Palvelusetelikokeilu/
Valinnanvapausmallin kokeilut 2017 - 2018
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Kokeilun tavoitteet ja tuotokset / 1
•

Tavoitteena on saada tietoja siitä, minkälainen on
•
•
•
•

•

kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen
yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava
asiakkaiden osallistumiseen ja
palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Kokeilun avulla selvitetään
•
•

•
•

asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja
laatuun (syntyykö uusia innovatiivisia tapoja tuottaa palveluja)
miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen
kokonaiskustannuksiin
mikä on oikea ja kohtuullinen kapitaatiokorvauksen taso sekä järjestäjän että
palveluntuottajan kannalta
valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin ja potilaisiin sekä palveluntuottajiin ja palvelujen
integrointiin.
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Kokeilun tavoitteet ja tuotokset /2
•

Kokeilu tuottaa tietoa sote-palvelujen valinnanvapautta koskevaan
valmisteluun ja toimeenpanoon erityisesti maakunnille
•
•
•

•

Tietojen ja kokemusten kerääminen ja arviointi ovat merkittävä osa kokeiluja
•

•

mm. palvelujen järjestämistehtävän hoitamisesta ja
valinnanvapausmallin edellyttämien IT-ratkaisujen suunnitteluun
kokeiluun voidaan ottaa lisäelementtejä ja tehdä muutoksia toteutukseen
lainsäädännön valmistelun ja toimintaympäristön muutosten mukaisesti

kokemuksia ja tuloksia julkistetaan koko kokeilun ajan

Valinnanvapauslakiesitys on lausuttavana 28.3.2017 asti
•

kokeiluista saatavia tietoja ja kokemuksia voidaan hyödyntää lainsäädännön
kehittämisessä
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Kapitaatiokorvaus – lähtökohdat kokeilussa
Palveluntuottajalle maksettava korvaus
•

Kokeiluissa palveluntuottajalle maksettava kapitaatiokorvaus perustuu asukkaiden
määrään, ikään ja palvelutarpeisiin. Korotettua kapitaatiokorvausta voidaan maksaa
myös olemassa olevasta hoito- ja palvelusuunnitelmasta.

•

Kokeilussa on käytössä myös tasakapitaatiokorvaus ja suoriteperusteisia korvauksia.

•

Kannustimet ja sanktiot vaikuttavat palveluntuottajalle maksettavan korvauksen
suuruuteen. Kokeilussa tunnistetaan tai käytetään tarvittavia kannustimia ja sanktioita.

•

Järjestäjän palveluntuottajalle maksamat korvaukset ovat ennustettavissa ja toteutuvat
talousarvion sallimissa rajoissa.
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Kapitaatiokorvaus – laskentaperiaatteet
Laskentaperiaatteet

Esimerkki: Hämeenlinnan kokeilu

Kapitaatiokorvaukseen sisällytettävät palvelut – palvelun
järjestäjä päättää, mitkä palvelut kuuluvat kokonaisuuteen.
Kunnan oman tuotannon kustannukset ja palvelujen käyttö
– kapitaatiohinnoittelu perustuu kunnan oman
palvelutuotannon kustannuksiin ja palvelujen käyttöön
ikäryhmittäin ja alueittain
Vastuunjako – kuvaa minkä toiminnon tai palvelun kustannus
on kokeilussa järjestäjän vastuulla ja minkä palveluntuottajan
vastuulla, esimerkiksi toimitiloihin tai ICT:hen liittyen.
 Laskennan tuloksena on väestö-, ikäryhmä- ja
aluekohtainen kapitaatiohinta
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Ikäryhmä

Kapitaatiohinta, € / v

0-6

102,79

7-64

127,40

65-74

379,80

75-84

564,25

85+

534,72

Kokeiluhankkeet 2017 - 2018

Valtionavustus
(max. 80% )
1,5 m€

Kokeiluhankkeet

Ylä-Savon sote-ky:
Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi,
Vieremä

0,8 m€

Jyväskylä

1,5 m€

Tampere

2,0 m€

Hämeenlinna

2,0 m€

Keski-Uusimaan kunnat:
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä
Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula
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Aluejaot © MML, 2017

Seuraa kokeiluja
Kooste hankkeista: linkki videoon
Hämeenlinnan kaupungin kokeilu
Jyväskylän kaupungin kokeilu
Keski-Uusimaa: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
Tampereen kaupungin kokeilu
Ylä-Savon sote-kuntayhtymän kokeilu
Palvelusetelikokeilu-kärkihankkeen sivu (stm.fi)
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Valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa käynnistyi tammikuussa 2017
1. palveluntuottaja aloitti vastaanottopalvelut 16.1.2017
2. palveluntuottaja aloitti vastaanottopalvelut 23.1.2017
13.2.2016 mennessä tehty n.1050 valintaa

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä
Kokeiluun sisältyvät palvelut

• Yleislääkärin vastaanotto
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut
Lisäksi
• Fysioterapeutin palvelut (1-3 käyntiä)
• Jalka- ja ravitsemusterapia

Erityistä tässä hankkeessa

Nähdä kuinka valinnanvapaus toteutuu maaseutumaisella alueella:
• Saadaanko palveluntuottajia mukaan
• Vaihdetaanko palveluntuottajaa ja miksi
• Paraneeko asiakastyytyväisyys ja asukkaiden koettu terveys

Asukkaat, joilla mahdollisuus
osallistua kokeiluun

n. 38 500

Valinnan tehneiden asiakkaiden
määrä

n. 1100 asukasta on jo valinnut itse palveluntuottajan.

Asiakas voi vaihtaa
palveluntuottajaa

Kerran kuussa

Palveluntuottajien tilanne
14.2.2017

• Kaksi palveluntuottajaa hyväksytty.

Korvaus, jonka palveluntuottaja
saa vuodessa yhdestä
asiakkaasta.

• Kaikille 262,80 €

Tietoa kokeilusta

http://www.ylasavonsote.fi/valinnanvapaus

Sähköinen palvelu asiakkaille

www.terveyspalveluni.fi

Hämeenlinnan pilotti
Painopisteet

Toimintaympäristö

Mitä tapahtuu
seuraavaksi

• Ikäperustainen kapitaatiokorvaus
• Sähköisten omahoitopalvelujen
kytkeminen mukaan kokeiluun
• Mukana erityyppisiä palveluntuottajia
• Kaksi eri tyyppistä terveyskeskusaluetta,
26% asukkaista
• Valinnat alkavat
• Arviointi käynnistyy
• Prosessien jatkuva kehittäminen

HÄMEENLINNA
Kokeiluun sisältyvät palvelut

• Yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut (yleislääkäritasoiset)
Lisäksi
• Yhteydenotto- ja alkuvaiheen ohjaukseen liittyvät palvelut
• Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto
• Sosiaaliohjaajan vastaanotto (neuvonta, ohjaus, kartoitus)

Erityistä tässä hankkeessa

•
•

Asukkaat, joilla mahdollisuus
osallistua kokeiluun

n. 18 000

Valinnan tehneiden asiakkaiden
määrä

Valinta käynnistyy helmikuussa 2017.

Asiakas voi vaihtaa
palveluntuottajaa

Kerran kuussa

Palveluntuottajien tilanne
14.2.2017

• Neljä palveluntuottajaa mukana kokeilussa. Palveluntuottajaksi voi Ilmoittautua koko kokeilun ajan.

Korvaus, jonka palveluntuottaja
saa vuodessa yhdestä
asiakkaasta.

• 102,79 – 564,25 €

Tietoa kokeilusta

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Valinnanvapauskokeilu/

Sähköinen palvelu asiakkaille

www.minunterveyteni.fi

ikäperustaisen kapitaatiokorvauksen kokeilu
sähköisten palvelujen, erityisesti omahoitopalvelujen kytkeminen hankkeeseen.

9.12.2016

Virpi Kankaanpää

Tampereen kaupungin valinnanvapauskokeilu
• Palveluntuottajaksi ilmoittautuminen on käynnissä
• Kuntalaisten valintaportaali avataan internettiin maaliskuussa
• Palveluntuottajia pyritään tukemaan uudenlaisen toiminnan
kehittämisessä
• Tietojärjestelmäratkaisut ovat keskeisessä roolissa kokeilun
toteuttamisessa
• Kokeilun piirissä olevissa palveluissa on todella paljon erilaisia
rajapintoja, jotka tulee toiminnassa huomioida
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TAMPERE
Kokeiluun sisältyvät palvelut

• Yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot
Lisäksi
• Perustason päihde- ja mielenterveystyö
• Sosiaaliohjaus
• Fysioterapeutin palvelut

Erityistä tässä hankkeessa

Valinnanvapauden vaikutukset
• asiakastyytyväisyyteen,
• palvelujen käyttöön,
• kustannuksiin,
• oman toiminnan jonoihin,
• alueen palvelutuotantoon
Kerätään käytännön kokemusta valinnanvapausmallin toteutuksesta asiakkaan, tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta.

Asukkaat, joilla mahdollisuus
osallistua kokeiluun

n. 23 000

Valinnan tehneiden asiakkaiden
määrä

Valinta käynnistyy 1.3.2017

Asiakas voi vaihtaa
palveluntuottajaa

3 kuukauden välein

Palveluntuottajien tilanne
14.2.2017

• Palveluntuottajien ilmoittautuminen alkaa 02/2017.

Korvaus, jonka palveluntuottaja
saa vuodessa yhdestä
asiakkaasta.

• peruskorvaus 150 €.
• hoitosuunnitelma-asiakas.250,80 € /

Tietoa kokeilusta

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/valinnanvapauskokeilu.html

Sähköinen palvelu asiakkaille

9.12.2016

Virpi Kankaanpää

KESKI-UUDENMAAN
VALINNANVAPAUSKOKEILU
▪ Kannustimia tai sanktioita sekä henkilökohtainen budjetti

▪ 6 kuntaa – viidet päättäjät, järjestelmät, jne
▪ Asiakkaiden valinnat käyntiin huhtikuussa
▪ Henkilökohtainen budjetti käyttöön elokuussa

▪Valitsemalla vaikutat!

KESKI-UUSIMAA
Kokeiluun sisältyvät palvelut

• Yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut tietyin rajauksin
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut (yleislääkäritasoiset)
Lisäksi
• Henkilökohtainen budjetti määritellyille asiakasryhmille

Erityistä tässä hankkeessa

Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluiden vaikuttavuuden ja laadun parantaminen henkilökohtaisella budjetoinnilla ja
aktiivisella asiakkuuksien johtamisella.
Palveluntuottajille määritellään kannustimia ja sanktioita ja niiden avulla seurataan palvelun vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja
asiakaskokemusta.

Asukkaat, joilla mahdollisuus
osallistua kokeiluun

n. 200 000, joista kokeiluun otetaan mukaan noin 10 %.

Valinnan tehneiden asiakkaiden
määrä

Valintojen on tarkoitus alkaa huhtikuussa

Asiakas voi vaihtaa
palveluntuottajaa

6 kuukauden välein

Palveluntuottajien tilanne
14.2.2017

Palveluntuottajien ilmoittautumisen on tarkoitus alkaa maalis-huhtikuussa

Korvaus, jonka palveluntuottaja
saa vuodessa yhdestä
asiakkaasta.

114 – 458 €

Tietoa kokeilusta

http://keski-uudenmaansote.fi -> Valinnanvapauskokeilu

Sähköinen palvelu asiakkaille

Tulossa

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu
•
•
•
•

•

•
23.2.2017

Asiakkaat pääsevät aloittamaan valintojen tekemisen 20.2.2017
Yksi hyväksytty palveluntuottaja
Aktiivinen viestintävaihe menossa: kolme kuntalaistilaisuutta viikon 7
aikana
Kokeilun palvelupaketti sisältää avosairaanhoidon lääkäri- ja
sairaanhoitajapalvelut sekä hoidon vaatimat röntgen- ja
laboratoriopalvelut. Lisäksi palvelupaketti sisältää sosiaaliohjausta ja –
neuvontaa.
Asiakkaat voivat tehdä valinnan verkossa www.palse.fi/jyvaskyla tai
vaihtoehtoisesti valinta kirjataan julkisella tai yksityisellä
terveysasemalla
Painopisteenä yritys- ja järjestöyhteistyö, fokuksena hyvinvoinnin
edistäminen ja kumppanuus järjestötoimijoiden kanssa
Mia Lindberg
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JYVÄSKYLÄ
Kokeiluun sisältyvät palvelut

• Yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut (yleislääkäritasoiset)
Lisäksi
• Sosiaaliohjaajan vastaanotto (neuvonta, ohjaus, kartoitus)

Erityistä tässä hankkeessa

•
•

Kerätään tietoa terveydenhuollon ja sosiaaliohjauksen palveluiden intergroinnin toimivuudesta sekä eri ammattilaisten välisen
yhteistyön kehittämisestä.
Yritys- ja järjestöyhteistyön kehittäminen

Asukkaat, joilla mahdollisuus
osallistua kokeiluun

n. 62 000

Valinnan tehneiden asiakkaiden
määrä

Valinta käynnistyy 20.2.2017.

Asiakas voi vaihtaa
palveluntuottajaa

6 kuukauden välein

Palveluntuottajien tilanne
14.2.2017

Yksi palveluntuottaja on mukana kokeilussa.

Korvaus, jonka palveluntuottaja
saa vuodessa yhdestä
asiakkaasta.

92,87 – 460,43 €

Tietoa kokeilusta

http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

Sähköinen palvelu asiakkaille

www.palse.fi/jyvaskyla

