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1. Raportin tausta  

Tämä sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen tuottajakorvauksia koskeva raportti on 
laadittu maakuntien työn tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut raportin 

yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa. Ohjeistus ei ole maakuntia velvoittavaa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee voimaan vuonna 2021 ja valinnanvapauden 
toteuttamisen eri välineet (suoran valinnan palvelut, asiakassetelit ja henkilökohtainen 

budjetti) tulevat voimaan asteittain vuosien 2021–2023 aikana. Sosiaali- ja 
terveyskeskukset aloittavat toimintansa vuonna 2023, ellei maakunta saa lupaa aloittaa 

joko aikaisemmin tai myöhemmin.  

Raportin tavoitteena on sosiaali- ja terveyskeskusten korvausten suunnittelun 

näkökulmasta:  

 kuvata suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen toiminnan 
lähtökohdat  

 tarjota tietoa sosiaali- ja terveyskeskuspalveluissa käytettävistä erilaisista 

tuottajakorvauksista sekä niiden soveltamisesta  

 tarjota tietoa siitä, miten korvausmalli toimii maakuntajärjestäjän 
ohjausvälineenä. 

Myöhemmin maakuntien tueksi laaditaan vielä mm. sosiaali- ja terveyskeskusten 
tuottajakorvauksien soveltamista tätä raporttia yksityiskohtaisemmin kuvaava raportti 

sekä suoran valinnan suunhoitoa käsittelevä raportti.  
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2. Sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan järjestämisen lähtökohdat  

Itsehallinnolliset maakunnat toimivat jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestäjinä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja tuotannon 
lainsäädännöllisen perustan muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon maakunta- ja 

järjestämislakiesitys (HE 15/2017 vp.)1 (jatkossa järjestämislaki) ja 
valinnanvapauslakiesitys (HE 16/2018 vp.)2 (jatkossa valinnanvapauslaki), sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan mietintö  ja mietintöjen mukaiset perustelutekstit (jatkossa 

mietintö)3. Korvauksia koskevat kohdat em. hallituksen esityksissä ovat lähinnä 
valinnanvapauslain 18 § ja 63-69 §. Edellä mainittujen lisäksi toimintaa ohjaavat sosiaali- 
ja terveyspalvelujen substanssilait, sekä viime kädessä perustuslaki (733/1999), jonka 

mukaan ihmisillä on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Perustuslaki myös 

kieltää syrjinnän esimerkiksi terveydentilan perusteella. 

Maakuntien saama rahoitus asettaa reunaehdot sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämiselle. Rahoituksesta säädetään maakuntien rahoituslakiesityksessä (HE 
15/2017 vp.) (jatkossa rahoituslaki). Sosiaali- ja terveyskeskusten järjestämiseen saatu 

rahoitus on osa maakuntien yleiskatteellista rahoitusta. Valtion maakunnille maksamassa 
rahoituksessa huomioidaan maakuntien väliset erot asukkaiden palvelutarpeessa ja siitä 
seuraavat erilaiset rahoitustarpeet. Näin varmistetaan, että kullakin maakunnalla on 

alueelliset erityispiirteet huomioiden riittävät taloudelliset edellytykset järjestää palveluja 
asukkailleen. Valtion maksaman rahoituksen lisäksi maakunnilla on mahdollisuus kerätä 
rahoitusta tehtäviinsä asiakasmaksuilla, joiden perimisestä säädetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa lakiesityksessä (HE 310/2018 vp.).  

Maakuntavaltuusto ohjaa maakuntajärjestäjän toimintaa mm. asettamalla toiminnalle 

tavoitteita ja tekemällä taloudenpidolle sitovia tulo- ja menomääräyksiä sekä 
investointisuunnitelmia. Maakunnan talousarviolla ohjataan varojen suuntaamista eri 
palveluihin. Talousarviomenettelyssä muovautuvat siten myös sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuotannon korvaustasot. 

Edellä kuvattu lainsäädännöllinen ja toiminnallinen kokonaisuus ohjaa maakuntien 

järjestämistoimintaa mutta myös palvelujen suunnittelua sekä niiden tuottamista. 
Järjestämistehtävän reunaehtoja ovat lisäksi tuotannontekijät sekä tietojärjestelmät ja 
käytettävissä oleva tieto ja osaaminen. Tästä kokonaisuudesta muodostuvat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen järjestämisen lähtökohdat maakunnissa.  

Järjestämistehtävän kokonaisuutta ja tuottajakorvausten roolia voidaan hahmottaa 

kuvion 1 avulla. Maakunta asettaa toiminnalle tavoitteet vallitsevien reunaehtojen 
puitteissa. Tavoitteet ja käytettävissä oleva tietopohja kytkeytyvät yhteen, sillä 
maakunnan on seurattava ja arvioitava asetettuja tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden 

perusteella järjestäjä voi tunnistaa ohjaustarpeet ja suunnitella niiden mukaiset 
ohjauskeinot. Ohjauskeinoja voivat olla esimerkiksi hallintopäätös, valvonta, 

valinnanvapauden aktiivinen tukeminen sekä tuottajakorvaukset. Tavoitteiden 

                                            
1 Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan 
mukaisen ilmoituksen antamiseksi 
(https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx) 
2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_16+2018.aspx) 
3 https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx 
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asettaminen ja erilaisten ohjauskeinojen yhteensovittaminen sekä niiden jatkuva 
kehittäminen tulevat edellyttämään maakunnilta pitkäjänteistä panostusta. Tämä 

jatkuvasti kehittyvä prosessi koskee myös tuottajakorvauksia. 

Kuvio 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kokonaisuus ja korvaukset 

 

Valinnanvapauslain 63 ja 64 §:ien mukaan palveluntuottajalle maksettavien korvausten 

on kannustettava tehokkaisiin palveluihin sekä edistettävä väestön hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Korvausten on tuettava sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuustavoitteiden toteutumista, asiakkaiden 
valinnanvapautta ja maakuntatalouden kestävyyttä. Maakunnan on myös kohdeltava 
palveluntuottajia yhdenvertaisesti korvausten määrittelyssä. Maakunnan on osoitettava 

liikelaitoksensa sosiaali- ja terveyskeskukselle ja suunhoidon yksikölle korvaus samoin 
yleisin perustein kuin muillekin suoran valinnan palveluiden tuottajille. Myös maakunnan 
liikelaitoksen omien sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen toiminta on katettava 65-69 

§:ien mukaisilla maakunnan liikelaitokselle suoritetuilla korvauksilla. Maakunta voi 
muuttaa suoran valinnan palveluista maksamiensa korvausten määrää ja perusteita 49 
§:ssä tarkoitetun lainsäädännön muutoksen tai 43 §:ssä tarkoitetun hallintopäätöksen 

perusteella. Muutos koskee kaikkia sosiaali- ja terveyskeskuspalveluja tuottavia 
toimijoita yhdenvertaisesti ja se tulee voimaan maakunnan ilmoittaman siirtymäajan 

jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua. 

Valinnanvapauslain mukaan sosiaali- ja terveyskeskustoiminnassa tuottajakorvausten 
perusmuoto on kapitaatiokorvaus4, jonka on muodostettava vähintään kaksi kolmasosaa 

maakunnan suoran valinnan palveluille osoittamasta määrärahasta. Tämän lisäksi 
maakunta voi halutessaan maksaa muita korvauksia enintään yhden kolmasosan verran. 
Muita korvauksia voivat olla suoritekorvaukset, kannustinperusteiset korvaukset ja lain 

69 §:n tarkoittamat muut korvaukset, eli esim. olosuhteiden perusteella maksettavat 
korvaukset.  

                                            
4 Kapitaatiokorvaus on kiinteä korvaus, joka maksetaan kaikista asiakkaista. Kapitaatiokorvaus on kuvattu 
tarkemmin kappaleissa 5 ja 6. 
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3. Järjestäjän tavoitteet suunnittelun lähtökohtana 

3.1 Tavoitteiden asettaminen 

 
Maakuntien on järjestämistehtävässään huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset 
tavoitteet5, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen  tavoitteet6 sekä mahdolliset omat 

alueellisiin näkökulmiin perustuvat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen ja niiden 
toteutumisen seuranta ovat maakuntajärjestäjän ydintehtäviä ja ne linkittyvät 
keskeisesti kaikkeen järjestäjän päätöksentekoon. Koska asetettuja tavoitteita tulee 

seurata ja mitata, tavoitteiden asettamisen ja seurannan on oltava kytköksissä 
tietojärjestelmiin ja käytettävissä olevaan tietoon. Siksi tähän kokonaisuuteen - kuten 
tietojohtamiseen ylipäänsä - on panostettava nykyistä merkittävästi enemmän, jotta 

järjestäjällä on edellytykset toteuttaa tehtäväänsä asianmukaisesti. 
 
Maakuntien on toimeenpanossaan löydettävä tasapaino eri tavoitteiden välille. 

Monitavoitteisuus tarkoittaa usein, ettei kaikkia tavoitteita voida halutussa laajuudessa 
saavuttaa yhtä aikaa, koska ne voivat olla keskenään ristiriitaisia. Keskeistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan järjestämisessä on   maakuntien 

ymmärrys omasta alueestaan, sen erityispiirteistä sekä palvelujen kysynnästä ja 
tarjonnasta.  Sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan järjestämisen pohjaksi maakunnan on 
määriteltävä kansallisten tavoitteiden lisäksi omat tavoitteensa ja asetettava tavoitteet 

tärkeysjärjestykseen. Järjestäjän prioriteetit vaikuttavat siihen millaista saatavuutta ja 
saavutettavuutta maakunnan alueella halutaan ylläpitää suhteessa sen kustannuksiin. 
Toisaalta joidenkin tavoitteiden saavuttaminen, kuten asiakaskokemuksen 

parantaminen, eivät usein edellytä niinkään lisäresursseja vaan toimintatapojen 
muutosta.  
 

Esimerkkilaatikossa 1 esitetään muunnelma tavoitteiden hahmottamisessa 
kansainvälisesti usein käytetystä ns. Triple Aim kehikosta. Esimerkissä keskitytään 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (johon myös valinnanvapauslaki 

kuuluu) tavoitteisiin, koska ko. tavoitteet ohjaavat keskeisesti maakuntien 
korvausmallien suunnittelua. 
 

Järjestämislain tavoitteena on: 

 kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja 

 parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta, sekä 

 hillitä kustannuksia.  

  

                                            
5 https://stm.fi/sotepalvelut 
6 https://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet 
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Valinnanvapauslain tavoitteena on: 
 edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita 

palveluntuottaja 

 varmistaa asiakkaan palvelujen toteutuminen yhteen sovitettuina 
kokonaisuuksina 

 varmistaa palveluketjujen toimivuus, sekä 

 parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. 

 

  
  

Esimerkkilaatikko 1: Triple Aim-malli tavoitteiden asettamisessa 
 
Ns. Triple Aim –malli on yksi tapa jäsentää useita samanaikaisia tavoitteita. Mallin 

perusajatuksena on, että kaikkia kolmea tavoitetta tavoitellaan yhtä aikaa siitäkin 
huolimatta, että lopulta kyse on usein eri tavoitteiden kompromissista. Yleisesti Triple Aim –
mallissa ulottuvuuksina ovat väestön terveys, asiakaskokemus ja asukaskohtaisten 

kustannusten vähentäminen.  Nämä tavoitteet eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan 
yhden tavoitteen saavuttaminen voi vaikuttaa muihin tavoitteisiin positiivisesti tai 
negatiivisesti. Esimerkiksi palvelukokemuksen parantaminen voi vaatia lisäresursseja ja 

kasvattaa siten kustannuksia. Verorahoitteisissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä 
Triple Aim –mallin ulottuvuuksina käytetään usein terveyshyötyjä, laatua sekä saatavuutta 
tai tasa-arvoa.  Laatu määritellään yleisesti sisältämään asiakastyytyväisyys, turvallisuus ja 

saatavuus. 
 
Kuvassa 1 on kuvattu valinnanvapauslain tavoitteet Triple Aim –mallissa, jota on muokattu 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kontekstiin sopivaksi asettamalla 
tavoitteiksi kustannusten kasvun hillitseminen, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus. 
Mallissa nämä kolme päätavoitetta on jaettu vielä alatavoitteisiin. 

 

 
 
Kuva 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet mukaillen Triple Aim -mallia. 
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3.2 Tavoitteiden seuranta 

 
Tavoitteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän toimivuuden seurantaa varten 
maakunta tarvitsee toiminnan ja tulosten mittareita. Palvelujärjestelmässä ja sen 

mittareissa voidaan erotella kolme tasoa: väestö ja sen terveys, palvelujärjestelmän 
suorituskyky sekä hoitoepisoditasoinen vaikuttavuus, laatu ja tuottavuus.7 Maakunnan 

pitkän aikavälin tavoitteet ovat ylimmällä tasolla; lopullisena tavoitteena on väestön 
terveys ja hyvinvointi. Korvausjärjestelmää suunnitellessaan maakunta tarkastelee 
erityisesti palvelujärjestelmän suorituskyvyn tasoa. Seurantaa ja palvelujärjestelmän 

kehittämistä varten se tarvitsee tietoa myös alimmalta eli yksittäisten hoitoepisodien 
tasolta. Näiden kolmen tason mittareiden linkittäminen toisiinsa on välttämätöntä 
järjestelmän osa-alueiden yhteyksien tunnistamiseksi. 

 
Sen lisäksi, että maakunta käyttää mittareita toiminnan seurantaan, joitain mittareita 
voidaan käyttää myös korvausten määrittelyn perusteena erityisesti 

kannustinperusteisissa korvauksissa. Tällaisten mittareiden rakentamisessa ja 
käyttöönotossa on kuitenkin syytä edetä vaiheittain. Ennen varsinaista käyttöönottoa ja 
mittareiden kytkemistä korvauksiin, niitä tulisi ensin seurata, sillä seurannan perusteella 

maakunnat saavat lisätietoa mittareiden numeroarvoista ja muutosherkkyyksistä. 
Tärkeää on myös varmistaa, etteivät mittarit ole manipuloitavissa. Tämän tiedon pohjalta 
voidaan lopulta arvioida, miten mittarit soveltuvat korvausten maksamisen perusteiksi. 

Edellä kuvatusta huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (ml. 
valinnanvapauden laajentaminen) tavoitteiden toteutumista kuvaavia mittareita on 
kuitenkin seurattava jokaisessa maakunnassa riippumatta korvausmalleista. 

 
Mittareiden käytännön toteutuksessa on laadittava tarkat ehdot tuottajille esimerkiksi 
tiedon toimittamisesta ja yksityiskohtaisesta sisällöstä. Kerättävä tieto on määriteltävä 

hyvin tarkasti ja sen oikeellisuutta voidaan testata esimerkiksi pistokokein. Maakunnan 
harkittavaksi jää, missä määrin tuottajia pyydetään raportoimaan valmiita mittariarvoja, 
ja missä määrin halutaan tuottajien toimittavan maakunnan analysoitavaksi mittarien 

laskennan pohjana tarvittavaa raakadataa. On tärkeää selvittää myös laskennan vaatima 
työmäärä, kustannukset ja osaaminen. 
 

Maakunnan tulee viestiä selkeästi siitä, mitä tuottajilta vaaditaan ja mitä seurauksia 
ehtojen rikkomisella on. Näin järjestelmä on tuottajien näkökulmasta ennakoitava ja se 
kohtelee tuottajia yhdenvertaisesti. Palveluntuottajia on tärkeää osallistaa jo 

järjestelmän suunnitteluvaiheessa, koska tuottajien tietojärjestelmät ja muut valmiudet 
toimittaa tietoa vaikuttavat järjestelmän käytännön toteutukseen. 

                                            
7 Torkki, P., Leskelä, R-L., Linna, M., Torvinen, A., Klemola, K., Sinivuori, K., Larsio, A., Hörhammer, I. Ehdotus sosiaali- 
ja terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
36/2017  
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Esimerkkilaatikko 2: T3-aika saatavuuden mittarina 
 

Esimerkkinä mittareiden käyttöönottoon liittyvän määrittelyn tarkkuudesta toimii 
saatavuuden mittaaminen. Tyypillisesti saatavuutta on mitattu Suomessa T3-ajalla, 
joka kuvastaa sitä, monenko päivän päässä kyseisessä yksikössä on kolmas vapaa 

aika. Tämä mitataan erikseen lääkärien ja hoitajien osalta. Lisäksi tulee määritellä, 
lasketaanko T3 koko aseman kaikkien vastaanottoaikojen joukosta vai kultakin 
vastaanottajalta erikseen ja keitä ammattilaisia lasketaan mukaan, sekä miten usein 

ja minä viikonpäivänä tämä lasketaan sekä miten viikonloput huomioidaan. 
 
Tietyn tekijän, kuten T3-ajan, mittaaminen ja seuranta vaikuttaa tuottajan toimintaan. 

Vaikutus on sitä suurempi, mitä enemmän se vaikuttaa esimerkiksi asiakkaiden 
tekemiin valintoihin tai korvauksiin. Esimerkiksi vastaanottajien T3-aikojen mediaani 

tai keskiarvo ohjaa todennäköisesti käyttämään vain täysipäiväisiä vastaanottajia, 
koska esimerkiksi lääkäri, joka työskentelee sosiaali- ja terveyskeskuksessa yhden 
päivän viikossa, huonontaa mediaania/keskiarvoa. Sen sijaan koko yksikön T3-aika on 

neutraali tämän suhteen. Tästä syystä järjestäjän pitää tuntea asettamansa mittarit 
ja niiden taustalla vaikuttavat seikat hyvin, sillä on asiakkaiden etu, jos esimerkiksi 
kokenut asiantuntija työskentelee myös sosiaali- ja terveyskeskuksessa vain osa-

aikaisesti. 
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4. Sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajaverkon ohjaaminen  

4.1 Ohjauksen kokonaisuus 

 
Maakuntajärjestäjällä on käytössään erilaisia keinoja, joilla se voi ohjata sosiaali- ja 
terveyskeskusten tuottajaverkkoa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ohjauskokonaisuuden 

tulisi perustua tavoitteisiin ja siten tiedolla johtamisen periaatteisiin. Yksinkertaistettuna 
järjestäjän ohjaustehtävän voidaan katsoa tarkoittavan seuraavien kolmen kohdan 
jatkuvasti kehittyvää ja toistuvaa prosessia: 

1) Ohjaustarpeiden ja niiden muutosten tunnistaminen tavoitteiden seurannan 
tietopohjaa hyväksi käyttäen 

2) Ohjauskeinojen valinta ja toteutus, joissa on huomioitava, että 

a. ohjaustoimien teho vaihtelee 
b. ohjaustoimien vaikutusketjut vaihtelevat 

c. ohjaustoimien suorat vaikutukset ja kustannukset sekä 
sivuvaikutukset (epäsuorat kustannukset) vaihtelevat eri 
ohjauskeinojen välillä 

3) Ohjauskeinojen vaikuttavuuden- ja tuloksellisuuden arviointi 

Keskeisin maakuntien ohjausvälineistä on hallintopäätös, josta säädetään 

valinnanvapauslain 43 §:ssä. Järjestämis- ja valinnanvapauslakien asettamissa puitteissa 
maakunnilla on oikeus asettaa hallintopäätöksellä palvelujen tuottajille erilaisia 
palvelutuotantoon liittyviä ehtoja ja vaatimuksia. Maakunta voi asettaa palveluntuottajille 

ehtoja koskien esimerkiksi palvelujen laatua, palveluketjuja, voimavaroja ja saatavuutta, 
palvelujen yhteensovittamista sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista. 
Lisäksi osa esimerkiksi palvelujen laatuun liittyvistä tekijöistä, kuten ammattihenkilöiden 

pätevyysvaatimukset ja palvelukielet, määräytyvät jo lainsäädännön perusteella.  
 
Ohjauskeinona ehdot voivat olla minimikriteerien kaltaisia, kaikissa tilanteissa aina 

noudatettavia ehtoja. Koko maakunnan kattavien ehtojen lisäksi maakunta voi asettaa 
ehtoja, jotka koskevat vain tietyillä maakunnan alueilla toimivia palveluntuottajia. Nämä 
ehdot voivat olla erilaisia eri alueilla maakunnan sisällä, ja niillä voidaan pyrkiä esim. 

parantamaan palvelujen saatavuutta syrjäseuduilla.  
 
Hallintopäätös sisältää tuottajakorvaukset ja niiden maksamisen ehdot. 

Hallintopäätöksellä asetettavat ehdot koskevat sekä yksityisiä että maakunnan omia 
sosiaali- ja terveyskeskustuottajia. Yksityisten tuottajien kanssa maakunnat solmivat 
myös sopimukset mutta sopimuksiin suositellaan vietäväksi vain sellaisia käytännön 

asioita, jotka vaihtelevat tuottajakohtaisesti – esimerkiksi aukioloajat – sillä maakunnan 
hallintopäätös on järjestäjän pääasiallinen tuottajiin kohdistuva ohjausdokumentti. 
Hallintopäätöksen lisäksi maakunnilla on kuitenkin käytössään muitakin merkittäviä 

ohjauskeinoja. 
 
Maakuntien ohjausmekanismien keinovalikoimaa voidaan jaotella seuraavalla tavalla: 

 Normiohjaus: ohjaus tapahtuu lainsäädäntöön ja ohjeisiin perustuen.   
 Resurssiohjaus: ohjaus tapahtuu rahaa tai muita resursseja jakamalla ja niiden 

jakoperusteita säätämällä. 
o Tulos- ja tavoiteohjaus: Resurssiohjauksen muoto, jossa resursseja jaetaan 

sillä perusteella missä määrin organisaatio tai yksilö on tuottanut tulosta 
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suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulosohjauksessa korostuu perinteistä 
resurssiohjausta selkeämmin toiminnan tuloksellisuuden ja jaettujen 
resurssien välinen suhde. 

 Sopimusohjaus: Palvelutuotannon strateginen ja operatiivinen ohjausväline. 
Sopimusohjauksen avulla järjestäjä ja tuottaja sopivat tuotettavasta palvelusta ja 
sen yksityiskohdista. 

Varsinaisten ohjauskeinojen lisäksi monituottajamalliin siirtyminen korostaa 
maakuntajärjestäjän ja palveluntuottajien välistä vuoropuhelua ja luottamusta. Lisäksi 
maakunnan voi olla järkevää huolehtia joistain tietojärjestelmien kehittämisen 

kustannuksista, koska se mahdollistaa tuottajaverkkoon liittymisen monenlaisille ja 
monen kokoisille tuottajille. Maakuntajärjestäjän kannattaa omalla toiminnallaan myös 

pyrkiä vaikuttamaan asiakkaiden valinta-aktiivisuuteen tarjoamalla monipuolista 
vertailutietoa tuottajista sekä ylipäänsä tiedottamalla oikeudesta valita tuottaja. 
 

 

4.2 Tuottajakorvaukset ohjausvälineenä 

 
Tuottajakorvaukset määritellään maakunnan hallintopäätöksellä, joka puolestaan on yksi 
osa maakunnan ohjausjärjestelmää. Määritellessään korvausmallia maakunnan on 

päätettävä, mihin tuottajaverkon ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin se pyrkii ja pystyy 

vastaamaan korvausmallin avulla, ja mihin muilla ohjauskeinoilla. 

Palvelutuotannolle hallintopäätöksellä asetettavat ehdot voivat olla 
valinnanvapauslakiehdotuksen sääntelyn rajoissa maakunnittain erilaisia. 
Maakunnittaisten ehtojen asettaminen on perusteltua, koska maakunnat eroavat 

toisistaan mm. väestöpohjan, palvelutarpeiden, elinkeinorakenteen ja esim. 
maantieteellisten tai kielellisten olosuhteiden perusteella. Ehdot sisältävät myös 
tuottajakorvausten maksuperusteet. Maakunnat voivat siis ehtoja muokkaamalla 

hyödyntää valinnanvapauslakiesityksen mahdollistamia tuottajakorvausten muotoja 
erilaisten tavoitteiden (esimerkiksi saatavuus, saavutettavuus ja kielelliset tarpeet) 

saavuttamiseksi.  

Hallintopäätöksessä asetetut tuottajakorvausten ehdot vaikuttavat merkittävästi 
tuottajien edellytyksiin tuottaa palveluja liiketoiminnallisesti kannattavasti. Ne 

vaikuttavat mm. siihen, kuinka paljon alueelle hakeutuu palveluntuottajia ja kuinka 
monipuoliseksi alueen palveluverkko muodostuu. Palveluverkon laajuus ja monipuolisuus 
puolestaan on edellytyksenä asiakkaan aidolle mahdollisuudelle tehdä valintoja tuottajien 

välillä. Asetettavat ehdot eivät kuitenkaan vaikuta ainoastaan siihen millainen 
tuottajaverkko alueelle muodostuu, vaan tuottajakorvauksiin liittyvillä yksityiskohdilla 
voidaan vaikuttaa myös tuottajien erikoistumiseen tai palvelujen vaikuttavuuteen. 

Toisaalta on hyvä muistaa, että tuottajakorvaukset ovat vain osa järjestelmää ohjaavista 
mekanismeista. Palveluntuottajien määrän kasvu ja asiakkaiden valinnanvapauden 

lisääminen, eli kilpailullinen toimintaympäristö, ohjaavat nekin tuottajien toimintaa. 

Esimerkiksi aktiivisten valintojen tekeminen riippuu muun muassa sosiaali- 
terveyskeskusten toimipisteiden määrästä ja alueellisesta jakaumasta, palveluun 

pääsemisen odotusajoista, etäisyyksistä sekä palvelun muusta saavutettavuudesta. 
Edellä mainittuihin tekijöihin voidaan vaikuttaa tuottajakorvauksilla, mutta korvausten 
tasossa on samalla huomioitava kustannusten hillinnän tavoite.  Rakennettavan 

korvausmallin on siis oltava linjassa toiminnan rahoituksen kanssa mutta toisaalta sen 
on mahdollistettava riittävän tiivis palveluverkko. Lisäksi tuottajakorvausten tulee ohjata 

palvelutuotantoa toiminnan sisällön kannalta haluttuun suuntaan. 
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Esimerkissä 3 havainnollistetaan tuottajakorvauksien ja muiden ohjausmekanismien 

käyttöä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkki on havainnollistus, eikä se perustu 

empiiriseen tutkimukseen.  

 

 

 

Esimerkkilaatikko 3: Tuottajakorvauksien ja muiden ohjausmekanismien 
käyttö suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
 

Kapitaatiokorvaukset yhdistettyinä asiakkaiden valinnanvapauteen ja kilpailulliseen 
toimintaympäristöön tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kansallisten sekä 
maakunnan omien tavoitteiden toteutumista ja ohjaavat osaltaan tuottajien toimintaa 

kohti asetettuja tavoitteita. Tämän lisäksi maakunnan on tärkeä tunnistaa, miten se voi 
käyttää muita korvausmuotoja ja toisaalta kokonaan muita ohjausvälineitä työkaluinaan 
erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä vahvakaan kapitaatiokorvaukseen perustuva 

järjestelmä yhdistettynä kilpailulliseen toimintaympäristöön ei välttämättä riitä kaikkien 
tavoitteiden saavuttamiseen riittävällä tasolla. Eri korvaustyypeillä voi olla myös 

tavoitteiden vastaisia vaikutuksia. 
 

Tavoite Kapitaatiopohjainen ratkaisu Miten tilannetta voidaan 
parantaa tuottajakorvauksilla – 
ja muilla keinoilla 
 

1. Asiakastyytyväisyys Järjestelmä ohjaa ja 
kapitaatiokorvaukset tukevat 

 Hallintopäätöksen ehdot 
 Valinnanvapauden ohjaaminen 

tiedottamisella 

2. Palvelujen saatavuus Järjestelmä ohjaa ja 
kapitaatiokorvaukset tukevat 

 Kannustinperusteiset 
korvaukset 

 Suoriteperusteiset korvaukset 
 Hallintopäätöksen ehdot 

 Valinnanvapauden ohjaaminen 
tiedottamalla 

3. Palvelujen saavutettavuus Syrjäseutujen palvelutarjonta on 
haaste 

 Muut korvaukset 

4. Asiakas-/potilasturvallisuus Kapitaatiolla ei niinkään vaikutusta. 
Liittyy valvontaan ja 
lainsäädäntöön 

 Kannustinperusteiset 
korvaukset 

 Hallintopäätöksen ehdot 

5. Sosiaali- ja 
terveyskeskustoiminnan 
kustannukset 

Kapitaatiokorvauksilla  voidaan 
ennakoida järjestäjän 
kustannuksia. 

 Toiminta varmistettava 
hallintopäätöksen ehdoilla  

6. Järjestäjän 
kokonaiskustannukset 

Kustannusten siirto 
perusterveydenhuollosta 
erikoisairaanhoitoon on haaste 

 Kannustinperusteiset 
korvaukset 

 Suoriteperusteiset korvaukset 
 Hallintopäätöksen ehdot 
 Lähetteiden seuranta 

7. Asiakasvalikoinnin ehkäisy Haaste tarvetekijöiden käytöstä 
huolimatta 

 Suoriteperusteiset korvaukset 
 Muut korvaukset 
 Hallintopäätöksen ehdot 
 Valinnanvapauden ohjaaminen 

tiedottamisella 

8. Vaikuttavuus Kapitaatio kannustaa hoitamaan 
kerralla kuntoon. Haasteena silti 
esim. väestötason 
terveystavoitteiden saavuttaminen. 

 Kannustinperusteiset 
korvaukset 

 Suoriteperusteiset korvaukset 
 Muut korvaukset 
 Hallintopäätöksen ehdot 
 Valinnanvapauden ohjaaminen 

tiedottamisella 
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Esimerkistä voidaan huomata, että asiakastyytyväisyys, palvelujen saatavuus - erityisesti 
kasvukeskuksissa - sekä sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan kustannusten 
ennakoitavuus ovat todennäköisesti sellaisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi 

maakuntajärjestäjä ei todennäköisesti tarvitse muita ohjauskeinoja. Tämä edellyttää 
aktiivista seuranta- ja arviointitiedon hyödyntämistä. Jos vielä oletetaan, että toiminnan 
valvonta voidaan säilyttää vähintään nykyisellä tasolla, myös asiakkaiden ja potilaiden 

turvallisuus voidaan kohtuullisen hyvin varmistaa. Sen sijaan järjestäjän on 
todennäköisesti pohdittava muiden ohjaus- ja korvausmekanismien käyttöä esimerkiksi 
syrjäseutujen palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Valinnanvapauslaki tarjoaa tähän 

mahdollisuuksia, sillä maakunta voi tällaisessa tilanteessa hyödyntää esimerkiksi 
olosuhdekorvauksia.  
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5. Korvausmallin kokonaisuuden suunnittelu 

Korvausjärjestelmän suunnittelu perustuu maakunnan asettamiin tavoitteisiin. 
Kokonaisuuden suunnittelussa on ymmärrettävä korvausten kokonaistason sekä 
maakunnan asettamien erilaisten vaatimusten ja ehtojen välinen yhteys. Tuottajilta 

vaadittavat asiat aiheuttavat kustannuksia, joten korvausten kokonaistason on 
vastattava ehtojen asettamia vaatimuksia.  Korvausjärjestelmää on suunniteltava useiksi 
vuosiksi eteenpäin, ja esimerkiksi inflaation vaikutus on huomioitava 

korvausjärjestelmän suunnittelussa sekä tuottajakorvauksiin liittyvien raamien 
asettamisessa.  

Sosiaali- ja terveyskeskusten korvausten ytimen muodostaa kiinteä korvaus eli ns. 

kapitaatiokorvaus, joka maksetaan kaikista asiakkaista. Maakunnan on osoitettava 
talousarviossaan kiinteisiin korvauksiin vähintään kaksi kolmasosaa sosiaali- ja 
terveyskeskusten suoran valinnan palvelujen korvauksiin osoittamastaan määrärahasta. 

Jotta asiakkaiden erilainen palvelutarve tulee otetuksi huomioon tuottajan saamassa 
korvauksessa, kapitaatioon sisältyy asiakkaiden odotettuun palvelutarpeeseen perustuva 
riskivakiointi, joka huomioi ikärakenteen, sairastavuuden ja sosioekonomisia seikkoja eli 

keskeisimpiä palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee ehdotuksen sosiaali- ja 
terveyskeskuspalvelujen palvelutarvetta kuvaavista tekijöistä ja niiden painoista 

tutkimuksensa perusteella ja tarkemmat säännökset näistä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. Riskivakioinnilla pyritään tekemään paljon palveluja käyttävistä 
asiakasryhmistä tuottajalle taloudellisesta näkökulmasta samanarvoisia kuin vähemmän 

palveluja käyttävät. Toisin sanoen riskivakiointi pienentää asiakkaan suuremmasta 
palvelukäytöstä mahdollisesti tuottajalle aiheutuvaa taloudellista riskiä.  Asiakkaista, 
jotka todennäköisesti tarvitsevat enemmän palveluja, maksetaan myös suurempi 

korvaus. Tämä mahdollistaa myös pienemmällä asiakasvolyymillä toimivien tuottajien 
toimimisen sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen tuottajana. 

Maakunnan on huomioitava tarvetekijät suunnitellessaan oman maakuntansa tarpeisiin 
vastaavaa korvausmallia, mutta vasta tutkimuksen valmistuttua maakunnilla on 
mahdollisuus lopullisesti arvioida kapitaatiokorvauksen ja muiden tuottajakorvausten 
välistä suhdetta. Esimerkiksi olosuhteisiin liittyvät seikat voivat joillakin alueilla tai 
joidenkin asiakasryhmien osalta edellyttää lisätoimia, vaikka tarvevakiointi sisältäisikin 
joitain olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. 
 

Kapitaatioon perustuvassa korvausmallissa on riskiasiakkaiden valikoituminen 
korvausten ja odotettavissa olevien kustannusten suhteen epätasaisesti eri tuottajille, 
sillä tarvevakiointi ei voi ottaa huomioon kaikkia kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Epäsuhta tarvetekijöiden osuvuudessa eri asiakasryhmien välillä voi johtaa myös 
epätoivottuun asiakkaiden valikoimiseen tuottajien taholta (ns. kermankuorintaan). 
Tämä voi Suomen järjestelmässä olla tuottajille houkuttelevaa erityisesti sosiaali- ja 

terveyskeskuspalvelujen kanssa osin päällekkäisten työterveyshuollon palvelujen vuoksi. 
Työterveyshuollon palveluja käyttävä asiakas ei todennäköisesti tarvitse yhtä paljon 
sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja, jolloin syntyy kannustin pyrkiä saamaan 

asiakkaiksi enemmän juuri näitä asiakkaita. On toisaalta muistettava, että sosiaali- ja 
terveyskeskukset eivät voi asettaa asiakasmäärälle ylärajaa eli kaikki halukkaat 
asiakkaat on otettava vastaan. Asiakkaita ei siis voi valikoida suoraan rajoittamalla 

joidenkin henkilöiden pääsyä asiakkaaksi. Lisäksi työterveyshuollon palvelusisällöt 
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vaihtelevat, eli työterveyshuoltoon ei välttämättä sisälly mittavasti sairaanhoidollisia 
palveluja, minkä takia työterveyshuollosta huolimatta asiakkaalla saattaa olla tarve 
käyttää julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Tähän työterveyshuollon 

asiakkailla on aina myös oikeus. 
 
Kapitaatioon perustuvan korvausmallin etuna on ennakoitavuus ja tuottajan 

kannustaminen (kustannus)tehokkaaseen toimintaan. Korvausmuodon riskeiksi on 
tunnistettu alihoito, paljon palveluita tarvitsevien potilaiden välttely ja kustannusten 
siirtäminen muihin terveydenhuoltojärjestelmän osiin.  Viimeksi mainittu voi toteutua 

esimerkiksi laatimalla asiakkaille paljon lähetteitä maakuntien liikelaitoksiin. Näiden 
ilmiöiden tunnistaminen ja seuraaminen sekä hillitseminen korvausmekanismien ja 

muiden keinojen avulla on tärkeä osa sosiaali- ja terveyskeskusten järjestämistehtävää. 
Lähetekäytäntöjen seuranta toisaalta liittyy jo nykyisin terveydenhuollon rutiinitehtäviin, 
eikä esitetty valinnanvapausjärjestelmä muuta tätä periaatetta. 

 
Taulukossa 1 kuvataan kapitaatiokorvaukseen perustuvaan korvausjärjestelmään 
liittyviä erityishuomiota vaativia näkökulmia peilaten niitä esitetyn valinnanvapauslain 

tavoitteita vasten. 
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Taulukko 1 Kapitaatioon nojaavan korvausjärjestelmään liittyvät erityishuomiota vaativat asiat  

Korvausjärjestelmän rakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin 

Erityiskysymys Tavoite Kuvaus 

Kustannusten siirto Palveluiden 

kustannus-

vaikuttavuuden 

parantaminen 

Kustannusten siirto tarkoittaa tilannetta, 

jossa palveluntuottaja pyrkii siirtämään 

asiakkaan hoidon kustannuksia muille 

tahoille: esim. sosiaali- terveyskeskus 

lähettää potilaita  herkästi 

erikoissairaanhoitoon, jolloin 

kustannuksia siirtyy palveluntuottajalta 

maakunnan liikelaitokselle. 

Asiakkaiden 

valikointi (ns. 

kermankuorinta)  

Asiakkaan valinnan-

mahdollisuuksien 

edistäminen, 

palveluiden 

kustannus-

vaikuttavuuden 

parantaminen 

Valikointi tarkoittaa tilannetta, jossa 

palveluntuottaja pyrkii maksimoimaan 

voittojaan suosimalla potilaita, joiden 

odotettavissa oleva palvelunkäyttö on 

vähäistä ja siten riski kustannuksista 

suhteessa maksettuun 

kapitaatiokorvaukseen on matala. 

Tyypillisesti tämän käsitetään 

tarkoittavan moniongelmaisten tai paljon 

palveluita tarvitsevien välttämistä, mutta 

riippuen tarvevakioinnista ja maksetusta 

kapitaatiokorvauksesta, valikointi voi 

kohdistua paljon palveluja käyttäviinkin 

ryhmiin.  

Saavutettavuus- tai 

saatavuus-

ongelmat  

maakunnan tasolla 

Asiakkaan valinnan-

mahdollisuuksien 

edistäminen 

Saavutettavuuteen ja saatavuuteen 

liittyvät erityiskysymykset liittyvät 

erityisesti syrjäisyyteen tai muihin 

olosuhdetekijöihin, joilla on vaikutusta 

alueelle kehittyvän tuottajaverkon 

monipuolisuuteen. Myös kielellisiin 

kysymyksiin liittyvät tekijät on 

tarvittaessa huomioitava 

korvausjärjestelmän suunnittelussa.  

Vaikuttavuus Palveluiden 

kustannus-

vaikuttavuuden 

parantaminen 

Palvelun vaikuttavuuteen sisältyy 

vähintään kahdenlaisia kysymyksiä: 

Vaikuttava hoito pitkällä aikavälillä 

vähentää asiakaskohtaisia 

kokonaiskustannuksia, mutta se voi 1) 

realisoitua liian hitaasti ollakseen 

palveluntuottajalle kannattavaa (asiakas 

saattaa vaihtaa sosiaali- ja 

terveyskeskusta ennen kuin 

kustannussäästö realisoituu) ja 2) 

kohdistua muihin kuin sosiaali- ja 

terveyskeskuksen tuottamiin palveluihin 

(jolloin palataan kustannusten siirron 

ongelmaan). Vaikuttavuuden 

pohdinnassa on huomioitava myös  

mittaamiseen liittyvät kysymykset. 
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Edellä käsiteltyjä kapitaatioon liittyviä piirteitä voidaan tasapainottaa muilla korvauksilla, 
joiden osuus voi olla 1/3. Kiinteää korvausta täydentävät suoriteperusteiset ja 
kannustinperusteiset korvaukset sekä muut korvaukset, kuten olosuhteisiin perustuvat 

korvaukset. Maakunnat ovat olosuhteiltaan erilaisia ja siksi eri tekijöiden merkitys 
vaihtelee maakunnittain. Taulukossa 2 esitetään yhteenveto valinnanvapauslain 
mahdollistamista tuottajakorvauksista, joiden perusteella maakunnat rakentavat omat 

korvausmallinsa. 
 
Näillä korvaustyypeillä voidaan pyrkiä kompensoimaan kapitaatiokorvauksen puutteita ja 

vaikuttamaan tuottajien epätoivottuun käyttäytymiseen. Toisaalta, jos tuottajan saama 
korvaus nojaa paljon tehtyjen suoritteiden määrään, riskinä on tarpeettomien 

suoritteiden lisääntyminen ja kustannusten kasvu, sillä suoritekorvaukset yleensä 
pyrkivät lisäämään suoritteiden määriä. Kannustinperusteisilla korvauksilla voidaan 
pyrkiä taas ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja niillä voidaan ohjata 

tuottajan toimintaa vaikuttavuusperusteisesti.8 Kannustinperusteisten korvausten avulla 
pyritään ohjaamaan toimintaa niin, ettei muodostu kannusteita ali- ja ylihoitoon. 
Toisaalta kannusteet on mahdollista asettaa myös huonosti ja maakuntien onkin oltava 

huolellinen tavoitteiden määrittelyssä ja niiden mittaamisessa. Edellisten lisäksi 
maakuntien on mahdollista sisällyttää korvausmalliin erilaisia muita korvauksia, joiden 
määräytymisperusteet tulee kuitenkin määritellä tarkasti, läpinäkyvästi ja 

syrjimättömästi. Esimerkiksi olosuhdekorvaukset voivat joillakin alueilla muodostua 
merkityksellisiksi, koska paikalliset olosuhteet kuten syrjäisyys tai kielelliset olosuhteet 
voivat aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, joita pelkkä kapitaatiokorvaus ei riitä 

kattamaan. 
 

                                            
8 Toward Greater Integration Of Care And Improved Efficiency: A critical review of EHIF’s payment system (version  
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Taulukko 2 Yhteenveto eri korvaustyypeistä 

Valinnanvapauslain 
pykälä 

Korvaustyyppi Kuvaus 

65 §  
Kiinteä korvaus 

Kapitaatiokorvaus  Kapitaatiokorvaus on kiinteä korvaus 
jokaisesta palveluntuottajalle 

listautuneesta asiakkaasta. 
Riskivakioinnilla pyritään saamaan 
korvaus vastaamaan iän ja 

sairastavuuden mukaista 
keskimääräistä palveluntarvetta.  

67 §  
Suoriteperusteinen 
korvaus 

Suoriteperusteinen 
korvaus 

Suoriteperusteisia korvauksia 
maksetaan toteutuneista suoritteista, 
kuten käynneistä tai yksittäisistä 

hoitotapahtumista 

68 §  
Kannustin-

perusteinen 
korvaus 

Kannustinkorvaus Kannustinkorvaukset perustuvat 
määriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamiseen, jotka osoitetaan 
sovittujen mittarien avulla.   

Kustannushyötyjen 
jakaminen 

Kustannushyötyjen jakaminen 
tarkoittaa asiakkaan koko 
palveluketjussa saavutettujen 

säästöjen jakamista järjestäjän ja 
tuottajan kesken.  

69 §  

Muut korvaukset 

Olosuhdekorvaukset Olosuhdekorvauksilla tarkoitetaan 

korvauksia, jotka perustuvat 
paikallisiin olosuhteisiin. Nämä 

olosuhteet voivat aiheuttaa 
keskimääräistä enemmän 
kustannuksia tai muutoin tehdä 

alueesta palveluntuottajille 
keskimääräistä vähemmän 
houkuttelevan. Tällaisia olosuhteita 

voivat olla esimerkiksi syrjäisyys, 
kaksikielisyys ja vieraskielisyys.  
 

 

 
Korvausjärjestelmän yksityiskohdilla ja eri korvaustyypeillä voidaan ohjata tuottajien 

käyttäytymistä ja pyrkiä ratkaisemaan joitakin taulukossa 1 esitettyjä erityiskysymyksiä. 
Alla on taulukossa 3 tiivistetty mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja eräisiin keskeisiin 
erityiskysymyksiin. Nämä haasteet ovat sellaisia, joihin voi olla perusteltua etsiä 

ratkaisuja lainsäädännön peruslähtökohtien (kapitaatio, valinnanvapaus, vapaa 
sijoittuminen) sijaan korvausjärjestelmän yksityiskohtien suunnittelulla.    
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Taulukko 3: Palveluverkon ohjaaminen tuottajakorvauksia hyödyntämällä  

Vaihtoehtoja vaikuttaa korvausjärjestelmään liitettyihin erityiskysymyksiin  

Kustannusten 

siirto 

Uudistuksen jälkeen lähetteiden seuranta toteutetaan kuten 

aikaisemminkin. Lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön 

kannustinperusteinen korvaus (esim. jaettujen säästöjen malli), 

johon sisällytetään muualle terveydenhuoltoon kohdistuvan 

palvelunkäytön määrää kuvaava mittari. Korvausta ei makseta, 

mikäli ko. palvelunkäyttö ylittää erikseen määritellyn rajan. 

Kustannussäästöjen jakaminen ei kuitenkaan saa johtaa alihoitoon, 

vaan toimintaa on seurattava myös tästä näkökulmasta. 

Kermankuorinta  Tuottajat eivät voi asettaa enimmäisasiakasmäärää, vaan tuottajien 

on otettava vastaan kaikki listautuvat asiakkaat. Lisäksi 

kapitaatiokorvauksen riskivakiointi pienentää asiakkaiden valikoinnin 

riskiä.  Tuottajille voidaan myös maksaa sosioekonomisiin tekijöihin 

liittyviä lisäkorvauksia (suoritekorvaukset, olosuhdekorvaukset tai 

jopa kannustinkorvaukset) esimerkiksi palveluntuottajan 

toimipisteen sijainnin perusteella.  

Saatavuuden 

vähäisyys 

syrjäisemmillä 

alueilla 

 

Syrjäseuduilla tai alueilla, joille ei muutoin synny riittävästi 

tarjontaa, voidaan hyödyntää olosuhdekorvauksia. 

Vaikuttavuuden 

parantaminen 

Korvausmalliin voi sisällyttää kannustinperusteisia korvauksia, jotka 

perustuvat hoidon (kustannus)vaikuttavuuteen. 

 
 

Korvausmuodot tulisi valita ja suunnitella maakunnan tärkeimpien tavoitteiden 
mukaisesti. Erityisesti kannustinperusteista korvausta ja suoriteperusteista korvausta 
käytettäessä on huomioitava, ettei niiden vaikutusta määrärahojen riittävyyteen voi 

välttämättä arvioida tarkasti etukäteen. Ennakoitavuutta voidaan kuitenkin lisätä 
esimerkiksi määrittelemällä kokonaiskorvauksille ylärajat. 
 

Koska nykyisellään tietoa eri korvausmuotojen käytöstä on suomalaisesta sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaympäristöstä vain vähän, ja koska niiden toimivuus voi 
vaihdella myös maan eri alueiden välillä, on korvausjärjestelmää seurattava ja 

kehitettävä jatkuvasti. Toisaalta korvausjärjestelmä vaikuttaa merkittävästi tuottajien 
toiminnan kannattavuuteen ja siksi sen on oltava selkeä ja ennakoitava, eikä muutoksia 
saa tehdä liian usein. Jos korvausjärjestelmästä rakennetaan hyvin monimutkainen heti 

alussa, järjestelmän eri elementtien vaikutuksia on vaikea tunnistaa, ja muuttuviin 
tilanteisiin on vaikeampi reagoida. Esimerkiksi Ruotsissa Riksrevisionen on suositellut 
korvausjärjestelmän yksinkertaistamista epätarkoituksenmukaisen optimoinnin ja 

hallintokulujen minimoimiseksi.9 On hyvä myös huomioida, että mikäli korvausmalliin 
sisällytetään kovin monta erilaista korvausmuotoa, voi yhden osuus jäädä niin pieneksi, 
että sen vaikutus tuottajan toimintaan on vähäinen. Tästä syystä maakuntien kannattaa 

lähteä liikkeelle yksinkertaisella ja huolellisesti suunnitellulla mallilla. Samalla on 
kuitenkin tiedostettava, että alussa käyttöön otettavan mallin ei ole tarkoitus olla 
lopullinen, vaan kokemuksen karttuessa maakunta voi lisätä eri korvausmuotoja. Suuria 

ja äkillisiä muutoksia on kuitenkin paitsi syytä välttää, myös vaikea toteuttaa 
käytännössä. 
 

                                            
9 Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Riksrevisionen 2014:22, s. 111 
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Esimerkkilaatikko 5: havaintoja valinnanvapauskokeiluista10 
 

Vuodesta 2017 alkaen toteutetut palvelusetelikokeilut on toteutettu voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti ja ne koskevat varsin rajattua ryhmää, eikä niistä sen vuoiksi 
voi tehdä suoria johtopäätöksiä tai yleistyksiä tulevan korvausjärjestelmän 

suunnitteluun ja toimivuuteen. Kokeilujen havainnoista saadaan kuitenkin viitteitä 
siitä, miten valinnanvapauden lisääminen vaikuttaa asiakkaisiin, järjestäjien rooliin ja 
palveluntuottajien toimintaan. Lisäksi kokeiluista saadaan näkemyksiä ja kokemuksia 

korvausjärjestelmän rakentamiseen. Alla on esitelty lyhyesti kokeilujen keskeisimpiä 
havaintoja.  
 

 
 

                                            
10 Ks. Owal Group Oy (2018). Valinnanvapauskokeilun arviointi – Väliraportit Q2/2018 ja Q3/2018, saatavilla 

kapitaatiokorvauksissa https://stm.fi/palvelusetelikokeilu/materiaalit 
 

Esimerkkilaatikko 4 Asiakkaiden lähettäminen erikoissairaanhoitoon ja 

päivystyspalveluiden käyttö  

 
Asiakkaan lähettäminen erikoissairaanhoitoon on yksi tekijä, joka vaikuttaa palvelujen 
järjestäjän sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Maakunnan liikelaitos 

tulee toimimaan erikoissairaanhoidon portinvartijana ja lähetekäytäntö vastaa siten 
hyvin pitkälti nykyisten sairaanhoitopiirien lähetekäytäntöä.   
 

Lähetemäärien mittaamisessa – ja erityisesti kannustinmallin rakentamisessa sen 
varaan – on huomioitava, ettei esimerkiksi erikoissairaanhoidon lähetteiden osalta 
luonnollisestikaan tule pyrkiä nollatasoon, vaan tavoitetaso on asetettava 

maakunnallisen tai kansallisen vertailutiedon perusteella. Lisäksi lähetemäärien 
seuranta ei milloinkaan saa ohjata toimintaan niin, että hoitoa tarvitsevat jäävät liian 

tiukan korvausjärjestelmän vuoksi vaille hoitoa. 
 
Vastaavasti asiakkailla on tietyissä tilanteissa tarve käyttää päivystyspalveluja, vaikka 

päiväaikaiset peruspalvelut olisivat kunnossa. Myös päivystyspalveluiden käyttö on 
asia, jota maakunnan on seurattava kokonaisuuden arvioimiseksi. Tässä kannattaa 
erottaa virka-aikainen ja muu päivystyspalvelujen käyttö: jos sosiaali- ja 

terveyskeskukset toimivat hyvin ja kiirevastaanottojen saatavuus on kunnossa, ei 
virka-aikaiselle perusterveydenhuollon päivystykselle pitäisi olla juuri tarvetta. 
Maakunta voi myös aktiivisella viestinnällä ja potilasohjauksella edesauttaa potilaiden 

hakeutumista oikeaan hoitopaikkaan. 
 
Kaiken kaikkiaan niin erikoissairaanhoidon lähetteiden kuin päivystyspalvelujen 

käytönkin osalta olennaista on kokonaismäärän seuranta pidemmällä aikavälillä. 
Yksittäistä lähetettä ei voida todeta turhaksi, vaikkei se johtaisikaan 
jatkotoimenpiteisiin. 
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 Palveluntuottajan valintaan ovat kokeilujen perusteella vaikuttaneet eniten 
lääkäriaikojen saatavuus, palveluntuottajan sijainti ja koettu hoidon laatu. 

Valintakäyttäytymistä koskevat havainnot vastaavat kansainvälistä 
kokemusta11.  

 Julkiselta yksityiselle vaihdon tehneet asiakkaat ovat olleet usein työikäisiä 

naisia, jotka ovat käyttäneet palveluita paljon. Vaihdon kerran tehneet ovat 
harvoin vaihtaneet tuottajaa enää uudestaan, vaikka siihen olisi ollut 
mahdollisuus (Q2/2018). 

 Järjestäjän viestintä nähtiin keskeisenä tekijänä kokeilun onnistumisessa. 
Tuottajien oma viestintä kokeiluista on toisaalta ollut niukempaa. 
Toimintaympäristöä on tuottajien näkökulmasta leimannut epävarmuus 

jatkosta, eikä tuottajilla aina ole ollut täsmällistä käsitystä kokeilun sisällöstä 
siihen sitoutuessaan (Q3/2018).   

 Palveluntuottajat ovat kokeneet ongelmallisiksi esimerkiksi kokeilujen vaatimat 

tietojärjestelmät ja raportoinnin. Tämä on vähentänyt kokeilujen 
houkuttelevuutta pienten yritysten näkökulmasta. Varsinkin, kun järjestäjien 
antama tuki erikoistumiseen on koettu vähäiseksi. Tästä johtuen uutta 

palvelutuotantoa on muodostunut kokeilualueille vain vähän (Q3/2018). 
 Kokeiluissa on saatu myös joitakin ennakko-odotusten vastaisia tuloksia. 

Ensinnäkin yksityisille palveluntuottajille hakeutuneet asiakkaat ovat käyttäneet 

palveluita varsin paljon. Tosin käyttö on asiakkuuden jatkuessa tasaantunut. 
Toiseksi yksityiset palveluntuottajat ovat tehneet lähetteitä 
erikoissairaanhoitoon suhteessa vähemmän kuin verrokkeina olleet julkiset 

(Q3/2018). Näiden havaintojen syyt eivät ole selviä, eivätkä ne sinänsä poista 
kokonaan huolta ns. kermankuorinnasta ja lähetemäärien kasvusta yksityisillä. 
Havainto voi johtua suurelta osaltaan siitä, että esim. paljon hoitoa tarvitsevat 

vanhukset eivät ole vaihtaneet kovin aktiivisesti yksityisille. Havainnot kuitenkin 
korostavat sitä, että korvausjärjestelmää ei pidä kehittää pelkkien ennakko-
odotusten perusteella. 

 
Palvelusetelikokeiluissa on käytetty pääosin yksinkertaisia pelkkään ikään perustuvia 

vakiointeja, jotka eivät ota palvelujen tarvetekijöitä huomioon samalla tavalla kuin 
suunnitteilla oleva painokerroinmalli. Lisäksi niissä on voitu käyttää asiakkaiden luvalla 
esimerkiksi tietoa aiemmasta palveluiden käytöstä, mikä ennakoi melko hyvin myös 

myöhempää palvelujen käyttöä. 
 
Valinnanvapauskokeilujen pohjalta ei voi suoraan päätellä, olisiko palveluja paljon 

käyttävien asiakkaiden hakeutuminen yksityisille palveluntuottajille pysyvä trendi 
myös siirryttäessä uuteen järjestelmään. Palvelujen runsas käyttö voi johtua 
esimerkiksi kokeilualueen huonosta saatavuudesta ja siitä aiheutuneesta 

patoutuneesta palvelutarpeesta, joka tasoittaa palvelujen saatavuuden parannuttua. 
Joka tapauksessa kapitaatiokorvausten tulevat painokertoimet ottavat kokeiluissa 
käytettyjä paremmin huomioon erilaiset palveluntarpeet. Näin ollen tuottajat saavat 

paljon palveluja käyttävistä myös keskimäärin enemmän korvauksia kuin 
valinnanvapauskokeiluissa. Lisäksi asiakasmäärät olisivat todennäköisesti isompia ja 
esimerkiksi tuottajien kannustimet investointeihin ja markkinointiin olisivat suurempia 

pysyvän järjestelmämuutoksen myötä.  

 

 

                                            
11 Victoor ym. 2012. Determinants of patient choice of healthcare providers: a scoping review. BMC Health Serv 
Res. 2012; 12: 272. 
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6. Yksittäiset korvaustyypit 

6.1 Kiinteä korvaus  

 
Kapitaatiokorvauksista on paljon kansainvälistä kokemusta. Kapitaatioon perustuvan 
korvausjärjestelmän soveltuvuutta Suomeen on tarkasteltu myös kansainvälisten 

asiantuntijoiden toimesta12 ja sen on todettu soveltuvan hallituksen esityksen (HE 
16/2018) perusteella muodostuvaan toimintaympäristöön.  
 

Valinnanvapauslain 65 §:n mukainen kiinteä korvaus on kansallisilla tarvetekijöillä ja 
niiden painokertoimilla painotettu kiinteä asiakaskohtainen korvaus (kapitaatio) 
jokaisesta palveluntuottajalle listautuneesta asiakkaasta. Korvaus maksetaan ajalta, 

jonka asiakas on kyseisen palveluntuottajan vastuulla, ja asiakas voi vaihtaa 
palveluntuottajaa puolen vuoden välein. Maakunnan on osoitettava 65 § mukaisiin 
kapitaatiokorvauksiin vähintään kaksi kolmasosaa talousarviossaan sosiaali- ja 

terveyskeskusten suoran valinnan palvelujen korvauksiin osoittamastaan määrärahasta.  
 
Asiakkaiden palvelutarpeet ja palvelujen käyttö ovat erilaisia, mikä otetaan huomioon 

tuottajien saamassa korvauksessa painottamalla korvausta asiakaskunnan palvelujen 
odotettuun käyttöön vaikuttavilla tekijöillä. Kansallisissa tarvetekijöissä huomioidaan 
ihmisen ikä, sukupuoli, sairastavuus, sosioekonomiset tekijät ja työssäkäynti. 

Painottamisella pyritään siihen, että korvaus tekisi asiakkaista yhdenvertaisia 
odotettavissa olevien kustannusten suhteen, jolloin tuottajalla ei olisi merkittäviä 
kannustimia valikoida asiakkaitaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii ehdotuksen 

tekijöistä ja niiden painokertoimista, joiden pohjalta laaditaan valtioneuvoston 
asetus. Painokertoimet ja mukaan otettavat tarvetekijät lasketaan tutkimusaineiston 
avulla ja ne kuvaavat valtakunnallista tilannetta. Tutkimus, jota käytetään 

painokertoimia määriteltäessä, sekä kertoimien pohjalta vahvistettava asetus uusitaan 
tarpeen mukaan.  
 

Korvausten teknisen laskennan ja maksuliikenteen hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela). 
Valinnanvapauslain 65 § mukaisen kiinteän korvauksen laskemista ja maksamista varten 
maakunnat toimittavat Kelalle keskimääräisen asiakaskohtaisen euromäärän. Näiden 

tietojen sekä valtioneuvoston asetukseen perustuvien tarvetekijöiden ja painokertoimien 
perusteella Kela asiakaskohtaiset kapitaatiokorvaukset ja maksaa kullekin suoran 

valinnan palvelujen tuottajalle sille kuuluvan osuuden korvauksista. Maksatus tuottajille 
suoritetaan yhtenä kokonaisuutena kaikista tuottajalle kussakin kuukaudessa 
listautuneina olevista asiakkaista, eivätkä tuottajat ja järjestäjä näe asiakaskohtaista 

korvausten erittelyä.  
 
Taulukossa 4. on kaksi esimerkkiä tarvetekijöiden joukosta ja niiden painokertoimista. 

Taulukon mallit selittävät julkisen terveydenhuollon kustannuksia, ja ne liittyvät 
aiempaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen valtionosuusjärjestelmän 
uudistamisesta13. Tarvetekijät ja niiden painokertoimet eivät siis missään nimessä kuvaa 

tällaisenaan tulevaa tilannetta vaan ne toimivat vain esimerkkinä.  

                                            
12 Cylus J., Williams G., Karanikolos M., Figueras J. Using risk-adjusted capitation for financial resource allocation 
and purchasing primary health care and social services. May 2018. 
https://alueuudistus.fi/soteuudistus/selvitykset-ja-arvioinnit. 
13 Esimerkiksi: Vaalavuo, M., Häkkinen, U., & Fredriksson, S. (2013). Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja 
valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Raportti 24/2013. 
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Taulukko 4. Esimerkki tarvetekijöiden joukosta ja niiden painokertoimista. 

Huom. Tämä taulukko perustuu eri järjestelmään tehtyyn vanhaan tutkimukseen, eikä 

sitä pidä käyttää ehdotuksena tai esimerkkinä siitä, millaista riskivakiointia tulevassa 

järjestelmässä käytettäisiin. Taulukon tarkoitus on olla puhtaasti havainnollistava 

esimerkki. 

 

                                            
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114577/URN_ISBN_978-952-302-075-7.pdf  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114577/URN_ISBN_978-952-302-075-7.pdf
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Esimerkkilaatikko 6: Kapitaatiokorvauksen euromääräinen laskeminen 
 

Kapitaatiokorvauksen havainnollistamiseksi lasketaan yksittäisestä asukkaasta 
maksettava korvaus yllä olevan taulukon esimerkkipainokertoimien mukaisesti 
kuvitteellisessa 200 000 asukkaan maakunnassa. Esimerkki olettaa, että painokertoimet 
on arvioitu ja määritelty valtakunnallisesti. 
 
Valtakunnallisesti asukkaan keskimääräinen painokerrointen summa on määritelmällisesti 
1,00. Yksittäisessä maakunnassa keskimääräinen painokertoimien summa voi olla tätä 
suurempi tai pienempi riippuen maakunnan väestön sairastavuudesta, ikärakenteesta ja 
muista tarvetekijöistä. Oletetaan, että esimerkkimaakunnassa keskimääräinen 
painokertoimien summa on 1,04, eli laskennallinen palveluntarve olisi hieman maan 
keskiarvoa suurempi. 
 

Maakunnan väestö ja kiinteisiin korvauksiin osoitettu euromäärä 

Maakunnan väkiluku 200 000 

Keskimääräisen asukkaan 
painokertoimien summa 

1,04 

Maakunnan kapitaatiokorvauksiin 
budjetoima kokonaissumma 

40 000 000 € 

Laskennallinen kapitaatiokorvaus 
asukasta kohti 

200€ 

 

Asiakkaan painokertoimet 

Sukupuoli: nainen 0,15 

Ikä: 68 vuotta 0,61 

Diabetes 0,54 

Yhteensä 1,30 

 
Jos 200 000 asukkaan maakunta budjetoisi 40 miljoonaa euroa kapitaatiokorvauksiin, 
keskimääräinen kapitaatiokorvaus per asukas olisi 200 euroa. 200 euroa siis maksettaisiin 
tässä maakunnassa asiakkaasta, jonka painokeroimien summa on 1,04. Esimerkkinä 
toimivalla 68-vuotiaalla diabetesta sairastavalla naisella painokertoimien summa olisi 
oheisen taulukon mukaisesti 1,30. Tällöin ko. henkilöstä maksettava kapitaatiokorvaus 
olisi 
 

200€

1,04
∗ 1,30 = 250€. 

 
Maakunnan päättämä keskimääräinen asukaskohtainen korvaus siis jaetaan maakunnan 
keskimääräisellä painokerrointen summalla ja kerrotaan asiakkaan painokerrointen 
summalla. Skaalaus valtakunnalliseen keskiarvoon täytyy tehdä, koska painokertoimet on 
määritelty suhteessa valtakunnalliseen, ei maakunnalliseen keskiarvoon. 
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Suomen terveydenhuollon järjestelmä on pirstaleinen, ja siksi kiinteän korvauksen 
määrittelyssä pyritään huomioimaan myös muita kanavia pitkin rahoitettavat sosiaali- ja 

terveyskeskusten kanssa päällekkäiset palvelut jotka vaikuttavat sosiaali- ja 
terveyskeskuspalvelujen käytön tarpeeseen. Näitä ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja 
korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut. Opiskelijaterveydenhuollon piiriin 

kuulumisesta on olemassa rekisteritieto, joten se voidaan ottaa huomioon painokertoimia 
määriteltäessä. Uudistuksen alkuvaiheessa työterveyshuolto huomioidaan 
kapitaatiokorvauksen painokertoimissa työterveyshuoltoa välillisesti selittävän ja sen 

kanssa voimakkaasti korreloivan työssäkäyntitiedon avulla14.  
 

 

6.2 Suoriteperusteiset korvaukset 

 
Suoriteperusteisilla korvauksilla voidaan pyrkiä kompensoimaan niitä tekijöitä, joihin 
kapitaatiokorvauksella ei ole onnistuttu vastaamaan. Kapitaatiokorvauksen taso 

kuvastaa potilaan todennäköistä kokonaiskustannusta, jolloin palveluntuottajalle jää riski 
yksittäisistä keskimääräistä huomattavasti kalliimmista potilaista. Suoriteperusteisten 
korvausten tärkein käyttötarkoitus on vähentää palveluntuottajalle palveluntuotannosta 

aiheutuvaa kustannusriskiä. Suurin tämä riski on pienillä tuottajilla, joiden asiakkaiden 
kokonaismäärä on pieni. Tällöin on suurempi todennäköisyys sille, että tuottajan 
asiakkaiden keskimääräinen palvelunkäyttö poikkeaa maakunnan keskiarvosta, sillä 

pienikin joukko paljon palveluita käyttäviä asiakkaita voi kasvattaa tuottajan 
kustannuksia.  Suurilla tuottajilla ja suurissa asiakasmäärissä riski puolestaan tasoittuu. 
Näin ollen suurilla asiakasmäärillä on todennäköisempää, että tuottaja pystyy 

kompensoimaan paljon palveluita käyttävien asiakkaiden korkeita kustannuksia niiden 
asiakkaiden myötä, jotka käyttävät palveluita keskimääräistä vähemmän. Järjestäjän 
onkin siten valittava, missä määrin tätä tuottajan kustannusriskiä pyritään tasoittamaan.  

 
Suoritekorvausten pohjaksi maakunta voi nykyisen asiakaskuntansa palveluiden käytön 
perusteella hahmottaa väestön palvelunkäytön jakaumaa ja suuria kustannuksia tuovien 

asiakkaiden osuutta. On kuitenkin muistettava, että tuottajien kustannusriskiä ei ole 
syytä myöskään täysin poistaa, sillä kustannusriski toimii kannustimena kustannusten 
hillintään ja palveluiden tehostamiseen. 

 
Suoriteperusteinen korvaus voi kattaa suoritteen kustannukset täysimääräisesti tai vain 
osittain. Korvauksen tasoa määritettäessä on otettava huomioon, että liian pieni 

suoritekorvaus ei todennäköisesti poista alihoidon kannustinta, kun taas liian korkealle 
tasolle asetettu korvaus kannustaa suoritemäärään lisäämiseen ja sitä kautta ylihoitoon. 
On esimerkiksi mahdollista, että tuottajalle syntyy kannustin käyntien keinotekoiseen 

pilkkomiseen lukuisiksi käynneiksi käyntimäärän maksimoimiseksi. Tästä syystä 

                                            
14 Työssäolotieto, kuten myös monet muut sosioekonomiset tekijät esim. ikä, korreloitavat sen kanssa, kuuluuko 
henkilö työterveyshuollon palvelujen piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää kuitenkin mm. sitä, miten 
työterveyshuollosta ja sen sisällöstä saataisiin jatkossa tarkempaa tietoa ja miten lainsäädäntöä pitäisi kehittää tai 
millaista sääntelyä tarvittaisiin, jotta tietoa voitaisiin hyödyntää myös kapitaatiokorvauksen määrittelyssä. 
Kapitaatiokorvauksen laskentaan käytettävät lopulliset tarvetekijät ja niiden painokertoimet vahvistetaan THL:n 
tutkimuksen valmistuttua valtioneuvoston asetuksella. Joka tapauksessa, riskivakiointi ei ennusta täydellisesti 
yksittäisten asiakkaiden tuottajalle aiheuttamia kustannuksia, eikä näin ole tarkoituskaan. Mikäli esimerkiksi 
valikoituminen katsotaan riskipainotuksista huolimatta ongelmaksi, maakunta voi puuttua siihen myös muiden 
tuottajille maksettavien korvausten avulla. Kapitaatiokorvauksen laskentaan käytettävät lopulliset tarvetekijät ja 
niiden painokertoimet vahvistetaan THL:n tutkimuksen valmistuttua valtioneuvoston asetuksella. 
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suoritekorvauksia tulisi käyttää ennen kaikkea suhteellisen yksinkertaisiin ja 
kertaluonteisiin palveluihin. Olennaista on, että kapitaatiokorvausten ja 
suoriteperusteisten korvausten välillä löydetään sopiva tasapaino siten, että eri 

korvausmuodoilla voidaan kompensoida toisten korvausmuotojen mahdollisia puutteita.   
 
Yleensä käyntien täysimääräinen korvaaminen suoriteperusteisesti on hyödyllistä vain 

sellaisten asiakkaiden tai sairauksien kohdalla, joissa on tarpeen taata asiakkaan 
hakeutuminen hoitoon tai riittävä hoitokertojen määrä. Tällaisia tilanteita ovat 
esimerkiksi rokotuskäynnit ja ikäryhmä-, joukko- tai kutsuntatarkastukset. Näissä 

tapauksissa potilaiden käyntikerrat joka tapauksessa yleensä rajautuvat johonkin 
tiettyyn maksimimäärään. Siten näistä suoritteista olisi mahdollista maksaa jopa täysin 

kustannukset kattava korvaus ilman, että merkittävää ylihoidon riskiä syntyy. On toki 
otettava huomioon, että suoriteperusteinen korvaus ei välttämättä huomioi suoritteen 
laatua tai sitä, kuvastaako korvauksen taso tehokkainta mahdollista tapaa tuottaa 

suorite. Siksi suoritekorvaus soveltuukin parhaiten sellaisten suoritteiden korvaamiseen, 
jotka yleensä toteutetaan varsin vakiomuotoisena ilman suurempaa vaihtelua laadussa 
tai tehokkuudessa, kuten edellä mainitut rokotukset.   

 
Suoriteperusteisilla korvauksilla voidaan pyrkiä kompensoimaan mahdollisia 
kapitaatiokorvauksen riskivakionnin puutteita, joita terveyspalveluiden käyttöön liittyvän 

satunnaisuuden vuoksi väistämättä jää, ja siten vaikuttaa tuottajien käyttäytymiseen. 
Esimerkiksi maksamalla lisäkorvausta erittäin paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden 
palveluntarpeesta, järjestäjän on mahdollista kantaa osa paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden palvelukäytöstä muodostuvaa kustannusriskiä.  Suoritekorvauksilla voidaan 
myös ohjata toimintaa painottamaan tiettyjä palveluja Suoritekorvausten käyttö 
heikentää kapitaatiokorvauksen aikaansaamia tuottajan kustannusten hillinnän 

kannustimia ja siten suoriteperusteisten korvausten käyttö pienentää kannustimia 
kustannusten siirtoon sosiaali- ja terveyskeskusten ulkopuolelle tai pyrkimyksiin laskea 
laatua. Kiinteään korvaukseen liittyvä alihoidon riski vähenee, kun tuottajan kannustin 

minimoida hoitotoimenpiteiden määrää vähenee.  
 
Suoritekorvausten käytön tulee olla tarkasti määritelty, ja niiden tulisikin perustua vain 

sellaisiin suoritteisiin, jotka voidaan potilaan hoidon kannalta todeta perustelluiksi. Lisäksi 
erityisesti kalliiden potilaiden huomioiminen suoritekorvauksissa edellyttää huolellista 
tietojärjestelmien ja ennen kaikkea tietosisältöjen yhteensovittamista, jotta 

suoritekorvaukseen lopulta sisältyvät käyntitiedot muodostavat asianmukaiset 
suoritetiedot. 
 

Suoritekorvauksia suunniteltaessa järjestäjän täytyy myös harkita, myönnetäänkö 
korvauksia kaikista suoritteista johonkin perustasoon asti, jonkin määritellyn perustason 
ylittävistä suoritteista tai vain valituista sosiaali- ja terveyskeskuksen 

peruspalveluvalikoiman ulkopuolisista suoritteista. Järjestäjä voi myös päättää, että 
korvaustaso alenee suoritemäärän kasvaessa.  
 

Esimerkiksi Ruotsissa suoriteperusteiset korvaukset muodostavat 
perusterveydenhuollossa keskimäärin noin 5-18 prosentin osuuden tuottajan saamista 
korvauksista15.  Tukholman mallissa 42 % tuottajien korvauksista on käyntikorvauksia. 

Muihin suoriteperusteisiin korvauksiin on määritelty käyntikatto niin, että tuottajalle 
maksetaan täysi korvaus määriteltyyn rajaan asti ja tämän yli menevistä käynneistä 
vähennetty korvaus käyntikattoon asti. Käyntikaton tarkoituksena on estää turhia 

                                            
15 https://international.commonwealthfund.org/countries/sweden/ 
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käyntejä. Korvauskaton yli menevistä kustannuksista korvataan kuitenkin asiakasmaksut 
sekä niiden potilaiden kustannuksia, joiden kustannukset ovat erittäin korkeat.16   
 

Rajoittamalla suoritekorvaukset koskemaan vain tiettyjä suoritteita tai suoritemäärää 
esimerkiksi korvauskaton avulla, järjestä voi pyrkiä lisäämään kustannusten 
ennustettavuutta. Verrattuna täysimääräiseen kapitaatiokorvaukseen suoriteperusteiset 

korvaukset vähentävät kustannusten ennustettavuutta järjestäjän näkökulmasta.  
Lisäksi, koska suoritekorvauksilla periaatteessa siirretään kustannusriskiä tuottajilta 
järjestäjälle, suoritekorvauksilla on mahdollista vaikuttaa siihen, kuinka korkeaksi 

palvelutuotantoon osallistumisen kustannukset ja siten tuottajan kustannusriski 
käytännössä muodostuvat. Kun osa kustannusriskistä siirretään järjestäjälle, voidaan 

tukea erityisesti pienempien tuottajien osallistumista tuotantoon.  
 
Suoriteperusteisilla korvauksilla voidaan siis vähentää kannustimia asiakkaiden 

valikointiin. Ne sopivat parhaiten käytettäväksi sellaisissa hyvin määriteltävissä olevissa 
palvelutapahtumissa, joiden kustannukset voidaan varsin tarkasti todentaa. 
Suoritekorvauksia ei tulisi kuitenkaan nähdä kapitaatiokorvauksen vaihtoehtona vaan 

täydentäjänä, joilla voidaan huomioida korvausjärjestelmässä joitakin niitä elementtejä, 
joita kapitaatiokorvaus ei pysty riittävän hyvin huomioimaan. On kuitenkin muistettava, 
että kapitaatiokorvaukseen perustuvassa järjestelmässä ei ole syytä ylikompensoida 

korvauksia suoriteperusteisin korvauksin. Vaikka kapitaatiokorvaus voikin tietyissä 
tilanteissa kannustaa alihoitoon, se kuitenkin samalla kannustaa hoitamaan potilasta 
kerralla mahdollisimman hyvin.  

 

6.3 Kannustinperusteiset korvaukset 

 
Kannustinperusteisilla korvauksilla pyritään tukemaan tiettyjen ennalta asetettujen 
tavoitteiden tai kriteerien toteutumista. Nämä tavoitteet voivat joskus liittyä esimerkiksi 

hoidon kliiniseen laatuun, asiakastyytyväisyyteen tai palvelujen saatavuuteen. 
Yleisemmin kannustinperustaisia korvauksia kuitenkin käytetään silloin, kun halutaan 
kannustaa palveluntuottajia palveluiden ja hoidon vaikuttavuuteen. Käytännössä 

kannustinjärjestelmän luomiseksi vaikuttavuus joudutaan operationalisoimaan johonkin 
tiettyyn mitattavaan suureeseen, jolloin korvaukset sidotaan tähän muuttujaan. 
Kannustinperusteisten korvausten vaikeutena ovatkin tavoitteiden ja mittareiden 

määrittely ja niiden rakentaminen niin, että ne viestivät selkeästi ja ymmärrettävästi 
tuottajille, mihin tuottajien tulisi toiminnassaan kohdistaa erityistä huomiota. Toisaalta 
vaikka viesti on selkeä, tuottaja saattaa keskittyä liian yksipuolisesti kannustinmallissa 

määriteltyihin tavoitteisiin.17  
 
Kannustinkorvauksia suunnitellessa on syytä pitää mielessä, että jo pelkkä kiinteä 

korvaus itsessään kannustaa tuottajia hoitamaan asiakkaiden valintoihin vaikuttavia 
asioita mahdollisimman hyvin. Rahan seuratessa kiinteän korvauksen muodossa 
asiakasta, järjestelmä itsessään huolehtii pitkälti esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä ja 

saatavuudesta, koska nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi asiakkaiden tekemiin 
valintoihin ja siten vaikuttavat myös tuottajien tuloihin. Tästä syystä näitä elementtejä 
ei yleensä tarvitse erikseen vahvistaa kannustinkorvauksilla ilman erityistä syytä.  

 

                                            
16 Nämä ovat niin sanotun korkeakustannussuojan (högkostnadsskydd) piirissä olevat asiakkaat (ks. esim. Sitra 2012, 

s. 19-20). 
17 Ryan and Werner 2013; Kao ym. 2015. 
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Muissa OECD-maissa kannustinpalkkioiden suuruus on tyypillisesti vajaan viiden ja 
viidentoista prosentin välillä  palveluntuottajien keskimääräisestä liikevaihdosta, eli 
valtaosa korvauksista maksetaan muilla perusteilla.18  Kansainvälisten tutkimusten 

perusteella kannustinjärjestelmillä on edelleen varsin rajallinen rooli tuottajien 
korvausmallina.19 Kannustinjärjestelmän rakentaminen tulisi perustua kokeilujen ja 
tutkimuksen pohjalta saatuun tietoon siitä, mitkä käytänteet toimivat ja mitkä eivät tuota 

haluttuja lopputuloksia. Ohjauksen kokonaisuuden näkökulmasta kannustinkorvaukset 
on suoritekorvausten tavoin nähtävä kapitaatiorahoituksen täydentäjänä; keinona jolla 
pystytään painottamaan joitakin yksittäisiä tavoitteita. 

 
Informaatio-ohjauksen kannalta mittaaminen ja seuranta ovat tärkeitä ohjauskeinoja 

riippumatta siitä, käytetäänkö niitä kannustinjärjestelyihin. Julkinen vertailutieto 
itsessään on tärkeä ohjauskeino ja vaikutukset realisoituvat mm. asiakkaiden tekemien 
valintojen kautta. Lisäksi on syytä muistaa, että kaikki tekijät eivät ohjausjärjestelmän 

kokonaisuuden näkökulmasta välttämättä edes sovellu parhaalla mahdollisella tavalla 
kannustinjärjestelmillä ohjattavaksi. Esimerkiksi palveluvalikoiman tai aukioloaikojen 
laajuus (yli maakunnan määrittämän minimitason) eivät yleensä ottaen ole sellaisia 

tekijöitä, joihin on tarvetta kannustaa erillisellä kannustinjärjestelmällä. 
Valinnanvapauteen perustuvassa järjestelmässä nämä tekijät ovat palveluntuottajien 
kilpailuvaltteja ja kannustimet palveluvalikoiman ylläpitoon ja kattaviin aukioloaikoihin 

syntyvät asiakkaiden valintojen kautta. On selvää, että asiakas valitsee 
todennäköisemmin tuottajan, jolla on laajat palvelut ja aukioloajat, kuin vain 
minimikriteerit täyttävän tuottajan riippumatta siitä, yritetäänkö näihin vaikuttaa 

erillisillä kannustinperusteisilla korvauksilla.  
 
Kannustinjärjestelmän tavoitteiden operationalisointiin liittyy myös ajallinen haaste. 

Tuottajan toiminnalla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia potilaan terveyteen tai 
asiakkaan toimintakykyyn, jotka eivät kuitenkaan tule mittarein havaittavaksi 
lyhyemmällä aikavälillä tai silloin, kun tuottajan toimintaa arvioidaan. Asiakas on myös 

voinut jo vaihtaa palveluntuottajaa kyseisen mittausjakson aikana, jolloin vaikutusten 
kohdentaminen tietyn tuottajan ansioksi muuttuu vaikeaksi.  Siksi olisi löydettävä 
mittareita, jotka indikoivat pitkän aikavälin vaikutuksia jo arviointikauden aikana. 

Halutun lopputuleman, esimerkiksi sairauden esiintyvyyden tai kuolleisuuden 
vähentymisen, suoran mittaamisen sijasta voidaan tarkastella lopputuleman kanssa 
korreloivia osatekijöitä kuten verenpainetta, verensokeria ja kolesteroliarvoja tai muita 

hoitotasapainoon tai toimintakykyyn liittyviä tekijöitä. Vaikutus osatekijöissä on usein 
mahdollista havaita nopeammin ja yhteys hoidon ja mittaustuloksen välillä on helpompi 
rakentaa.20  

 
Yleisesti onkin tärkeää, että asetettavat tavoitteet ja mitattavat muuttujat ovat sellaisia, 
joihin palveluntuottaja voi itse suoraan vaikuttaa. Kun kannustetaan vaikuttavuuteen, 

pyrkimyksenä on usein parantaa asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä sekä terveyttä.21 
Koska asiakkaan hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen vaikuttavat kuitenkin myös 
monet hoidon ulkopuoliset tekijät, on kannustinjärjestelmän käytännön toteutus 

                                            
18 Srivastava ym. 2016 

19 Ks. esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuksen lausunto: https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/he-16-2018-

vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-asiakkaan-valinnanvapaudesta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-ja-eraiksi-

siihen-liittyviksi-laeiksi 
20 Toward Greater Integration Of Care And Improved Efficiency: A critical review of EHIF’s payment system (version 

1). Maailmanpankki, 2017, s. 23 
21 Vaikuttavuustavoitteet eivät ole ristiriidassa kustannusten hillinnän tavoitteen kanssa, jos parantamalla potilaan 
hyvinvointia voidaan vähentää myöhemmin syntyvää kustannuspainetta. 

https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/he-16-2018-vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-asiakkaan-valinnanvapaudesta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi
https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/he-16-2018-vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-asiakkaan-valinnanvapaudesta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi
https://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/he-16-2018-vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-asiakkaan-valinnanvapaudesta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi
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mietittävä huolella. Jotta näihin tavoitteisiin pyrkivää kannustinjärjestelmää olisi 
mahdollista käytännössä toteuttaa, olisi löydettävä sellaisia mittareita, joilla hyvinvointia 
ja toimintakykyä voitaisiin mielekkäästi mitata. Suomessa puuttuu kansallinen standardi 

vaikuttavuuden mittaamiselle. Nykyisin vaikuttavuutta mitataan lähinnä 
toimenpidekeskeisten kliinisten mittarien avulla, kuten uusintaleikkausten lukumäärillä. 
Sen sijaan asiakkaan kokemusta, terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ei juurikaan 

mitata systemaattisesti. Vertailtavuuden kannalta olisi myös tärkeää, että vaikuttavuutta 
mitattaisiin johdonmukaisesti samoin perusperiaattein koko maassa ja jopa 
kansainvälisesti.  

 
Kannustimia voidaan rakentaa myös niin, että lopputulemien sijaan kannustetaan 

tiettyihin toimintatapoihin, kuten kustannusten siirron välttämiseen tai hoidon 
integraatioon. Käytettäessä kannustimia kustannusten siirron välttämiseen korvaukset 
sidotaan mittareihin, jotka kuvaavat järjestäjälle näistä asiakkaista muualla 

hoitoketjussa aiheutuneita kustannuksia. Tyypillisimmillään tämä tarkoittaa niitä 
erikoissairaanhoidon kustannuksia, jotka syntyvät perusterveydenhuollon kustannusten 
päälle. Eräs keino kannustaa välttämään kustannusten siirtoa on sitoa kannustimet 

erikoissairaanhoidon lähetteiden määrään suhteessa potilaiden määrään, kuitenkin 
huomioiden tuottajien asiakasrakenne (case-mix). Ilman asiakasrakenteen huomioon 
ottamista lähetemäärä ei kuitenkaan ole mielekäs kannustinperuste, sillä joillekin 

tuottajille voi esimerkiksi tuottajan erikoisasiantuntemuksen vuoksi hakeutua enemmän 
lähetteitä vaativia asiakkaita. Lisäksi lähetteiden määrän käyttämisessä kannustimena 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet kuten se, millainen palveluverkko 

maakunnan alueella on. Myös sairaalatasoisen hoidon saatavuus paikkakunnalla 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon palvelua käytetään.   
 

Kannustinjärjestelmissä on keskeistä myös maksettavan kannustinpalkkion suuruus. 
Liian pieni kannustinpalkkio ei kannusta tuottajia toimimaan kannusteen mukaisesti 
etenkään, jos kustannukset toiminnan muutoksesta ylittävät kannustimesta saatavan 

hyödyn. Esimerkiksi Viron tapauksessa Maailmanpankki on suositellut, että 
kannustinmallin tulisi pohjautua yhteen korkeaan tavoitetasoon ja  korvauksen tulisi olla 
riittävän suuri, jotta se vaikuttaa tuottajan toimintaan.22 Toisaalta myös kevyet 

kannustimet voivat olla perusteltuja, sillä suuret kannustinpalkkiot voivat ohjata liiaksi 
toimintaa vain kannustimen osoittamaan suuntaan. Esimerkiksi Ruotsissa 
kannustinkorvaukset muodostavat vain noin 0-3 prosentin osuuden tuottajille 

maksettavista korvauksista23. Pienehköillä kannustimilla on paremmin mahdollista 
palkita tuottajia asteittain ja kannustaa jatkuvaan kehitykseen, kun palkkioita on 
todennäköisesti mahdollista jakaa useammin kuin suuria palkkioita. Suurten palkkioiden 

kohdalla haasteeksi voi muodostua se, että tietyn rajan jälkeen palkkion 
kannustinvaikutus voi vaimentua, jos palkkion matalin tasokin jo riittää tuottajille. Tällöin 
motivaatio suoritustason parantamiseen yli kyseisen tason voi jäädä pieneksi. Lisäksi, 

suurten palkkioiden kohdalla palkkiokriteerit ovat yleensä tiukemmat, jolloin myös 
kriteerien täyttämiseksi vaadittavat toimet ovat vaativimpia.      
Tämän luvun alussa tuotiin esiin, että informaatio on keskeisessä roolissa 

kannustinjärjestelmissä. Tätä seikkaa on syytä korostaa, sillä ilman tuottajilta ja muista 
lähteistä kerättävää vertailukelpoista tietoa tavoitteiden seuranta ei ole mahdollista. 
Kerättävän tiedon yhdenmukaisuus, objektiivisuus, tiedon keruun vaatima työmäärä ja 

                                            
22 Toward Greater Integration of Care And Improved Efficiency: A critical review of EHIF’s payment system 

(version 1). Maailmanpankki, 2017, s. 20. 
23 https://international.commonwealthfund.org/countries/sweden/ 
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tietojärjestelmien asettamat reunaehdot ovat käytännön näkökulmasta tärkeitä asioita.24 
Esimerkiksi tiedon keruun automatisointi vähentää tuottajien ja järjestäjän työmäärää ja 
parantaa tiedon vertailukelpoisuutta. Samoin yhteistyö tuottajien kanssa tiedon keruussa 

on tärkeää. Mittareita rakennettaessa on hyvä tarkastella myös, millaisen pohjatiedon 
varaan kukin mittari rakennetaan. Joissakin tapauksissa vaihtoehtona tuottajilta suoraan 
kerättävään tietoon pohjautuvien mittarien sijasta ovat järjestäjän erikseen esimerkiksi 

kyselyin tuotettavaan tietoon pohjautuvat mittarit. Mittareiden käytännön soveltamisessa 
saattaa myös nousta esille ongelmia, joita on vaikeaa ennakoida niitä rakennettaessa. 
Tämän vuoksi kannustinmallia rakennettaessa on tärkeää varautua mahdollisiin 

muutostarpeisiin ja kustannuksiin korvausjärjestelmän kehittämisestä. Onkin 
huomioitava, että järjestelmän toteutus sekä tavoitteiden mittaaminen ja seuranta 

aiheuttavat kustannuksia esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämisen muodossa. 
Kannustinjärjestelmää ei kannata rakentaa, jos siitä aiheutuvat hallinnolliset kusta-
nnukset ylittävät kannustimella saatavat hyödyt. Useissa tutkimuksissa onkin todettu, 

että vaikka kannustimet toimisivatkin oikeansuuntaisesti, niitä ei välttämättä ole 
suunniteltu optimaalisella tavalla suhteessa niistä aiheutuviin kustannuksiin.25  
 

Maakuntien käyttöön ottamat kannustinkorvaukset voivat olla myös sellaisia, että ne 
ottavat huomioon tuottajan oman toiminnan lisäksi muut toimijat. Tällainen 
kannustinkorvaustyyppi (ns. shared savings -kannustinkorvaus) kannustaa koko 

palveluketjua toimimaan maakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti, sillä sen 
pyrkimys on jakaa koko palveluketjussa saavutettuja kustannussäästöjä tuottajien 
kesken. Tällaisen kannustinkorvauksen käyttöönoton myötä palveluketjun kaikilla 

toimijoilla on yhteinen kannustin toimia niin, että saavutetaan säästöjä 
kokonaiskustannuksissa. Shared savings -kannustimen käytännön toteutus edellyttää 
kuitenkin erittäin huolellista määrittelytyötä kustannussäästöjen osalta.  Vaikka 

toteutuneet kokonaiskustannukset voivat olla varsin suoraviivaisesti määriteltävissä, 
varsinaisten kustannussäästöjen määrittäminen ja mittaaminen on vaikea tehtävä. 
Käytännössä määrittely edellyttää, että maakunnilla on verrokki, mihin toteutuneita 

kokonaiskustannuksia voidaan verrata. Verrokin määrittäminen ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista, sillä ei ole itsestään selvää, miten potilas olisi tullut hoidetuksi toisella 
alueella, ja millaiset hoidon vaihtoehtoiset kustannukset verrattuna toteutuneeseen siis 

olisivat.  Lisäksi kustannussäästöt toteutuvat usein vasta pitkällä aikavälillä, joten 
hyvinkään suunniteltu kannustinkorvaus ei välttämättä realisoidu maakunnan hyödyksi 
lyhyellä aikavälillä, eivätkä vaikutukset näy palveluntuottajankaan toiminnassa lyhyellä 

aikavälillä. Lopuksi on huomioitava, että kustannussäästöjä voi syntyä myös monista 
tuottajista riippumattomista syistä, kuten järjestelmämuutoksista. Tällaisten säästöjen 
erottaminen muista palveluketjussa syntyneistä säästöistä tuo oman vaikeutensa shared 

savings -kannustinkorvauksen käyttöön.  
 

  

                                            
24 Samanlaisia kokemuksia on havaittu Suomessa toteutetuissa valinnanvapauskokeiluissa. Katso: Owal Group Oy 

(2018). Valinnanvapauskokeilun arviointi – Väliraportti Q3/2018, saatavilla 

https://stm.fi/palvelusetelikokeilu/materiaalit 
25 Tim Doran, Kristin A. Maurer, and Andrew M. Ryan.  Impact of Provider Incentives on Quality and Value of Health 

Care. Annu. Rev. Public Health 2017. 38:449–65 
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6.4 Muut korvaukset 
 
Tuottajille voidaan maksaa myös erityisolosuhteiden perusteella määräytyviä muita 

korvauksia. Tällaiset korvaukset voivat liittyä esim.  maantieteellisiin ominaisuuksiin, 
kuten pitkiin välimatkoihin, asukastiheyteen tai syrjäisyyteen. Esimerkiksi Ruotsissa on 

joillakin maakäräjäalueilla käytetty maantieteelliseen sijaintiin ja väestöntiheyteen 
perustuvia korvauksia26. Maantieteellisiin tekijöihin perustuvilla korvauksilla maakuntien 
on mahdollisuus ohjata palveluntuottajien sijoittautumista alueellaan. Tuottajien 

näkökulmasta halutuimpia sijaintipaikkoja ovat tiheään asutut keskukset. Keskusalueilla 
tuottajien on myös helpompi rekrytoida tarvittavaa työvoimaa, minimoida logistiset 
kustannukset ja maksimoida kapasiteetin käyttöaste. Jos maakunta haluaa tavoitella 

alueellaan tasaisempaa tuottajien sijoittumista harvemmin asutuille alueille, se voi 
harkita maksavansa erillistä korvausta syrjäisyyden perusteella.    
 

Olosuhdetekijöistä johtuvien kustannusten määrittäminen voi olla hankalaa. 
Historiallisesti suuremmat kustannukset tietyllä alueella voivat johtua olosuhteiden 
lisäksi monesta muustakin tekijästä. Erillisen, olosuhteisiin perustuvan korvauksen 

määrittelystä ja maksamisesta tulisi poissulkea huolellisesti ne tekijät, jotka tulevat 
huomioiduiksi kapitaatiokorvauksen riskivakioinnissa tai jotka tulevat huomioiduksi jo 
muiden korvausten yhteydessä. Lisäksi tulisi määritellä ne ehdot tai tilanteet, joiden 

täyttyessä erillistä korvausta ei enää makseta tai sitä esim. asteittain pienennetään. 
Monista yksityiskohdista johtuen, olosuhteisiin perustuvien korvausten määrittely voi olla 
vaikeaa. Jos maakunta kuitenkin päättää maksaa olosuhdekorvauksia, on muistettava, 

että tällaisilla erilliskorvauksilla maakunta luo omanlaisensa kannustimet, jotka voivat 
olla vastoin joitakin muita maakunnan tavoitteita. Lisäksi esimerkiksi maantieteellisille 
erityiskorvauksille pitäisi luoda yhtenäiset saatavuuden määrittelyn ja mittaamisen 

perusteet. Palvelujen saatavuutta voidaan mitata esimerkiksi sillä, kuinka suurella osalla 
väestöstä on korkeintaan puolen tunnin matka sosiaali- ja terveyskeskukseen tai 
suunhoidon yksikköön. Tässä tilanteessa maakunnan on päätettävä pisin hyväksyttävä 

matka-aika, joka voidaan sallia ilman, että tuottajien sijoittumispäätöksiä on tarve ohjata 
erillisellä korvauksella. Maakunnan on kuitenkin samalla huomioitava etäpalveluiden 
mahdollisuudet syrjäseutujen saatavuuspuutteiden korjaajina. Siten pelkkä matka-aika 

ei välttämättä täysin kuvasta palveluiden saatavuutta.    

                                            
26 Sitra 2012, s. 22-23 


