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Sopimus- ja korvausmallit-ryhmä, käyty keskustelu 

Sopimusmalleista aloitettiin (mutta keskustelu oli hyvin poikkoilevaa). On hyvä että on tulossa 

yhteisesti käyttöönotettavia sopimusmalleja, todettiin. 

Sopimusseuranta tärkeää  

Yksittäisiä ammatinharjoittajia joukossa, kuka ohjeistaa ja millä malleilla? Miten leivotaan 

sopimuksiin sisään?  

Toiveita lainsäädännölle 

Toivottavasti lainsäädäntö ei rajoita liikaa, pitää jättää joustavuutta:esim. aukiolovaatimukset, ei 

saisi laissa puuttua, mieluummin huomioidaan korvauksissa ja luotetaan asiakkaan valintaan 

Malleja pohditaan eri tasoilta 

Mitkä on vaatimukset valtion, maakunnan ja tuottajien suhteen, erilaisia sopimusmalleja tarviaan eri 

tasoille. 

- Laki antaa instrumentit, maakunnan tehtävä on katsoa millä respeteillä tehdään. Yritetään 

antaa ohjeita mikä toimii ja mikä ei, STM kertoi.  Lisäksi kororstui tarve vaihtaa tietoa esim. 

nykyisten kokeilualueiden kanssan, vuorovaikutusta toivottiin. 

tekeekö julkinen liikelaitos myös sopimuksen maakunnan kanssa? 

Kilpailuasetelmasta keskusteltiin 

Osa toimijoista miettii yhtiöittämistä, kuinka moni? STM ei osannut vastata. 

Kilpailuneuteraliteetistä keskusteltiin, koskee vain suoran valinnan palveluita 

Pienet paikkakunnat, miten korvausmalleilla ja kannustimilla ohjataan siten, että palvelutuotanto 

kannattaa myös maaseuduilla.  

- Korvausmalleissa on keinoja huomioida tällaisia asioita. On tulossa maakuntamalleja, mutta 

jokaisen pitää miettiä itse mitkä ovat ne asiat, johin kannustetaan, STM vastasi 

Kokonaiskustannukset, miten hallitaan kokonaiskustannuksia. Miten palveluita jatkossa tuotetaan, 

kilpailukyky korostuu myös julkisella jatkossa. 

Sitten siirryttiin korvausmalleihin 

Ikäperusteinen korvausmalli ei riittävä Hämeenlinnan osalta. Pitäisi olla erilaisia kannustimia. Alv on 

kivi kengässä ja pienyrittäjät vaikeammassa asemassa. Mitä tavoitellaan? Kansanterveyden kasvua 

vai kustannushillintää vaiko miten? (tämä oli Hämeenlinnan kommentti) 

Onko niin että palveluntuottajat etsivät ensin markkinaosuuden ja vasta sitten alkaa näkyä alihoitoa? 

Miten päästään suoriteperusteisuudesta vaikuttavuuteen ja niin että ei synny alihoitoa, tästä käytiin 

keskustelua. 



Keskusteltiin korvausmallista ja kannustimista: Kuinka paljon pitää olla peruskapiaatiota ja kuinka 

paljon kannustin/sanktio-osuutta. Esim. Virossa kannustimet noin 30 % kokonaiskorvauksesta.  

Korvausmallit 100 prosenttia kapitaatiohinnoittelua vaiko 60 prosentia hinnoittelua ja 40 

kannustinperusteista Suomessa? Toivottavasti laista ei tule liian jäykkä joka estää järkevän 

hinnoittelun. Peruskapitaation voi kuvata, mutta pitäisi jättää säätövaraa kannustimille ja sanktioille. 

Tampereella on kaksiportainen malli, perusmalli ja eri korvaus jos hoitosuunnitelma, 

työterveyshuolto huomioitu erikseen. Mitä summaa maksetaan? Onko se sama kuin nykyisin 

julkisessa terveyshuollossa? yli 50 prosenttia käyttänyt työterveyttä aiakseimmin tai yksityistä 

Ihimiset jotka käyttäneet vakuutuksia, siirtyneet julkiselle .Nyt nostaa kustannuksia julkisella. Eli 

miten kapitaatio tulisi laskea jatkossa? 

Vaihtoajalla on merkitystä hinnoitteluun. Viimevuoden kustannukset, ikäryhmä, asuinlaue ja 

palveluiden käyttö vaikuttavat Jyväskylän hinnoittelumalliin. 

 


