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SOTE-KESKUSTEN KORVAUKSET

• Valinnanvapauslakiehdotuksen 65 § ja 74 § (muutos 18.6. 

vastineessa) mukaan maakunnan on tehtävä päätös 

keskimääräisestä asiakaskohtaisesta euromäärästä siten, että 

Kansaneläkelaitoksen laskemiin ja maksamiin 65 § mukaisiin 

korvauksiin käytetään vähintään 2/3 maakunnan sote-

keskustoimintaan osoittamasta määrärahasta 

• Maakunta voi päättää maksaa 67, 68 ja 69 § mukaisia korvauksia 

jäljelle jääneellä määrärahalla. Näiden maksatuksen 74 §

mukaisesti hoitaa Kansaneläkelaitos, mutta kohdentumisesta ja 

sisällöstä vastaavat maakunnat. Kansaneläkelaitos ja 

maakunnat määrittelevät yhteistyössä yhtenäiset menettelyt 

korvausten maksatuksessa.
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TUOTTAJAKORVAUKSISTA

• Järjestäjän ja tuottajan erottaminen edellyttää, että järjestäjä 
korvaa tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuneet 
kustannukset  mahdollistaa tuottajien mukaantulon

• Maksettavien korvausten muoto määrittää liikevaihdon 
muodostumismekanismin  ohjaa tuottajia

• Korvaukset ovat osa järjestäjän ohjauskokonaisuutta 
strateginen työkalu

• Hyvin suunniteltu korvausmalli perustuu vaikutusten sekä 
mahdollisten ohjaustarpeiden tunnistamiseen ja todentamiseen 
(tietopohja, evidenssi). Toteutuksen tärkeimmät:
1. Järjestäjän tavoitteet
2. Ohjaustarpeet ja haasteet
3. Vaihtoehtoiset tavat vastata tarpeisiin ja haasteisiin
4. Suunnittelu, toteutus ja iteraatio
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SUORITEPERUSTEISET KORVAUKSET

• Osasuoritteiden (asiakaskohtaisiin) määriin sidottuja korvauksia

• Mahdollisia käyttökohteita / mekanismeja esim.
• Ohjaaminen tiettyihin palveluihin ja palvelumääriin –

keskimääräistä kustannusta lähentelevät korvaukset
• Kokonaisriskin tasaaminen – enemmän nimelliset korvaukset
• Erityisen kalliiden asiakkaiden huomiointi – asiakkaasta 

muodostuneista kustannuksista riippuvat korvaukset

• Toteutuksen yksityiskohtia
• Mihin ja minkä tyyppisiin osasuoritteisiin korvauksia sidotaan?
• Mihin luokituksiin nämä liittyvät?
• Miten tieto osasuoritteista kulkee?
• Miten asiakaskohtaisia suoritteita ja näistä muodostuvia 

kustannuksia seurataan?
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KANNUSTINPERUSTEISET KORVAUKSET

• Mitattavien asioiden/suureiden perusteella maksettavat korvaukset

• Mahdollisia käyttökohteita / mekanismeja esim.
• Vaikuttavan hoidon edistäminen – hoitotulokset
• Osa-optimoinnin ehkäiseminen – lähetekäyttäytyminen, muun 

hoitoketjut kustannukset
• Muut järjestäjän tavoitteet – esim. kustannukset ja tulokset 

muissa palveluissa

• Toteutuksen yksityiskohtia
• Miten objektiivinen mittaaminen toteutetaan?
• Mitkä ovat kannustinjärjestelyn yksityiskohdat?
• Missä aikataulussa järjestelyjä toteutetaan?
• Vakioinnin / ”case-mixauksen” toteuttaminen?
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MUUT KORVAUKSET

• Useimmiten sovittavien asioiden perusteella maksettavia 

korvauksia

• Mahdollisia käyttökohteita / mekanismeja esim.

• Fyysiseen kapasiteettiin perustuvat korvaukset

• Henkilöstömitoitukseen perustuvat korvaukset

• Asiakaskuntaan perustuvat korvaukset – kapitaation

täydentäminen, esim. uudet asiakkaat

• Sijaintiin perustuvat korvaukset

• Toteutuksen yksityiskohtia

• Samat kuin kannustinperusteisissa korvauksissa

• Miten sovittavat asiat todennetaan?
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TEHTÄVÄ 1/3

• Minkätyyppisiä korvausjärjestelyjä on suunniteltu käytettävän?
• Suoriteperusteiset

• Vaihtoehtoja: suoriteperusteinen korvaus 
ensimmäisestä käynnistä / tietyistä 
sairauksista/toimenpiteistä

• Kannustinperusteiset

• Terveyden edistämisen näkökulma nähdään tärkeäksi
• Muut korvaukset

• Syrjäisyyden huomiointi

• Jatkotyöpaja, jossa käydään maakuntien ja pilottiin hakeneiden 
kesken keskustelua suunnitelluista korvausmalleista.
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TEHTÄVÄ 2/3

• Mitkä ovat tämän hetken suunnitelmat toteutuksesta ja mitkä ovat tekniset 
edellytykset näiden toteuttamiseen?

Suoriteperusteiset:
• Mihin ja minkä tyyppisiin osasuoritteisiin korvauksia sidotaan?

• Käynnit, toimenpiteet
• Mihin luokituksiin nämä liittyvät?

• Paljon erilaisia luokitteluilta. Tavoite: yhtenevät luokittelut eri maakuntien 
välillä.

• Miten tieto osasuoritteista kulkee? 
• Miten asiakaskohtaisia suoritteita ja näistä muodostuvia kustannuksia 

seurataan?
Kannustinperusteiset ja muut korvaukset:
• Miten objektiivinen mittaaminen toteutetaan?
• Mitkä ovat kannustinjärjestelyn yksityiskohdat?

• Terveyden edistämisen näkökulma (miten mitataan?)
• Missä aikataulussa järjestelyjä toteutetaan?

• Missä aikataulussa maksetaan kannustinkorvaukset

• Vakioinnin / case-mixauksen toteuttaminen?
• Kansallinen/maakunnallinen?
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TEHTÄVÄ 3/3

• Miten kansalliset ratkaisut ja järjestelmät voisivat tukea toteutusta 

eri korvausjärjestelyjen toteutuksessa?

• Potilastiedon arkisto*

• Palvelutuotannon seurantapalvelu (välittää tiedon arkistosta 

järjestäjälle)*

• AvoHilmo*

• Kansalliset laaturekisterit

• KUVA-mittaristot

• Kansalliset ja maakunnalliset tietoaltaat

• Muut / uudet ratkaisut

* Pohdittava suhde toinen toisiinsa
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