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MISSÄ ARVIOINNISSA MENNÄÄN?
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09/2017: Analyysi ja raportointi

Lähtötilanteen kartoitus Näkemykset kokeilun aikana Näkemykset
jatkohankekaudella

2017

Henkilöstökysely

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakaskysely

Järjestäjän haastattelu 
(johto + projektipäälliköt)

2018 2019

12/2017: Analyysi ja raportointi

03/2018: Analyysi ja raportointi

06/2018: Analyysi ja raportointi

09/2018: Analyysi ja raportointi

12/2018: Analyysi ja raportointi

03/2019: Analyysi ja raportointi

Järjestäjän haastattelut
(johto + projektipäälliköt)

Q1

Q2

Q3

Q4

Palveluntuottajien haastattelut 
(mukana olevat ja ei-olevat)

Palveluntuottajien haastattelut 
(mukana olevat)

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakaskysely

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakkaiden näkökulma

Henkilöstökysely

2/2019: Kärkihankekauden
yhteen vetävä analyysi

06/2019: Analyysi ja raportointi

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakkaiden näkökulma

09/2019: Analyysi ja raportointi

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakkaiden näkökulma

Täydentävät järjestäjien 
haastattelut



Raportti Q2/2019

Tähän raporttiin on päivitetyn arviointisuunnitelman mukaisesti koottu tietoja 
asiakkaiden kokemuksista sekä kustannustiedoista. Raportin tiedonkeruun painopiste on 
ollut kokeilualueiden ja tuottajien toimittamissa seurantatiedoissa. Lisäksi raportissa on 
hyödynnetty alueiden asiakaspalautteita sekä vaihtoportaaleista saatavia tietoja. 
Raporttiin on myös koottu mediatietokantojen antamia tietoja. 

Tässä raportissa on nostettu arviointimallin kysymyksistä esiin ainoastaan ne, joihin 
pystytään viimeisen kvartaalin aikana kerätyn tiedon valossa nostamaan esiin 
havaintoja. Arviointikehikko löytyy kokonaisuudessaan raportin lopusta liitteistä.

Raportissa on hyödynnetty kokeilualueiden ja yritysten toimittamia tietoja, joiden 
oikeellisuutta ei ole validoitu. 
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Asiakkaan näkökulma



Tiivistelmä asiakkaan näkökulmasta 
raportissa Q2/2019

7

• Vaihtajien kokonaismäärä on jatkanut hidastuvaa kasvuaan kaikilla kokeilualueilla, 
mutta kuukausittaiset vaihtojen määrät ovat varsin pieniä. Viimeisimmän kvartaalin 
aikana vaihtomäärät ovat pienentyneet kiihtyvällä tahdilla, mihin vaikuttaa kokeilujen 
loppuminen lähikuukausina. 

• Vaihtajien profiilissa ei ole tapahtunut muutoksia: vaihtajista noin neljäsosa on 
aiemmin käyttänyt työterveyshuoltoa, noin neljäsosa yksityistä palveluntuottajaa ja 
noin puolet julkista terveyskeskusta. 

• Innokkaimpia vaihtajia ovat edelleen naiset ja työikäiset. 

• Yksityisten ja julkisten terveysasemien T3-luvut ovat kokeilun edetessä lähentyneet 
toisiaan, joskin yksityisten luvut ovat edelleen pääsääntöisesti matalampia. Viimeisen 
kvartaalin aikana ei juuri ole tapahtunut muutoksia, vaan kehitys on alkanut vuoden 
2018 lopulla. 

• Kokeiluun liittyvä uutisointi on edelleen niukkaa, mutta lähestyvä kokeilukauden 
päätös on nostanut kokeiluja kuitenkin edellisiä kuukausia useammin mediaan. 
Kokeilujen päättyminen on myös näkynyt asiakaspalautteissa ja nostanut huolta 
hoitosuhteen jatkumisesta. 



Tiivistelmä kokeilualueiden erityispiirteistä

8

Hämeenlinna Jyväskylä Keski-
Uusimaa

Tampere Ylä-Savo Päijät-Häme

Mitkä 
palvelut 
sisältyvät 
kokeiluun?

• Yhteydenotto- ja 
alkuvaiheen 
ohjaukseen 
liittyvät palvelut

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot

• Psykiatrisen 
sairaanhoitajan 
vastaanotto

• Sosiaaliohjaajan 
vastaanotto 
(neuvonta, ohjaus, 
kartoitus)

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäritasois
et)

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot

• Sosiaaliohjaajan 
vastaanotto 
(neuvonta, 
ohjaus, 
kartoitus)

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäri-
tasoiset)

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanottopal
velut rajauksin

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäri-
tasoiset)

• Henkilökohtaine
n budjetti 
määritellyille 
asiakasryhmille

• Suun 
terveydenhuollo
n suoran 
valinnan 
palvelut

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot 

• Vastaanoton 
yhteydessä
tehtävät 
veritestit

• Perustason 
päihde- ja 
mielenterveys-
työ

• Sosiaaliohjaus
• Fysioterapeutin 

palvelut

• Yleislääkärin 
vastaanotto

• Laboratorio- ja 
röntgen-
palvelut 

• Fysioterapeuti
n 
ohjauspalvelut 
(1-3 käyntiä)

• Jalka- ja 
ravitsemus-
terapia

• Yleislääkärin ja 
sairaan-
hoitajan 
vastaanotot 
(sis. akuutti- ja 
pitkäaikais-
hoidon, myös 
reuma,
diabetes, 
astma) 

• Perustason 
laboratorio- ja 
kuvantamis-
tutkimukset

Kuinka usein 
voi vaihtaa 
palvelun-
tuottajaa?

Kerran kuussa. 6 kuukauden välein. 6 kuukauden välein. 3 kuukauden 
välein.

Kerran kuussa. 6 kuukauden
välein.

Kokeilun 
alkamis- ja 
päättymisaja
nkohta

2/2017-9/2019 2/2017-10/2019 5/2017-
päättymisajan-
kohta täsmentyy

3/2017-10/2019 1/2017-8/2019 5/2018-10/2019

Alueen 
erityispaino-
pisteitä

Sähköiset palvelut Järjestöyhteistyö Bonus- / 
sanktiomalli
Henkilökohtainen 
budjetti

Suoriteperusteine
n korvausmalli
Palvelusetelin 
käyttö 
jatkopalveluissa

Mallin toimivuus 
haja-asutus
alueella
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS

• Pääsääntöisesti vaihtomäärät ovat kehittyneet aiempien kvartaalien linjassa: 
kuukausittaiset vaihtojen määrät ovat vähentyneet kokeilujen alkuun verrattuna 
kaikilla alueilla. Loppukevät on ollut hyvin hiljaista monella alueella, jo uusien vaihtajien 
määrien kasvua mitataan kymmenissä aiempien satojen vaihtojen sijaan. Vuoden 
toisen kvartaalin aikana on kuitenkin vielä ollut mahdollista tehdä valinta kaikilla 
alueilla.

• Tuottajavalinnat ovat pysyviä - uudelleen vaihtojen määrät ovat pysyneet aiempien 
kvartaalien tapaan matalina. 
• Tyypillisesti alueilla on muutama kymmen uudelleen vaihtoa kuukaudessa 
• Useammin kuin kerran  tehdyt uudelleen vaihdot ovat yksittäisiä

• Vaihtajien osuus kokeilualueen väestöstä on ylittänyt 20%:n rajan Hämeenlinnassa, 
muualla osuudet vaihtelevat 5% ja 14% välillä. 



Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
TEHDYT VALINNAT KOKEILUN ALUSTA LÄHTIEN
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
VAIHTAJIEN MÄÄRÄ KUUN ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ ALUEITTAIN

Hämeenlinna Jyväskylä Keski-Uusimaa Tampere Ylä-Savo Päijät-Häme

Vaihtaneiden %-
osuus
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(3917)

5%
(6241)

5%
(9724)

14%
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11%
(8206)
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Keski-Uusimaa Hämeenlinna Tampere Jyväskylä Ylä-Savo Päijät-Häme 
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
TEHDYT VALINNAT JA VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS

Yllä olevassa kuvassa on esitetty aktiivisten valintojen kuukausittaisten lukumäärien keskiarvo vuosina 2017, 2018 ja 2019. 
Hämeenlinnan, Keski-Uudenmaan ja Tampereen kokeilualueet ovat pysyneet samoina kokeilun alusta lähtien, mikä 
mahdollistaa kehityksen tarkastelun kokeilujen edetessä ja vakiintuessa. 
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• Kokeiluun liittyviä asiakaspalautteita on tullut myös kevään aikana niukasti, mikä on 
linjassa aiemman kehityksen kanssa. Saapuneet palautteet ovat kuitenkin olleet 
pääasiassa positiivisia tai neutraaleja. 

• Erityisesti loppukeväästä asiakaspalautteet käsittelevät kokeilujen loppua. 
Lopettamisajankohtiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, minkä lisäksi kokeiluille 
toivotaan jatkoa joissain muodossa, jotta hoitosuhde nykyisen palveluntuottajan 
kanssa ei katkeaisi. Lisäksi toistuvana huolena on, että hoitoon pääsy vaikeutuu 
julkiselle tuottajalle paluun myötä. 

• Lääkäriaikojen saatavuus on edelleen selkeästi tärkein vaihdon syy kaikilla alueilla, 
mutta myös terveysaseman sijainnilla on merkitystä valinnassa. Lisäksi hoidon 
koetulla laadulla on merkitystä, ja asiakkaat vaihtavat myös hyvän hoidon perässä. 
Nämä kolme syytä ovat olleet läpi kokeilun yleisimpi syitä vaihdon taustalla (vaihdon 
syy –kyselyiden tietojen perusteella). 

Asiakkaiden kokemukset
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Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS KOKEILUN ALUSTA LÄHTIEN

Huom. Kuvaajat kuvaavat vaihdon tehneiden jakaumia eikä niitä ole suhteutettu alueiden väestödemografiaan.

60%

40%

Miesten ja naisten osuus vaihdon 
tehneistä, kaikki alueet yhteensä 

kokeilun alusta lähtien

Naisia Miehiä

14%

61%

18%

6%

2%

Eri ikäryhmien osuus vaihdon 
tehneistä, kaikki alueet yhteensä 

kokeilun alusta lähtien 

Alle 18-vuotiaat 18-64-vuotiaat 65-74-vuotiaat

75-84-vuotiaat Yli 84-vuotiaat
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Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta? 
10 YLEISINTÄ VAIHDON SYYTÄ

Jakaumissa ei juuri ole ollut vaihtelua kokeilujen edetessä, mutta on kuitenkin viitteitä siitä, että toisen tai kolmannen kerran valintaa 
tekevillä lääkäriaikojen saatavuus ei nouse yhtä tärkeäksi syyksi, vaan sijainti ja hoidon laatu nousevat tärkeämmiksi. Uudelleen vaihtajien 
joukko on kuitenkin varsin pieni, ja usein uudelleen vaihtajat palaavat omalle julkiselle terveysasemalleen. Vastauksissa on myös hieman 
aluekohtaisia eroja, esimerkiksi työterveyspalveluiden saaminen samasta paikasta korostuu Keski-Uudellamaalla. 

Muita syitä ovat muun muassa halu kokeilla vaihtoa, terveysaseman sijainti lähellä työpaikkaa sekä ystävällinen henkilökunta.

Lähde: kokeilualueiden valintaportaalit. Portaalien kyselyyn vastaaminen on asiakkaalle vapaaehtoista. Ylä-Savon tiedot ovat kokeilun 
laajenemisesta eteenpäin (4/2018).
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Pitkäaikainen hoitosuhde tietyn lääkärin tai hoitajan kanssa

Hyvät kulkuyhteydet (julkinen liikenne)

Terveysasemalla on erityisosaamista tarvitsemiini palveluihin

Terveysaseman aukioloajat

Terveyden-/sairaanhoitaja-aikojen saatavuus

Hyvä hoidon laatu terveysasemalla

Terveysaseman hyvä sijainti

Lääkäriaikojen saatavuus

Vaihdon syyt (kaikki kokeilualueet, kokeilun alusta lähtien)
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Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
VAIHTAJIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Lähde: Jyväskylän, Keski-Uudenmaan, 
Tampereen ja Hämeenlinnan vaihtoportaalit. 
Portaalien kyselyyn vastaaminen on asiakkaalle 
vapaaehtoista. Tiedot kokeilun alusta lähtien.

Muita huomioita vaihtajien palveluiden käytöstä

Suurin osa vaihtaneista on käyttänyt edeltävän 
vuoden aikana alueen julkisen terveyskeskuksen 
hoitajan tai lääkärin palveluita, esimerkiksi tällä 
raportointijaksolla osuus Päijät-Hämeen 
kokeilualueella oli 65% ja Ylä-Savon kokeilualueella 
60%, mikä on linjassa aiempien kvartaaleiden 
tiedonkeruun kanssa. 

Lähde: Vaihtoportaalit

21%

26%

52%

Kun tarvitsen perusterveydenhuollon 
palveluita, käyn yleensä

Yksityisellä lääkäriasemalla (ei työterveyshuolto)

Työterveyshuollossa

Terveyskeskuksessa tai terveysasemalla



Onko palveluun pääsy sujuvaa?
T3-LUVUN* KESKIARVO
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Yksityisen ja julkisen asemien T3-luvut ovat lähentyneet toisiaan kokeilujen edetessä erityisesti Jyväskylässä ja Ylä-
Savossa, mutta pääsääntöisesti luvut ovat edelleen huomattavasti pienempiä yksityisellä sektorilla. Poikkeuksen 
muodostaa Ylä-Savo, missä myös etenkin joillain alueilla vaihtomäärät ovat olleet suuria. Lisäksi sekä Ylä-Savossa että 
Jyväskylässä on tehty huomattavia panostuksia oman tuotannon kehittämiseen erityisesti vuodesta 2018 eteenpäin. 

*T3-luku on mediaani terveysasemien lääkärien ajanvarausaikojen 3. vapaana olevasta kiireettömästä ajanvarausajasta 
kalenteripäivissä. 

Julkisen sektorin asemien luku on kokeilualueella sijaitsevien asemien T3-luvun keskiarvo.
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Onko palveluun pääsy sujuvaa?
T3-LUVUN KESKIARVO
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
KOKEILUN MEDIANÄKYVYYS
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Huomioita:

• Kokeiluiden päättymiseen liittyvä uutisointi on nostanut 
kokeilut taas alueellisiin medioihin ammattilehtien lisäksi. 
Päättymisestä on kaikilla alueilla jonkin verran 
uutisointia, mikä tukee järjestäjien tiedottamista 
kokeiluiden päättymisestä. 

• Kokeiluiden päättymisen yhteydessä nostetaan 
tyypillisesti esiin asiakkaiden hyvät kokemukset 
kokeilusta. Jonkin verran uutisoidaan myös tuottajien 
haasteista. 

• Uutisointi on ollut kuitenkin pääsääntöisesti melko 
niukkaa ja erityisesti Keski-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen 
kokeiluista on vähän uutisointia. Toisaalta Ylä-Savossa 
kokeiluiden päättyminen ja erityisesti paikallisen 
tuottajan Kunnan lääkärien jatko on herättänyt 
mediassa keskustelua ja tuottajan puolesta on kerätty  
adressi. 

”Kunnanlääkäreiden jatko 
kiinni rahasta"

Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
KOKEILUN MEDIANÄKYVYYS

”Valinnanvapauskokeilujen 
päättyminen palauttaa 
asiakkaat julkiseen hoivaan"

”Valinnanvapaus päättyy 
Hämeenlinnassa – Vaihtajat 
tyytyväisiä terveysfirmoihin, 
hintalappu epäselvä"

”Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän 
valinnanvapauskokeilusta 
tyytyväistä palautetta"
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Järjestäjän näkökulma



Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta 
raportissa Q2/2019
Käyntimäärien pääsääntöisesti laskeva kehitys on jatkunut samansuuntaisena, joskin 
kokeilualueiden välillä on pieniä eroja. Suurimmat muutokset käyntimäärissä ja 
korvauksissa ajoittuvat vuoteen 2018, minkä jälkeen kokeilutoiminta vaikuttaa 
vakiintuneen. 

• Luvussa on tiivistetty maksetut kapitaatiokorvaukset sekä suhteutettu 
kapitaatiokorvauksia suhteessa käynteihin läpi kokeilun. Kumulatiivisia lukuja 
tarkasteltaessa laskennallinen käyntikorvaus on ollut nousussa kaikilla alueilla, joskin 
nousu viime kuukausien aikana on ollut maltillista. Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen määrä yksityisille tuottajille on vaihdellut 
runsaasti erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Aiempien kvartaalien tapaan käyntimäärät vaihtelevat ikäryhmittäin ja 
pääsääntöisesti eniten käyntejä per vaihdon tehnyt asiakas on iäkkäiden ikäryhmissä 
(75-84-vuotiaat ja yli 85-vuotiaat). Käyntimäärät ovat olleet laskusuunnassa 
erityisesti alueilla, jotka eivät ole laajentuneet kokeilukauden aikana.
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Tiivistelmä kokeilualueiden erityispiirteistä
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Hämeenlinna Jyväskylä Keski-Uusimaa Päijät-Häme Tampere Ylä-Savo

Kapitaatio
-peruste

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaatio”)

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaaio”), joka 
laskettu erikseen 
kokeilussa mukana 
oleville 
kaupunginosille ja 
kunnille. 

Eri korvaustekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. 
Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaatio”), jota 
räätälöidään 
asiakkaan aiemman 
palvelunkäytön 
perusteella. Lisäksi 
tiettyjen 
arviointikriteerien 
perusteella bonus-
sanktio, joka voi 
vaihdella +/- 5% 
keskikapitaatiosta. 
Kapitaatiot on 
laskettu erikseen 
kokeilussa mukana 
oleville kunnille. 

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio.

Eri korvaustekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. Kiinteä 
vuosittainen 
kapitaatiokorvaus. 
Asiakkailla, joille 
tehty terveys- ja 
hoitosuunnitelma on 
korkeampi 
kapitaatiokorvaus. 

Korvauksen 
määrittämisen 
taustalla on ollut 
julkisia palveluita 
käyttäneiden 
kustannukset 
(”käyttäjäpohjainen 
kapitaatio”).

Eri tekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. 

Palveluntuottaja 
perii myös 
asiakkailta 
omavastuuosuuden 
, jonka suuruus 
vastaa kunkin 
mukana olevan 
kunnan 
asiakasmaksua. 

Korvauksen 
määrittämisen 
taustalla ollut 
julkisia palveluita 
käyttäneiden 
kustannukset 
(”käyttäjä-
pohjainen 
kapitaatio”).

Kapitaatio
korvausten
määrät

0-6 v: 102,79 €
7-64 v: 127,40 €
65-74 v: 379,80 €
75-84 v: 564, 25 €
Yli 85v : 534,72 €

0-6 v: 130,05 €
7-64 v: 94,63 €
65-74 v: 269, 13 €
75-84 v: 408, 15 €
Yli 85 v: 491, 37 €

Yllä esimerkkinä 
Jyväskylän 
keskustan 
kaupunginosa.

0-6 v: 145, 0 €
7-65 v: 148,0 €
65-74 v: 345,0 €
75-84 v: 458,9€ 
Yli 85 v: 415,0 €

Yllä esimerkkinä 
Hyvinkää.

0-17 v: 233,0 €
18-65 v: 279,0 €
Yli 65 v: 385,0 €

Kapitaatiokorvaus
on 150€ / asiakas 
/vuosi.

Asiakkaat, joille on 
tehty terveys- ja 
hoitosuunnitelma on 
kapitaatiokorvaus on 
250, 80 € / asiakas / 
vuosi.

Kapitaatiokorvaus
on 262, 80 € / 
asiakas / vuosi. 



Ikäryhmäkohtaiset kapitaatiokorvaukset 
alueittain (1/2017–5/2019)
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*Keski-Uusimaan ikäryhmäkohtaisten tietojen vajavaisuuden vuoksi eivät ne täysin täsmää kokonaiskorvausten kanssa. 
**Ylä-Savon tiedot eivät sisällä kokeilun laajennusalueita.

Hämeenlinna Jyväskylä Keski-Uusimaa* Päijät-Häme Tampere Ylä-Savo**

Ikäryhmä €

% 
valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneistä €

% valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneistä

0-6v 42 866 € 6 % 54 426 € 5 % 54 537 € 4 % 21 381 € 3 % 44 113 € 8 % 199 452 € 8 %

7-64v 589 700 € 67 % 750 251 € 74 % 1 104 306 € 68 % 753 534 € 67 % 502 279 € 76 % 1 761 205 € 67 %

65-74v 400 292 € 17 % 460 397 € 15 % 745 841 € 21 % 291 224 € 22 % 85 484 € 11 % 458 368 € 17 %

75-84v 218 124 € 7 % 183 394 € 4 % 328 175 € 6 % 90 786 € 6 % 28 930 € 4 % 169 307 € 6 %

yli 84v 76 500 € 3 % 54 399 € 1 % 129 793 € 1 % 21 943 € 1 % 5 512 € 1 % 57 399 € 2 %

Yhteensä 1 327 482 € 100 % 1 502 867 € 100 % 2 362 652 € 100 % 1 178 868 € 100 % 666 318 € 100 % 2 645 730 € 100 %



Kapitaatiokorvaukset yksityisille palveluntuottajille 
suhteessa tehtyihin käynteihin ja kontakteihin

• Kuva havainnollistaa 
kumulatiivista tilannetta 
maksetuista 
kapitaatiokorvauksista per 
yksityiselle palveluntuottajalle 
tehdyt käynnit kuukausittain 
kokeilun alusta 5/2019 asti.*

• Käynnit sisältävät sekä 
fyysiset että muut käynnit ja 
kontaktit. Ylä-Savossa ei 
seurata tällä hetkellä 
etävastaanottoja.
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• Keski-Uusimaan viimeisimmät käyntiedot eivät ole saatavilla, joten kuvio kuvastaa 
Keski-Uusimaan tilannetta 2/2019 asti.
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Kapitaatiokorvaukset yksityisille palveluntuottajille 
suhteessa tehtyihin käynteihin ja kontakteihin

• Kuva havainnollistaa 
kumulatiivista tilannetta 
maksetuista 
kapitaatiokorvauksista per 
yksityiselle palveluntuottajalle 
tehdyt fyysiset käynnit 
kuukausittain kokeilun alusta 
5/2019 asti.*

• Päijät-Hämeen osalta fyysisten 
käyntien määrä suhteutettuna 
korvauksiin on kokeilun alussa 
ollut pieni verrattuna muihin 
alueisiin, mutta on tasoittunut 
kokeilun aikana lähelle muiden 
alueiden tasoa.

• Käynnit sisältävät fyysiset 
käynnit. 
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• Kuvio kuvastaa Keski-Uusimaan tilannetta aikavälillä 1/2018--3/2019. 
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• Kuva havainnollistaa maksettuja 
kapitaatiokorvauksia per yksityiselle 
palveluntuottajalle tehdyt käynnit ja 
kontaktit koko kokeilun aikana.*

• Alueiden väliset erot ovat kokeilujen 
edetessä tasaantuneet, mutta 
viimeisien kvartaalien aikana vuonna 
2019 pysyneet varsin samoina. 

• Käynnit sisältävät sekä fyysiset että 
muut käynnit ja kontaktit. Ylä-Savossa 
ei seurata tällä hetkellä 
etävastaanottoja.
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Kapitaatiokorvaukset yksityisille palveluntuottajille 
suhteessa tehtyihin käynteihin ja kontakteihin
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• Keski-Uusimaan viimeisimmät käyntiedot eivät ole saatavilla, joten kuvio kuvastaa 
Keski-Uusimaan tilannetta 2/2019 asti.

• Ylä-Savon laajennusalueet sekä Päijät-Hämeen tiedot on jätetty kuvasta pois 
käyntitietojen vajavaisuuden vuoksi



• Kuva havainnollistaa maksettuja 
kapitaatiokorvauksia per yksityiselle 
palveluntuottajalle tehdyt fyysiset 
käynnit koko kokeilun aikana.*

• Käynnit sisältävät ainoastaan 
fyysiset käynnit.
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Kapitaatiokorvaukset yksityisille palveluntuottajille 
suhteessa tehtyihin käynteihin ja kontakteihin

• Keski-Uusimaan viimeisimmät käyntiedot eivät ole saatavilla, joten kuvio kuvastaa 
Keski-Uusimaan tilannetta 3/2019 asti.
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Hämeenlinna – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. 

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Aineisto on koko kokeilun ajalta 5/2019 
asti.
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Hämeenlinna – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. 

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Aineisto on koko kokeilun ajalta 5/2019 
asti.
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Hämeenlinna – käynnit ikäryhmittäin

• 7-17 -vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt ovat tehneet eniten 
käyntejä yksityisille 
palveluntuottajille vuonna 2018. 
Muilla ikäryhmillä käyntien määrä 
selvästi tasaisempaa. 
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Hämeenlinna – käynnit ikäryhmittäin

• Kuvaajassa on huomioitu tehdyt 
valinnat sekä käynnit ikäryhmittäin 
kokeilun alusta jokaisen 
tarkastelujakson loppuun asti 
(12/2017, 12/2018 ja 5/2019)

• Käynneistä ei voida tietojen 
perusteella yksilöidä tietyllä 
tarkastelujaksolla valinnan 
tehneiden käyntejä tai saman
henkilön seuraavia käyntejä. 
Kuvaajasta ei siis voida tehdä 
päätelmiä uusien tai vanhojen 
valinnan tehneiden 
käyntiaktiivisuudesta.
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Jyväskylä – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. 

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Aineisto on koko kokeilun ajalta 5/2019 
asti. Huomattavasti poikkeavat arvot on 
poistettu aineistosta pienten toimijoiden 
osalta.

33

- € 

20 € 

40 € 

60 € 

80 € 

100 € 

120 € 

140 € 

Käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
vaihteluväli 



Jyväskylä – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. 

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Aineisto on koko kokeilun ajalta 5/2019 
asti. Huomattavasti poikkeavat arvot on 
poistettu aineistosta pienten toimijoiden 
osalta.
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Jyväskylä – käynnit ikäryhmittäin

• Eniten käyntejä tekevä ikäryhmä on yli 
84-vuotiaat.

• Kuvion tiedot perustuvat käyntitietoihin 
5/2019 asti.
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Päijät-Häme – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit koko 
kokeilun ajalta.
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Päijät-Häme – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun fyysisten 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit koko kokeilun ajalta.
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Päijät-Häme – käynnit ikäryhmittäin

• 75-84 -vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille.

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 7-
17 -vuotiaat.

• Käyntimääristä vuonna 2019 ei voi vielä 
vertailemalla tehdä johtopäätöksiä.
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Ylä-Savo - käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. Vaihteluväli on suurempi 
erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Aineistossa palveluntuottajilla 4, 5, 6 ja 
7 on kuukausi(a), joilla ei ole aineiston 
mukaan kapitaatiokorvauksia.
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Ylä-Savo - käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun fyysisten 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. 

• Aineisto on koko kokeilun ajalta 5/2019 
asti. Ylä-Savossa ei seurata etäkäyntejä.
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Ylä-Savo – käynnit ikäryhmittäin

• 75-84- vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille. 

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 7-
17 -vuotiaat.

• Käyntimääristä vuonna 2019 ei voi vielä 
vertailemalla tehdä johtopäätöksiä.
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vastaava kuva on ollut virheellinen.



Keski-Uusimaa – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit koko 
kokeilun ajalta.
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Keski-Uusimaa – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain 
fyysiset)
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit koko kokeilun ajalta.
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Keski-Uusimaa – käynnit ikäryhmittäin

• Kuukausittaisia yksityisten 
palveluntuottajien ikäryhmäkohtaisia 
käyntimääriä per valinnan tehneiden 
määrä on verrattu vuosina 2017, 2018 ja 
2019.

• Keskimääräinen käyntimäärä per 
valinnan tehnyt henkilö on laskenut 
vuodesta 2017 vuoteen 2018, mutta 
nuorimmilla käynnit ovat lisääntyneet
vuodesta 2017 vuoteen 2018.
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Keski-Uusimaa – käynnit ikäryhmittäin

• Kuvaajassa on huomioitu tehdyt 
valinnat sekä käynnit ikäryhmittäin 
kokeilun alusta jokaisen tarkastelujakson 
loppuun asti (12/2017, 12/2018 ja 
3/2019)

• Käynneistä ei voida tietojen perusteella 
yksilöidä tietyllä tarkastelujaksolla 
valinnan tehneiden käyntejä tai saman
henkilön seuraavia käyntejä. Kuvaajasta 
ei siis voida tehdä päätelmiä uusien tai 
vanhojen valinnan tehneiden 
käyntiaktiivisuudesta.
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Tampere – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit koko 
kokeilun ajalta.
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Tampere – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain 
fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit koko kokeilun ajalta.
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Tampere – käynnit ikäryhmittäin

• Yksityisten palveluntuottajien 
ikäryhmäkohtaisia käyntimääriä per 
valinnan tehneiden määrää on verrattu 
vuosien 2017, 2018 ja 2019 osalta.
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Tampere – käynnit ikäryhmittäin
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• Kuvaajassa on huomioitu tehdyt 
valinnat sekä käynnit ikäryhmittäin 
kokeilun alusta jokaisen 
tarkastelujakson loppuun asti 
(12/2017, 12/2018 ja 5/2019)

• Käynneistä ei voida tietojen 
perusteella yksilöidä tietyllä 
tarkastelujaksolla valinnan tehneiden 
käyntejä tai saman henkilön seuraavia
käyntejä. Kuvaajasta ei siis voida 
tehdä päätelmiä uusien tai vanhojen 
valinnan tehneiden 
käyntiaktiviisuudesta.

1/2017–
12/2017

1/2017–
12/2018

1/2017–
5/2019
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Palveluntuottajien näkökulma



Tiivistelmä palveluntuottajan näkökulmasta 
raportissa Q2/2019

Tuottajien näkökulmasta kokeilussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen 
kvartaaliin nähden:

• Yksityisillä toimijoilla käynnit painottuvat pääsääntöisesti julkisia toimijoita enemmän 
lääkärikäynteihin. Toimintalogiikassa on kuitenkin tapahtunut lähentymistä: ja paikoin 
yksityisen ja julkisen käynnit jakautuvat jo hyvin samoin. Kehitys vaikuttaa kuitenkin 
hidastuneen vuoden 2019 aikana suurimman muutoksen osuessa myös käyntien 
ammattiryhmittäisessä jakautumisessa syksylle 2018. 

• Lähetemäärissä ei ole selkeää eroa: monella alueella yksityisen ja julkisen sektorin 
lähetemäärät ovat olleet lähellä toisiaan läpi kokeilun. Myöskään 
päivystyskäyntimäärissä ei ole havaittavissa selkeää kehitystä, minkä lisäksi yksityisen 
ja julkisen sektorin määrät ovat lähellä toisiaan. Aineiston valossa vaikuttaisikin siltä, 
ettei kokeilulla ole ollut vaikutusta päivystyskäynti- ja lähetemääriin. 
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Hämeenlinna – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla lääkärikäynteihin (55 % 
käynneistä), ja myös julkisen sektorin 
verrokkiasemilla lääkärikäyntien osuus 
on ollut seurantajakson aikana noin 
puolet. Julkisilla kokeiluasemilla 
lääkärikäyntien osuus on ollut 
huomattavasti alle puolet käynneistä 
(38%).

• Erityisesti yksityisellä puolella 
käynneissä on tapahtunut selkeä 
muutos: kokeilun alkupuolella lähes 
kolme neljäsosaa käynneistä oli 
lääkärikäyntejä. 
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Jyväskylä – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
palveluntuottajilla ja julkisilla kokeiluun 
osallistuvilla terveysasemilla 
lääkärikäynteihin (58 % molemmilla).

• Yksityisen puolen käynnit ovat kokeilun 
edetessä painottuneet aiempaa 
enemmän hoitajakäynteihin. 
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Päijät-Häme – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin 
painottuvat yksityisillä ja julkisilla 
kokeiluun osallistuvilla palvelun 
tuottajilla melko samassa tasossa 
lääkäri-, ja hoitajakäynteihin.

• Päijät-Hämeessä yksityisen ja 
julkisen sektorin käynnit 
ammattiryhmittäin ovat 
jakautuneet samoin läpi kokeilun.

• Käynnit ammattiryhmittäin on 
huomioitu koko kokeilun ajalta. 
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Ylä-Savo – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla lääkärikäynteihin (75 % 
käynneistä), julkisella puolella 
lääkärikäyntien osuus on ollut 
seurantajakson aikana 42 % käynneistä.

• Yksityisen ja julkisen käyntien 
jakaumissa on Ylä-Savossa tapahtunut 
vain vähän muutoksia kokeilun aikana. 

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit yhteensä.
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Keski-Uusimaa – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla selkeästi 
lääkärikäynteihin (69 % käynneistä), kun 
taas julkisilla terveysasemilla 
lääkärikäyntien osuus on 48 %.

• Yksityisen ja julkisen käyntien 
jakaumissa ei Keski-Uudellamaalla ole 
juuri tapahtunut muutoksia kokeilun 
aikana.

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit 3/2019 
asti yksityisillä ja yhdellä julkisella 
toimijalla 5/2019 asti. 
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Tampere – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin 
painottuvat yksityisillä kokeiluun 
osallistuvilla terveysasemilla 
lääkärikäynteihin (60 % käynneistä).

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana kaikki tehdyt käynnit 
5/2019 asti.

• Vertailtavissa olevia tietoja 
kokeilualueen julkisten 
palveluntuottajien osalta ei ole 
saatavilla raportointihetkellä.
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Jyväskylä – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon lähetteiden 
määrää on arvioitu suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Lähetteiden määrissä ei ole selkeää 
trendiä.
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Ylä-Savo – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon 
lähetteiden määrää on verrattu 
suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Lähetteiden määrissä on paljon 
vaihtelua eri ajankohtina.

• Erikoissairaanhoidon lähetteet 
sisältävät vain KYS ESH 
lähetteet.
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Tampere – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon lähetteiden 
määrää on arvioitu suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Ostopalveluasemien osalta lähetteiden 
määrän vaihtelu on ollut suurta.
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Ylä-Savo – päivystyskäynnit ja valinnat

• Päivystyskäyntien lukumäärä 
suhteessa valinnan tehneisiin kuvaa 
sitä, kuinka monta päivystyskäyntiä 
valinnan tehnyt asiakas on 
keskimäärin tehnyt. 

• Ohessa esimerkkinä Ylä-Savo, mistä 
on kattavasti tietoja koko 
kokeiluajalta sekä julkiselta että 
yksityiseltä puolelta. Myös muiden 
kokeilualueiden tiedot päivystyksen 
käytöstä ovat samankaltaisia: erot 
yksityisen ja julkisen välillä ovat 
pieniä ja vaihtelevat kuukausittain. 
Päivystyskäyntien määrissä ei ole 
havaittavissa selkeää kehityskulkua 
kokeilujen edetessä. 

61

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

Päivystyskäynnit per valinnat

Yksityiset kokeiluasemat yhteensä

Julkiset kokeiluasemat yhteensä



62

Henkilöstön näkökulma



Tiivistelmä henkilöstön näkökulmasta 
raportissa Q2/2019
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Tilastoiden valossa lääkärikäyntejä on suhteessa henkilöstömäärään keskimäärin 
eniten.

• Suurin osa henkilöstöä koskevien arviointikysymysten tiedoista kerätään kyselyiden 
pohjalta. Siten tässä osassa ei ole nostettu esiin kaikkia arvioinnin arviointikysymyksiä



Hämeenlinna – henkilöstön määrä suhteessa 
käynteihin ammattiryhmittäin

• Henkilöstöresurssien tarkastelussa 
suhteutetaan käyntejä 
ammattiryhmittäin henkilöstömäärään. 

• Hoitajakäyntejä on suhteessa 
henkilöstömäärään keskimäärin eniten, 
lääkärikäyntejä puolestaan vähemmän.

• Tiedot ovat saatavilla vain julkisten 
kokeiluun osallistuvien asemien osalta. 
asti.

• Henkilöstömääristä on aineistoa vain 
2/2019 asti
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Jyväskylä – henkilöstön määrä suhteessa 
käynteihin ammattiryhmittäin
• Henkilöstöresurssien tarkastelussa 

suhteutetaan käyntejä 
ammattiryhmittäin henkilöstömäärään.

• Lääkärikäyntejä on suhteessa 
henkilöstömäärään eniten, kun taas 
hoitajakäyntejä on hieman vajaa puolet 
vähemmän, ja sosiaaliohjaajien käyntejä 
per henkilöresurssi vähiten.

• Tiedot ovat raportointihetkellä 
saatavilla vain julkisten kokeiluun 
osallistuvien asemien osalta, ja lääkäri-
sekä hoitajamäärien osalta vain 1/2018 
alkaen.
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Ylä-Savo – henkilöstön määrä suhteessa 
käynteihin ammattiryhmittäin
• Henkilöstöresurssien tarkastelussa 

suhteutetaan käyntejä 
ammattiryhmittäin 
henkilöstömäärään.

• Lääkärikäyntejä on suhteessa 
henkilöstömäärään eniten, kun taas 
hoitajakäyntejä on selvästi 
vähemmän, ja fysioterapeuttikäyntejä 
per henkilöresurssi vähiten.

• Kuva sisältää Ylä-Savon sekä Kuopion 
laajennusalueen.
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Yhteiskunnan ja talouden 
näkökulma



Tiivistelmä yhteiskunnan ja talouden 
näkökulmista raportissa Q2/2019
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Luvussa on tiivistetty kokonaiskustannusten, kokonaiskustannusten suhdetta käynteihin 
sekä kustannusrakenteen sekä kehitystä kokeilualueilla. Kokonaiskustannuksissa ei ole 
merkittäviä muutoksia havaittavissa seurantajakson aikana. Seuraavilla sivuilla on 
esitetty esimerkkinä Hämeenlinnan kustannustiedot, sillä alueelta on kattavasti tietoja 
saatavilla koko kokeiluajalta.  

• Kokeiluun osallistuvien julkisten kokeiluasemien ja verrokkiasemien 
kokonaiskustannukset noudattelevat samankaltaisia trendejä seurantajakson aikana.

• Lukuun on nostettu esimerkkikuvia Hämeenlinnasta, jonka osalta on mahdollista 
tarkastella sekä kokeiluun osallistuvien asemien että verrokkiasemien kustannusten 
kehitystä läpi kokeilukauden. Muiden alueiden kustannustiedot ovat saman suuntaisia: 
kuukausittaista vaihtelua on jonkin verran, mutta selkeää trendiä ei ole havaittavissa. 

• Kvartaaleittain toteutettavissa raportoinneissa keskitytään kustannustietojen 
seurantaan, sillä kattavaa taloudellisten vaikutusten arviointia ei ole mahdollista 
toteuttaa.



Hämeenlinna – kokonaiskustannusten kehitys

• Kokeiluun osallistuvien julkisten 
kokeiluasemien ja verrokkiasemien 
kokonaiskustannukset noudattelevat 
samankaltaisia trendejä seurantajakson 
aikana.
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Hämeenlinna – kokonaiskustannukset ja 
käynnit

• Terveysasemien kokonaiskustannukset 
suhteessa aseman käyntien määrään 
noudattelevat kokeiluun osallistuvien 
julkisten kokeiluasemien ja 
verrokkiasemien osalta lähes 
samankaltaisia trendejä seurantajakson 
aikana. 

• Keskimäärin kokeiluun osallistuvien 
julkisten asemien kokonaiskustannukset 
per käynnit ovat korkeammat kuin 
verrokkiasemien tarkastelujakson 
aikana.
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Liitteet



Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

ASIAKKAAT

Ovatko kokeilussa mukana 
olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita 
palveluntuottaja? 

• Asiakaskyselyn vastaus ko. kysymykseen
• Vaihdon tehneiden %-osuus
• Asiakasyhteydenottojen lkm
• Medianäkyvyys

• Järjestäjän
toimittamat tilastot 

• Asiakaskysely
• Mediatietokanta

Kvartaaleittain,
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Onko asiakkailla riittävästi 
palvelutarpeeseen sopivia
vaihtoehtoja tarjolla?

• Palveluntuottajien määrä ja 
palvelutarjotin

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Asiakaskyselyn vastaukset 

/asiakastyytyväisyys

• Järjestäjän
toimittamat tilastot 

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain,
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Uudelleenvaihtojen lukumäärissä 
otetaan huomioon aluekohtaiset 
vaihtosyklit.

Onko asiakkailla riittävästi 
tietoja saatavilla valinnan 
tekemiseksi?

• Asiakaskyselyn vastaukset 
/asiakastyytyväisyys

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Asiakasyhteydenottojen lkm

• Järjestäjän
toimittamat tilastot

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Uudelleenvaihtojen lukumäärissä 
otetaan huomioon aluekohtaiset 
vaihtosyklit.

Ketkä hyödyntävät 
valinnanvapautta?

• Valinnan tehneiden ikäjakauma, 
sosioekonominen tausta, palveluiden 
käyttöhistoria (suhteessa kokeiluun
kuuluvien jakaumaan)

• Käyntejä tehneiden ikäjakauma ja 
käytetyt palvelut, sosioekonominen 
tausta ja palveluiden käyttöhistoria

• Asiakaskyselyn vastaukset 

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• Asiakaskysely

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Käynnit suhteutetaan ikäryhmien 
keskimääräiseen käyntitiheyteen, pelkkä 
vaihdon tehneiden %-osuus ei kerro 
valinnanvapauden hyödyntämisestä –
osa on epätietoisia, osa lykkää päätöstä 
ns. tarpeen hetkelle

Onko palveluun pääsy sujuvaa? • T3
• Asiakastyytyväisyys
• Vaihtojen syyt

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain

Kokevatko asiakkaat tulevansa 
kuulluksi ja asiallisesti 
kohdelluiksi?

• Asiakastyytyväisyys
• Vaihtojen syyt

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain

Millaisia 
vaikutusmahdollisuuksia 
asiakkailla on omaan 
palveluunsa?

• Asiakastyytyväisyys
• Valintojen syyt
• Palautekanavien määrä ja laatu

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain Myös palautteenannon ja 
vaikutuskanavien rakenteiden 
tarkastelua

Miten asiakkaat ylipäätään 
kokevat valinnan-
vapauskokeilut? (laatu, 
vaikuttavuus)

• Asiakastyytyväisyys • Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain Ns. yhteenvetomainen kysymys kaikista 
kysymyksistä.
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

JÄRJESTÄJIEN NÄKÖKULMA

Ovatko tuottajien
hyväksymismenettelyt 
toimivia?

• Järjestäjien ja palveluntuottajien 
kokemukset

• Hyväksymismenettelyprosessin kesto 
(kokemuksena)

• Ulkopuolelle jäävät palveluntuottajat, 
yhteydenotot

• Prosessissa ilmenneet haasteet / 
onnistumiset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut 
(mukana olevat ja ei-
olevat)

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Katsotaan
kaksisuuntai-
sesti sekä 
järjestäjän että 
palveluntuotta-
jan kokemusta

Ovatko tuottajien 
korvausmenettelyt 
toimivia järjestäjän 
näkökulmasta?

• Maksatusprosessien kesto 
(kokemuksena)

• Ulkopuolelle jäävät palveluntuottajat,
yhteydenotot (ns. ”syy jäädä pois”)

• Maksatusprosessissa ilmenevät 
haasteet / onnistumiset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Seurataan myös 
maksettua
korvausmäärää

Miten käytössä olleet 
tietojärjestelmä-
ratkaisut ovat tukeneet 
kokeilujen toteutta-
mista? Millaisia 
vaatimuksia niihin 
liittyy?

• Käyttäjien ja tiedon hyödyntäjien 
kokemukset

• Tietojärjestelmäkustannukset ja -
investoinnit

• Manuaalisen /kaksinkertaisen työn 
määrä (kokemuksena)

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Puolivuosittain,
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 ja 
19)

Lisäksi voidaan
asiakaskyselyssä
kysyä
näkemyksiä
vaihtojärjestel-
mästä

Miten toiminnallinen 
integraatio toteutuu?

• Järjestäjien kokemukset
• Tarpeet täsmentää toimintaohjeita

• Järjestäjien 
haastattelut

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Miten seuranta ja 
valvonta toteutuu?

• Valitus- ja korvausmenettelyjen lkm
• Kokemus seurannan työllistävyydestä

• Järjestäjien 
toimittamat tilastot 

• Järjestäjien 
haastattelut

Puolivuosittain,
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 ja 
19)

Tuotetaanko kokeilussa
riittävästi ja riittävän 
laadukasta 
asiakasinformaatiota?

• Järjestäjien haastattelut
• Asiakastyytyväisyys
• Asiakasyhteydenottojen lkm

• Asiakaskysely ja -
palaute, järjestäjän 
toimittamat tilastot

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 ja 
2018

Miten asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet 
on varmistettu? 

• Palautekanavien määrä ja osuvuus 
(asiakastyytyväisyys)

• Asiakaskysely- ja 
palaute, järjestäjien 
haastattelut

Kvartaaleittain, kysely 
kerran vuodessa (2017 
ja 2018), haastattelut 
2017, 18 ja 19

Myös 
palautteenannon 
jne. rakenteen 
tarkastelua
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PALVELUNTUOTTAJAT

Ovatko korvausmenettelyt 
palveluntuottajien näkökulmasta 
toimivia?

• Liiketoiminnallinen kannattavuus
• Raportoinnin raskaus

(kokemuksena)
• Ulkopuolelle jäävät tuottajat

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut (mukana 
ja ei-mukana olevat)

Kvartaaleittain, 
haastattelut (2017, 
18 ja 19)

Ks. jäljempänä s. 12 
taloudellisista 
seurannais-
vaikutuksista, 
kokeiluun 
osallistumisen este?

Miten käytössä olleet 
tietojärjestelmäratkaisut ovat 
tukeneet kokeilujen toteuttamista? 
Millaisia vaatimuksia niihin liittyy?

• Palveluntuottajien kokemukset
• Manuaalisen / kaksinkertaisen työn 

määrä

• Palveluntuottajien 
haastattelut (mukana
ja ei-mukana olevat)

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Kokeiluun
osallistumattomille
mahd. osallistumisen 
este

Miten palveluntuottajien
omavalvonta toimii? 

• Palveluntuottajien kokemukset
• Järjestäjän kokemukset
• Valitus- ja korvausmenettelyjen lkm

• Järjestäjien ja 
palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Kuinka laaja on palveluntuottajien 
asiakaskunta?

• Vaihtojen määrä / tuottaja
• Asiakaskäyntien lkm / tuottaja
• Käynnin tyyppi
• Vaihtajien profiili (mm. ikä)

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

Kvartaaleittain

Miten palveluntuottajat pystyvät 
vastaamaan asiakkaiden 
palvelutarpeisiin?

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Jatkolähetteiden määrä
• Palvelutarjottimet
• Asiakastyytyväisyys

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kvartaaleittain, 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Miten yhteistyö järjestäjän kanssa 
toimii?

• Palveluntuottajien tyytyväisyys
• Järjestäjien tyytyväisyys

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa
(2017, 18 ja 19)

Onko palveluntuottajilla riittävät 
resurssit käytössään?

• Käynnit per henkilöstöresurssit 
(ammattiryhmittäin)

• Asiakastyytyväisyys
• Rekrytointitarpeet

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut

• Asiakaskysely- ja 
palautteet

Kvartaaleittain, 
palveluntuottajien 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Millainen merkitys on 
palveluntuottajien viestinnällä?

• Valinnan tehneiden vaihdon syyt
• Asiakaskyselyn vastaukset

• Asiakaskysely- ja 
palautteet, 

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kvartaaleittain, 
palveluntuottajien 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Sääntökirjoissa on 
ohjeistettu
markkinointia
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HENKILÖSTÖ

Onko kokeilulla 
vaikutuksia henkilöstön 
työnjakoon ja 
organisointitapoihin?

• Henkilöstöresurssit 
ammattiryhmittäin

• Dokumentoidut muutokset 
prosesseissa ja 
oraganisoinnissa

• Henkilöstön kokemukset

• Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajan 
toimittamat 
tilastot

• Henkilöstökysely

Vuosien 2017 ja 
2018 lopussa

Nostetaan esiin 
myös työnjaon 
toimivuus ja 
uudenlaiset 
monialaiset 
osaamisrakenteet.

Onko kokeilulla 
vaikutuksia palvelu- ja 
työprosesseihin?

• Palveluinnovaatiot
• Henkilöstön ja johdon 

kokemukset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

• Henkilöstökysely

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Nostetaan 
konkreettiset 
muutokset esiin 
kuvailuina. 

Miten henkilöstö kokee 
palveluiden laadun? 

• Henkilöstön kokemus • Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)

Onko kokeilulla 
vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 

• Henkilöstön työhyvinvointi
• Sairaspoissaolot
• Henkilöstön vaihtuvuus

• Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)

Pyritään 
hyödyntämään 
kansallisia 
näkökulmia 
vertailussa

Miten henkilöstö 
pystyy tukemaan 
asiakkaita valintojen 
tekemisissä?

• Henkilöstön kokemus
• Asiakkaiden kokemus
• Dokumentoidut prosessit

• Henkilöstökysely
• Asiakaskysely
• Järjestäjien 

haastattelut
• Palveluntuottajien 

haastattelut

Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018), 
haastattelut 2017, 
18 ja 19

Myös rakenteiden 
tarkastelua

Miten henkilöstö 
ylipäätään kokee 
kokeilut? 

• Asenteet kokeilua kohtaan • Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)
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YHTEISKUNTA
Toteutuvatko 
yhteiskunnalliset 
tavoitteet? 

• Elämänlaadun 
paraneminen: 
diabeetikkojen 
hoitotasapaino & 
verenpaineen 
mittaustulokset

• Palveluiden 
kustannustehokkuus

• T3

• Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

Elämänlaadun
mittarit 
loppuvuodesta 
2017 ja 2018, 
muut tiedot 
kvartaaleittain

Osa alueista ei tunnista / 
omaa historiaa minkään 
elämänlaadun mittarin 
seurannasta kokeilussa olevien 
palveluiden osalta. 

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista

Millaisia vaikutuksia 
kokeilulla on 
kilpailun 
näkökulmasta?

• Palveluntuottajien 
lukumäärä alueella

• Kiinnostuneiden
palvelutuottajien määrä

• Hinnoittelun muutokset

• Palvelun-
tuottajien 
haastattelut 
(mukana ja ei-
mukana olevat)

• Järjestäjien
haastattelut

Kerran 
vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Yhteenvetoanalyysi 2019

Millaisia vaikutuksia 
kokeiluilla on 
palvelujen hintoihin?

• Hinnoittelun muutokset –
palvelujen 
markkinahinnat 
yksityisellä sektorilla 
kokeilun alussa ja kokeilun 
aikana / lopussa

• Järjestäjän 
toimittamat
tilastot

Kerran
vuodessa

Asiakasmaksujen 
kokonaismäärä. Erityisesti 
yhteenveto-analyysissa 2019

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista

Millaisia vaikutuksia 
kokeiluilla on 
kustannuksiin? 

• Kustannusten muutokset 
(Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista)

• Järjestäjän 
toimittamat
tilastot

Erityisesti yhteenvetoanalyysi
2019

Syntyykö 
kokeiluissa 
innovaatioita? 

• Dokumentoidut 
palveluinnovaatiot

• Järjestäjien ja 
palveluntuotta-
jien haastattelut

Kerran 
vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Erityisesti
yhteenvetoanalyysissa 2019

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista 
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TALOUDELLISET SEURANNAISVAIKUTUKSET

Mitkä ovat kokeilun 
taloudelliset 
seurannaisvaikutukset 
sote-keskuksen (julkinen 
ja yksityinen) 
näkökulmasta? 

• Vaikutus asiakasmäärään (käynnit)
• Lisämyynti asiakkaille
• Vaikutus palveluiden kustannuksiin 

(määrä, kokonaiskustannukset ja 
yksikkökustannukset palvelutyypeittäin)

• Vaikutus henkilöstöresursseihin 
(hlötyökuukaudet ammattiryhmittäin sis. 
hallinnollinen hlökunta ja 
palkkakustannukset)

• Vaikutus muihin kustannuksiin (esim. 
tilat, markkinointi, hoitotarvikkeet)

• Palvelujen käyttöönoton kertaluonteiset 
kustannukset (tietojärjestelmät ja muut 
investoinnit)

• Innovaatioiden kustannukset / 
tuotekehitys

• Kapasiteetin käyttöaste (esim. käyntien 
kesto)

• Tilikauden tulos ja taseen loppusumma

Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

Tiedot 
toivotaan 
pääasiassa kk-
tasolla, mutta 
niiden 
toimittaminen 
ja 
raportoiminen 
tapahtuu 
kvartaaleittain

Tilikauden 
tulos ja taseen 
loppusumma 1 
krt / vuosi

Yksityinen siltä osin, 
kuin he tällaisia 
tietoja luovuttavat

Henkilöstö-
resurssien / työajan 
kohdentuminen 
nostetaan esiin, jos 
mahdollista.

Millaisia muita 
tuotannollisia 
vaikutuksia kokeilulla on 
järjestäjän 
näkökulmasta?

• Vaikutukset erikoissairaanhoitoon 
(lähetteiden lkm ja kustannukset)

• Vaikutukset päivystystoimintaan 
(asiakkaiden lkm ja kustannukset)

• Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (esim. 
yhteydenotot neuvontaan, 
asiantuntijapalvelut)

• Palveluntuottajien lkm
• Asiakasmaksutuotot

Järjestäjän
toimittamat 
tilastot

Ennaltaehkäise-
vään puoleen 
saadaan 
kokemuksia 
myös 
haastatteluista

Tiedot 
toivotaan 
pääasiassa kk-
tasolla, mutta 
niiden 
toimittaminen 
ja 
raportoiminen 
tapahtuu 
kvartaaleittain

Erikoissairaan-
hoidon sekä 
päivystystoiminnan 
kustannuksien 
osalta voidaan 
tehdä verrokki-
vertailua, jos  
vertailutiedot 
saadaan alueilta 
(Hämeenlinna, 
Tampere ja 
Jyväskylä). 


