tuottajat välttävät toisiaan jopa tietoisesti, jotta vältytään
toimivaltarajojen ylittämisen aiheuttamilta ristiriidoilta. Omaan toimintaan
keskittyminen tehdään toisinaan kokonaisuuden hahmottamisen kustannuksella.
Terveyshyötyjen tavoittelun tulisi olla perustana tehtäessä muutoksia
terveydenhuollon järjestämiseen (Johanson et al., 2015). Jos julkisen ja yksityisen
sektorin
toisiaan
täydentävä
potentiaali
jätetään
huomioimatta,
ovat
terveydenhuoltouudistukseen
sijoitetut
resurssit
voimavarojen
tuhlausta.
Ongelmallista on, että kuntaomisteisiin terveysyhtiöihin sovelletaan toisinaan julkisen
sektorin sääntelyä ja toisinaan yksityisten yritysten toimintaa ohjaavaa säännöstöä.
Vastaavasti ongelmallista on, että julkisia organisaatioita palvelevat yritykset joutuvat
toisinaan sopeutumaan julkiselle sektorille ominaisiin avoimuuden ja
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yhteiskuntavastuun vaatimuksiin. Julkisyksityistä toimintaa terveydenhuollossa pitäisi
tarkastella omana olemassaolon muotonaan, jottei se jää katveeseen.
Asiakkaan kannalta palveluntuottajan toimintasektorilla ei ensisijaisesti ole
merkitystä, mutta hoitoprosessin linjakkuus edellyttää tiedonkulun sujuvuutta
hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Julkisen ja yksityisen kohtaamista tapahtuu
terveyspalveluissa kaiken aikaa ilman, että asiakas on siitä tietoinen. Julkisyksityistä
yhteistyötä on jo nykyisellään paljon terveydenhuollossa, mutta sitä ei ole jäsennetty
käsitteelliseen muotoon (Johanson et al., 2015). Nämä yhteistyön muodot tulisi tehdä
käsitteellisiksi ja sitä kautta näkyviksi, sillä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö
tulee jatkossa väistämättä lisääntymään. Tulevaisuuden yhteistyö merkitsee
uudenlaisia hybridisiä toimintamuotoja, joissa julkinen ja yksityinen ovat uppoutuneet
toisiinsa ja sulautuneet yhteen niin, ettei julkista ja yksityistä voi enää erottaa erillisiksi
osiksi.
Terveyspalveluihin liittyviä uudistuksia selvittäneen NodeHealth-hankkeen
synteesiraportissa (Johanson et al., 2015) luetellaan lukuisia julkisen ja yksityisen
terveydenhuollon kohtaamisen, kanssakäymisen ja toisiaan viistävyyden erilaisia
muotoja, joita voivat olla täydentävyys, kumppanuus, yhteistyö jollakin spesifillä
rajatulla alueella, sovitut jaetut roolit, kilpailu, haastaminen, kirittäminen,
benchmarking, kannustaminen ja läsnäolo näennäisesti samalla kentällä vailla
kontaktia toiseen. NodeHealth-hankkeen (2014-2015) mukaan terveydenhuollon
verkoston julkisten ja yksityisten toimijoiden kohtaamisesta syntyvät innovaatiot
edellyttävät ainakin seuraavia tekijöitä:
1. Järjestelmän on mahdollistettava uutta luovat ja ennakkoluulottomat kokeilut ja
kohtaamiset terveydenhuollon palveluekosysteemin eri rajapinnoilla.
2. Toimijoiden välillä tulee vallita avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.
3. Toiminnan on oltava avointa ja näyttöön perustuvaa (esimerkiksi hoidon
kustannukset, prosessien läpinäkyvyys, terveyshyödyt ja vaikuttavuus).
4. Toimijoiden on kyettävä sopimaan rooleista, valta- ja vastuusuhteista sekä
innovaation omistajuuteen liittyvistä kysymyksistä.
5. Toimijoille tulee antaa työrauha ja mahdollisuus mahdollisen kehittämishankkeen
loppuunsaattamiseen ja pilotointiin ilman toimintaa rajoittavaa, yksityiskohtaista
poliittista ohjausta tai lyhytkestoista omistajaohjausta yrityksen taholta.
6. Kokeilut ja innovaatiot on kyettävä mallintamaan, tuotteistamaan ja juurruttamaan
jo hankkeen aikana toiminnan jatkuvuuden ja levittämisen takaamiseksi.
7. Innovatiivisissa kokeiluissa on uskallettava ottaa riittävästi riskiä. Tämän
seurauksena luonnollisesti kaikki kokeilut eivät voi olla onnistuneita. Myös
epäonnistumisista tulee raportoida, koska tällaiset kokemukset ovat hyvin tärkeitä
jatkossa – esimerkiksi uusia hankkeita suunniteltaessa.
7.1.2

Liiketoimintaosaamista syvennettävä

Asiakkaan valinnanvapaus, tai pikemminkin valinnanvapauden puute, nousivat esiin
suuressa osa tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien haastatteluita. Yrityksissä
toivotaan, että sote-alueuudistus tuo loppukäyttäjälle aidon mahdollisuuden valita
haluamansa palveluntarjoajan. Sote-uudistuksen selvityshenkilöryhmä julkaisi
toukokuussa 2016 raportin valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen
yksinkertaistamisesta
sote-uudistuksessa
(Brommels
et
al.,
2016b).
Selvityshenkilöryhmä ehdotuksissa nähdään valinnanvapauden merkitsevän erillisten
palvelujen ja niiden tuottajien suurehkoa määrää, jolloin järjestelmässä on toimijoiden
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välistä, toiminnallista integraatiota. Valinnanvapauden toteuttamisessa on siksi
huomioitava palveluntuottajien välinen koordinaatio. Selvityshenkilöt ehdottavat, että
rahoituksessa sovelletaan useampia korvausperiaatteita: a) kiinteä korvaus
väestövastuullisesta toiminnasta, b) laatu- ja vaikuttavuustavoitteiden toteutuessa
maksettava lisärahoitus, c) terveys- ja hyvinvointipoliittisten prioriteettien mukaan
maksettava lisärahoitus, d) pakettihinnoittelu hyvin määritellyissä palveluissa, e)
käyttäjän henkilökohtainen budjetointi ja f) suoriteperusteiset korvaukset. Täysin
yksityisellä rahoituksella ostetuissa palveluissa valinnanvapaus tulee säilymään
nykyisellään riippumatta julkisten palvelujen rahoitusjärjestelyistä (Brommels et al.,
2016a), jolloin täysin yksityisrahoitteiset palvelut tuovat mahdollisuuksia myös
aktiivista kasvua, uusilla liiketoimintamalleilla, etsiville sote-yrityksille.
Sote-uudistuksesta kirjoittaneet asiantuntijat muistuttavat, että asiakkaan
valinnanvapautta laajennettaessa kaikille palveluiden tuottajille tulee antaa yhtäläiset
vaatimukset ja toimintaedellytykset (Junnila et al., 2016). Asiakas tarvitsee vertailun
mahdollistavaa tietoa vaihtoehtoisista tuottajista ja niiden tarjoamista palveluista sekä
palveluiden saatavuudesta ja laadusta. Junnila et al. (2016) suosittavat, että kaikki
palveluntuottajat tulisi jatkossa velvoittaa tuottamaan kansallisesti vertailukelpoista
tietoa asiakkaan valintojen tueksi. Ongelmallista on, että sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset eivät aina tunne muiden organisaatioiden tuottamia palveluita niin hyvin,
että voisivat ohjata asiakkaita valintojen tekemisessä. Jos palveluntuottajat kokevat
toisensa kilpailijoiksi, henkilöstö ei välttämättä kykene neuvomaan asiakasta
neutraalisti. Palvelusetelilakia lukuun ottamatta nykyinen valinnanvapaus ei
suoranaisesti koske sosiaalipalveluita, mutta asiakkaiden tasavertaisen kohtelun vuoksi
tulisi selvittää keinoja lisätä valinnanvapautta myös sosiaalihuollon palveluihin
(Junnila et al., 2016). Jos ja kun asiakkaan valinnanvapautta laajennettaessa
määritellään palveluntuottajien saamat korvaukset etukäteen, muodostuvat
kilpailuvalteiksi hinnan sijaan asiakkaiden kokema laatu, hoidon tulokset sekä potilasja asiakasturvallisuus.
Sote-uudistuksen selvityshenkilöiden esittämä
valinnanvapausmalli on
väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus, johon kuuluu terveyden- ja sosiaalihuollon
palvelut sekä äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa (Brommels et al., 2016b). Ehdotuksen
toteutumisesta ei tätä raporttia kirjoitettaessa ole varmuutta, mutta kilpailussa mukana
pysyäkseen pientenkin yritysten kannattaa seurata valmistelua ja pohtia, kuinka oma
asema voidaan säilyttää ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntää muuttuvassa
toimintaympäristössä. Suunnitelman mukaan sote-keskus voi olla julkisen, yksityisen
tai kolmannen sektorin toimijan ylläpitämä, mutta se on aina luonteeltaan julkinen.
Periaatteessa siis yrityksillä tai yritysryhmällä on mahdollisuus perustaa oma sotekeskus, jonka toimintaa ja rahoitusta julkinen sektori (maakunta) valvoo. Mallissa
valtio päättää ne palvelut, joiden kohdalla asiakkaalla on valinnanvapaus. Maakunta
vastaa palvelun tuottajien kanssa tehtävistä sopimuksista sekä päättää tuottajille
maksettavien korvausten määrästä valtion määrittelemien periaatteiden mukaisesti.
Julkisista varoista maksettava korvaus on sama kaikille tuottajille sektorista
riippumatta. Mallissa raha seuraa asiakasta eli maakunta osoittaa julkisen
rahoitusosuuden asiakkaan valitsemalle tuottajalle. Asiakas valitsee asiointipaikakseen
sosiaali- ja terveyskeskuksen vähintään puoleksi vuodeksi. Sosiaali- ja terveyskeskus
tuottaa määritellyt peruspalvelut, mutta muita julkisrahoitteisia valinnanvapauden
piiriin kuuluvia peruspalveluita tuottavat muut palveluntarjoajat. Selvityshenkilöiden
esittämässä kaksivaiheisen valinnanvapauden mallissa asiakas valitsee sekä sotekeskuksen että peruspalveluiden ulkopuolella olevat valinnanvapauden piiriin
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kuuluvat palvelut. Yritysten kannalta on tärkeää huomata, että korvauksen ollessa sama
kaikille toimijoille nousevat muut tekijät, kuten palvelun laatu, saavutettavuus,
asiakaskokemus ja markkinointi, asiakkaan todellisiksi valintakriteereiksi. Asiakkaan
valinnanvapauden varmistamiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja. Esimerkiksi
puhelinneuvonnan ja sähköisten päätöstä tukevien työvälineiden avulla voidaan tarjota
asiakkaalle tietoa ja tukea (Junnila et al., 2016). On tärkeää varmistaa, että asiakas saa
puolueetonta tukea valinnan tekemiseen myös tilanteessa, jossa palveluntuottajat ovat
toistensa kilpailijoita.
7.1.3

Yrittäjyys- ja johtamisosaamista syvennettävä

Tämän tutkimuksen tuloksista näkyy, että sote-yrittäjät haluavat säilyttää kontrollin ja
päätöksenteon itsellään mahdollisimman pitkään. Samaan aikaan yrittäjät kertovat
kokevansa riittämättömyyden tunnetta yrittäessään yhdistää johtajan ja soteammattilaisen tehtävät. Monet haastatelluista yrittäjistä olivat käyneet ammatillisen
koulutuksensa joitakin vuosia tai vuosikymmeniä aikaisemmin, jolloin yrittäjyyttä ja
henkilöstöjohtamista ei juuri ollut mukana sote-alan koulutuksissa. Tilanne voi olla
erilainen tällä hetkellä tutkintoaan suorittavien osalta, mutta täydennyskoulutuksen
tarve yrittäjäksi ryhtyvillä sote-ammattilaisilla on suuri. Erityisesti liiketoiminnan
strateginen kehittäminen, hinnoittelu ja suunnitelmallinen markkinointi jäävät helposti
muun tekemisen jalkoihin.
Liiketoimintaosaaminen vaikuttaa yritysjohdon mahdollisuuksiin hallita yrityksen
kasvuhaasteita eri kasvuvaiheissa. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin (Työ- ja
elinkeinoministeriö, 2015) mukaan sosiaalipalvelualan yritysten konkursseilla on
useita syitä: kuntien heikko taloudellinen tilanne, joka on ajanut kunnat välillä
lyhytnäköisesti vähentämään ostopalveluja; yrittäjien puutteelliset liikkeenjohtotaidot
varsinkin taloushallinnon-, tuotteistamis- ja hinnoitteluosaamisessa; jaksaminen;
yritysten pieni koko ja neuvotteluvoiman puuttuminen; sekä toimiminen yhden
asiakkaan markkinoilla (Hartman, 2012). Konkurssiin hakeneista yrityksistä valtaosa
on ollut pieniä, alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Yrittäjän tapa
suhtautua ja varautua toimialan muutoksiin vaikuttaa liiketoiminnan selviytymiseen.
Pk-yritysten selviytymisstrategioita selvittäneen tutkimuksen mukaan suomalaisille
teollisuusalan yrityksille on tyypillistä passiivisuus mahdollisuuksien tunnistamisessa,
muutosvastaisuus ja vakauden kaipuu (Taipale-Erävala et al., 2015). Toimialasta
riippumatta myös sote-yrittäjien kannattaa huomioida Taipale-Erävalan et al. (2015)
suositus, että pienissä yrityksissä käännetään katse menneestä tulevaan, jotta uudet
liiketoimintamahdollisuudet tunnistetaan ja niiden avulla liiketoiminnan jatkuvuus
varmistetaan. Yrittäjien tulisi rohkaistua oman osaamisen päivittämiseen muuttuvissa
olosuhteissa sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tunnistamiseen. Varsinkin
uusien, aktiivista kasvua hakevien toimijoiden laajentaminen uusille alueille lisää
nykyisille yrityksille paineita kilpailussa säilymiseksi.
Alexander (2016) on koonnut yhteen neuvoja yrittäjiksi alkaville sairaanhoitajille.
Hän korostaa huolellisesti valmisteltua liiketoimintasuunnitelmaa, jossa lyhyen,
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet on pohdittu realistisesti. Aloitteleva
terveydenhuoltoalan yritys tarvitsee työntekijöitä, joilla on paitsi tehtävään soveltuva
alan koulutus, myös joustavuutta ja potentiaalia kouluttautua lisää uusien tehtävien
mukaan yrityksen kasvaessa. Markkinoinnissa kannattaa olla aktiivinen ja hyödyntää
esimerkiksi sosiaalisen median ilmaiset tai edulliset mahdollisuudet tiedottaa yrityksen
toiminnasta. Sekä yrittäjien että työntekijöiden on tärkeää omaksua muutoksia,
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ymmärtää liiketoiminnan tulonmuodostusta sekä olla joustavia terveydenhuoltoalan
muuttuvia tarpeita kohtaan. Sairaanhoitajien hyvät taidot ihmisten välisessä
viestinnässä ja asiakkaiden kohtaamisessa luovat hyvän pohjan terveydenhuoltoalan
yrittäjyydelle.
7.1.4

Jatkuvan muutoksen hyväksyminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistaminen

Sote-sektorin toiminta tulee muuttumaan väistämättä, kun väestö ikääntyy ja sen myötä
palveluntarpeet muuttuvat. Johanna Nummelin käsitteli vanhuspalveluiden
liiketoimintapotentiaalia tutkimusartikkelissaan (Nummelin, 2005). Hän arvioi, että
tulevat vanhukset ovat keskimäärin vauraampia kuin aiemmat sukupolvet. Samaan
aikaan tosin kuilu varakkaiden ja vähävaraisten vanhusten välillä kasvaa. Hyvin
toimiva yksityinen palvelusektori tuo tarvittavaa joustavuutta vanhuspalveluihin. Ne
vanhukset, joilla on varaa, ovat halukkaita kohottamaan elämänlaatuaan erilaisilla
lisäpalveluilla, jos valinnanvaraa on tarjolla. Palveluiden tarjontaa tulee kohdistaa eri
asiakasryhmien tarpeiden mukaan. Haaste Nummelinin mukaan onkin saada eri
sidosryhmät toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, vaikka taloudelliset ja sosiaaliset
lähtökohdat sekä eettiset näkökulmat ovatkin erilaisia (Nummelin, 2005). Yritysten
kannalta muutokset tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jos niihin osataan
varautua ajoissa ja innovatiivisesti. Jos sote-uudistuksen selvityshenkilöryhmän
ehdotukset menevät läpi, voivat sosiaali- ja terveyskeskukset hoitaa säädetyt
tehtävänsä käyttämällä alihankkijoita ja verkostoitumalla keskenään esimerkiksi
erikoisosaamista koskevissa toiminnoissa (Brommels et al., 2016b). Tämä
mahdollistaisi myös pienempien ja paikallisesti toimivien toimijoiden pääsyn
tuottajarekisteriin. Palvelujen tuottajilla olisi ehdotetussa mallissa mahdollisuus koota
sote-keskusten
ulkopuolella
olevia
muita
peruspalveluja
suuremmiksi
kokonaisuuksiksi ja erilaisten palvelukokonaisuuksien muodostamista kannustetaan.
Maakuntia velvoitetaan järjestämään uusia ratkaisuita hakevia konseptikilpailutuksia,
joilla vähintään tietty määrä toiminnasta annetaan yksityisen ja kolmannen sektorin
kehitettäviin ratkaisuihin. Julkisrahoitteiset asiakasmaksut ja tuottajille maksettavat
korvaukset ovat samoista palveluista valtakunnallisesti samat.
Palvelumarkkinoiden avautuessa muille kuin julkisille toimijoille pienempien
palvelukokonaisuuksien etuna on, että niissä voidaan helpommin soveltaa
palvelusetelejä ja henkilökohtaisia budjetteja (Junnila et al., 2016). Pieniä
kokonaisuuksia on myös helpompi toteuttaa harvaan asutuilla alueilla. Toisaalta
laajojen palvelukokonaisuuksien etuna on, että useita palveluita käyttävien asiakkaiden
palvelut voidaan organisoida toimiviksi palveluprosesseiksi.
NodeHealth-hankkeessa
nostettiin
esiin
julkisyksityisen
terveydenhuoltojärjestelmän lähivuosien keskeisimmät kehittämishaasteet (Johanson
et al., 2015). Yksityisten palveluntuottajien kannalta mainittavia kehittämissuosituksia
ovat muun muassa uuden digitaalisen ja kasvokkain tapahtuvan yhteistyön
koordinoiminen sekä yliammatillisten osaamistaitojen, kuten talous- ja
liiketoimintaosaaminen, tarve. Uusien innovaatioiden käyttöönotto tulee varmistaa
ammattikuntien sisällä, tiimeissä ja organisaatioissa.
Perustuen tutkimuksessa tehtyihin haastatteluihin ja liiketalouden kirjallisuuteen,
hankkeessa on kehitetty sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan
itsearviointityökalu SoLKI (Simunaniemi et al., 2018). SoLKI työkalun avulla yrittäjä
voi itse arvioida yrityksensä keskeisten osa-alueiden kypsyystasoja sekä tunnistaa
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valmennustarpeita liiketoiminnan kehittämiseksi. Arvioitavia ydinprosesseja on viisi:
Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, Markkinointi ja myynti, Palvelujen
toteutus, Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen sekä Jatkuvan kehittämisen kulttuuri.
Arviointi voidaan tehdä yhden tai useamman ydinprosessin osalta kerrallaan.
Jokaista ydinprosessia arvioidaan kuuden osa-alueen avulla: Toiminnan tila,
Henkilökunnan tiedot, taidot, kokemus ja asenne, Toiminnan johtaminen ja hallinta,
Digitalisaation hyödyntäminen sekä Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Näille osa-alueille
tyypillisiä toimintoja arvioidaan kolmella kypsyystasolla: ”kädestä suuhun”,
pääpiirteittäin hallinnassa tai ennakoivasti hallinnassa. Vaikka SoLKI on tarkoitettu
yrittäjän itsearviointiin, tuloksia ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä suositellaan
käytäväksi läpi oman yritysneuvojan kanssa.
7.2

Ehdotukset jatkotutkimuksille

Tutkimuksen yhteydessä nousi esille seuraavia aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita
ehdotamme jatkotutkimuksien aiheiksi.
Kun haastateltuja yrityksiä verrattiin palveluyritysten kasvuvaihekehykseen,
huomattiin, että monipuolistuvan kasvun vaiheen saavuttaneita yrityksiä oli
tutkimuksessa mukana vain pari, joten pidemmälle toimintaansa kehittäneitä yrityksiä
olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin myös neljännen kehitysvaiheen oletusten
arvioimiseksi.
Tutkimuksissa havaittiin myös sosiaalialan yritysten yrittäjillä ja johtotehtävissä
toimivilla henkilöillä puutteita liikkeenjohdollisessa koulutuksessa ja osaamisessa.
Yrityksen kasvuun liittyvässä tutkimuksessa nousi esille kysymys, eroavatko yrityksen
kasvuun liittyvät tavoitteet yrittäjän oman koulutustaustan perusteella. Aiempina
vuosikymmeninä opiskelleet henkilöt eivät juuri ole saaneet yrittäjyyteen ja
johtajuuteen ohjaavaa koulutusta, mutta tilanne on erilainen nyt valmistuvien kohdalla.
Yrittäjyyskoulutuksen vaikutusta sote-alan ammattilaisten yrittäjyyteen olisi siten
mielenkiintoista tutkia tarkemmin.
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