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YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

• Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää sosiaali-, terveys- ja 
hyvinvointiyritysten toimintaa ja tietoisuutta omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista 
Itä-Uudenmaan alueella.

• Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina lokakuussa 2014.

• Kohderyhmän muodostivat sosiaali-, terveys ja hyvinvointialan yritykset Itä-
Uudenmaan alueella. 

• Tutkimus perustuu 100 vastaukseen.

• Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset 
esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb® -järjestelmässä.
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KUILUANALYYSIN KUVAUS

• Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan 
tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut 
vastaamaan vastaajien odotuksiin. 

• Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin 
arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on 
vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. 
Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja 
merkitysarvosanan erotusta (kuilua).

• Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa 
onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla 
ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat 
tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle 
vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. 

• Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen 
luokkaan seuraavasti: 

• Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi 

• Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 - -0,9 

• Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi

• Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko 
negatiivinen kuilu.
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TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA

• 11 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja kaksi 
kolmesta pyrkii säilyttämään nykyisen asemansa kasvamalla.

• Kuusi yrityksistä kertoo olevansa suunnittelemassa omistajanvaihdosta 
lähitulevaisuudessa. Heistä valtaosa kokee tarvitsevansa tukea omistajanvaihdokseen 
liittyviin käytännön asioihin.

• Vastaajat pitävät tärkeimpinä toiminnan tekijöinä yritystoimintansa kehittymisen 
kannalta alan lainsäädännön osaamista sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua ja 
markkinointia. Työvoiman osaaminen ja saatavuus arvioitiin keskimäärin vähinten 
tärkeiksi kehittymisen tekijöiksi.

• Suhteessa tekijöiden tärkeyteen Itä-Uudenmaan alue on vastaajien mielestä 
onnistunut parhaiten työvoiman osaamisen ja saatavuuden suhteen. 

• Eniten kehitettävää yrityksillä olisi omassa onnistumisessaan suhteessa tekijän 
tärkeyteen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ja hinnoittelun sekä 
uusasiakkuushankinnan osalta.

• Yrityksen kasvun esteiksi samoista tekijöistä useimmiten valittiin tuotteiden ja 
palveluiden markkinointi sekä uusasiakkuushankinta. Myös taloushallintoon liittyvän 
osaamisen kehittäminen, konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja 
kehitykselle sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu mainittiin useasti.

• 27 prosenttia vastaajista oli kuullut mestari-kisällimallista omistajavaihdokseen liittyen 
ja 15 prosenttia vastaajista piti sitä kiinnostavana mallina tiedon ja osaamisen 
siirtämiseksi omassa yrityksessään.

• 8 prosenttia vastaajista toimii palvelusetelituottajana ja hiestä 88 prosenttia arvioi 
palvelusetelituottajana olemisen vaikuttaneen jossain määrin tai merkittävästi 
yrityksensä liikevaihtoon. 
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
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KUNTA 2014

Askola 3,0% (3)

Lapinjärvi 1,0% (1)

Loviisa 5,0% (5)

Myrskylä 7,0% (7)

Porvoo 84,0% (84)

Yhteensä 100,0% (100)

TOIMIALA 2014

Fysioterapia 16,0% (16)

Hammaslääkäripalvelut 5,0% (5)

Ikääntyneiden palveluasuminen 2,0% (2)

Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 15,0% (15)

Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 3,0% (3)

Kuvantamistutkimukset 1,0% (1)

Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 6,0% (6)

Lasten päiväkodit 1,0% (1)

Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkärip 5,0% (5)

Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 4,0% (4)

Muu terveyspalvelu 41,0% (41)

Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisil 1,0% (1)

Yhteensä 100,0% (100)

KIELI 2014

suomi 98,0% (98)

ruotsi 2,0% (2)

Yhteensä 100,0% (100)

LIIKEVAIHTOLUOKKA 2014

0 - 199 999 82,9% (68)

200 000 - 399 999 9,8% (8)

400 000 - 999 999 6,1% (5)

1 000 000 - 1 999 999 1,2% (1)

Yhteensä 100,0% (82)

RATING 2014

AAA  (Korkein luottoluokitus) 3,0% (3)

AA  (Hyvä luottokelpoisuus) 11,0% (11)

A  (Luottokelpoinen) 62,0% (62)

B  (Epätyydyttävä) 2,0% (2)

C  (Luotonantoa ei puolleta) 1,0% (1)

AN  (Toiminta uutta) 14,0% (14)

Ei Rating (tiedot puutteelliset tai ristiriitaiset) 7,0% (7)

Yhteensä 100,0% (100)

HENKILÖSTÖLUOKKA 2014

1 - 4 henkilöä 93,0% (93)

5 - 9 henkilöä 3,0% (3)

10 - 19 henkilöä 2,0% (2)

20 - 49 henkilöä 2,0% (2)

Yhteensä 100,0% (100)
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YRITYKSEN NYKYTILANNE
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Miten kuvailisit yrityksenne nykyistä tilannetta?

Jos yrityksen toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana, miksi?
• Kunta ei tue eikä kuuntele pieniä yrittäjiä, isot jyrää pienet alta.
• Lopettelen toimintaa siirtyäkseni eläkkeelle.
• Olen lopettanut yritykseni ja toimin nykyisin julkisella puolella lääkärinä.
• Olen lopettanut ammatinharjoittamisen, asiakasvirta ei riittänyt toimeentulon takaamiseen.
• Sain hermovaurion, enkä voi ainakaan pariin vuoteen käyttää käsiäni. Toiminta ei välttämättä lopu, vaan liikevaihto saattaa 
myös vähentyä väliaikaisesti tai pysyvästi. Se selviää sitten kun nähdään, onnistuuko kuntoutumiseni.
• Sain työterveyshuollosta puolipäivätöitä.
• Olen nyt muissa töissä, eikä yrityksellä ole toimintaa. Perustin yrityksen siltä varalta että jos työ loppuu, mutta tällä hetkellä 
näyttää hyvältä ja töitä riittää. Jos tilanne muuttuu, niin otan yrityksen taas käyttöön. Vastaus on siis: liikevaihto vähenee 
väliaikaisesti tai pysyvästi, tai toiminta loppuu kokonaan, sitä ei vielä tiedä miten myöhemmin käy.
• Toiminta loppuu Itä-Uudenmaan alueella, koska muutan Varsinais-Suomeen. Jatkan yrityksen toimintaa samalla tavalla 
uudella paikkakunnalla.

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 11,0% (11)

pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 66,0% (66)

yrityksemme liikevaihto tulee vähenemään väliaikaisesti 7,0% (7)

yrityksemme liikevaihto jää pysyvästi pienemmäksi 8,0% (8)

yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 8,0% (8)
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OMISTAJANVAIHDOKSEN SUUNNITTELEMINEN
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Onko yrityksessänne suunnitteilla omistajanvaihdosta lähitulevaisuudessa?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 6,0% (6)

ei 94,0% (94)

Jos kyllä, milloin omistajanvaihdos on suunnitteilla tehdä?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

seuraavan vuoden aikana 20,0% (1)

1-3 vuoden aikana 20,0% (1)

4-5 vuoden aikana 60,0% (3)
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OMISTAJANVAIHDOKSEN SUUNNITTELEMINEN
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Jos omistajanvaihdos suunnitteilla: Onko kyseessä…

Jos omistajanvaihdos suunnitteilla: Onko yritystoiminnalle jo tiedossa jatkaja?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

yrityskauppa 83,3% (5)

sukupolvenvaihdos 16,7% (1)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 33,3% (2)

ei 66,7% (4)
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TUEN TARVE OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYEN
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Jos omistajanvaihdos suunnitteilla: Koetko, että yrityksenne tarvitsee tukea omistajanvaihdokseen liittyviin 
käytännön asioihin?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 66,7% (4)

ei 33,3% (2)

Kaikki vastaajat, jotka kertoivat kokevansa yrityksen tarvitsevan tukea omistajanvaihdokseen liittyviin käytännön 
asioihin, näkivät tarpeen kohdistuvan kaikkiin osa-alueisiin:
• yrityskaupan kokonaisuuteen perehtyminen (mm. lainsäädäntö)
• yrityskaupan prosessin ja rakenteen suunnittelu 
• valmistautumisvaiheen verosuunnittelu
• tarvittavien lomakkeiden ja ilmoitusten tekeminen
• yrityksen arvon määrittäminen
• pätevän yritystoiminnan jatkajan löytäminen (yrityskauppatilanteessa)
• tiedon siirtäminen uudelle omistajalle
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TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS
Asteikko: 
1 = ei merkitystä … 
5 = erittäin tärkeä
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5max

Alan lainsäädännön osaaminen, 99 kpl   

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu, 99 kpl   

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi, 99 kpl   

Uusasiakkuushankinta, 99 kpl   

Taloushallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen, 99 kpl   

Merkittävät asiakkaat seudulla, 99 kpl   

Konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja kehitykselle, 99 kpl   

Yritystoimintaan tarjottavat tuet ja rahoitusmahdollisuudet, 99 kpl   

Työvoiman osaaminen, 99 kpl   

Työvoiman saatavuus, 99 kpl   

4,6

4,6

4,3

4,0

4,0

3,7

3,6

2,7

2,0

1,9
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TOIMINNAN TEKIJÖIDEN KUILUANALYYSI
Mitä suurempi tekijän 
negatiivinen kuiluarvo 
on, sitä heikommin 
tekijässä ollaan 
onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: 
negatiivinen kuilu on 
alle 0,5 yksikköä tai 
kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -
tekijät: negatiivinen 
kuilu on 0,5 - 0,9 
yksikköä.
Kriittiset tekijät: 
negatiivisen kuilun 
arvo on vähintään 1,0 
yksikköä.
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5max

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi, 99 kpl   

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu, 99 kpl   

Uusasiakkuushankinta, 99 kpl   

Alan lainsäädännön osaaminen, 99 kpl   

Taloushallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen, 99 kpl   

Konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja kehitykselle, 99 kpl   

Merkittävät asiakkaat seudulla, 99 kpl   

Yritystoimintaan tarjottavat tuet ja rahoitusmahdollisuudet, 99 kpl   

Työvoiman osaaminen, 99 kpl   

Työvoiman saatavuus, 99 kpl   

4,3

4,6

4,0

4,6

4,0

3,6

3,7

2,7

2,0

1,9

-0,8

-0,7

-0,5

-0,4

-0,3

-0,1

0,2

0,3

1,1

1,2
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VERTAILU KUNNAN MUKAAN
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Mitä suurempi tekijän 
negatiivinen kuiluarvo 
on, sitä heikommin 
tekijässä ollaan 
onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: 
negatiivinen kuilu on 
alle 0,5 yksikköä tai 
kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -
tekijät: negatiivinen 
kuilu on 0,5 - 0,9 
yksikköä.
Kriittiset tekijät: 
negatiivisen kuilun 
arvo on vähintään 1,0 
yksikköä.

TOIMINNAN TEKIJÄT

Oman yrityksen toimintaan liittyvät tekijät

Alan lainsäädännön osaaminen

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Uusasiakkuushankinta

Taloushallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen

Konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja kehitykselle

Keskiarvo

Itä-Uudenmaan alueeseen liittyvät tekijät

Työvoiman saatavuus

Työvoiman osaaminen

Merkittävät asiakkaat seudulla

Yritystoimintaan tarjottavat tuet ja rahoitusmahdollisuudet

Keskiarvo

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=100

-0,4

-0,7

-0,8

-0,5

-0,3

-0,1

-0,47

1,2

1,1

0,2

0,3

0,70

0,00

Askola
N=3

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,33

2,0

-0,5

1,5

-0,5

0,62

0,45

Lapinjärvi
N=1

1,0

-1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,33

1,0

1,0

0,0

1,0

0,75

1,10

Loviisa
N=5

-0,6

-0,8

-1,6

-0,4

0,2

-0,6

-0,63

-0,8

-0,8

1,2

0,0

-0,10

-0,42

Myrskylä
N=7

-0,1

-0,6

-0,4

-0,6

0,0

-0,4

-0,36

1,0

1,0

0,0

0,4

0,61

0,03

Porvoo
N=84

-0,4

-0,7

-0,8

-0,6

-0,4

-0,1

-0,50

1,3

1,3

0,1

0,4

0,76

0,00
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VERTAILU OMISTAJANVAIHDOKSEN 
SUUNNITTELEMISEN MUKAAN

17

Mitä suurempi tekijän 
negatiivinen kuiluarvo 
on, sitä heikommin 
tekijässä ollaan 
onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: 
negatiivinen kuilu on 
alle 0,5 yksikköä tai 
kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -
tekijät: negatiivinen 
kuilu on 0,5 - 0,9 
yksikköä.
Kriittiset tekijät: 
negatiivisen kuilun 
arvo on vähintään 1,0 
yksikköä.

TOIMINNAN TEKIJÄT

Oman yrityksen toimintaan liittyvät tekijät

Alan lainsäädännön osaaminen

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Uusasiakkuushankinta

Taloushallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen

Konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja kehitykselle

Keskiarvo

Itä-Uudenmaan alueeseen liittyvät tekijät

Työvoiman saatavuus

Työvoiman osaaminen

Merkittävät asiakkaat seudulla

Yritystoimintaan tarjottavat tuet ja rahoitusmahdollisuudet

Keskiarvo

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=100

-0,4

-0,7

-0,8

-0,5

-0,3

-0,1

-0,47

1,2

1,1

0,2

0,3

0,70

0,00

kyllä
N=6

-0,4

-1,0

-1,8

-1,0

-0,8

-0,8

-0,97

-1,6

-1,0

-0,4

0,2

-0,70

-0,86

ei
N=94

-0,4

-0,7

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

-0,44

1,3

1,2

0,2

0,3

0,78

0,05
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SUURIMMAT KASVUN ESTEET
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Mitkä tekijöistä ovat mielestäsi suurimmat kasvun esteet yritystoimintanne kannalta?  Valitse kaksi merkittävintä:

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

alan lainsäädännön osaaminen 8,0% (4)

tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu 18,0% (9)

tuotteiden ja palveluiden markkinointi 40,0% (20)

uusasiakkuushankinta 38,0% (19)

taloushallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen 26,0% (13)

konkreettisten tavoitteiden laadinta yrityksen kasvulle ja kehitykselle 20,0% (10)

työvoiman saatavuus 10,0% (5)

työvoiman osaaminen 8,0% (4)

merkittävät asiakkaat seudulla 4,0% (2)

yritystoimintaan tarjottavat tuet ja rahoitusmahdollisuudet 20,0% (10)
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MESTARI-KISÄLLIMALLIN TUNTEMINEN
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Onko mestari-kisällimalli sinulle tuttu omistajanvaihdokseen liittyen?

Oletko kiinnostunut ottamaan ammattikorkeakouluopiskelijoita mestari-kisällimalliseen harjoitteluun?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 27,3% (27)

ei 72,7% (72)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 14,3% (14)

en 85,7% (84)
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100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

erittäin mielenkiintoinen 7,1% (7)

melko mielenkiintoinen 8,1% (8)

ei lainkaan mielenkiintoinen 84,8% (84)

KIINNOSTUS MALLIA KOHTAAN

20

Kuinka kiinnostavana koet mestari-kisällimallin tiedon ja osaamisen siirtämiseksi yrityksessänne?

Otteita perusteluista:
Ei lainkaan mielenkiintoinen:
• Työskentelen yksin, en voi ottaa harjoittelijoita.

• Minulla ei ole tarvetta osaamisen siirtämiseen.

• Tämän ammatin osaamista ei voi siirtää mestari-kisällimallilla.

• Mielestäni se olisi liian hankala ja kallis systeemi meidän 

toiminnassa.

• Minulle asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.

• Kyseinen malli ei sovellu minun toimintaan. 

• Omasta mielestäni en ole opettajatyyppiä.

• Teen terapiatyötä, ja se on arkaluontoista.

• Minulla on pieni tila, johon ei mahdu kuin asiakas ja minä.

• Malli sopisi muuten, mutta alani on kehittynyt hirveästi, enkä 

ole pysynyt kehityksessä mukana. Siksi mallia ei voi käyttää.

• Teen työtä yksin. Harjoittelijoita en voi ottaa, tämä ei edes ole 

ammattikorkeakoulun ala.

Melko / erittäin mielenkiintoinen:
• Haluan, että yritystoiminnan jatkaja saa konkreettista tietoa 

alan yrittämisestä.

• Kun yrityskauppa tulee ajankohtaiseksi, niin pidän tätä mallia 

yhtenä vaihtoehtona.

• On hienoa, että tämä vanha malli on taas ajankohtainen. 

Tämä on hyvä tapa siirtää osaamista ja tietoa.

• Malli on erittäin mielenkiintoinen, ja me teemmekin sitä, 

vaikkemme sitä tuolla nimellä markkinoi.

• Malli on melko mielenkiintoinen. Jos yritykseni olisi isompi, 

voisin ottaa opiskelijoita harjoitteluun, ehkä joskus se on 

mahdollista.

• Malli on hyvin soveltuva, ja meillä on ollutkin opiskelijoita 

harjoittelussa.

• Malli on ihan mielenkiintoinen ja soveltuva tälle suuhygienian 

alalle.
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PALVELUSETELITUOTTAJANA TOIMIMINEN
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Toimiiko yrityksenne seudulla palvelusetelituottajana?

Jos kyllä, onko palvelusetelituottajana oleminen vaikuttanut yrityksenne liikevaihtoon?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 8,1% (8)

ei 91,9% (91)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä, merkittävästi 25,0% (2)

kyllä, jossain määrin 62,5% (5)

ei lainkaan 12,5% (1)
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100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

erittäin hyvin 44,4% (44)

melko hyvin 49,5% (49)

melko heikosti 6,1% (6)

LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMINEN
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Kuinka hyvin arvioit tuntevasi alan lainsäädäntöä?

Millä keinoin alan lainsäädäntöä voitaisiin tehdä 
tunnetummaksi yritysten keskuudessa?
• Koulutuksen järjestäminen ja siitä tiedottaminen riittävän 
ajoissa.
• Minulle sopii iltakurssi, jossa paneudutaan yleisiin alan 
lainsäädännön kysymyksiin.
• Alan lainsäädäntö on omanlaisensa viidakko. Käytännön 
koulutukset aiheeseen face-to-face -menetelmällä olisi hyvä 
tapa.
• Esimerkiksi niin että kaikki tai lähes kaikki tieto löytyisi 
samasta paikasta siitä kunnasta, jossa yritykset toimivat. Yksi 
tietty paikka helpottaisi asiaa.
• Ainakin niille, jotka suunnittelevat aloittamista alalla, pitäisi 
suunnata informaatiota. Kun itse olimme aloittamassa, emme 
saaneet tietoa ja sitä oli hyvin vaikea löytää.
• Tietoiskut siitä mitä uutta nyt on olisivat paikallaan. Pitkiin 
koulutuksiin ei monilla ole aikaa, mutta puolen päivän tai koko 

päivän tietoiskut siitä, mikä on muuttunut tai muuttumassa, 
olisivat hyviä. Sote on iso mullistus, emmekä vielä tiedä miten 
se vaikuttaa.
• Yksi keino olisi sähköinen palveluportaali, jossa voisi esittää 
kysymyksiä yksilöidysti. Näin ei tarvitsisi käyttää aikaa koko 
koulutuspakettiin.
• Olisi hyvä, jos jonkun instanssin kautta tulisi esimerkiksi 
sähköpostia lainsäädännön muutoksista, jotka vaikuttavat 
alaan.
• Miksei voisi olla niin, että kun nähdään että tämän alan yritys 
on perustettu, niin tulisi "Muistathan" -tyyppinen 
sähköpostiviesti sosiaali- ja terveysalan yrityksille. Tai kun käy 
Posintrassa alkukartoituksessa, niin annettaisiin linkki jossa 
muistutettaisiin, mikä on tärkeää ja kerrottaisiin tämän alan 
yrittäjille tärkeitä asioita.
• Alan lainsäädännön ja asioiden tulisi olla julkisuudessa esillä, 
koska se on potilaiden etu.
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YHTEYDENOTTOTOIVEET
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Oletko kiinnostunut osallistumaan 
Posintran järjestämään 
valmennukseen?

Haluatko, että Posintra on sinuun 
yhteydessä antamasi palautteen 
johdosta?

Haluatko tiedotteen tutkimuksen 
tuloksista sähköpostitse?

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä 31,0% (31)

ei kiitos 69,0% (69)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä, sähköpostitse 15,0% (15)

kyllä, puhelimitse 3,0% (3)

ei kiitos, yhteydenotto ei ole tarpeellinen 82,0% (82)

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

kyllä, olen kiinnostunut ja haluan asiasta lisätietoa sähköpostilla 36,0% (36)

kyllä, olen kiinnostunut ja haluan asiasta lisätietoa puhelimitse 1,0% (1)

ei, en ole kiinnostunut 63,0% (63)



Johtopäätökset ja 
suositukset

1. Yleistä tutkimuksesta

2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

3. Vastaajien taustatiedot

4. Tutkimuksen tulokset

5. Johtopäätökset ja suositukset
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

• Omistajanvaihdosta suunnittelevat yritykset arvioivat alueen ja yrityksen itsensä onnistumista 
kriittisemmin kuin ne vastaajat, jotka eivät suunnitelleet omistajanvaihdosta.

• Suurimmat erot olivat alueeseen liittyvissä tekijöissä: työvoiman saatavuus ja osaaminen 
(ryhmien välisten arvioiden kuiluarvosanoissa oli yli kahden yksikön erot)

• Omistajanvaihdosta suunnittelevat olivat kriittisiä myös oman yrityksen toimintaan 
tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ja hinnoittelun sekä uusasiakkuushankinnan osalta.

• Onnistuneina tekijöinä pidettiin myös heidän keskuudessaan yritystoimintaan tarjottavia 
tukia ja rahoitusmahdollisuuksia, merkittäviä asiakkaita seudulla sekä alan lainsäädännön 
tuntemista.

• Suurimmat haasteet kasvussa liittyivät markkinointiin ja uusasiakkuushankintaan

• 15 prosenttia vastaajista arvioi mestari-kisällimallin kiinnostavana oman yrityksensä näkökulmasta. 
Monet vastasivat ettei malli toimi heidän alallaan (esim. hammaslääkärit, terapeutit) tai sovi heidän 
toimintaansa tai että asia ei ole tarpeellinen tai ajankohtainen. 

• Vastaajat kokivat tuntevansa lainsäädäntöä pääosin hyvin ja löytävänsä itse tarvittavat tiedot. 
Lyhyitä tietoiskuja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista kuitenkin toivottiin.

• Aihe herätti vastaajissa runsaasti kiinnostusta:

• yli kolmasosa vastaajista halusi lisätietoa Posintran ryhmävalmennuksesta

• 18 vastaajaa toivoi yhteydenottoa Posintralta

• lähes kolmasosa vastaajista toivoi tiedotetta tutkimukset tuloksista
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SUOSITUKSET

Suositukset tutkimusaineistoon perustuen

• Kohdennettu tiedottaminen omistajanvaihdoksiin liittyen: Selvitystyön perusteella omistajanvaihdos 
on suunnitteilla ainoastaan kuudessa prosentissa haastatelluista yrityksistä. Koska 
omistajanvaihdos on lähivuosina melko harvoissa yrityksissä ajankohtainen, on syytä kohdentaa ja 
keskittää tiedottamista, neuvontaa ja ohjaamista erityisesti niihin yrittäjiin, jotka kokevat 
omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen. Kohdennettu tiedottaminen sisältää konkreettista 
tietoa omistajanvaihdokseen liittyvistä käytännön asioissa. On myös tarpeellista nimetä ja tiedottaa 
yrittäjille kontakti- ja yhteyshenkilöstä, johon omistajanvaihdosta harkitsevat voivat ottaa yhteyttä. 

• Yrittäjille suunnatun tietopaketin sisältö ja hyödyntäminen: Yrittäjillä on tarpeen saada tietoa 
erityisesti verotukseen ja lainsäädäntöön liittyvistä asioista, ja näihin teemoihin tulisi keskittyä 
yrittäjille suunnatussa tietopaketissa. Tietopaketista ja sen sisällöstä on syytä tiedottaa alueen 
yrittäjille laajasti. Tietopaketin hyödyntämistä voidaan tehostaa pitämällä sitä pysyvästi esillä 
kuntien ja Posintran nettisivuilla.

• Mestari-kisällimallin hyötyjen esittäminen: Mestari-kisällimallin tuntemus on selvityksen perusteella 
melko heikkoa eikä sen hyötyjä mielletä täysmääräisesti. Malli on keskeinen onnistumisen tekijä 
omistajanvaihdoksiin liittyen, joten on syytä tiedottaa ja levittää mallista saatuja hyötyjä tiivisti ja 
selkeästi.
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SUOSITUKSET

Suositukset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen yrittäjyyteen perustuen

• Tiedottaminen tulevista muutoksista ja keskeisistä yrittäjyyteen vaikuttavista asioista: Erityisesti 
tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee muuttamaan palveluiden 
järjestämistä ja toteuttamista, joten yrittäjillä tulee olemaan tähän liittyen selkeitä tietotarpeita 
jatkossa. Myös hankintalain kokonaisuudistus (voimaan vuonna 2016) luo tarpeita tiedon 
levittämiseen.

• Hyvinvointialan yrittäjyyden keskeisiin muutoksiin varautuminen: Jatkossa on entistä tärkeämpää 
vahvistaa verkostomaisen työotteen kehittämistä (muun muassa pienyrittäjien välinen yhteistyö 
tarjouskilpailuissa) sekä digitaalisen toimintaympäristön hyödyntämistä. Erityisesti tietoteknisten 
ratkaisujen hyödyntäminen luo uusia yrittäjyysmahdollisuuksia ja sen avulla on mahdollista 
tavoittaa uusia asiakaskuntia. Teknologisten ratkaisujen käyttö vaatii ammatillista erityisosaamista 
ja muutoksia palvelujen toteuttamisessa.
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