
Ohjeistus korvausmalleihin
Vastaaja:
-
Vastaus:
03.02.2019, 15:48 - 04.02.2019, 14:48

1. Vastaajan tiedot
Vastaajatahon
virallinen nimi

Etelä-Pohjanmaan
sote-ja
maakuntauudistus

Vastauksen
kirjanneen
henkilön nimi

vastuuvalmistelija Tanja
Penninkangas

Vastauksen
vastuuhenkilön
sähköposti

harri.jokiranta@etela-
pohjanmaa.fi

Vastauksen
vastuuhenkilön
puhelinnumero

0407748402

2. Onko vastaaja
joku muu, mikä Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

3. Ovatko sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan
järjestämisen lähtökohdat ymmärrettävät
tuottajakorvausten näkökulmasta (Luku 2)?

kyllä pääosin

4. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 3
Luvussa tulisi kuvata tarkemmin 
- mitä tarkoitetaan sote-keskuksen 
suoritekorvauksilla, 
- miten suoritekorvaukset eroavat 
sote-keskuksen asiakasmaksuista, 
- mikä on kapitaatiokorvauksen ja 
suoritekorvauksen ero sekä 
- mikä on suorite- ja asiakasmaksun välinen 
keskinäinen suhde. 
 
Luvun tekstissä jää epäselväksi, että kerääkö 
maakunnan järjestäjä sote-keskuksen 
asiakasmaksut ja maksaa sen jälkeen tietyin 
perustein sote-keskukselle suoritemaksuja. 
 
Lisäksi luvussa tulisi kuvata tarkemmalla 
tasolla (kuvion 1. tavoin) maakunnan 
liikelaitoksen ja yksityisen palveluntuottajan 
sote-keskuksen tuottajakorvausprosessi. 

5. Auttaako raportti hahmottamaan järjestäjän
tavoitteiden ja niiden seurannan suhdetta
korvausmallin suunnitteluun (erityisesti luku 3)?

kyllä pääosin



6. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 5
Luvussa tulisi lisäksi kuvata palveluntuottajan 
velvollisuudet ylätasolla, jotka maakunnan 
järjestäjä asettaa palveluntuottajalle 
suhteessa tiedon keruuseen.

7. Onko tuottajakorvausten rooli tuottajaverkon
ohjauksen kokonaisuudessa selkeä (Luku 4)? kyllä pääosin

8. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 7
Sivulla 10 oleva esimerkki havainnollistaa 
hyvin maakunnan järjestäjän asettamia ehtoja 
palveluntuottajille laista tulevien ehtojen 
lisäksi. Samoin sivujen 12-13 esimerkit 
auttavat ymmärtämään tuottajakorvausten 
roolia tuottajaverkon ohjauksessa. 
 
Tuottajakorvausten erilaisuuden 
ymmärtämistä auttaisi taulukko, johon on 
yksinkertaisin esimerkein kuvattu, mitä eri 
korvaukset tarkoittavat (kapitaatio-, 
suorite-,kannustin- ja muiden perusteiden 
mukaisesti maksetut korvaukset).

9. Onko suoran valinnan sosiaali- ja
terveyskeskusten palveluista maksettavien
korvausten yleiset periaatteet kuvattu raportissa
riittävän selkeästi (Luvut 5 ja 6)?

kyllä pääosin

10. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 9
Sivujen 18 ja 19 kustannusten hyötyjen 
jakamisen määrittelyä ja toiminnallista mallia 
tulee merkittävästi tarkentaa. Miten 
kustannusten hyöty voidaan jakaa 
tilanteessa, jossa asiakas on paljon palveluja 
käyttävä, jolloin hän käyttää yhtä aikaa 
esimerkiksi liikelaitoksen ei markkinoilla olevia 
palveluja, sote-keskuksen palveluja, 
kasvupalveluja sekä hänelle on myönnetty 
henkilökohtainen budjetti? 
 
Sivulla 22 mainitaan, että Kela maksaa 
teknisesti sote-keskuspalveluntuottajille 
kapitaatiokorvaukset. Luvuista 5 ja 6 puuttuu 
kuitenkin maininnat siitä, kuka maksaa 
palveluntuottajille muut korvaukset (suorite-, 
kannustin- ja muiden perusteiden mukaan 
maksettavat korvaukset). Myös näiden 
korvausten maksatus tulisi kirjata 
ohjeistukseen. 
 
Ohjeen tulkintaa auttaisi selkeä kuvio 
maksatusprosessista kokonaisuudessaan, 
johon olisi kuvattu lyhyesti myös, mitä mikäkin 
korvaus tarkoittaa. 
 
Ohjeessa tulisi huomioida ja ohjata 



maakunnan järjestää palveluiden 
kokonaisuuden ja palveluintegraation 
rakentamiseen tuottajakorvausten osalta. 
Sivun 30 ns. shared savings 
-kannustinkorvaukseen tulisi ohjeistaa 
vahvemmin, sillä se mahdollistaa parhaiten 
kannustinkorvausten osalta 
palveluintegraatiotavoitteen saavuttamisen. 
 
 

11. Auttaako raportti hahmottamaan, millaisia
tekijöitä korvausmallin suunnittelussa täytyy ottaa
huomioon?

kyllä pääosin

12. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 11
No answers

13. Ovatko kiinteän korvauksen perusperiaatteet
selkeät ja ymmärrettävät (Luku 6.1)? kyllä pääosin

14. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 13
Kiinteän korvauksen perusperiaatteita tulee 
vielä selventää eri esimerkein ja esimerkiksi 
sillä, miten siinä aidosti huomioidaan 
sosioekonomisia tekijöitä. 
 
Kapitaatiokorvaukseen valittujen indikaattorien 
perusteet täytyy olla selkeät, riittävän kattavat 
ja listatut.

15. Ovatko suoriteperusteisten korvausten
perusperiaatteet selkeät ja ymmärrettävät (Luku
6.2)?

kyllä pääosin

16. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 15
Selkeä tiivistelmä suoriteperusteisten 
korvausten perusperiaatteista on tarpeen 
(katso aiemmat vastaukset).

17. Ovatko kannustinperusteiden korvausten
perusperiaatteet selkeät ja ymmärrettävät (Luku
6.3)?

kyllä pääosin

18. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 17
Selkeä tiivistelmä kannustinperusteisten 
korvausten perusperiaatteista on tarpeen 
(katso aiemmat vastaukset).

19. Onko muiden korvausten rooli selkeä (Luku
6.4)? kyllä pääosin

20. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 19
Katso aiemmat vastaukset.

21. Mistä suoran valinnan palvelujen sosiaali- ja
terveyskeskusten tuottajakorvauksiin liittyvistä
asiakokonaisuuksista tarvittaisiin lisää tietoa tai

Osin ohjeistukset ovat ristiriitaisia keskenään. 
 



mihin ohjeistusta? Lisäksi nähdään erittäin tärkeäksi, että 
sote-keskusten tuottajakorvauksia varten 
tehdään yhtenäinen kansallinen ohjeistus. 
 
Tuottajakorvausten kokonaisuus edellyttää 
yhtenäistä asiakassuunnitelmaa.

22. Muut vapaamuotoiset huomiot raportista
No answers

23. Millaista tuottajakorvauksiin liittyvää
toimeenpanon tukea jatkossa tarvittaisiin? No answers


