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HE 16/20118 vp Hallitu
uksen esityss eduskunn
nalle laiksi asiakkaan
a
valinnanvap
v
paudesta so
osiaali‐ ja
terveydenhuollossa jaa eräiksi siihen liittyvikksi laeiksi
Lausunnossa arvio
oidaan yleeiskuvaa muodostuva
m
sta palvellujärjestelm
mästä ja
tavoitteiiden toteutu
umisesta eddellä mainitussa hallitu
uksen esityks
ksessä.
Lausunn
non rahoituskorvaukksia koske
eva osuuss perustuuu pitkältti VATT:n
n
valtiovarrainvaliokun
nnalle jättäämään lausu
untoon VAT
TT/73/07.011/2018, jokaa painottaaa
korvaustten tärkeyyttä valinnnanvapausu
uudistuksen positiivistten ja ne
egatiivisten
n
vaikutussten kannaltta.
Yleiskuvva muodosttuvasta palvvelujärjeste
elmästä ja lain tavoitteeiden toteu
utumisesta
Esitetyn lain tavo
oitteena onn edistää sosiaali‐ ja
a terveyde nhuollon asiakkaiden
a
n
mahdollisuuksia valita palvelu ntuottaja jaa parantaa palvelujen saatavuutta, laatua jaa
kustannusvaikuttavvuutta erityyisesti peru
ustasolla mutta
m
myöss erikoissairraanhoidon
n
suoran
val innan
palveluiden
p
usten
jaa
palveluisssa
erikoissalavaatimu
asiakassetelimenettelyn kauttta. Lakiehdotus on ossa sosiaali‐‐ ja terveydenhuollon
n
na on hillitää kustannussten kasvuaa
uudistukksen kokonaisuutta, joonka yhtenää tavoitteen
3 miljard
dilla eurolla pitkällä aikkavälillä.
Terveysttaloustietee
en tutkimuukset antaavat näyttö
öä siitä, eettä valinn
nanvapaus‐‐
uudistukksista saattaa olla hyöötyä perustterveydenhu
uollossa ja soveltuvin osin myöss
kiireettö
ömässä errikoissairaa nhoidossa mutta vaikutuksett riippuvaat pitkältii
uudistukksen toteuttuksesta (Gaaynor ym., 2011, 2013
3, 2016, Beeckman ja Anell,
A
2013,,
Kortelain
nen ym., 20
017).
Esitetysssä järjestelmässä suo ra hyöty saavutetaan, kun asiakkkaat voivaat aiempaaa
paremm
min valita om
mia tarpeittaan vastaavan tuottajjan. Asiakkaaiden mahd
dollisuuksiaa
tehdä valintoja
v
edistävät
e
ppaitsi parempi palveluiden saaatavuus mutta myöss
valinnan
nvapauden tiedonhalli ntapalvelutt. Nämä voivat olla joo yksinään merkittäviää
parannu
uksia nykyttilanteeseenn verrattun
na, koska palveluideen saatavuudessa on
n
havaittu
u puutteita (ks. OECD, 2016, 2017, Terveyde
en ja Hyvinnvoinnin laitos, 2018a,,
2018b), ja verttailukelpois ta tietoa palveluissta on saatavilla huonosti..
Vertailukelpoisen tiedon
t
puuute vähentäää asiakkaid
den mahdoollisuuksia vertailla jaa

aas vähenttää tuottajien välistää
vaihtaa halutessaaan tuottajaaa toiseen. Tämä ta
häisempi.
kilpailuaa, kun uhka asiakkaidenn menetyksestä on väh
Valinnan
nvapaudesta voi olla hyötyä myös silloin, kun
k kilpailuu potilaista kannustaaa
tuottajiaa kehittämään palve luidensa laaatua, valikoimaa, saaatavuutta tai hoito‐‐
käytäntö
öjä sekä tehostamaaan toiminttaansa. Nä
äin on errityisesti silloin, kun
n
palvelutaso on tarp
peettoman hheikko.
Toisaaltaa myös sillo
oin kun palvvelutuotannosta vasta
aa julkinen sektori, maarkkinoiden
n
liiallinen
n keskittyminen ta i kannusttimien pu
uute voivaat olla yhteydessää
kustannustehottom
maan palveelutuotantoon, heikko
oon tuottavvuuteen jaa huonoon
n
johtamisseen (ks. Kessler
K
& M
McClellan, 2002, Bloo
om ym., 20015). Julkissomisteisen
n
palvelutuotannon haasteena saattaa ollla myös pehmeä
p
bu djettirajoite
e (Duggan,,
2000).
Valinnan
nvapausuud
distuksiin jaa kilpailuun liittyy kuite
enkin myös huomattavvia riskejä –
esimerkiksi yli‐ ja alihoidostaa sekä asiaakkaiden va
alikoinnistaa on olemaassa paljon
n
tutkimussnäyttöä (ks. Brown ym., 201
17, Kortela
ainen ym., 2017). Kaannustimett
esimerkiksi asiakkaiden valikoiintiin voivatt lisäksi olla
a voimakkaaammat yksityisillä kuin
n
julkisilla tuottajilla (ks. Duggaan, 2000). Toimivaa
T
kilpailua ei m
myöskään välttämättä
v
ä
synny aina koh
htuullisin kustannukssin tai riittävällä
r
laatutasolla. Tällöin
n
palvelutuotannon keskittämine
k
en julkiselle
e sektorille voi
v olla hyvvä vaihtoehtto.
Valinnan
nvapauteen
n ja kilpailuuun liittyviä riskejä
r
on mahdollista
m
pienentää sääntelyllä,,
valvonnaalla ja hyvin suunniteeltua rahoitusjärjestelm
mällä, joka takaa, ettää tuottajillee
maksetaaan riittävän
n korkeat kkorvaukset palveluiden
n tuottamiseesta kaiken
n tyyppisillee
asiakkaillle. Koska nämä uudisttuksen keskkeiset eleme
entit tulisi ssuunnitella ja rakentaaa
huolellissesti, esitykseen sisältyyvät riskit puoltaisivatk
p
kin, että uu distuksen vaiheistusta
v
a
lisättäisiin entisestäään.
Koko sossiaali‐ ja terrveydenhuoollon uudisttuksen alkuperäinen koolmen miljaardin euron
n
kustannustenhillinttätavoite vvoi osoittau
utua epäre
ealistiseksi, koska uu
udistuksellaa
tavoitellaan saman
naikaisesti nnykyistä paarempaa pa
alveluiden ssaatavuuttaa ja laatua..
Kustannuksia nosttavat myöss uudistukseen liittyvvät hallinnnolliset kusstannukset..
a
a kustannu
ustehokkaam
mmin järjesstetty palve
elutuotanto
o
Pitkällä aikavälillä aikaisempa
puu pitkältii
voi toki hillitä kustaannusten k asvua muttta vaikutustten toteutuuminen riipp
valinnan
nvapauslain toteutukseesta. Saman
naikaisesti on
o hyvä pittää mielessä, ettei olee
selvää, millä vaihttoehtoisellaa (esim. vakuutuspoh
v
hjaisella) m
mallilla näin mittavatt
säästöt olisi
o mahdo
ollista saavuuttaa ilman,, että laatua
a tai saatavvuutta heike
ennettäisiin
n
merkittäävästi.

Rahoituskorvaukse
et keskiössää uudistuksen vaikutussten kannallta
Valinnan
nvapautta koskevassa
k
hallituksen
n esityksessä (HE 16//2018) väh
hintään 2/3
3
suoran valinnan palveluntuot
p
ttajien (po
ois lukien suun
s
terveyydenhuolto
o) saamistaa
korvauksista tulee ns. kapitaaatiomaksun
n eli asiakasmäärän perusteellaa tuottajillee
2

orvauksestaa
maksettavan tarvevvakioidun kkiinteän maaksun kautta. Enimmilllään 1/3 ko
uilla perusteein, kuten suorite‐
s
ja kannustinpeerusteisesti.
voidaan maksaa mu
daan todeta
a, ettei yhddellä rahoitu
usmuodollaa
Kansainvvälisten tutkimusten ppohjalta void
ole mah
hdollista saavuttaa useeita haluttu
uja tavoitte
eita (ks. Koortelainen ym.,
y
2017)..
Pelkästäään suoritte
eisiin perusttuva malli jo
ohtaisi tode
ennäköisestti suoritteid
den määrän
n
(ylihoito
o) ja kustann
nusten merrkittävään kasvuun
k
ja vastaavasti
v
pelkkään kaapitaatioon
n
perustuvva mallin heikkoutena
h
a olisi mah
hdollinen alihoito ja aasiakkaiden
n valikointi..
Tutkimu
uskirjallisuud
den perustteella rahoitusmallissa
a onkin järrkevää käytttää useitaa
rahoitussmuotoja, tss. yhdistää ne ns. sekaamalliksi (engl. mixed model), jottta voidaan
n
taata hoidon
h
riittävä laatuu että tuo
ottajien ka
annustimet kustannussäästöihin
n
yhtäaikaaisesti.
met tehdää
Hyvin toteutetusssa kapitaaatiomallissa tuottajille jää kannustim
kustannussäästöjä karsimalla turhia to
oimenpiteitä
ä ja tehosstamalla to
oimintaansaa
ilman, että
e
potilaaan tarvitsem
ma, aidosti hyödylline
en hoito käärsii merkittävästi (ks..
Brent ja Poulsen, 20
016).
Kapitaattiokorvausten tarvevakkiointi
Kapitaattiokorvauste
en yhtenä m
merkittävän
nä haasteen
na on se, etttä ne voivatt kannustaaa
tuottajiaa kermankkuorintaan eli valiko
oimaan asiakkaita, jooiden keskkimääräisett
hoitokusstannukset ovat korvaauksiin näh
hden mahdollisimman alhaiset (K
Kortelainen
n
ym. 2017). Ongelmaa voidaann lieventää hyvin
h
toteutetulla tarvve‐ tai riskivvakioinnilla,,
joskin siiitä on vaike
eaa päästä kkokonaan eroon.
Hallitukssen esitykksen mukaaan kapitaatiomallin tarvetekkijöinä huo
omioitaisiin
n
asiakkaid
den ikä, su
ukupuoli, saairastavuus, työssäkäyynti sekä m
muut sosioe
ekonomisett
tekijät. Tässä vaih
heessa on kuitenkin epäselvää
ä esimerkikksi se, kuinka hyvin
n
korvausm
mallissa vo
oidaan huuomioida työterveysh
t
huoltoa kä yttävät assiakkaat jaa
korvaukset heistä. Käytännösssä työtervveyshuollon asiakkaistta olisi vältttämätöntää
maksaa erisuuruise
et korvauksset kuin asiakkaista, jo
otka eivät ole työtervveyshuollon
n
piirissä. Lisäksi korvvausmallisssa tulisi huo
omioida se, mitä palveeluja työterrveyshuolto
o
kattaa kullakin asiakkaalla. Mi käli työtervveyshuollon palveluita käyttäviä asiakkaita eii
voida errottaa kapittaatiomallisssa riittävän
n hyvin muista asiakkaaista, tämä voi johtaaa
merkittäävään asiakkaiden valikkointiin sekkä korkeampiin kustannnuksiin pääällekkäisten
n
vakuutusten vuoksii.
Kannusttinrahoitus
Valinnan
nvapauden ja kilpailunn vaikutuste
en kannalta tärkeään rrooliin noussevat myöss
mahdolliset kannusstinkorvaukkset. Kannu
ustinrahoituksen rooli voi olla tärrkeä, koskaa
niiden
panosstamaan
avulla
voidaan
kannustaaa
tuottajia
palvelujen
n
kustannusvaikuttavvuuteen jja edistäää myös hoidon integraatiota, jonkaa
toteutum
miselle vaalinnanvapaaus ja kilpailu luovvat haasteeita (Ahgrren, 2010;;
Leichsen
nring ym., 2015).
2
Lisäkksi kannustiinrahoitukse
ella voidaann pienentäää kiinteisiin
n
kapitaattiokorvauksiin liittyviää riskejä siitä, että
ä tuottajaat tinkivät potilaallee
3

dosta, valikkoivat asiaakkaita ja siirtävät vvaikeimmatt asiakkaatt
tarpeelliisesta hoid
maakunnan liikelaaitoksen hooidettavakssi selkeän yhteisvast uun puutttuessa (ns..
kustannusten siirto).
Toisaaltaa tutkimuskkirjallisuudeen perustee
ella kannusstinkorvaukksien vaikuttukset ovatt
jossain määrin
m
epäselviä (ks. eesim. Ryan ym., 2016 ja 2017; Eijjkenaar ym
m., 2013), jaa
kannustinmallien huolelliseen suunnitteluun on kiin
nnitettävä eerityistä huomiota (ks..
Eijkenaaar, 2013). Kannustinrahhoituksen toiminnan
t
kannalta
k
onn myös keskeistä, ettää
terveydeenhuollon IT‐järjestelm
mät saatetaaan sellaiselle tasolle, että vertaiilukelpoistaa
tietoa tuottajien
t
toiminnasta
t
a on saataavilla. Kann
nustinrahoittuksen suu
unnitteluun
n
liittyvien
n haasteiden ja epäsellvän tutkim
musnäytön vuoksi
v
kyseiinen rahoitus tuleekin
n
nähdä ko
orkeintaan täydentäväänä osana raahoituksen kokonaisuuutta.
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