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LAUSUNTO SUORAN VALINNAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUSTEN KORVAUSMALLEIHIN LIITTYVÄSTÄ 
OHJEISTUKSESTA 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kommentteja ja palautetta suoran valinnan 
sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin liittyvästä raportista, joka liittyy 
valinnanvapautta koskevan hallituksen esityksen (HE16/2018 vp.) 6369 §:ssä 
kuvattuihin sosiaali- ja terveyskeskustuottajille maksettaviin korvauksiin. Raportin 
tarkoituksena on tukea maakuntien työtä niiden suunnitellessa 
valinnanvapauslakiehdotuksen 6369 §:ssä säänneltyjä korvauksia tuottajille, jotka 
tuottavat 18 §:n mukaisia sosiaali- ja terveyskeskuspalveluja. Ohjeistus ei ole 
maakuntia velvoittavaa.  
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 
 
Ohjeistuksessa kohdassa 6.4 todetaan, että olosuhteisiin perustuvien kustannusten ja 
korvausten määrittely voi olla vaikeaa. Jos maakunta kuitenkin päättää maksaa 
olosuhdekorvauksia, tällaisilla erilliskorvauksilla maakunta luo omanlaisensa 
kannustimet, jotka voivat olla vastoin joitakin muita maakunnan tavoitteita. 
Aluehallintovirasto toteaa, että kannustimesta saattaa muodostua tietynlainen 
automaatio, mikäli luodut kriteerit ja mittarit eivät ole riittävän tarkkoja. Eri alueilla 
voimakkaasti toisistaan poikkeavat kannustimet voivat vaikuttaa palvelunantajan 
halukkuuteen palveluntarjoamiseen alueella. Tämä on riski erityisesti harvaanasutuilla 
alueilla, joissa palvelunantajia on vähän, ja vaikuttaa edelleen palvelujen saatavuuden 
varmistamiseen.  Huomion arvoista on, voiko kannustinperusteita käyttää tilanteissa, 
joissa oikeampi mekanismi olisi olosuhdekorvaus. Nähtäväksi jää myös, ovatko 
kapitaatiokorvaukset riittävän houkuttavia asiantuntijoiden saamisessa ja 
vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa.  
 
Muilta osin aluehallintovirasto katsoo, että ohjeistus on erittäin tarpeellinen, ja että 
toteutuessaan se selkeyttää maakuntien suoran valinnan sosiaali- ja 
terveyskeskuspalvelujen toiminnan lähtökohtia, yhtenäistää maakuntajärjestäjien 
korvausmallia sekä toimii ohjausvälineenä ja tukena asetettujen tavoitteiden 
seurannassa, ohjaustarpeiden tunnistamisessa ja ohjauskeinojen suunnittelussa. 
Ohjeistus ohjausvälineenä tukee lisäksi valvovan viranomaisen näkökulmasta 
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maakuntien keinoja seurata ja arvioida asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista 
ja toteutumista.  

 
 
Lisätiedot 
  Lisätietoja antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, puh. 

0295 018 563. 
  
 
             Johtaja      Leena Laajala 
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