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Kommunalin KNS-konferenssiraportti Yksityiset toimijat 
julkisella sektorilla 2019 

Kuinka suuri osa julkisista hyvinvointipalveluista Ruotsissa on ulkoistettu 
yksityisille toimijoille?  

Taustaa 
1990-luvulta alkaen yhä suurempi osa Ruotsin verovaroin rahoitetuista hyvinvointipalveluista on 
osakeyhtiöiden tuottamia. Yksityisten palveluntuottajien osuus on kasvanut varsinkin 2000-luvun 
aikana. Alueellinen variaatio on kuitenkin suurta. Niin myöhään kuin vuonna 2012 oli Ruotsissa 
kuntia joissa ei ollut ainuttakaan yksityistä hoiva- tai terveyspalveluyritystä, joka olisi tuottanut 
verovaroin rahoitettuja hyvinvointipalveluita, samaan aikaan kuin toisissa kunnissa oli vain muutamia 
julkisen sektorin palvelutuottajia.  Vuonna 2013 97 prosenttia Täbyn kunnan päiväkotilapsista olivat 
hoidossa yksityisissä (osakeyhtiö tai kolmannen sektorin toimija) päiväkodeissa, kun taas pohjois-
Upplannissa sijaitsevassa Tierpin kunnassa ei ollut ainuttakaan yksityistä päiväkotia. Yleisesti ottaen 
suurkaupunkialueilla ja oikeistopuoluejohtoisissa kunnissa on useammin yksityisiä palvelutuottajia. 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 
Vuonna 2004 maakäräjät1 hankkivat 9 prosenttia hoivapalveluista (perusterveydenhuolto ja 
erikoissairaanhoito) yksityisiltä yrityksiltä. Vuonna 2014 osuus oli 13 prosenttia. 
Terveydenhoitosektoria, aivan kuten koulu- ja vanhustenhoitosektoria dominoivat muutamat suuret 
konsernit. Kolme suurinta toimijaa, Capio, Praktikertjänst ja Aleris vastasivat yhteensä 51 prosentista 
määkäräjien terveydenhoitopalveluhankinnoista. Vuosien 2007 ja 2011 välillä yksityisten yritysten 
osuus hoivapalveluiden tuottajista nousi 28 prosentista 40 prosenttiin. 
 
Hoiva 

Yksityiset yritykset tuottivat kunnallisen 
hoivasektorin palveluntuotannosta vuonna 
2014 15 prosenttia (vanhustenhuollosta 22 %, 
2018). Kunnalliseen hoivasektoriin kuuluu 
vanhustenhoito, yksilö- ja perhetukipalvelut 
(mukaanlukien päihdetukipalvelut), 
vammaisten tukipalvelut, työllistymiseen 
tähtäävät palvelut ja pakolaisten 
vastaanottopalvelut. 
 
 
 
 

Kuva 1. Yksityisten palveluntuottajien osuus vuosina 1995, 2005 ja 2015: Tukholman lääni ja muu Ruotsi2. 
 

                                                             
1
 Maakäräjät tai ”alueet” (landsting och regioner) ovat vastuussa terveydenhuollon järjestämisestä, kunnat ovat vastuussa esim. 
vanhustenhoidosta, lasten päivähoidosta ja koulusta. Alueita säätelevät eri lainsäädännöt – kuntien järjestämiä palveluita 
sosiaalilaki (socialtjänstlagen) ja maakäräjien / alueiden terveyden‐ ja sairaanhoitolaki (hälso‐ och sjukvårdslagen). Kunnilla ja 
maakäräjillä on myös muita vastuualueita.  
2 Kaikki vanhusten asumispalvelut ovat kunnan tuottamia 2/3 kunnista, kaikki kotipalvelu on kunnan tuottamaa noin puolessa 

ruotsalaisista kunnista. 
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Aivan kuten sairaanhoitosektori on hoiva-ala keskittynyt muutaman toimijan käsiin (Attendo, 
Humana, Ambea, Frösunda, Team Olivia, Förenade Care). Erityisesti kotipalveluyrityksiä on paljon, 
mahdollisesti koska alalla on matalat kiinteät kustannukset ja matala palkkataso. Myös hoiva-alalla on 
suuria alueellisia eroja yksityisten yritysten määrässä (ks. Kuva 1). 
 
Koulu ja lastenhoito 
Lukuvuonna 2017/18 noin joka neljäs ruotsalainen lukio-oppilas kävi yksityistä koulua (noin 92 000 
oppilasta). Peruskoulun osalta vastaava osuus oli 15 prosenttia (noin 156 000 oppilasta) ja 
päivähoidon noin 20 prosenttia (noin 100 000 lasta). Yksityisistä päiväkodeista suurin osa on 
yhtiömuodoltaan taloudellisia yhdistyksiä (ekonomisk förening), peruskoulun yksityisistä toimijoista 
suurin osa on yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä (2/3). Yksityisistä lukioista 85 prosenttia olivat 
osakeyhtiöomisteisia. 
 
Kommunalin jäsenistö 
23 prosenttia Kommunalin jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla3.  
Päiväkoti/koulu 14 % 
Vanhustenhoito 13 % 
Terveyden- ja sairaanhoito 12 % 
 
Ambea ja Aleris  
Ambea omistaa ennen kaikkea hoiva- ja palveluasumisen yksiköitä, kun taas Aleris on tarjonnut sekä 
hoiva- että sairaanhoitoalan palveluita, kuten erikoissairaanhoidon röntgenpalveluita ja hoiva-
asumispalveluita. Jatkossa Aleris tulee keskittymään pelkästään sairaanhoitoon (erikoissairaanhoito, 
röntgenpalvelut), ja Ambeasta tulee suurin toimija palveluasumisen alalla. Tällä hetkellä Ambea on 
suurin toimija yksityisellä hoiva-alalla ja omistaa noin 500 palveluyksikköä Ruotsissa. Ambean eri 
toimialat kulkevat eli toiminimien alla: Vardaga (aiemmin Carema), Nytida, Lära ja Klara. Ambean 
liikevaihto on 5,9 miljardia kruunua ja Aleriksen lähes 4,7 miljardia kruunua. Yhteensä yrityksillä on 
13 100 työntekijää ja 7960 hoitopaikkaa tai potilassänkyä. Kommunalin jäsenet ovat yrityskaupan 
myötä saaneet uuden työnantajan, mutta jatkavat töitään normaalisti.  
 
 
 
Mari Huupponen 
Asiantuntija 
 

                                                             
3 Joulukuu 2018. Alakohtaiset luvut ovat arvioita. 


