
Valtakunnallinen 
kannustejärjestelmän kehittämistyö 
aloitettava 
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) kannustejärjestelmän sekä hoidon 
portaasta riippumattomien laaturekisterien kehittämistyö on aloitettava heti. Perustana voi 
olla vain jatkuvaluonteisesti kerättävä yksilötason rekisteritieto.  Sote-tietopohjan 
kehittäminen ei voi olla irrallaan koko järjestelmää koskevan rekisteritiedon kehittämisestä, 
vaan kokonaisuus on rakennettava yhdessä ja sote-uudistus on avainpelaajan paikalla. 

Toimivan kannustejärjestelmän luominen on monimutkaista, koska se vaatii eri toimijoiden 
intressien tasapainottamista ja suhteuttamista koko järjestelmän toimivuuteen. Myös 
kannustinmekaniikka - kuinka kannustin keneenkin vaikuttaa – on ymmärrettävä 
syvällisesti. Kyse on usean vuoden pitkäjänteisestä ja jatkuvaluonteisesta työstä. 

Koska raha on toimiva vaihdannan väline, ovat korvausperusteet usein kannustimien 
ytimenä. Toimintaa voi johtaa ja  tehokkuutta sekä tuottavuutta lisätä vain, jos 
korvausperusteet nojaavat potilas- ja asiakasrakenteen ryhmittelyllä muodostettuun 
tuotteistukseen sekä laatuun.   

Tutkimusten mukaan (1) mikään käytössä olevista yksittäisistä korvausmuodoista ei 
kuitenkaan ole kannustimena sellaisenaan optimaalinen vaan parhaimmat 
kannustemuodot löytyvät erityyppisten korvausmuotojen, kapitaatio-, toimenpide- ja 
tuloksellisuuspalkkio, yhdistelmistä. Tuloksellisuuskannusteet näyttäisivät lisäksi purevan 
paremmin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa ja olevan tehokkaimpia 
alemmille organisaation tasoille sovellettuna. Korvausperusteiden valintaan vaikuttaa 
keskeisesti myös valinnanvapauden toteutus sote-uudistuksessa. 

Parhaan jarrukahvan kasvaville kustannuksille antaisi toimenpidepalkkioilla ja 
tuloksellisuuskannusteilla täydennetty kapitaatio eli yksilöiden tarpeeseen ja lukumäärään 
perustuva perusterveydenhuollon korvausjärjestelmä.  Kustannuksillaan kärkisijaa 
pitävässä erikoissairaanhoidossa tulisi puolestaan siirtyä valtakunnalliseen ennalta 
määriteltyyn DRG-tyyppiseen korvausjärjestelmään. Erikoissairaanhoidon 
kustannuskontrolli olisi tehokkaimmin hallittavissa  episodipohjaisella järjestelmällä 
(bundled payment), jossa epäonnistumisten kustannukset ovat tuottajan vastuulla ja 
hoitoketjuihin perustuvat korvaukset laajennettaisiin myös jatkohoito ja hoitotulokset 
huomioivaksi.  



Tuloksellisuuskannusteiden vaikutuksista hoidon kustannuksiin ja vaikuttavuuteen on vielä 
vähän tutkimustietoa ja tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Tuloksellisuuskannusteiden 
käyttöönotolla on kuitenkin havaittu välillisiä hyötyjä, kuten parantuneet tietojärjestelmät ja 
tehostunut toiminnan monitorointi. Kun palkitseminen liittyy läheisesti koko järjestelmän 
tavoitteisiin, voi se toimia uusien innovaatioiden katalysaattorina. 
Tuloksellisuuskannusteita pidetään terveydenhuollon järjestäjien ja rahoittajien keskeisenä 
strategisen ostamisen keinona, jonka vaikutukset voivat olla taloudellisia vaikutuksia 
laajemmat. 
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