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Raportti Q2/2018
Tähän raporttiin on arviointisuunnitelman mukaisesti koottu tietoja järjestäjien
kokemuksista, ja raportin tiedonkeruun painopiste on ollut järjestäjien haastatteluissa.
Lisäksi raportissa on hyödynnetty alueiden toimittamia tilastotietoja, kerättyjä
asiakaspalautteita sekä vaihdonsyyt -kyselyitä. Raporttiin on myös koottu
mediatietokantojen antamia tietoja.
Arviointiin on tullut uutena kokeilualueena mukaan Päijät-Häme, missä kokeilu on alkanut
2.5.2018. Koska kokeilu on alkanut vasta Q2-jakson loppupuolella, ei Päijät-Hämeen
osalta ole raportoitu vielä kattavasti tietoja. Päijät-Hämeen seurantatietoja käsitellään
kattavammin syyskuun raportoinnissa. Syyskuun raportti, Q3/2018, tilastotietojen lisäksi
sisältämään tietoja myös kokeilussa mukana olevien tuottajien edustajien
haastatteluista.
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
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Tiivistelmä asiakkaan näkökulmasta
raportissa Q2/2018
•

Vaihtojen määrissä on huomattavaa kuukausikohtaista vaihtelua, mutta vaihtajien
määrä on jatkanut kasvuaan kaikilla kokeilualueilla.

•

Listautuneiden asiakkaiden osuuksissa on alueellisia eroja, mitä selittävät muun
muassa kokeilualueiden alueelliset laajentumiset ja uusien alueiden mukaan tulo (esim.
Päijät-Häme aloittanut 5/2018). Kesäkuun alussa 2018 listautuneiden asiakkaiden
osuudet alueilla vaihtelevat 2% ja 18% välillä.

•

Vaihdon syy –kyselyiden valossa palveluntuottajan valintaan vaikuttaa edelleen kaikilla
kokeilualueilla lääkäriaikojen saatavuus.

•

Kiireettömään hoitoon pääsyä mittaavissa T3-luvuissa ei pääsääntöisesti ole
tapahtunut muutoksia kokeilun aikana, ja ero yksityisten ja julkisten tuottajien välillä
on selkeä.

•

Kokeilu on näkynyt mediassa melko paljon keväällä 2018 johtuen kokeilun
maantieteellisestä ja sisällöllisestä laajentumisesta. Suun terveydenhuollon kokeilun
arviointi raportoidaan erillisellä raportilla.
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja?
VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS
•

Kuukausittaiset vaihtojen määrät ovat pysyneet melko tasaisina viime kuukausien
aikana etenkin alueilla, jotka eivät ole laajentuneet kevään 2018 aikana.

•

Suurimmat vaihtomäärät ovat olleet heti kokeilun alussa, mikä selittää kevään 2017
piikkejä seuraavan dian kuvassa. Muutoin piikkejä selittävät erityisesti uusien
palveluntuottajien mukaan liittyminen sekä kokeilualueiden laajeneminen.

•

Erot useammin kuin kerran vaihdon tehneiden määrissä selittyvät ainakin osittain
alueiden eri vaihtosykleillä.

•

Uudelleen vaihtojen määrät ja erityisesti useamman kuin 1 kerran tehdyt uudelleen
vaihdot ovat pysyneet niukkoina, vaikka tässä vaiheessa kokeilua (ensimmäiset)
asiakkaat olisivat halutessaan ehtineet vaihtaa tuottajaa useamman kerran myös
alueilla, missä vaihto on mahdollista tehdä 6 kuukauden välein.
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja?
TEHDYT VALINNAT KOKEILUN ALUSTA LÄHTIEN

Valintoja yhteensä (kaikki alueet yhteensä)
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1772

274

388

416

486

Aktiivisia valintoja yhteensä ko. kuukauden aikana
Uudelleenvalintoja yhteensä ko. kuukauden aikana
Useamman kuin 1. kerran tehtyjä uudelleenvalintoja yhteensä ko. kuukauden aikana

1 415

545
145

133

158

Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja?
VAIHTAJIEN MÄÄRÄ KUUN ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ ALUEITTAIN
Vaihtajien lukumäärä
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Keski-Uusimaa
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Vaihtajien määrä kuukausittain kokeilun aikana. Jokaisen kuukauden 1. päivä tieto niistä asiakkaista, jotka ovat
sinä päivänä asiakkaiksi listautuneina yksityisille palveluntuottajille.
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja?
TEHDYT VALINNAT JA VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS
Hämeenlinna
(lkm ja %)

Jyväskylä

KeskiUusimaa

Tampere

Ylä-Savo

PäijätHäme

Aktiivisia
valintoja kokeilun
käynnistymisestä
lähtien

4082

5675

8122

2712

5155

2035

Uudelleenvalintoja kokeilun
käynnistymisestä
lähtien

378

257

114

113

628

-

Useamman kuin
1. kerran tehdyt
uudelleenvalinnat
yhteensä kokeilun
käynnistymisestä
lähtien

40

-

-

8

36

-

Asiakkaiksi
listautuneita
1.7.2018
(vaihdon
tehneiden osuus)

3404
(19%)

5493
(4%)

7967
(5%)

2605
(11%)

5524
(7%)

1998
(2%)
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Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?

VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS KOKEILUN ALUSTA LÄHTIEN
Miesten ja naisten osuus vaihdon
tehneistä, kaikki alueet yhteensä
kokeilun alusta lähtien

Eri ikäryhmien osuus vaihdon tehneistä,
kaikki alueet yhteensä kokeilun alusta
lähtien
2%
6%

14%

18%

60%

40%

61%

Miehiä

Naisia

Alle 18-vuotiaat

18-64-vuotiaat

75-84-vuotiaat

Yli 85-vuotiaat

65-74-vuotiaat

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

10

Järjestäjän näkökulma
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Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta
raportissa Q2/2018
•

Kokeilujen toiminta on vakiintunut ja monet käytännöt asiat ovat selvinneet. Kokeilujen
toimintaa on tukenut hyvä ja avoin yhteistyö sekä tuottajien että ministeriön suuntaan.
Lisäksi kokeilualueiden keskinäinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen saa kiitosta.

•

Tietojärjestelmät aiheuttavat edelleen haasteita eikä kanta-yhteys toimi kaikilla tuottajilla.
Valintaportaalit toimivat pitkälti samoin kuin kokeilun alussa eikä portaaleihin kohdistu
muutospainetta.

•

Korvausmenettelyt ovat nostattaneet keskusteluja erit. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa.
Tuottajat ovat pitäneet korvausten tasoa liian matalana ja kannattamattomana.

•

Seuranta ja valvonta perustuvat ennen kaikkea avoimeen keskusteluun tuottajien ja
järjestäjien välillä. Ongelmat ovat jääneet yksittäistapauksiksi, jotka on selvitetty tuottajien
kanssa.

•

Toiminnallinen integraatio toteutuu osittain ja on parantunut esimerkiksi
erikoissairaanhoidon osalta. Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ei vielä
toimi, ja sosiaaliohjauksen sisältö on monelle toimijalle edelleen vieras.

•

Luvun loppupuolella on tiivistetty maksetut kapitaatiokorvaukset sekä suhteutettu
kapitaatiokorvauksia suhteessa käynteihin. Aluekohtaisen vaihtelun vuoksi
kapitaatiokorvausten maksuista ei ole tunnistettavissa selkeitä trendejä. HUOM!
Kapitaatiokorvauksissa ei ole kyse palveluntuottajien hinnoista, vaan maksettujen
kapitaatiokorvausten pohjalta lasketuista keskimääräisistä käyntihinnoista.
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Haastattelujen tilanne 18.6.2018
Haastatellut järjestäjien edustajat (6 kpl)
•
•
•
•
•

Jyväskylä: Kati Kallimo, Ulla Kuittu
Keski-Uusimaa: Erja Pentti
Hämeenlinna: Eija Leppänen
Ylä-Savo: Eija Jestola
Tampere: Taru Kuosmanen

Muut haastatellut, projektipäälliköt
(10 kpl)
• Jyväskylä: Riitta Pylvänen
• Keski-Uusimaa: Frank Ryhänen
• Hämeenlinna: Hanni Joronen, Niina Haake,
Markku Nurmikari, Merja Ilomäki
• Tampere: Eeva-Kaisa Mäkinen
• Ylä-Savo: Laura Vuorensola, Pia Aikio
• Päijät-Häme: Risto Raivio

Haastattelut on toteutettu maalis-toukokuussa 2018. Haastattelut on toteutettu pääsääntöisesti
puhelinhaastatteluina, mutta Hämeenlinnan edustajia on kuultu ryhmähaastattelussa.
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Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta
Keskeiset muutokset kokeilun alkuun nähden

Ovatko tuottajien hyväksymismenettelyt toimivia?
Hyväksymismenettelyt ovat toimineet järjestäjien näkökulmasta kaikilla alueilla hyvin.
Ylipäätään yhteistyö palveluntuottajien kanssa on nähty hyvänä, joskin laajentumiset ovat
aiheuttaneet hieman haasteita. Uusien kuntien myötä käytäntöjen kirjo on kasvanut, mikä
on haastanut yhtenäisen kokonaiskuvan luomista ja viestimistä palveluntuottajille.
Ovatko tuottajien korvausmenettelyt toimivia järjestäjän näkökulmasta?
Korvausmenettelyihin liittyen on jouduttu käymään jonkin verran keskustelua
palveluntuottajien kanssa korvausten matalasta tasosta. Keskusteluiden myötä
Jyväskylässä kapitaatiokorvaukset tarkistettiin ylöspäin, mutta tuottajat pitävät tasoa
edelleen matalana. Korvausten tason suhteessa kunkin kokeilualueen palvelupakettiin
epäillään vaikuttaneen siihen, ettei toimijoita ole lähtenyt enempää mukaan. Osittain
tilanteeseen vaikuttaa myös pieni volyymi, ja asiakasmäärien kasvu korjannee hieman
tilannetta. Toisaalta kokeilun edetessä on todettu, että korvaustaso on joillain alueilla
määritelty myös liian korkeaksi.
Bonus-sanktiomallin osalta (Keski-Uusimaa) menettelyt ovat kehittyneet, ja mittaritietoja
saadaan kerättyä yhdenmukaisesti tuottajilta. Mittareiden sisällöt ovat kuitenkin
aiheuttaneet jonkin verran keskustelua siitä, kohtelevatko mittarit tasapuolisesti yksityisiä
ja julkisia toimijoita.
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Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta
Keskeiset muutokset kokeilun alkuun nähden

Miten käytössä olleet tietojärjestelmäratkaisut ovat tukeneet kokeilujen toteuttamista?
Millaisia vaatimuksia niihin liittyy?
Tietojärjestelmien osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia kokeilun alkuun nähden.
Odotukset kohdistuvat kansalliseen tietojärjestelmäratkaisuun. Järjestelmät aiheuttavat
edelleen jonkin verran päällekkäistä työtä eikä tiedonsiirto eri tietojärjestelmien välillä
toimi täysin. Kokeilun edettyä yhä useammalla palveluntuottajalla on Kanta-yhteys,
mutta edelleen haasteena on se, etteivät kaikki tuottajat ole hankkineet Kanta-yhteyttä.
Taustalla saattaa olla muun muassa Kanta-moduulin korkea hinta, mikä on ratkaistava
jollain tavalla ennen valinnanvapauden laajentumista.
Valintaportaaleja on jonkin verran päivitetty lähinnä kokeilujen laajennusten myötä, jotta
ne palvelevat myös uusien alueiden asiakkaita sekä suun terveyden huollon asiakkaita.
Lisäksi päivitysten myötä portaalin tietosuojaa on kehitetty (erit. Ylä-Savo) ja haku- ja
kyselytoimintoja kehitetty. Portaalit löytyvät kuitenkin edelleen samoista osoitteista,
joten asiakkaille muutokset eivät juuri näy.
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Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta
Keskeiset muutokset kokeilun alkuun nähden

Miten toiminnallinen integraatio toteutuu?
Kokeilu on toistaiseksi painottunut niin vahvasti terveyspuolelle, ettei varsinaisesta sotepalveluiden integraatiosta voida vielä puhua. Sosiaaliohjauksen puolella käyntimäärät ovat
jääneet pieniksi ja sos.ohjauksen sisältö koetaan epäselvänä. Kokeilujen loppukaudella on
kuitenkin suunnitteilla aiempaa vahvempi panostus sosiaaliohjaukseen ja parhaillaan on
käynnissä sosiaaliohjauksen prosessin mallinnus. Erikoissairaanhoidon osalta yhteyden
koetaan parantuneen ja roolien selkiytyneen kokeilun etenemisen myötä.
Miten seuranta ja valvonta toteutuu?
Keskusteluyhteys järjestäjien ja tuottajien kanssa on ollut hyvä. Kokeiluja ohjaavissa
sääntökirjoissa on melko vähän seurantaan ja valvontaan liittyviä vaatimuksia, ja valvonta
on ollut varsin kevyttä ja enimmäkseen reaktiivista; palveluntuottajat sitoutuvat
toimimaan sääntökirjan mukaisesti ja tähän luotetaan. Lisäksi esim. Jyväskylässä on tehty
säännöllisiä valvontakäyntejä palveluntuottajille.
Asiakkailta on tullut järjestäjille muutamia yhteydenottoja liittyen sääntöjen
noudattamiseen, mutta reklamaatiot ovat jääneet yksittäistapauksiksi (esim.
syrjintäepäily, maksullinen ajanvaraus), jotka on käyty tuottajien kanssa läpi.
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Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta
Keskeiset muutokset kokeilun alkuun nähden

Tuotetaanko kokeilussa riittävästi ja riittävän laadukasta asiakasinformaatiota?
Kokeiluista tuotetaan edelleen monikanavaisesti tietoa. Monet viestintäkanavat
edellyttävät kuitenkin asiakkaan olevan jollain tasolla aktiivinen joko palveluiden
käyttäjänä tai muutoin yhteiskunnallisesti aikaansa seuraava. Kokeilun edetessä
viestinnässä on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota eri kieliryhmille viestimiseen,
mutta pääasiassa viestintä tapahtuu suomeksi (pl. Jyväskylä). Viestintään suunnitellaan
panostettavan myös jatkossa, sillä näin voidaan edesauttaa toiminnan juurruttamista
sekä pitää asiakkaat ajan tasalla kokeilun jatkosta.
Miten asukkaiden vaikutusmahdollisuudet on varmistettu?
Pääasiallisen kanavan asiakkaille muodostavat asiakaskyselyt ja -palautteet, joita
hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä. Jyväskylässä ja Keski-Uudellamaalla
hyödynnetään lisäksi asiakasraatia. Ylä-Savossa projektipäällikkö on kerännyt tietoa
myös potilas- ja eläkeläisyhdistyksistä. Käytännössä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
ovat pääasiassa jälkikäteen vaikuttavia kuin ennakoivia, joskin henkilökohtaisen budjetin
osalta Tampereella on toteutettu ennakkoon kysely mahdollisille asiakkaille.
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Toimintaa tukeneita
yhteisiä avaintekijöitä
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on toiminut hyvin koko kokeilun ajan. Järjestäjät toteavat
yhteistyön ja yhteydenpidon palveluntuottajien kanssa olleen pääsääntöisesti erittäin
sujuvaa ja säännöllistä. Samoin yhteistyö ministeriön kanssa on koettu toimivaksi ja
avoimeksi. Myös kokeilualueiden välinen yhteistyö on tukenut kokeilutoimintaa ja
kokemusten jakoa ja hyvää keskusteluilmapiiriä on kehuttu.
Monet käytännön asiat ovat selkiytyneet kokeilun edetessä, mikä on helpottanut
käytännön työtä ja toiminnan suuntaamista. Esimerkiksi kokeilun palvelupaketteihin
kuuluvat palvelut sekä palveluiden sisällöt on määritelty aiempaa tarkemmin yhteisten
keskusteluiden kautta.
Aiemmat kokemukset tilaaja-tuottajamallista Tampereella ja Hämeenlinnassa ovat
tukeneet toteutusta. Aiempi kokemusta tilaaja-tuottajamallista on helpottanut kokeilun
nopeaa käynnistämistä, ja alueiden tuottajat ovat olleet avoimia ja valmiita kokeilulle.
Päättäjien tuki. Monet kokeilualueet nostavat esiin poliittisten päättäjien tuen
valinnanvapauskokeilulle ja sen edistämiselle. Vahvalla mandaatilla työtä on helppo viedä
eteenpäin kokeilualueella.
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Toimintaa haastaneita
yhteisiä avaintekijöitä
Laajentuneilla kokeilualueilla laajentuminen on vienyt aikaa ja energiaa, mistä johtuen
muuhun kehittämistyöhön ei ole ollut toivotulla tavalla aikaa. Lisäksi muut tehtävät
kuten pilottihaut ovat työllistäneet hankehenkilöstöä. Henkilöstöresurssit koetaan
muutenkin niukoiksi eikä henkilöstömäärä ole välttämättä kasvanut kokeilun
laajentumisen myötä.
Kuntahenkilöstön keskuudessa on esiintynyt jonkin asteista muutosvastarintaa. Joillain
alueilla on ollut haluttomuutta ja pelkoa toimintamallien uudistamiseen liittyen, mikä on
hidastanut yhteisten toimintamallien luomista ja implementoimista kokeilualueella.
Epävarmuus jatkosta huolettaa. Poliittisen tilanteen ja lainsäädännön epävarmuus
heijastuu käytännön työhön. Toiminnan suunnittelua vaikeutta epätietoisuus
taloudellisista reunaehdoista jatkossa. Lisäksi odotettuun kansallisen tietojärjestelemän
etenemiseen liittyy epätietoisuutta.
Palveluiden integraatiossa on vielä ratkottavia kysymyksiä. Erityisesti sosiaali- ja
terveyspalveluiden integraatio hakee vielä muotoaan. Sosiaaliohjaus tavoittaa vain vähän
asiakkaita ja sen määrittely on vielä jossain määrin epäselvä.
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Kapitaatiokorvaukset yksityisille
palveluntuottajille
•

Kapitaatiokorvauksia on maksettu kaikilla kokeilualueilla eniten työikäisille asiakkaille
(18-65-vuotiaat), jotka ovat myös tehneet vaihtoja aktiivisimmin.

•

Käyntimäärät vaihtelevat ikäryhmittäin ja eniten käyntejä per vaihdon tehnyt asiakas
on iäkkäiden ikäryhmissä (75-84-vuotiaat ja yli 85-vuotiaat).

•

Vaihtajien suuri massa on työikäisissä, ja iäkkäitä vaihtajia on melko vähän kaikilla
alueilla. Iäkkäiden ryhmissä pienetkin vaihtelut heijastuvat nopeasti käyntimäärien
keskiarvoon, mikä on huomioitava lukuja tarkasteltaessa.
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Hämeenlinna – kapitaatiokorvaukset
yksityisille palveluntuottajille
1/2017-5/2018

Kapitaatiokorvaukset

0-6 -vuotiaat

19 000 €

7-64-vuotiaat

257 000 €

65-74 -vuotiaat

183 000 €

75-84 -vuotiaat

97 000 €

Yli 84-vuotiaat

34 000 €

Kapitaatiokorvaukset yhteensä

590 000 €*

* Ikäryhmäkohtaiset korvaukset eivät täysin vastaa maksettuja kokonaiskorvauksia.
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Hämeenlinna – kapitaatiokorvaukset ja
käynnit
•

•

Käyntikohtaisesti laskettu
kapitaatikorvaus yksityiselle tuottajalle
on vaihdellut keskimäärin 49 ja 75 euron
välillä.
Julkisten tuottajien laskennallisen
vertailutiedon perusteella
kapitaatiokorvaus suhteessa käynteihin
on ollut 50 euroa (tieto saatavilla vain
4/2018).

Kapitaatiokorvaus per käynnit *
80 €
70 €
60 €
50 €
40 €
30 €

*Tiedot käynneistä voivat olla paikoin puutteellisia.

20 €
10 €
0€
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Hämeenlinna – käynnit ikäryhmittäin
•

•

75-84 -vuotiaat valinnan tehneet
henkilöt tekevät eniten käyntejä
yksityisille palveluntuottajille.
Keskimäärin käyntejä (sis. kaikki
käynnit) per valinnan tehnyt on 2,1, kun
75-84 -vuotiaiden ikäryhmässä niitä on
3,3.
Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 717 -vuotiaat, joissa käyntejä per
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 1,1.

Kokeilun aikana tehdyt käynnit per
valinnan tehnyt henkilö ikäryhmittäin
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Jyväskylä – kapitaatiokorvaukset
yksityisille palveluntuottajille
3/2017-5/2018

Kapitaatiokorvaukset

0-6 -vuotiaat

20 400 €

7-64-vuotiaat

278 900 €

65-74 -vuotiaat

168 500 €

75-84 -vuotiaat

66 200 €

Yli 84-vuotiaat

20 700 €

Kapitaatiokorvaukset yhteensä

560 100 €*

* Ikäryhmäkohtaiset korvaukset eivät täysin vastaa maksettuja kokonaiskorvauksia.
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Jyväskylä – kapitaatiokorvaukset ja
käynnit
Kapitaatiokorvaus per käynnit

•

•

Käyntikohtaisesti laskettu
kapitaatikorvaus yksityiselle tuottajalle
on vaihdellut keskimäärin 43 ja 55 euron
välillä.
Julkisten palveluntuottajien
laskennallista vertailutietoa ei ole
saatavilla raportointihetkellä.

60 €
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40 €

30 €

20 €

10 €

0€
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Jyväskylä – käynnit ikäryhmittäin
•

•

Yli 84 -vuotiaat valinnan tehneet
henkilöt tekevät eniten käyntejä
yksityisille palveluntuottajille.
Keskimäärin käyntejä (sis. kaikki
käynnit) per valinnan tehnyt on 1,8, kun
yli 84 -vuotiaiden ikäryhmässä niitä on
3,9.
Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 717 -vuotiaat, joissa käyntejä per
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 0,9.

Kokeilun aikana tehdyt käynnit per
valinnan tehnyt henkilö ikäryhmittäin
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Ylä-Savo – kapitaatiokorvaukset
yksityisille palveluntuottajille
1/2017-5/2018

Kapitaatiokorvaukset*

0-6 -vuotiaat

100 000 €

7-64-vuotiaat

844 000 €

65-74 -vuotiaat

196 000 €

75-84 -vuotiaat

74 000 €

Yli 84-vuotiaat

25 000 €

Kapitaatiokorvaukset yhteensä

1 239 000€

*Ikäryhmäkohtaiset korvaukset eivät täysin vastaa todellisia korvauksia. Ikäryhmäjaottelu on laskettu toukokuun 2018
ikäryhmäkohtaisten valintojen tilanteen perusteella. Kokeilussa edellisen raportointikerran jälkeen aloittaneiden yksityisten
palveluntarjoajien kapitaatiokorvaustietoja ei ole tälle raportointikerralle saatavilla.
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Ylä-Savo – kapitaatiokorvaukset ja
käynnit
Kapitaatiokorvaus per käynti*

•

•

Käyntikohtaisesti laskettu
kapitaatikorvaus yksityiselle tuottajalle
on vaihdellut keskimäärin 47 ja 71 euron
välillä.

80 €

Julkisten palveluntuottajien
laskennallista vertailutietoa ei ole
saatavilla raportointihetkellä.

50 €

70 €
60 €

40 €
30 €
20 €
10 €
- €
Palveluntuottaja 1

Palveluntuottaja 2

Palveluntuottaja 3

*Kokeilussa edellisen raportointikerran jälkeen aloittaneiden
yksityisten palveluntarjoajien kapitaatiokorvaustietoja ei ole tälle
raportointikerralle saatavilla.
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Keski-Uusimaa – kapitaatiokorvaukset
yksityisille palveluntuottajille
Ikäryhmä

Kapitaatiokorvaukset (11/2017 – 5/2018)*

0-6 -vuotiaat

15 100€

7-64-vuotiaat

326 000 €

65-74 -vuotiaat

258 000 €

75-84 -vuotiaat

104 400 €

Yli 84-vuotiaat

25 100 €

Kapitaatiokorvaukset yhteensä koko kokeilun
aikana

1 055 700 €

Bonukset

Bonukset (5/2017 – 3/2018)

Maksetut bonukset

37 000 €

* Kapitaatiokorvaukset ikäryhmittäin ovat saatavilla ainoastaan ajalta 11/2017 – 5/2018

*)

Ei sisällä bonuksia.
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Keski-Uusimaa – kapitaatiokorvaukset
ja käynnit
•

•

•

Tiedot kuvaavat tilannetta 3/2018
mennessä, sillä käyntitietoja on
saatavilla vuoden 2018 osalta siihen
asti.
Tiedot kuvaavat tilannetta 3/2018
mennessä, sillä käyntitietoja on
saatavilla vuoden 2018 osalta siihen
asti.
Käyntikohtaisesti laskettu
kapitaatikorvaus yksityiselle tuottajalle
on vaihdellut keskimäärin 22 ja 66 euron
välillä.

Kapitaatiokorvaus ja bonukset per käynnit
(03/2018)
70 €
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40 €
30 €
20 €
10 €
0€
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Keski-Uusimaa – käynnit ikäryhmittäin
•

•

Yli 84 -vuotiaat valinnan tehneet
henkilöt tekevät eniten käyntejä
yksityisille palveluntuottajille.
Keskimäärin käyntejä (sis. kaikki
käynnit) per valinnan tehnyt on 3,0, kun
yli 84 -vuotiaiden ikäryhmässä niitä on
5,6.
Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 717 -vuotiaat, joissa käyntejä per
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 1,3.

Kokeilun aikana tehdyt käynnit per
valinnan tehnyt henkilö ikäryhmittäin
6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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Tampere – korvaukset yksityisille
palveluntuottajille
Ikäryhmä
0-6 -vuotiaat
7-64-vuotiaat

Kapitaatiokorvaukset (3/2017 – 5/2018)
22 000€
230 000 €

65-74 -vuotiaat

36 000 €

75-84 -vuotiaat

12 000 €

* Kapitaatiokorvauksia ei ole saatavilla ikäryhmittäin.

Yli 84-vuotiaat
Kapitaatiokorvaukset yhteensä koko kokeilun
aikana

Suoritekorvaukset
Maksetut suoritekorvaukset
Valinnat
Tehdyt valinnat

2 000 €
302 000 €

Suoritekorvaukset yhteensä
47 000 €
Tehdyt valinnat yhteensä
2 712
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Tampere – kapitaatiokorvaukset ja
käynnit
•

•
•

Tarkasteltaessa kokeilussa
yksityisille palveluntuottajille
maksettuja kapitaatiokorvauksia
suhteessa tehtyihin käynteihin,
voidaan huomata, että
käyntikohtaisesti laskettu
kapitaatikorvaus on vaihdellut
keskimäärin 32 ja 52 euron välillä.
Tiedot kuvaavat tilannetta
4/2017–5/2018.
Julkisten palveluntuottajien
laskennallista vertailutietoa ei ole
saatavilla raportointihetkellä.

Kapitaatiokorvaus per käynnit 04/2017 –
05/2018
60 €

50 €

40 €

30 €

20 €

10 €

0€
Palveluntuottaja 1

Palveluntuottaja 2

Palveluntuottaja 3

33

Tampere – käynnit ikäryhmittäin
•

•

75-84-vuotiaat valinnan tehneet
henkilöt tekevät eniten käyntejä
yksityisille palveluntuottajille.
Keskimäärin käyntejä (sis. kaikki
käynnit) per valinnan tehnyt on 2,5, kun
75-84 -vuotiaiden ikäryhmässä niitä on
7,3.
Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 06 -vuotiaat, joissa käyntejä per valinnan
tehnyt on keskimäärin ollut 1,2.

Kokeilun aikana tehdyt käynnit per
valinnan tehnyt henkilö ikäryhmittäin
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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Palveluntuottajien näkökulma

35

Tiivistelmä palveluntuottajan
näkökulmasta raportissa Q2/2018
•

Suuri osa palveluntuottajia koskevien arviointikysymysten tiedoista kerätään haastattelujen
pohjalta. Siten tässä osassa ei ole nostettu esiin kaikkia arvioinnin arviointikysymyksiä.

•

Etäkäyntien osuudet vaihtelevat huomattavasti; monilla tuottajilla etäkäyntejä ei ole
lainkaan, kun taas joillain tuottajilla etäkäyntejä (puhelinkontakteja) on yli puolet käynneistä.
Tampereen tietojen valossa yksityisten ja julkisten toimijoiden etäkäytännöissä ei ole juuri
eroja. Etäkäyntien tilastoinnissa ja määritelmissä on kuitenkin huomattavia aluekohtaisia
eroja.

•

Yksityisillä toimijoilla käynnit painottuvat pääsääntöisesti julkisia toimijoita enemmän
lääkärikäynteihin.

•

Lähetteiden ja päivystysten osalta ei ole tunnistettavissa selkeitä trendejä. Pienten
toimijoiden kohdalla pienetkin vaihtelut määrissä heijastuvat keskiarvoihin.

•

Arvioinnin osana on myös seurattu kuinka monta päivystyskäyntiä valinnan tehnyt asiakas
on keskimäärin tehnyt. Seurantajakson aikana päivystyskäyntejä suhteessa valintoja
tehneisiin on ollut kuukausittain vaihteleva määrä, eikä kehityksessä ole selkeää trendiä
havaittavissa millään alueella.
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Hämeenlinna – käynnit
ammattiryhmittäin
•

•

•

Käynnit ammattiryhmittäin ovat
jakautuneet saman suuntaisesti läpi
kokeilun kaikilla kokeilualueilla:
yksityisillä on enemmän lääkärikäyntejä
ja julkisilla enemmän hoitajakäyntejä.
Oheinen kuva Keski-Uudeltamaalta
osoittaa, käynnit painottuvat yksityisillä
kokeiluun osallistuvilla terveysasemilla
lääkärikäynteihin (73 % käynneistä),
julkisella sektorilla lääkärikäyntien osuus
on ollut seurantajakson aikana hieman
alle puolet sekä kokeiluasemilla että
verrokkiasemilla.
Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät
kokeilun aikana tehdyt käynnit
yhteensä.

Käynnit ammattiryhmittäin*

140000

120000

100000

55 %

80000

60000

40000
54 %

45 %

20000

0

27 %
73 %

46 %

Yksityiset
Julkiset kokeiluasemat
Julkiset
kokeiluasemat
yhteensä
verrokkiasemat
yhteensä
yhteensä
Lääkärikäynnit
Hoitajakäynnit
Sosiaaliohjaajakäynnit

*Raportoidut käyntiluvut eivät välttämättä ole
täysin tarkkoja
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Jyväskylä – käynnit
ammattiryhmittäin
Käynnit ammattiryhmittäin

•

•

Käynnit painottuvat yksityisillä kokeiluun
osallistuvilla terveysasemilla
lääkärikäynteihin (64 % käynneistä),
julkisella puolella lääkärikäyntien osuus
on ollut seurantajakson aikana hieman
yli puolet käynneistä.
Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät
kokeilun aikana tehdyt käynnit yhteensä.
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Päijät-Häme – käynnit
ammattiryhmittäin
Käynnit ammattiryhmittäin

•

•

Käynnit painottuvat yksityisillä kokeiluun
osallistuvilla terveysasemilla
lääkärikäynteihin (82 % käynneistä).
Käyntejä ammattiryhmittäin ei ole
saatavilla kaikkien kokeiluun
osallistuvien palveluntuottajien osalta.

40

35

30

18 %
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Yksityiset kokeiluasemat yhteensä

39

Ylä-Savo – käynnit ammattiryhmittäin
Käynnit ammattiryhmittäin

•

•

Käynnit painottuvat yksityisillä kokeiluun
osallistuvilla terveysasemilla
lääkärikäynteihin (79 % käynneistä),
julkisella puolella lääkärikäyntien osuus
on ollut seurantajakson aikana 40 %
käynneistä.

120000

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

•

•

•

Käynnit painottuvat yksityisillä kokeiluun
osallistuvilla terveysasemilla
lääkärikäynteihin (72 % käynneistä), kun
taas julkisilla terveysasemilla
lääkärikäyntien osuus on 41%.
Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät
kokeilun aikana tehdyt käynnit 03/2018
asti.
Edellisellä raportointikerralla raportissa
oli valitettavasti virhe, ja yksityisten
käynnit ammattiryhmien välillä
raportointiin väärin päin. Siitä poiketen
käynneistä 28 % prosenttia on
hoitajakäyntejä ja 72 % lääkärikäyntejä
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Jyväskylä – lähetteet ja lääkärikäynnit

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

12/2017

11/2017

10/2017

0
09/2017

Jyväskylän yksityisten kokeiluasemien
tietoja 3-5/2018 ei ole saatavilla
raportointihetkellä.

0,05

08/2017

•

Seurantajaksolla Jyväskylän julkisten
asemien lähetteiden määrä oli keskimäärin
korkeampi suhteessa tehtyihin
lääkärikäynteihin kuin yksityisten asemien,
kuten oheinen kuva osoittaa.

0,1

07/2017

•

0,15

06/2017

Pääsääntöisesti julkisten asemien
lähetemäärät ovat olleet yksityisiä
korkeampia.

05/2017

•

04/2017

Kaikilla kokeilualueilla lähetemäärät ovat
pysyneet melko samoina läpi kokeilun.

0,2

03/2017

•

Erikoissairaanhoidon lähetteiden
määrä suhteessa lääkärikäynteihin

02/2017

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrää
on arvioitu suhteessa tehtyihin
lääkärikäynteihin.

01/2017

•

Yksityiset kokeiluasemat yhteensä
Julkiset kokeiluasemat yhteensä
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Ylä-Savo – lähetteet ja lääkärikäynnit
•

•

Seurantajaksolla julkisten kokeiluun
osallistuvien asemien lähetteiden määrä
oli keskimäärin korkeampi suhteessa
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin
yksityisten kokeiluun osallistuvien
asemien.
Oheisen kuvan erikoissairaanhoidon
lähetteet sisältävät vain KYS ESH
lähetteet.

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä
suhteessa lääkärikäynteihin
0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00
1-11/2017 12/2017

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

Julkiset kokeiluun osallistuvat asemat yhteensä
Yksityiset kokeiluun osallistuvat asemat yhteensä
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Ylä-Savo – lähetteet ja lääkärikäynnit
•

•

Seurantajaksolla julkisten kokeiluun
osallistuvien asemien lähetteiden määrä
oli keskimäärin korkeampi suhteessa
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin
yksityisten kokeiluun osallistuvien
asemien.
Oheisen kuvan erikoissairaanhoidon
lähetteet sisältävät sekä KYS ESH
lähetteet että Ylä-Savossa
lähetteettömästi tarjolla olevien
erikoisalojen palveluiden käynnit.

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä
suhteessa lääkärikäynteihin
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Julkiset kokeiluun osallistuvat asemat yhteensä
Yksityiset kokeiluun osallistuvat asemat yhteensä
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Keski-Uusimaa – lähetteet ja
lääkärikäynnit

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä suhteessa
lääkärikäynteihin

•

•

Lähetteiden määrä vaihtelee
kuukausittain, eikä selkeää trendiä ole
havaittavissa.
Julkisten palveluntuottajien
vertailutietoa ei ole saatavilla
raportointihetkellä.
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Yksityiset kokeiluasemat yhteensä
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Tampere – lähetteet ja lääkärikäynnit
•

Seurantajaksolla julkisten kokeiluun
osallistuvien asemien lähetteiden määrä
oli keskimäärin korkeampi suhteessa
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin
yksityisten kokeiluun osallistuvien
asemien. Ostopalveluasemien osalta
lähetteiden määrä oli keskimäärin
korkein.

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä
suhteessa lääkärikäynteihin
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Julkiset kokeiluun osallistuvat yhteensä
Yksityiset kokeiluun osallistuvat yhteensä
Ostopalveluasemat yhteensä
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Henkilöstön näkökulma

47

Tiivistelmä henkilöstön näkökulmasta raportissa
Q2/2018
•

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

•

Järjestäjien haastatteluissa kokeilun tunnistetaan vauhdittaneen asenteiden ja
toimintatapojen muutosta erityisesti Jyväskylässä ja Ylä-Savossa. Kokeilun on saanut
julkiset toimijat etsimään ja markkinoimaan omia vahvuuksiaan aiempaa
tehokkaammin.

•

Tilastoiden valossa lääkärikäyntejä on suhteessa henkilöstömäärään keskimäärin
eniten.
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Tiivistelmä henkilöstön näkökulmasta
Keskeiset muutokset kokeilun alkuun nähden

Onko kokeilulla vaikutuksia palvelu- ja työprosesseihin?
Osalla alueista koetaan, ettei kokeilulla ole ollut merkittävää vaikutusta palvelu- tai
työprosesseihin, sillä perusrakenteet ja toimintatavat ovat varsin pysyviä. Osa
kehitystyöstä on myös sellaista, mitä olisi viety eteenpäin kokeilusta riippumatta.
Esimerkiksi Jyväskylässä kuitenkin tunnistetaan asenteiden muutos kokeilun myötä ja
siitä juontuva muutos toimintatavoissa. Julkisten yksiköiden oman toiminnan
markkinointi on lisääntynyt, ja terveysasemilla on alettu järjestää avointen ovien päiviä.
Lisäksi asiakaspalveluun ja hoitoketjun jatkuvuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän
huomiota ja pyritty aktiiviseen kehittämiseen mm. palvelumuotoilun keinoin.
Kokeilualueilla, missä vaihtajia on paljon, on jouduttu miettimään työnjakoa uudelleen ja
miettimään henkilöstöresurssien kohdentamista. Esimerkiksi Ylä-Savon alueella joillain
paikkakunnilla noin 30% asukkaista on vaihtanut palveluntuottajaa. Alueella onkin
mietitty, miten omaa toimintaa voidaan kehittää vastauksena yksityisille toimijoille.
Tähän liittyen alueella on aloitettu julkisen sektorin kilpailukyvyn tunnistamiseen ja
parantamiseen tähtäävä hanke sekä hyödynnetty palvelumuotoilua.
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Hämeenlinna – henkilöstön määrä
suhteessa käynteihin
ammattiryhmittäin
•

•

•

•

Henkilöstöresurssien tarkastelussa
suhteutetaan käyntejä
ammattiryhmittäin henkilöstömäärään.
Käynnit jakautuvat eri ammattiryhmien
välillä melko samoin kaikilla
kokeilualueilla.
Lääkärikäyntejä on suhteessa
henkilöstömäärään keskimäärin eniten,
kun taas hoitajakäyntejä on hiukan
vähemmän.
Hämeenlinnan tiedot ovat
raportointihetkellä saatavilla vain
julkisten kokeiluun osallistuvien asemien
lääkärien ja hoitajien osalta.

Käynnit per henkilöstön määrä
ammattiryhmittäin
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Jyväskylä – henkilöstön määrä
suhteessa käynteihin
ammattiryhmittäin
•

•

Lääkärikäyntejä on suhteessa
henkilöstömäärään eniten, kun taas
hoitajakäyntejä on hieman vajaa puolet
vähemmän, ja sosiaaliohjaajien käyntejä
per henkilöresurssi vähiten.
Jyväskylän tiedot ovat
raportointihetkellä saatavilla vain
julkisten kokeiluun osallistuvien asemien
osalta, ja lääkäri- sekä hoitajamäärien
osalta vain 1/2018 alkaen.

Käynnit per henkilöstön määrä
ammattiryhmittäin
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Ylä-Savo – henkilöstön määrä
suhteessa käynteihin
ammattiryhmittäin
Käynnit per henkilöstö ammattiryhmittäin

•

•

•

Lääkärikäyntejä on suhteessa
henkilöstömäärään eniten, kun taas
hoitajakäyntejä on selvästi vähemmän,
ja fysioterapeuttikäyntejä per
henkilöresurssi vähiten.
Ylä-Savon tiedot ovat
raportointihetkellä saatavilla vain
julkisten kokeiluun osallistuvien asemien
osalta.
Aikavälille 1-11/2017 on laskettu
kuukausien keskiarvo.
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Yhteiskunnan ja talouden
näkökulma
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Tiivistelmä yhteiskunnan ja talouden näkökulmista
•

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

•

Luvussa on tiivistetty kokonaiskustannusten, kokonaiskustannusten suhdetta
käynteihin sekä kustannusrakenteen sekä kehitystä kokeilualueilla.
Kokonaiskustannuksissa ei ole merkittäviä muutoksia havaittavissa seurantajakson
aikana.

•

Kokeiluun osallistuvien julkisten kokeiluasemien ja verrokkiasemien
kokonaiskustannukset noudattelevat samankaltaisia trendejä seurantajakson aikana.
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Hämeenlinna – kokonaiskustannusten
kehitys
Terveysasemien kokonaiskustannusten kehitys
140

•

•

Kokeiluun kuuluvien julkisten
terveysasemien kokonaiskustannuksia
on seurattu kokeilun alusta lähtien eikä
seurantajaksolla ole tapahtunut nousua
tai laskua.
Kuten oheinen esimerkkikuva
Hämeenlinnasta osoittaa, kokeiluun
osallistuvien julkisten kokeiluasemien ja
verrokkiasemien kokonaiskustannukset
noudattelevat samankaltaisia trendejä
seurantajakson aikana.
Osa 5/2018 kustannustiedoista saattaa
olla puutteellisia raportointiaikataulujen
vuoksi.

130
120
01/2017 = 100

•

110
100
90
80
70
60

Julkiset kokeiluasemat yhteensä
Julkiset verrokkiasemat yhteensä
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Hämeenlinna – kokonaiskustannukset
ja käynnit
•

•

•

Terveysasemien kokonaiskustannukset
suhteessa aseman käyntien määrään
noudattelevat kokeiluun osallistuvien
julkisten kokeiluasemien ja
verrokkiasemien osalta samankaltaisia
trendejä seurantajakson aikana.
Keskimäärin kokeiluun osallistuvien
julkisten asemien kokonaiskustannukset
per käynnit ovat korkeammat kuin
verrokkiasemien tarkastelujakson
aikana.
Osa 5/2018 kustannustiedoista saattaa
olla puutteellisia raportointiaikataulujen
vuoksi.

Terveysasemien kokonaiskustannukset
per käynnit*
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0€

Julkiset kokeiluasemat yhteensä
Julkiset verrokkiasemat yhteensä

*Raportoidut käyntiluvut eivät välttämättä ole
täysin tarkkoja

56

Jyväskylä – kokonaiskustannukset ja
käynnit

160 €
140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

12/2017

11/2017

10/2017

09/2017

08/2017

07/2017

06/2017

05/2017

04/2017

0€
03/2017

Kyllön, Palokan, Vaajakosken,
Hankasalmen ja Uuraisten
terveysasemat liittyivät kokeiluun
1/2018.

180 €

02/2017

•

Terveysasemien
kokonaiskustannukset suhteessa
aseman käyntien määrään
noudattelevat kokeiluun osallistuvien
julkisten kokeiluasemien osalta
samankaltaisia trendejä kuin
kokonaiskustannukset seurantajakson
aikana.

01/2017

•

Terveysasemien kokonaiskustannukset
per käynnit

Julkiset kokeiluasemat (kokeilussa 1/2017 alkaen)
Julkiset kokeiluasemat (kokeilussa 1/2018 alkaen)
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Ylä-Savo – kokonaiskustannukset ja
käynnit
•

•

Ylä-Savon terveysasemien
kokonaiskustannuksista on saatavilla
tietoja raportointihetkellä ajalta
12/2017 – 5/2018 Ylä-Savon SOTEkuntayhtymän osalta yhteensä.
Myös osa toukokuun terveysasemien
kustannuksia saattaa vielä puuttua
raportointiaikataulun johdosta.

Terveysaseman kokonaiskustannukset per
käynnit
95 €
90 €
85 €
80 €
75 €
70 €
65 €
60 €
55 €
50 €
12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä yhteensä
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Tampere – kokonaiskustannukset ja
käynnit
•

•

Kokonaiskustannukset per käynnit
kuvastavat keskimääräistä
kustannusta per yksi
terveyskeskuksen asiakaskäynti
kuukausittain.
Tiedot ovat Tampereen osalta
saatavilla ajanjaksosta 04/2017
eteenpäin.

Terveysasemien kokonaiskustannukset per
käynnit
120 €

100 €

80 €

60 €

40 €

20 €

0€
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Hämeenlinna – kustannusrakenne
Lääkäri- ja muun henkilöstön osuus kokonaiskustannuksista: julkiset kokeiluasemat
yhteensä
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Henkilöstökustannukset / Lääkärit

Henkilöstökustannukset / Hoitajat*

Lääkäripalveluiden ostot

Muut kustannukset

*) Sisältää myös fysioterapeutit ja sosiaaliohjaajat.
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Jyväskylä – kustannusrakenne

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

12/2017

11/2017

10/2017

09/2017

08/2017

07/2017

06/2017

05/2017

0%
04/2017

Yksittäisten terveysasemien
henkilöstökulut ovat vaihdelleet
huomattavan paljon seurantajakson
aikana.

80%

03/2017

•

Henkilöstökustannusten osuus
kokonaiskustannuksista on vaihdellut
keskimäärin noin 50-80 % välillä
seurantajakson aikana.

90%

02/2017

•

Kustannusrakenteen analysointi
rajoittuu henkilöstökustannusten
osuuden arviointiin terveysasemien
kokonaiskustannuksista. Tietoja
ammattiryhmittäin ei ole saatavilla
raportointihetkellä.

01/2017

•

Henkilöstökustannusten osuus
kokonaiskustannuksista

Julkiset kokeiluasemat (kokeilussa 1/2017 alkaen)
Julkiset kokeiluasemat (kokeilussa 1/2018 alkaen)
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Ylä-Savo – kustannusrakenne
•

•

•

Ylä-Savon terveysasemien
kustannusrakenteesta on saatavilla
tietoja raportointihetkellä ainoastaan
vuoden 2018 ensimmäiseltä neljältä
kuukaudelta Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän osalta yhteensä.

Kustannusrakenne: Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä
100%
90%
80%
70%
60%

Henkilöstökustannukset sisältävät YläSavon VO-palvelut, lisäksi niissä on
mukana sijaiskustannukset.

50%

Myös osa toukokuun terveysasemien
kustannuksia saattaa vielä puuttua
raportointiaikataulun johdosta.

20%

40%
30%

10%
0%
01/2018

02/2018

Henkilöstökustannukset

03/2018

04/2018

Lääkäripalvelujen ostot

05/2018

Muut kustannukset
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Tampere – kustannusrakenne
Kustannusrakenne: Tampereen julkiset terveysasemat
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018
Henkilöstökustannukset

Lääkäripalveluiden ostot

Muut kustannukset
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