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muun informaation perusteella. Esitetyt tulokset ja johtopäätökset eivät perustu 

täydelliseen informaatioon. 

BDO ei vastaa siitä, miten raportin tuloksia mahdollisesti käytetään tai jätetään 

käyttämättä päätöksenteon tukena tai muussa tarkoituksessa.

Raportti on ollut kaupungin ja kuntayhtymän johdolla kommentoitavana.

BDO ei kommentoi raportin sisältöä ulkopuolisille, vaan mahdolliset kommenttipyynnöt 

raportin osalta välitetään Toimeksiantajalle.
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Tämän raportin (”Raportti”) on laatinut BDO Oy (”BDO”).

Raportti on laadittu Lahden kaupungille 22.11.2018 päivätyn tarjouksen ja BDO:n yleisten 

sopimusehtojen mukaisesti.

Raportissa esitetyt arviot perustuvat Toimeksiantajan BDO:lle toimittamaan aineistoon, 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä saatuun aineistoon ja muuhun näiltä saatuun 

informaatioon. Toimeksianto ei muodosta tilintarkastusta, eikä BDO näin ollen ole 

tilintarkastanut Toimeksiantajan toimittamaa aineistoa tai muuta informaatiota eikä ota 

vastuuta saadun materiaalin tai tiedon oikeellisuudesta.

Esitetyt  tulokset ja niistä tehtävät päätelmät ovat riippuvaisia BDO:lle toimitetun 

aineiston ja muun informaation oikeellisuudesta, ja siten mahdollisilla virheillä voi olla 

vaikutus tulosten ja päätelmien käyttökelpoisuuteen.
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Osio Kuvaus sisällöstä Yhteenveto Ref 

Osio 1:

Toimeksiannon 

tavoitteet ja 

tausta

Esitetään toimeksiannon 

tavoitteet sekä taustaa 

lähtökohdista

 Toimeksiantaja kokee, että vuoden 2018 aikana PHHYKY:n antamat tiedot talousseurannasta ja 

tilinpäätösennusteesta Lahdelle (ja jäsenkunnille) ovat olleet epäselviä.

 Toimeksiantaja haluaa selvyyttä Lahden kaupungin maksuosuuksien muodostumiseen ja talousarvion ylitysten 

perusteisiin, sekä varmuutta maksuosuuksien kohdistustietojen oikeellisuuteen.

 Sivu 6-11

Osio 2:

Kustannusten 

kohdistamisen 

oikeellisuuden 

arviointi

Kustannusten 

kohdentamisen 

prosessikuvaus ja 

jakoperusteet

 Kustannusten kohdentamisen oikeellisuutta on arvioitu perehtymällä yhtymän kustannusten jaon periaatteisiin ja 

prosesseihin sekä varmentamalla näiden toteutumista erityisesti perusterveydenhuollon kustannusten osalta.

 Perussopimuksen lähtökohtana on, että kustannukset kohdennetaan kunnille aiheuttamisperiaatteella, yhtenäisiä 

suoritehintoja noudattaen. Arviomme mukaan yhtenäistä suoritehinnoittelua ei ole mutta kuntakohtainen 

maksuosuus määräytyy olennaisilta osin aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten ja määriteltyjen 

jakoperusteiden mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa ei havaittu muita kuin erikseen hyväksyttyjä kapitaatioperusteisia

jakoperusteita. 

 Poikkeavat jakoperusteet ja jakoperusteiden muutokset on määritelty yhtymän viranhaltijajohdossa ja dokumentoitu 

taloushallinnossa, mutta niitä ei ole hyväksytty viranhaltija- tai toimielinpäätöksellä.

 Kustannusten kohdentamisen lähdeaineistona toimivat asiakasjärjestelmistä kerättävät suoritteet ja kirjanpidon 

toteutuneet kustannukset. ICT-kustannukset muodostavat merkittävän osan kuntayhtymän talousarvion ylityksestä ja 

ne vyörytetään kustannuspaikoille työasemien lukumäärän perusteella. Arvioinnissa ei ole voitu varmistua ICT-

kustannusten vyörytysperusteiden toteutumisesta työasemien lukumäärän perusteella, koska ajantasaista 

laiterekisteriä ei ole käytettävissä. Koska ICT-kustannukset ovat euromääräisestikin olennainen erä, on tärkeää että 

vyörytysperusteiden oikeellisuus varmistetaan mahdollisimman pian.

 Sivu 12-19

Osio 3:

Lahden 

kustannusten 

toteuman 

analyyttinen 

arviointi

Analyyttisesti 

muodostettuja 

mallinnuksia ja niistä 

tehtyjä johtopäätöksiä

 Analyyttisen arvioinnin mallinnusten perusteella suurin osa Lahden kaupungin maksuosuuden MTA3-MTA1 välisestä 

euromääräisestä kasvusta selittyy kolmella tekijällä: 1) Yhteisten kustannusten kasvu (4,2 M€); 2) ESH 

ostopalveluiden kasvu (3,3 M€); 3) Peruspalveluiden jakoperusteen muutoksen aiheuttama suoritejakauman muutos 

(2,7 M€).

 Euromääräisen kasvun lisäksi nämä tekijät kuvaavat hyvin myös kuntien välisten maksuosuuksien suhteellisia 

muutoksia.

 Sivu 20-27

Osio 4:

Toimialakohtai

set havainnot 

ylitysten syistä

Toimialojen raportoinnista 

ja arvioinnin yhteydessä 

kootut havainnot 

toimialakohtaisista 

talousarvioylityksistä

 Organisaation toimialojen osalta merkittävimmät lisämäärärahat muutostalousarvioon 3 aiheutuvat strategia- ja 

tukipalveluiden järjestelmäkustannuksista sekä terveyden- ja sairaanhoidon toimialoilta, erityisesti palvelujen 

ostoista. 

 Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialoilla varsinaisen 

palvelutoiminnan talousarvioylitykset ovat suhteellisesti ja euromääräisesti pienemmät.

 Sivu 28-34

Osio 5:

Raportointi 

ylitysten syistä

Perussopimuksen mukainen 

raportointi- ja 

neuvotteluvelvoite

 LifeCare-ongelmien vuoksi ennustaminen ja raportointi on ollut puutteellista talousarviovuoden aikana, mikä on 

heikentänyt mahdollisuutta seurata ja ennustaa kuntakohtaisten maksuosuuksien toteutumista tai niistä 

poikkeamista. Vasta joulukuussa hyväksytyssä MTA 3:ssa on hyödynnetty kuluneen vuoden 2018 toteuman suorite- ja 

kustannustietoja tammi-syyskuulta.

 Kuntien taloussuunnittelun kannalta on olennaista varmistaa talousarvio- ja ennustamisprosessin riittävä 

läpinäkyvyys. Tämä edellyttää riittävää kuntakohtaista analyysiä palvelujen käytöstä ja palvelujen käytön 

taloudellisista vaikutuksista sekä talousarviota laadittaessa että talousarviovuoden aikana tapahtuvien muutosten 

yhteydessä.

 Sivu 34-37
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TOIMEKSIANNON TAVOITTEET

 Kustannusten kohdistamisen oikeellisuuden varmentaminen

• Muodostimme prosessikuvauksen ja aineistojen kautta käsityksen kustannusten 

kohdistamisen prosessista, toteutumisesta sekä ylitysten perusteista ja 

kohdentumisesta. Syvennyimme erityisesti niihin toimintoihin, joissa ylitys on suuri.

 Raportointi ylitysten syistä – seuranta- ja ennusteprosessien arviointi

• Muodostimme näkemyksen seuranta- ja ennusteprosesseista sopimusten ja ohjeiden 

sekä haastattelujen pohjalta. Tämä liittyy vahvasti myös yllä olevaan näkökulmaan.

 Palveluohjauksen ja talouden ohjauksen tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen 

(omistajan näkökulmasta), sekä sopeutustoimista mahdollisesti syntyneen 

ylikapasiteetin tarjonnan ja kohdentamisen arvioiminen.

• Tämä näkökulma oli niin ikään esillä toimialajohdon haastatteluissa ja pyrimme 

muodostamaan käsitystä tästä myös volyymilukujen vertailun sekä kustannusten 

kohdentamisen arvioinnin perusteella. 

TAUSTA

 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (”PHHYKY”, ”yhtymä”) järjestää Lahden kaupungin 

puolesta, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, erikoissairaanhoidon ja 

ensihoidon palvelut, sairaanhoitopiirille lainsäädännössä määrätyt muut tehtävät sekä 

voimassa olevan lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut 

siltä osin kuin Lahti on siirtänyt Kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun 

kuntayhtymälle.

 PHHYKY:n tulee kohdistaa palveluista toteutuneet kustannukset yhtymään kuuluville 

kunnille kuntien hyväksymän perussopimuksen periaatteiden mukaisesti. Kunnille 

kohdistetuista kustannuksista käytetään nimitystä maksuosuudet.

 PHHYKY:n käyttämiä kustannusten kohdistusperiaatteita on jäsenkuntien hyväksymänä 

muutettu vuodelle 2018 ja vuoden 2018 aikana.

 Toimeksiantaja Lahden kaupunki kokee, että vuoden 2018 aikana PHHYKY:n antamat 

tiedot talousseurannasta ja tilinpäätösennusteesta Lahdelle (ja muille jäsenkunnille) 

ovat olleet epäselviä.

 Toimeksiantaja haluaa selvyyttä Lahden kaupungin maksuosuuksien muodostumiseen ja 

talousarvion ylitysten perusteisiin.

KUVAUS TOIMEKSIANNON SISÄLLÖSTÄ JA ARVIOINNIN KOHTEESTA

 Toimeksiannossa selvitettiin Lahden kaupungin arvioitua suurempien sote-kustannusten 

(PHHYKY) syitä, aiheellisuutta ja kustannusten kohdentamisen periaatteita.  

Selvityksessä käytiin myös läpi laskutusperiaatteita, laskutusprosessia, vyörytysten 

kohdentamisperiaatteita ja aiheellisuutta.

 Lisäksi pyrittiin muodostamaan käsitys miten talouden toteutumisen seurantaprosessi 

on toteutunut vuonna 2018. Arvioinnissa keskitytään erityisesti niihin kustannuksiin, 

joiden osalta kustannukset ovat edellistä vuotta korkeammat ja jotka ovat toteutuneet 

arvioitua suurempina.

MINNA AINASVUORI

+358 40 719 5597

minna.ainasvuori@bdo.fi

TIIMI

MIKA LUHTALA

+358 50 501 2023

mika.luhtala@bdo.fi

ANNIKA SVEHOLM

+358 40 771 9949
annika.sveholm@bdo.fi

MATTI RIEKKI

+358 50 441 0227

matti.riekki@bdo.fi
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Arvioinnin perusteet, laajuus ja toteutus

TAUSTA JA TAVOITTEET

ARVIOINTIPERUSTEET

 Arviointiperusteina käytettiin perussopimuksessa määritettyjä 

kuntalaskutusperiaatteita sekä valtuuston hyväksymää talousarviota ja 

muutostalousarvioita. Lisäksi arviointi on perustettu kuntayhtymän valtuuston ja 

hallituksen päätösaineistoihin, raportointiaineistoihin sekä vastuuhenkilöiden ja 

asiantuntijoiden haastatteluihin ja toimitettuihin aineistoihin.

 Arvioinnin yhteydessä on tarkastelun rajaamiseksi ja kustannusylitysten syiden 

selvittämiseksi ja varmentamiseksi haastateltu tai muutoin kuultu yhtymän johtoa, 

toimialajohtajia ja toimialojen asiantuntijoita:

ARVIOINNIN LAAJUUS JA RAJAUKSET

 Arvioinnissa käytiin läpi Numerus-ohjelmaan toimitettuja kustannusten jakoperusteita 

Numeruksessa oleville palveluille. Tältä osin arviointi kohdistui ainoastaan 

peruspalvelujen kustannuksiin ja suoritteisiin ja niiden perusteella tehtyyn 

kuntalaskutukseen Numerus-ohjelmassa. Lisäksi on tehty analyyttistä tarkastelua 

erikoissairaanhoidon kustannusten jakautumisesta. Arviointi on kattanut ajankohdan 

tammi-marraskuu 2018, mutta kustannusylitysten syiden arvioinnissa painopiste on 

muutostalousarvio 3:n pohjalla olevassa ennustejaksossa 1-9/2018.

 Arvioinnin ulkopuolelle rajautui potilastietojärjestelmästä saatavien suoritetietojen 

oikeellisuuden varmentaminen. Arvioinnissa ei ole myöskään  tehty ostolaskujen lisäksi 

muuta kirjanpidon tositetarkastusta, eikä näin varmennettu kirjanpitotietojen 

oikeellisuutta.

 Tarkastuksessa keskityttiin arvioimaan Erikoissairaanhoidon ja Peruspalveluiden 

maksuosuuksien muutoksia, erityisesti Lahden kaupungin näkökulmasta. Näiden 

maksuosuuksien muutokset selittävät noin 85 % kokonaismuutoksesta.

ARVIOINTIMENETELMÄT JA TOTEUTUS

 Arviointimenetelminä käytettiin PHHYKY:ltä saatuun tammi-marraskuun 2018 kirjanpito-

ja suoriteaineistoon sekä kuntayhtymän omaan täsmäytysaineistoon kohdistuvaa 

aineistotarkastusta, sekä toteuma-aineistoon perustuvaa analyyttistä mallintamista.

 Arvioinnissa ei ollut käytössä alkuperäisiä potilastietojärjestelmien tietoja. Arviointi 

perustuu 29.1.2019 mennessä kuntayhtymästä saatuun materiaaliin, joka on koskenut 

ajankohtaa tammi-marraskuu 2018 (ja ESH:n osalta tammi-lokakuu 2018).

 Aineistotarkastuksessa käytiin läpi kustannuspaikkojen jakoperiaatteita ja niiden 

perusteita, sekä niiden toteutumista kustannusten jaossa. Kustannusten ja suoritteiden 

kohdentumisen oikeellisuutta todennettiin vertaamalla lähdemateriaalien, 

suoritekoontien ja Numeruksen kohdennustietoja keskenään. 

 Kuntalaskutuksen oikeellisuutta Numerus-ohjelmassa varmennettiin pistokokein 

vertaamalla järjestelmän tuottamia tietoja kuntalaskutuksen perustana oleviin 

suoritteiden ja kustannusten jakoa koskeviin tietoihin.

 Analyyttisessä mallintamisessa hyödynnettiin Peruspalveluita ja Erikoissairaanhoitoa 

koskevaa aineistoa. Aineisto koski mm. suoritejakauman muutoksia ja euromääräisiä 

toteuman muutoksia (Peruspalveluissa 11/2018 vs 11/2017; ESH:ssa 10/2018 vs

10/2017).

Yhtymän johto toimitusjohtaja

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtaja

controller

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtaja 

Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtaja

Vs. tulosaluejohtaja, lapsiperhepalvelut 

ICT-partner

Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtaja 

vs. talousjohtaja 

tietohallintojohtaja

laskentasihteeri

laskentasihteeri 

controller

Lahden kaupunki hyvinvointijohtaja

konsernipalvelujohtaja

johtava controller
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Taustaa – PHHYKY:n organisaatio ja maksuosuudet

TAUSTA JA TAVOITTEET
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YHTYMÄN ORGANISAATIO

MAKSUOSUUDET

 Perussopimuksen mukaan yhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta 

palvelusopimusten mukaisesti perittävillä maksuosuuksilla ja asiakkailta perittävillä 

asiakasmaksuilla sekä muilla tuloilla.

 Maksuosuudet jakaantuvat seuraaviin osiin:

YHTYMÄN ORGANISAATIORAKENNE SEKÄ KUSTANNUSTEN KOHDISTUS JA JAKAMINEN

 Tällä sivulla kuvataan yhtymän kustannusten ja maksuosuuksien kohdistuksen ja 

jakamisen prosessia yleisellä tasolla.

 PHHYKY:n organisaatio on kuvattu oikealla toimialoittain. Toimintaa johdetaan ja 

ohjataan kuvatun rakenteen mukaisesti. 

 Organisaation sisällä toteutuneet kustannukset kohdistetaan kirjanpidossa 

organisaatiorakenteen mukaisille toimialoille. STRATU ja yhtymän johto vyörytetään 

muille toimialoille.

 Organisaation mukaisilta toimialoilta kohdistetaan kustannukset maksuosuuksien eri 

osa-alueille (=vanhat toimialat). Maksuosuuksien osa-alueet on kuvattu alaoikealla. 

 Kullekin maksuosuuden osa-alueelle (kustannuspaikalle) on määritetty 

kohdistusperiaate, jonka perusteella kyseisen osa-alueen kustannukset kohdistetaan 

jäsenkunnille. Kohdistusperiaatteet perustuvat muun muassa suoritemääriin, 

muodostettuun hinnastoon ja kapitaatioon (väestömäärään).

KUSTANNUSTEN KOHDISTAMISPROSESSI YLEISELLÄ TASOLLA

ESH
Perus-

palvelut
Päivystys Ensihoito

Ympäristö-
terveys-
keskus

Organisaation sisäisten erien kohdistus

 Johdon ja sisäisten palvelujen kustannukset kohdistetaan organisaation toimialoille

Organisaation kustannusten kohdistus palvelusopimusten mukaisille palveluille

 Toimialojen kustannukset kohdistetaan maksuosuuskokonaisuuksille

Maksuosuuksien kohdistus jäsenkunnille

 Kustannukset kohdistetaan jäsenkunnille määritettyjen periaatteiden mukaisesti

Terveys- ja 

sairaan-

hoitopalvel

ut

Laboriatorio-

palvelujen ja 

lääkehuollon 

liikelaitos

Ikääntynei-

den

palvelut ja 

kuntoutus

Perhe- ja 

sosiaalipal-

velut

Strategia-

ja 

tukipal-

velut

Sosiaalialan 

osaamiskesk

us Verso

Toimitusjohtaja
Esikunta

Valtuusto

Hallitus
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Talousarvio vuodelle 2018 ja muutostalousarviot MTA I, MTA II ja MTA III

TAUSTA JA TAVOITTEET
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 Muutostalousarvio II (28.5.2018)

• Koskee laboratorioliiketoiminnan yhdistämistä Fimlab Laboratorio Oy:n kanssa – ei 

muutoksia toiminnan maksuosuuksiin. 

 Muutostalousarvio III (13.12.2018):

• Kuntien maksuosuuksien kokonaismääräksi arvioitiin 621,2 M€. MTA III lisäsi 

jäsenkuntien maksuosuuksia 14,5 M€ suhteessa MTA I:een. 

• Lisäyksestä 7,4 M€ on yhteisiä kustannuksia, jotka vyörytetään tasaisesti kaikille 

toiminnoille. Yhteensä toimintakuluihin varattiin 13,4 M€ enemmän kuin MTA I:ssä.

• Lahden kaupungin maksuosuus arvioitiin olevan 365,3 M€ (58,8 % koko yhtymästä). 

MTA III lisää Lahden maksuosuuksia 11,3 M€ suhteessa MTA I:een.

• MTA III:ssa on hyödynnetty kuluneen vuoden 2018 toteuman suorite- ja 

kustannustietoja.

TALOUSSEURANTA JA ENNUSTEMUUTOKSET

 Talousarvio 2018

• Yhtymän jäsenkuntien kanssa käytiin neuvottelu vuoden 2018 maksuosuuksista 

31.8.2017. Neuvottelussa sovittiin, että kuntien maksuosuuksien taso määritellään 

lisäämällä vuoden 2017 talousarviosummaan yksi prosentti. Talousarvioon sisältyi . 

15,3 M€ ns. kasvurahoitusta, jonka toteutumisen todettiin olevan talousarvion 

käsittelyvaiheessa epäselvä. Talousarviossa maksuosuus arvioitiin puhtaasti 

laskennallisesti ja maksuosuuksien jakautuminen perustui vuoden 2017 toteumien 

mukaisiin suhteisiin.

• Kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä arvioitiin olevan 599,5 M€, josta Lahden 

kaupungin maksuosuudeksi arvioitiin 346,1 M€ (57,8 % koko yhtymästä). Lahden 

kaupungin talousarviossa on varattu hyvinvointikuntayhtymän määrärahaksi 354 M€.

Muutostalousarvio I (16.4.2018)

• Muutostalousarvio perustui kuntien kanssa käytyihin palvelusopimusneuvotteluihin. 

MTA I:n kuntakohtaiset kokonaissummat on saatu palvelusopimusneuvottelujen 

tuloksena. 

• Kokonaismaksuosuudet jakautuvat toimialoille vuoden 2017 jäsenkuntakohtaisen 

toteuman perusteella. MTA I:n perusteena ei ole käytetty suoritetietoja. 

• MTA I lisäsi  jäsenkuntien maksuosuuksia nettomääräisesti 7,2 M€ suhteessa 

alkuperäiseen, laskennalliseen talousarvioon. Kuntayhtymässä tämä tarkoitti 

talousarvioon sisällytetyn kasvurahoituksen osuuden pienentymistä, eikä tällä 

muutostalousarviolla ollut vaikutusta toimintamenoja koskeviin määrärahoihin.  

Kuntien maksuosuuksien kokonaismääräksi arvioitiin 606,7 M€, josta Lahden 

kaupungin osuus 354,0 M€ (58,3 % koko yhtymästä), mikä vastaa myös Lahden 

kaupungin vuoden 2018 talousarvion määrärahaa.

Talousarvio 2018
Vuoden 2017 talousarvio, johon lisätään 

yksi prosentti (+1 %). Talousarvio 

muodostettiin puhtaasti 

laskennallisesti.

Muutostalousarvio I
Muutostalousarvio perustui kuntien 

kanssa käytyihin 

palvelusopimusneuvotteluihin. Kuntien 

maksuosuuksia kasvatettiin 

nettomääräisesti 7,2 M€, mutta 

toimintamenojen määrärahat pysyivät 

ennallaan.

Muutostalousarvio II Koskee 

laboratorioliiketoiminnan 

yhdistämistä – ei muutoksia 

toiminnan maksuosuuksiin. Ei 

vaikutusta Lahden 

maksuosuuteen.

Muutostalousarvio III
Kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä 

arvioitiin olevan 621,2 M€. MTA III lisää 

jäsenkuntien maksuosuuksia 14,5 M€ 

suhteessa MTA I:een. Lahden kaupungin 

maksuosuus arvioitiin olevan 365,3 M€. 

MTA III lisää Lahden maksuosuuksia 

11,3 M€ suhteessa MTA I:een.

12/2017 4/2018 5/2018 12/2018
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TALOUSARVIOYLITYKSEN MUODOSTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Toimialakohtaiset määrärahojen ja sisäisten erien muutokset on esitetty liitteessä 1.

Kunnilta kerättävien maksuosuuksien lisäys on 14 482 t€. Tästä 13 414 t€ aiheutuu 

toimintamenojen kasvusta ja loput muutoksista yhtymän tuloissa.

Toimintamenojen muutos MTA3:ssa on ollut 13 414 t€, josta yli 11 700 t€ aiheutuu 

ostopalveluiden kasvusta.

Ostopalveluista merkittävimmät lisämäärärahat on kohdistettu terveys- ja 

sairaanhoitopalveluille sekä strategia- ja tukipalveluille.

10

Muutokset määrärahoissa toimialoittain ja kustannuslajeittain

Toimintatuotot 14 127

Yhtymän johto 12 150 86 %

sis. maksuosuuksien lisäys 14 482

sis. muiden tuottojen vähennys -2 332

Terveys- ja sairaanhoito 262 2 %

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 1 503 11 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 241 2 %

Ympäristöterveyskeskus 1 0 %

Strategia- ja tukipalvelut -30 0 %

Toimintakulut -13 414

Terveys- ja sairaanhoito -4 529 34 %

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -1 348 10 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut -623 5 %

Ympäristöterveyskeskus 44 0 %

Yhtymän johto -529 4 %

Strategia- ja tukipalvelut -6 429 48 %

Toimintakate 713

Sisäisten erien kasvu 7 441

Strategia- ja tukipalvelut 5 711 77 %

Yhtymän johto 1 730 23 %

Muutostalousarvio kustannuslajeittain

Kustannuslaji TA2018 MTA1 MTA3 lisäys MTA3 muutos %

osuus 

ylityksestä

Henkilöstökulut 323 958 0 1 966 325 924 0,6 % 14,7 %

Palvelujen ostot 257 112 11 710 268 823 4,6 % 87,3 %

Aineet, tarvikkeet 62 637 -298 62 340 -0,5 % -2,2 %

Avustukset 24 729 -1 548 23 180 -6,3 % -11,5 %

Muut toimintakulut 39 953 1 584 41 536 4,0 % 11,8 %

Yhteensä 708 389 0 13 414 721 803

Palvelujen ostot toimialoittain, muutos 4,6 % (kirjanpidon tilit)

Palvelujen ostot TA2018

MTA3 

lisäys MTA3 muutos %

osuus 

ylityksestä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 86 725 3 592 90 316 4 % 31 %

Ikääntyneiden palvelut ja 

kuntoutus 54 933 2 333 57 265 4 % 20 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 82 133 623 82 756 1 % 5 %

Strategia- ja tukipalvelut 31 885 4 913 36 798 15 % 42 %

Yhtymän johto 1 374 260 1 634 19 % 2 %

Ympäristöterveyskeskus 323 -11 313 -3 % 0 %

Yhteensä 257 050 11 721 268 770

Muut toimintakulut, muutos 4,0 %

Muut toimintakulut aiheutuvat strategia- ja tukipalveluiden 

ylityksistä. Tästä 1 M€ kohdistuu koneiden ja laitteiden vuokriin.
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Kokonaistason maksuosuuksien muutokset MTA I:stä MTA III:een

LAHDEN NÄKÖKULMA

 Tällä tasolla katsottuna on huomionarvoista, että kokonaisuutena kunnilta perittävät 

maksuosuudet kasvavat 14,5 M€ ja Lahden kaupungin maksuosuuden nousu on 11,3 M€ 

eli 78 %:a koko muutoksesta.

 Raportoinnissa pyritään löytämään selittäviä tekijöitä siihen, miksi Lahden osuuden 

kasvu on niin suuri absoluuttisena lukuna ja suhteellisena osuutena muutoksesta.

 Euromääräisesti merkittävimmät muutokset Lahden maksuosuuteen syntyvät 

erikoissairaanhoidon (+3,1 M€) ja peruspalveluiden (+6,5 M€) maksuosuuksista 

(verrattuna MTA1:een). Kokonaismuutoksesta näiden toimialojen yhteenlaskettu osuus 

on noin 85 %.

MUUTOSTALOUSARVIO KASVATTI KUNTIEN MAKSUOSUUKSIA

 MTA3:ssa kuntien maksuosuudet kasvoivat yhtymän tasolla 14,5 M€.

 PHHYKY:n raportoinnin perusteella kokonaiskasvun osuudesta 7,4 M€ (eli 51 %) 

tiedetään olevan ns. yhteisiä kustannuksia, jotka vyörytetään toiminnoille. 

Oletettavasti tämän summan pitäisi jakautua melko tasaisesti kaikille toiminnoille ja 

siten kohdistua melko tasaisesti kaikille kunnille. Maksuosuuksien muutoksissa on 

kuitenkin suuria eroja.

 Niillä kunnilla, joiden MTA3-MTA1 välinen muutos on nolla, PHHYKY arvioi 9/2018 

toteuman perusteella maksuosuusmuutoksen olevan negatiivinen suhteessa MTA1:een. 

Muutos on MTA3 maksuosuuksiin kuitenkin kirjattu nollaksi.

 Tässä on esitetty MTA3:n sijaan TPE 9/2018 luvut, koska MTA3:ssa ei ole esitetty 

kunnittain maksuosuuskohtaisia (toimialakohtaisia) lukuja. 

Jäsenkunta MTA I 2018 ESH muutos
Päivystys 

muutos

Ensihoito 

muutos

Peruspalvelut 

muutos

Ympäristö-

terveydenhuolto 

muutos

MTA III - MTA I 

2018 muutos 

yhteensä

MTA III - MTA I 

2018 muutos 

yhteensä (%)

Osuus 

muutoksesta (%)
MTA III 2018

Osuus MTA III 

maksuosuuksista

Asikkala 27 470 000 269 190 112 719 -22 156 -133 678 20 025 246 100 1 % 2 % 27 716 100 4 %

Hartola 12 412 226 -105 245 7 797 5 285 229 591 -353 137 074 1 % 1 % 12 549 300 2 %

Heinola 23 610 580 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 23 610 580 4 %

Hollola 70 500 000 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 70 500 000 11 %

Iitti 22 840 645 254 475 203 712 56 069 1 279 099 0 1 793 355 8 % 12 % 24 634 000 4 %

Kärkölä 15 201 700 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 15 201 700 2 %

Lahti 354 000 000 3 092 083 1 699 482 19 083 6 517 352 0 11 328 000 3 % 78 % 365 328 000 59 %

Myrskylä 6 793 700 -130 564 26 939 15 308 194 226 4 591 110 500 2 % 1 % 6 904 200 1 %

Orimattila 50 197 505 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 50 197 505 8 %

Padasjoki 13 076 900 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 13 076 900 2 %

Pukkila 5 325 300 238 852 32 449 -2 638 237 195 3 043 508 900 10 % 4 % 5 834 200 1 %

Sysmä 5 251 091 335 383 40 725 3 408 0 23 493 403 009 8 % 3 % 5 654 100 1 %

Yhteensä 606 679 647 2 487 436 2 573 009 39 349 6 594 502 164 657 14 526 938 2 % 100 % 621 206 585 100 %

27%

15%

0%

58%

Erikoissairaanhoito

Päivystyskeskus

Ensihoitokeskus

Peruspalvelut
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Suoritetun arvioinnin yhtenä tavoitteena on ollut kustannusten kohdistamisen oikeellisuuden varmentaminen. Tätä varmennusta olemme tehneet muodostamalla 

prosessikuvauksen ja aineistojen kautta käsityksen kustannusten kohdistamisen prosessista, toteutumisesta sekä ylitysten kohdentumisesta. Arviointia on kohdennettu  

erityisesti niihin toimintoihin, joissa ylitys on suuri.

Kustannusten kohdentamisen arviointi ja arvioinnin tulosten raportointi on jaettu seuraaviin näkökulmiin, joista kussakin pyritään muodostamaan käsitys ja ottamaan 

kantaa ko. näkökulman mukaisiin arviointikysymyksiin. Oheisessa taulukossa on arviointinäkökulmien lisäksi esitetty yhteenvetona keskeiset havainnot.

Arviointinäkökulma Arvioinnin tavoite Keskeiset havainnot

A. KUSTANNUSTEN 

KOHDENTAMISEN 

PERIAATTEET JA PROSESSI

Kustannusten kohdentamisen 

periaatteiden ja prosessin 

perussopimuksenmukaisuus 

(aiheuttamisperiaate) ja 

mahdollisten muutosten arviointi

• Havaintojemme mukaan kustannusten kohdentamisen periaatteet toteuttavat pääosin aiheuttamisperiaatetta.

• Kustannusten kohdentamisen prosessia on arvioinnissa muodostetun käsityksen perusteella kehitetty, ja sen luotettavuutta on 

pystytty parantamaan talousarviovuoden aikana. Jakoperusteita päivitetään ja kehitetään jatkuvana prosessina, ja 

havaintojemme mukaan jakoperusteiden muutokset on dokumentoitu asianmukaisesti. 

• Peruspalveluiden poikkeavia jakoperusteita ei ole hyväksytty poliittisissa toimielimissä. Ensihoidon kapitaatioperusteiset

jakoperusteet on hyväksytty valtuustossa.

B. LÄHDEAINEISTOT Kustannusten kohdentamisen 

perusteena olevan lähdeaineiston 

luotettavuus ja käytettävyys

• Asiakastietojärjestelmien ja toimintamallien yhtenäistäminen sekä ongelmat asiakasjärjestelmissä ovat aiheuttaneet riskejä 

kustannusten jakoperusteena olevien suoritteiden luotettavuudelle ja käytettävyydelle.

• Havaintojemme mukaan riskit on kuntayhtymässä tiedostettu ja suoriteaineistoa seurataan toimialoilla aktiivisesti, ja 

korjauksia tehdään jatkuvana prosessina. 

• Vuoden 2017 ja 2018 aikana kustannusten jakoperusteena käytettäviä suoritteita on muutettu, mikä aiheuttaa ongelmia 

vuoden 2017 ja 2018 suoritetietojen vertailtavuudessa. 

• Asiakasjärjestelmien vyörytysperusteiden kustannuspaikkakohtaista laitemäärän oikeellisuutta ei voitu varmistaa, koska 

ajantasaista laiterekisteriä ei ole käytettävissä. 

C. KUSTANNUSTEN 

JAKOPERUSTEET 

Numerus-järjestelmään syötettyjen 

kustannusten jakoperusteiden 

perustuminen kuntayhtymän 

periaatteisiin ja päätöksiin

• Valtuuston päätöksen mukaan kustannuspaikan kustannukset kohdistetaan kunnille 1) suoritteiden suhteessa tai 2) 

läpilaskutuksena. 

• Peruspalveluiden poikkeavia jakoperusteita ei ole hyväksytty poliittisissa toimielimissä. Ensihoidon kapitaatioperusteiset

jakoperusteet on hyväksytty valtuustossa.

• Numerukseen syötetyt jakoperusteet ovat olennaisilta osin aiheuttamisperiaatteen mukaisia, eikä arvioinnissa havaittu 

muita kuin erikseen hyväksyttyä kapitaatioperusteisia jakoperusteita.

D. KUSTANNUSTEN 

JAKOPERUSTEIDEN 

NOUDATTAMINEN

Jakoperusteiden toteutumisen 

varmentaminen analyyttisen ja 

aineistotarkastuksen keinoin

• Läpilaskutettavat ja muuten poikkeavia jakoperusteita soveltavat kustannuspaikat on syötetty Numeruksen jakosääntöihin.

• Aineistotarkastuksessa ei havaittu Lahden kuntakoodille kirjattuja, mutta Lahdelle kuulumattomia laskuja.

• Jakoperusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat kunnille kohdentuviin kustannuksiin takautuvasti.
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Periaatteiden ja prosessin kuvaus

Arviointinäkökulma Arviointikriteeri(t) Havainnot

Perussopimus 21 § • Yhtymä rahoittaa toimintansa 

jäsenkunnilta palvelusopimusten 

mukaisesti perittävillä 

maksuosuuksilla ja asiakkailta 

perittävillä asiakasmaksuilla sekä 

muilla tuloilla. 

• Jäsenkunta maksaa asukkaidensa 

käyttämät palvelut yhtenäisillä 

suoritehinnoilla. 

Arvioinnin yhteydessä perehdyttiin kuntayhtymän päätös- ja talousaineistoon ja haastateltiin yhtymän johtoa ja taloushallinnon 

asiantuntijoita. Arvioinnissa käytiin läpi kustannusten kohdentamisen prosessia ja varmentamiskeinoja kohdentamista suorittavien

asiantuntijoiden kanssa sekä varmennettiin toteutumista pistokokeellisilla aineistotarkastuksilla.

Havaintojen mukaan kustannusten kohdentamisen prosessia on kehitetty, ja sen luotettavuutta on pystytty parantamaan 

talousarviovuoden aikana. Kustannusten jakoperusteita päivitetään ja kehitetään jatkuvana prosessina, ja havaintojemme mukaan 

jakoperusteiden muutokset on dokumentoitu asianmukaisesti.

Arviomme mukaan kuntayhtymän kustannusten jaossa noudatetaan olennaisilta osin aiheuttamisperiaatetta. Yhtenäistä 

suoritehinnoittelua ei ole ollut käytössä. 
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Arviointinäkökulma Arviointikriteeri(t) Havainnot

Peruspalvelujen kustannusten 

kohdentamisen lähdeaineistot 

(suoriteaineistot)

• Käytössä olevat järjestelmät

• Tietojen oikeellisuuden seuranta 

ja valvonta

• Tietojen siirto 

asiakastietojärjestelmistä 

Yhtymän eri toimipisteissä on käytössä eri potilastietojärjestelmiä. Vuoden 2018 alusta myös asiakastietojärjestelmiä on 

yhtenäistetty, ja mm. sosiaalipalveluissa on siirrytty kolmesta Sosiaali-Efficasta (Lahti, Oiva, Aava) yhteen järjestelmään ja 

toimintatapaan (Sosiaali-LifeCare). Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on edellyttänyt myös muutoksia ja 

yhdenmukaistamista suoritteiden kirjaamiskäytännöissä. 

Jäsenkuntakohtaiset suoritetiedot kerätään joka kuukausi toimipisteittäin kuntalaskutusta varten. Vuonna 2018 suoritemäärät 

on kerätty kuukausittain noin 25 tiedostosta, kun edellisellä tilikaudella tieto kerättiin noin 70 tiedostosta. Saamamme tiedon 

mukaan taloushallinto täsmäyttää kuukausittain kirjanpidon ja numeruksen luvut, ja käy mahdolliset virhetilanteet ja 

manuaaliset muokkaukset dokumentoidusti läpi.

Vuoden 2017 ja 2018 aikana kustannusten jakoperusteena käytettäviä suoritteita on muutettu, mikä aiheuttaa ongelmia 

näiden vuosien suoritetietojen vertailtavuudessa ja seurannassa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on määritelty tietojärjestelmän 

käytön tukimalli ja yhtymän johtoryhmässä on määritelty toimialoille LifeCaren vastuuhenkilöt ja –tasot. 

Arvioinnin yhteydessä on perehdytty sosiaalipalveluiden suoritteiden tilastoinnin valvontaprosessiin ja ohjeistukseen. 

Toimialalla ollut käytössä säännöllisesti (2-4 vko välein) suoritteita kirjaaville henkilöille toimitettava virhelistaus, joiden

avulla on selvitetty suoritteisiin liittyviä poikkeavia tai ristiriitaisia kuntatietoja. Havaintojen mukaan tarkistuslistalla olevien 

selvitettävien suoritteiden määrä on vuoden loppua kohti vähentynyt. Virheelliseksi todetut suoritteet on saadun tiedon 

mukaan korjattu, ja ne vaikuttavat takautuvasti Numeruksen kuntalaskutustietoihin. Vuoden 2018 aikana on valmisteltu myös 

sosiaalihuollon tietojärjestelmän käytön tukimalli perhe- ja sosiaalipalveluissa. Mallin toimeenpano on alkanut vuoden 2019 

alusta lukien. 

Havaintojemme mukaan suoritteiden kirjaamiseen ja lähdemateriaalin oikeellisuuteen liittyvä riski on kuntayhtymässä 

tiedostettu, ja sitä pyritään aktiivisesti seuraamaan ja kontrolloimaan tehostamalla valvontaa ja ohjeistamalla 

henkilökuntaa. Arviomme mukaan suurimmat riskit liittyvät edelleen lähdeaineiston oikeellisuuteen. Riskin suuruus 

riippuu näkemyksemme mukaan erityisesti suoritteiden tilastointiin käytettävien järjestelmien toimivuudesta sekä 

yhtenäisten toimintamallien toimeenpanon onnistumisesta ja valvonnan toimivuudesta.

Erikoissairaanhoidon ja 

päivystyksen  kustannusten 

kohdentamisen lähdeaineistot 

(suoriteaineisto)

• Käytössä olevat järjestelmät

• Tietojen oikeellisuuden seuranta 

ja valvonta

• Tietojen siirto 

asiakastietojärjestelmistä 

Erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä jäsenkuntien palvelukäytön seuranta tilikauden aikana perustuu hinnaston mukaiseen 

palveluiden käyttöön, jota seurataan LifeCare-järjestelmään kirjattavien suoritteiden perusteella. Erikoissairaanhoidon ja 

tiettyjen peruspalveluiden kustannusten ennustamista on vaikeuttanut LifeCare –järjestelmän ongelmat. 

Potilastietojärjestelmään kirjatut suoritteet eivät ole nousseet luotettavalla tavalla tilastointiin ja laskutukseen. Ongelmat 

ovat jatkuneet koko vuoden eikä hinnaston mukaisia suoritteita ole saatu luotettavalla tavalla raportoitua ennen syyskuuta. 

Tämän on raportoitu aiheuttaneen sekä suoria että välillisiä kustannuksia.

Kustannustietojen 

lähdeaineisto

• Kirjanpidon kustannuspaikat 

vastaavat Numeruksen 

kustannuspaikkoihin

• Yhteisten palveluiden 

kustannukset vyörytetään osaksi 

palvelujen suoritehintoja 

(perussopimus 25 §:n mukaan 

Tässä arvioinnissa ei ole arvioitu kirjanpidon kirjausten oikeellisuutta muilta osin kuin pistokokeellisen ostolaskutarkastuksen

yhteydessä.

Kirjanpidon kustannuspaikat vastaavat Numeruksen kustannuspaikkatietoja. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

(jäljempänä yhtymä) toiminta on alkanut 1.1.2017. Uusi organisaatio on saatu talousjärjestelmään 1.6.2017 ja organisaatiossa 

on ollut käytössä kaksi erilaista talousseurantaa SAP ja Raindance vuoden 2017 loppuun. Vuonna 2018 talousseuranta on 

keskitetty SAP-järjestelmään, mikä osaltaan on vaikuttanut vuoden 2018 talouden seurantaan.

Vyörytysperusteista (liite 4) arvioitiin erityisesti asiakasjärjestelmien ja talouden vyörytysperusteita. Asiakasjärjestelmien 

vyörytysperusteena on yhtymän perustamisvaiheessa koottu tieto kolmen organisaation laitteiden lukumäärästä, eikä 

ajantasaista laiterekisteriä ole olemassa. Näin ollen ei voida arvioida, onko lähdeaineisto tältä osin oikea.
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Arviontinäkökulma Arviointikriteeri(t) Havainnot

Peruspalvelujen kustannusten 

kohdentamisen jakoperusteet

• Jakoperusteet hyväksytty, ja ne ovat 

aiheuttamisperiaatteen mukaisia. 

• Poikkeavat jakoperusteet hyväksytty 

erikseen.

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon nettokustannuksia seurataan Numerus-ohjelman (entinen Kuntamaisema) avulla.

Kuntamaisemassa kustannuspaikan kustannukset ryhmitellään palvelupaketteihin ja niiden alaryhmiin. Kustannuspaikan 

kustannukset kohdistetaan kunnille 1) suoritteiden suhteessa tai 2) läpilaskutuksena. Kustannuspaikka, jolle kustannukset ja 

suoritteet kohdistetaan, on esim. yksittäinen palvelutalo tai kotihoitoalue. 

Jos kyseessä on ns. läpilaskutettava erä (asiakaspalveluiden ostot ja avustukset), kohdistetaan kustannus suoraan 

ostolaskun tiliöinnissä oikealle kunnalle hoitoa saavan asiakkaan kotikunnan mukaan. 

Numeruksessa määrittelyt ohjaavat nämä kustannukset suoraan oikealle kunnalle.

Valtuuston päätöksessä linjataan, että joidenkin tulo- ja kustannuserien osalta joudutaan käyttämään poikkeavia 

jakoperiaatteita. Näitä ei ole eritelty valtuuston päätöksessä, vaan linjaukset on tehty yhtymän ja toimialojen johdon 

toimesta. Poikkeavat jakoperusteet (6 kustannuspaikkaa) on kuvattu liitteessä 5. 

Erikoissairaanhoidon ja 

päivystyksen jakoperusteet

• Jakoperusteet hyväksytty, ja ne ovat 

aiheuttamisperiaatteen mukaisia. 

• Poikkeavat jakoperusteet hyväksytty 

erikseen.

Erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä jäsenkuntien palvelukäytön seuranta tilikauden aikana perustuu hinnaston 

mukaiseen palveluiden käyttöön sekä toteutuneisiin asiakaspalveluiden ostoihin.

Lopullinen jäsenkunnan maksuosuus muodostuu hinnaston mukaisesta palvelujen käytön kustannuksesta ja toteutuneista 

asiakaspalveluiden ostoista. 

Mikäli hinnaston mukainen laskutus johtaisi ylijäämäiseen tai alijäämäiseen tulokseen, lasketaan jäsenkuntien lopulliset 

maksuosuudet hinnaston mukaisen palvelujen käytön suhteessa.

Ensihoidon kustannusten 

jakoperusteet

• Jakoperusteet hyväksytty, ja ne ovat 

aiheuttamisperiaatteen mukaisia. 

• Poikkeavat jakoperusteet hyväksytty 

erikseen.

Ensihoidon osalta lopulliset maksuosuudet muodostuvat siten, että 15 % kustannuksista jaetaan kapitaation mukaan ja 85 % 

ensihoidon yksikön ensisijaisen sijoituspaikan mukaan. Pääasiassa siirtokuljetustehtäviä suorittavia yksiköitä ei kohdisteta 

yksittäiselle kunnalle vaan niiden kustannukset jaetaan kaikille kunnille edellä mainitussa suhteessa. 

• Ensihoidon yksiköiden erilaiset palvelutasot huomioidaan painokertoimilla (12h auto = 1; 24h auto = 2; EVA-

auto = 0,5)

• Ensihoidon kuljetuksista saadut Kela-korvaukset kohdistetaan tehtävän tapahtumapaikan osoitteen mukaisesti 

jäsenkunnille. 

Joidenkin jäsenkuntien kesken on erikseen sovittuja kustannusjakoperiaatteita johtuen siitä, että kaikissa kunnissa ei ole 

sijoitettuna ensihoitoyksikköä vaan viereiseen kuntaan sijoitettuyksikkö palvelee laajempaa aluetta. Nämä on eritelty 

päätöksessä.

Apuvälineiden kuntalaskutus • Jakoperusteet hyväksytty, ja ne ovat 

aiheuttamisperiaatteen mukaisia. 

• Poikkeavat jakoperusteet hyväksytty 

erikseen.

Valtuusto 13.12.2018 § 24: lainattavien apuvälineiden osalta käytössä apuvälineiden lainausmaksut (sama essh ja pth). 

Omaksi annettavat apuvälineet läpilaskutetaan todellisen hankintahinnan mukaisesti.

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelusopimusten mukaiset palvelujen hinnoitteluperusteet ja siten talousarviovuonna yhtymän käytettävissä olevat tulot (Perussopimus 25 §) 

Hallitus vahvistaa vuosittain käytössä olevat yhtymävaltuuston hyväksymien hinnoitteluperusteiden mukaisesti määräytyvät hinnat.
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Suoritetut arviointitoimenpiteet ja havainnot: jakoperusteiden oikeellisuus suhteessa periaatteisiin

Arviointinäkökulma Arviointikriteeri(t) Havainnot

Peruspalvelujen kustannusten 

jakoperusteet

Aiheuttamisperusteinen jakoperuste • Arvioinnissa ei havaittu olennaista huomautettavaa

• Numerukseen on lähdetaulukon mukaan ilmoitettu seuraavanlaisia kuntajakoperusteita: Hoitopäivien suhteessa, 

Hoitopäivät, Ilmoitetut eurot, Kulujen suhteessa, Käynnit, Käyntien suhteessa, Läpilaskutus, Prosenttijako (sisältyy 

poikkeaviin jakoperusteisiin), Prosenttijako/kulujen suhteessa, Päivien suhteessa, Päivät

Poikkeavat jakoperusteet hyväksytty • Yhtymävaltuuston päätös 13.12.2018 § 24: mukaan joidenkin tulo- ja kustannuserien osalta joudutaan käyttämään 

poikkeavia jakoperiaatteita. Poikkeavia jakoperusteita ei ole hyväksytty tai eritelty poliittisissa toimielimissä 

tehtävissä päätöksissä. 

• Poikkeavat jakoperusteet on muodostettu yhtymän ja toimialojen johdon toimesta. Kyseiset perusteet on esitetty 

liitteessä 5. Vuonna 2018 on marraskuun lopun tilanteessa poikkeavien jakoperusteiden kautta käsitellyt kustannukset 

olivat yhteensä noin 1,75 M, joista Lahden osuus oli 0,82 M€ (47%)

Talousarviovuoden aikana tehdyt 

jakoperusteiden muutokset 

noudattelevat kustannusten jaon 

periaatteita

• Jakoperusteiden muutoksista ei ole tehty toimielin- tai viranhaltijapäätöksiä. Toimialajohdon ja yhtymän johdon 

esittämät ja hyväksymät, tarpeellisiksi katsotut muutokset kirjataan taloushallinnossa Numerukselle toimitettavaan 

organisaatiotaulukkoon kustannuspaikoittain. 

• Havaintojemme mukaan jakoperusteiden muutokset on dokumentoitu asianmukaisesti. Vuoden 2018 aikana on 

dokumentoitu 36 muutosta Numeruksen kuntajakoperusteisiin ja/tai jakosääntöihin (yksi muutos voi koskettaa yhtä tai 

useampaa kustannuspaikkaa/tulosyksikköä). Arvioinnin yhteydessä todettiin, että valmistelussa olleita 

kapitaatioperusteisia jakosääntöjä ei ole otettu käyttöön, koska ne on katsottu perussopimuksen vastaisiksi.

Erikoissairaanhoidon ja 

päivystyksen kustannusten 

jakoperusteet

Aiheuttamisperusteinen jakoperuste • Arvioinnissa ei havaittu olennaista huomautettavaa

• Erikoissairaanhoidon somaattisessa vuodeosastohoidossa on käytössä DRG-tuotteistus ja -hinnoittelu, poliklinikoilla 

hintaryhmäkohtainen tuotteistus ja käyntihinta sekä psykiatrisessa vuodeosastohoidossa hoitopäiväperusteinen 

tuotteistus ja hinnoittelu. 

Läpilaskutettavat erät Numeruksen määrittelyt ohjaavat 

asiakaspalveluiden ostot ja avustukset 

suoraan oikealle kunnalle. 

• Arvioinnissa  ei havaittu olennaista huomautettavaa

• Kokonaan läpilaskutettavat kustannuspaikat on syötetty Numeruksen jakosääntöihin. Myös muille kustannuspaikoille voi 

sisältyä läpilaskutettavia eriä.

• Kuntayhtymässä on käytössä Effector-ohjelma, joka yhdistää maksusitoumustiedot automaattisesti väestörekisteristä 

päivittyvään käyttäjätietoon, ja tiliöi tällä perusteella laskuilla olevat suoritteet asianmukaiselle kuntakoodille.
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Arviointinäkökulma Arviointikriteeri(t) Havainnot

Peruspalvelujen kustannusten 

jakoperusteet

Kustannusten jakoperusteet ovat 

hyväksyttyjen linjausten mukaisia

Kustannukset jakautuvat suoritteiden 

perusteella

Pistokokeellisen tarkastuksen perusteella ei havaittu olennaisia poikkeamia ja Numeruksen jakoperusteet vastaavat 

olennaisilta osin yhtymässä tehtyjä linjauksia.

Pistokokeellisen tarkastuksen perusteella ei havaittu olennaisia poikkeamia ja kustannukset jakaantuvat kunnille asetetuilla 

jakoperusteilla.

Poikkeavien kustannuspaikkojen 

jakoperusteet ovat kustannusten jaon 

perusteena Numeruksessa.

Havaintojen mukaan poikkeavat jakoperusteet on syötetty Numerukseen ja kustannukset kohdistuvat jakoperusteen 

mukaisesti kunnille. Varmennettiin vertaamalla Numeruksen tietoja poikkeavien jakoperusteiden listaan.

Arvioinnin yhteydessä myös analysoitiin kustannusten ja suoritteiden jakautumien muutosta.

Talousarviovuoden aikana muutettujen 

jakoperusteiden tiedot ovat 

kustannusten jaon perusteena 

Numeruksessa.

Varmennettiin vertaamalla Numeruksen tietoja poikkeavien jakoperusteiden listaan. Jakoperusteisiin tehtävät muutokset 

vaikuttavat kunnille kohdentuviin kustannuksiin takautuvasti. 

Erikoissairaanhoidon ja 

päivystyksen kustannusten 

jakoperusteet

Kustannukset jakaantuvat kunnille 

oikeassa suhteessa

Arvioinnin yhteydessä erikoissairaanhoidon kustannuksia analysoitiin saatujen tietojen perusteella kustannusten ja 

suoritteiden jakautumien muutosta. (ks.raportin osio 3 )

Läpilaskutettavat erät Kustannuspaikalle kirjatut laskut 

kuuluvat ko. kustannuspaikalle ja 

Lahden kaupungin toimintoaluekoodille 

(kuntakoodille) kirjatut laskut kuuluvat 

Lahden kaupungille.

Kuntakoodittomien laskujen 

määrästä/volyymi

Varmennettiin ostolaskutarkastuksella, joka kohdennettiin haastatteluissa ja analyyttisessä tarkastuksessa saatujen tietojen 

perusteella tietyille kustannuspaikoille kirjattuihin ostolaskuihin. Psykososiaalisten palveluiden ostolaskuihin suoritetun 

pistokokeellisen aineistotarkastuksen perusteella läpilaskutuksessa ei havaittu huomautettavaa, ja Lahdelle ei ollut 

kohdennettu sille kuulumattomia laskuja. 

Analyyttisessä tarkastuksessa havaittujen kuntakoodittomien laskurivien osuus otannasta (4078 kpl) oli vain 11 kpl (0,3 %), 

ja kaksi suurinta riviä oli (yhteensä n. 50 000 euroa) korjattu muistiotositteella kirjanpidossa Lahden toimintoaluekoodille 

asiakkaan kotikunnan mukaisesti.

Yhteiskustannukset Kustannukset kohdistuvat 

kustannuspaikoille asetettujen 

vyörytysperusteiden mukaisessa 

suhteessa

Vyörytysperusteista tarkasteltiin erityisesti asiakasjärjestelmien ja talouden vyörytysperusteita, joissa havaittiin 

merkittävimmät talousarvion ylitykset. Asiakasjärjestelmien kustannusten vyörytysperusteena on laitemäärä (kpl). 

Tavoitteena oli suorittaa pistokokeellista tarkastusta kustannuspaikoille vyörytysperusteena olevien laitteiden lukumäärän 

oikeellisuuden varmentamiseksi vertaamalla laiterekisteriä ja kirjanpidon tietoja. Arviointia varten pyydettiin 

kustannuspaikkakohtaiset tiedot jakoperusteena käytetyistä laitemääristä. 

Havaintona todetaan, että kustannuspaikkakohtaista laitemäärän oikeellisuutta ei voitu varmistaa, koska ajantasaista 

laiterekisteriä ei ole käytettävissä. Yhtenäisen laiterekisterin laatiminen on tarkastushetkellä kesken. ICT-kustannusten 

vyörytykset perustuvat kuntayhtymän perustamisvaiheessa koottuun, ja SAP-muutoksen yhteydessä konvertoituihin 

tietoihin. 
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Arviointinäkökulma Arviointikriteeri Havainnot

Satunnaisten tuottojen 

kohdistaminen kunnille

Satunnaisten tuottojen 

kohdistaminen 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 

mukaisesti

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä myi pääosan laboratoriotoiminnoista Fimlab Oy:lle 1.12.2018. Myynnistä syntyi yhtymälle 

satunnaista tuottoa liikearvon osalta 5 199 989,34 euroa.

• Hallitus on antanut tilinpäätösohjeena (17.12 § 215), että satunnaiset tuotot käsitellään seuraavalla tavalla vuoden 2018 

tilinpäätöksen maksuosuuslaskennassa: Satunnainen tuotto kohdistetaan jäsenkunnille erillisenä maksuosuuksien hyvityksenä 

vuoden 2018 lopullisessa maksuosuuslaskennassa. Jakoperusteena käytetään erikoissairaanhoidon ja päivystyksen toteutunutta 

palvelunkäyttöä. Toteutunut palvelunkäyttö lasketaan keskiarvona vuosilta 2017-2018 ja laskennassa käytetään tilinpäätöksen 

maksuosuuslaskennan oman tuotannon palvelunkäytön kustannusta, jossa on huomioitu hinnastoon annettu hyvitys tai lisäkanto. 

• Yhtymästä saatujen tietojen mukaan toteutuneen palvelunkäytön laskentatavan (keskiarvo vrt. 2018 toteuma) taloudellista 

vaikutusta kunnille ei ole laskettu, koska vuoden 2018 maksuosuuslaskenta ei ole vielä valmis.

• BDO:n oman analyysin perusteella toteutuneen palvelunkäytön laskentatavan vaikutus (keskiarvo vrt. 2018 toteuma) on alle 100 

teur. 

Hyvityksien kohdistaminen 

kunnille

Hyvityksien kohdistaminen 

kustannusten mukaisessa 

suhteessa

• Saatujen tietojen mukaan mahdollinen Tieto Oyj:n vahingonkorvaus kohdistetaan kunnille ICT-kulujen suhteessa. 
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Toteuman ja ylitysten muodostuminen

ARVIOINNIN NÄKÖKULMAT JA RAJAUKSET

 Kaikkien toimialojen osalta esitetään yleisiä ylitysperusteita ja havaintoja osiossa 4 

(diat 28-34), mutta analyyttistä arviointia on kohdistettu niihin toimintoihin, joissa 

ylitykset ovat suurimmat.

• Yhteisten kustannusten (Yhtymän johto; Strategia- ja tukipalvelut) kuntakohtaisen 

kohdistumisen analyyttinen arviointi (diat 23-24).

• Erikoissairaanhoidon oman toiminnan ja ostopalveluiden analyyttinen arviointi (diat 

25).

• Peruspalveluiden suoritteiden suhteellisten muutosten kustannusvaikutusten 

analyyttinen arviointi (diat 26-27).

MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSET

 Kolmannessa muutostalousarviossa (MTA3) lisättiin merkittävästi yhteisten 

kustannusten määrärahoja.

• Strategia- ja tukipalveluiden toimintamenojen muutos kattaa n. 48 % koko 

muutostalousarvion toimintamenojen muutoksesta, ja vyörytetään sisäisinä 

kustannuksina organisaation toimialojen kustannuksiksi.

• Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen kustannukset (ilman sisäisiä eriä) muodostavat 

toisen merkittävän ylityserän, kattaen n. 34 % koko ylityksestä. 

• Terveys- ja sairaanhoidon toimialan kustannukset jakaantuvat kaikille neljälle 

maksuosuudelle, joista suurin kasvu Lahden maksuosuuksien osalta on 

nähtävissä peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa.

Lähteet: Muutostalousarvio III (valtuusto 13.12.2018 §23)

Vaikutus Lahden kaupungin 

maksuosuuksiin yhteensä 11,3 M€

PHHYKY

STRATEGIA
- JA 

TUKIPALVE
LUT

YHTYMÄN 
JOHTO

TERVEYS- JA 
SAIRAANHOITOPALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA 
KUNTOUTUS

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS

ESH

PÄIVYSTYS

ENSIHOITO

PERUSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

+ 3,56 M€

+ 1,80 M€

+ 2,05 M€

+7,71 M€

+1,64 M€

+2,41 M€

LAHDEN KAUPUNKI

+3,09 M€

+1,7 M€

+0,02 M€

+6,52 M€

+1,7 M€

+ 5,7 M€
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Analyyttisen arvioinnin osa-alueet selittävät olennaisen osuuden ylityksistä

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI: YHTEENVETO

ANALYYSIN TAUSTOITUS

 Seuraavilla sivuilla on esitetty analyyttisen arvioinnin eri osioita ja arvioinnin kulkua. 

Analyyttisen arvioinnin kohteena ovat Yhteiset kustannukset, ESH:n kehitys ja 

Peruspalveluiden suoritejakauman muutos.

 Analyyttisen arvioinnin ja siihen liittyvien mallinnuksien tarkoitus on kokonaistasolla 

hahmottaa ja selittää syitä, miksi Lahden maksuosuus kasvaa eri suhteessa kuin 

muiden kuntien osuudet.

 Mallinnuksissa esitetyt euromäärät on muodostettu laskennallisesti eikä niillä ole 

tarkoitus kuvata täsmällisesti todellisia euromääriä. Mallinnukset kuitenkin 

hahmottavat tapahtuneita muutoksia, muutosten suuruutta ja suuntaa.

 Lahden maksuosuuden kasvu MTA3-MTA1 välillä on 11,3 M€. Siihen suhteutettuna 

analyyttisessä arvioinnissa mallinnetut Lahden kaupungille kohdistuvat summat ovat 

huomattavia, kuten esitetään alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt euromäärät 

eivät ole täsmällisiä, mutta ne antavat suuntaa osa-alueiden kokoluokasta ja 

merkityksestä.

 Maksuosuuksien kokonaismuutoksen hahmottamiseksi pitäisi mallinnuksessa 

huomioitujen muuttujien lisäksi huomioida erityisesti muutokset Peruspalveluiden 

oman palvelutuotannon kokonaismäärässä sekä ostopalveluiden muutoksissa.

BDO KOMMENTIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 Analyyttisen arvioinnin mallinnusten perusteella suurin osa Lahden kaupungin 

maksuosuuden MTA3-MTA1 välisestä euromääräisestä kasvusta selittyy kolmella 

tekijällä, jotka on kuvattu vasemmalla esitetyssä taulukossa.

 Euromääräisen kasvun lisäksi nämä tekijät kuvaavat hyvin myös kuntien välisten 

maksuosuuksien suhteellisia muutoksia. Ks. tarkemmin seuraavat sivut.

• Lahden osuus suoritteista on muihin kuntiin nähden moninkertainen, jolloin Lahdelle 

kohdistuu muihin kuntiin nähden moninkertainen määrä Yhteisiä kustannuksia.

• Pienemmillä kunnilla muutokset kalliissa palvelussa (kuten ESH:ssa) aiheuttaa suuria 

suhteellisia muutoksia kustannuksissa, jolloin toiminnan kustannusvaihtelu tai 

tehostuminen heilauttelee pienempien kuntien osuuksia enemmän suuntaan tai 

toiseen. Täten toiminnan kustannusvaihtelulla ja tehostumisella on pienemmillä 

kunnilla suurempi mahdollisuus kompensoida Yhteisten kustannusten kasvu kuin 

Lahdella.

• Peruspalveluiden suoritejakauman muutos kasvattaa Lahden suhteellista osuutta 

tiettyjen kustannuspaikkojen suoritteista ja vastaavasti pienentää muiden kuntien 

suhteellista osuutta kyseisistä suoritteista. Tämä lisää Lahdelle kohdistettavia 

kustannuksia ja vähentää muille kunnille kohdistettavia kustannuksia vastaavalla 

määrällä. Suoritejakauman muutoksen taustalla oleva suoriteperusteen muutos 

itsessään on looginen ja perusteltu.

• Yhtymätasolla kokonaiskustannusten suhteellinen kasvu näkyy Lahden kaupungin 

maksuosuudessa euromääräisesti muita suurempana, koska Lahden volyymi on niin 

paljon suurempi kuin muiden kuntien.

Mallinnettu ylityksen osa-alue Määrä, M€
Osuus Lahden maksuosuus 

ylityksistä MTA3-MTA1

Yhteisten kustannusten kasvu 4,2 37 %

ESH ostopalveluiden kasvu 3,3 29 %

Peruspalveluiden suoritejakauman 

muutos
2,7 24 %

Yhteensä 10,2 90 %
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Yhteisten kustannusten analysoinnin perusteella suoritejakaumassa on todennäköisesti muutos aiempaan

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI

YHTEISTEN KUSTANNUSTEN KOHDISTUMINEN MTA3:SSA

 Alla on esitetty kaksi taulukkoa, joiden avulla hahmotettiin ylitysten muodostumista ja 

kohdentumista analyyttisesti. Tiedot perustuvat PHHYKY:n MTA3:een liittyvään 

raportointiin. Mallinnetut erät on muodostettu laskennallisesti BDO analyysissä.

• Vasemmalla oleva taulukko esittää MTA3-MTA1 ylityksen kohdentumista kuntien 

maksuosuuksille ja yhteisten kustannusten osuuden mallinnusta kunnille MTA3 

suhteellisen osuuden suhteessa. Sarakkeen ”Yhteiset kustannukset” sisältö viittaa 

oikealla olevan taulukon tietoihin. 

• Oikealla oleva taulukko esittää Yhteisten kustannusten (”vyörytyserä”) osuutta koko 

ylityksestä euromääräisesti ja suhteellisesti. Lisäksi esitetään kahden eri 

vyörytyskokonaisuuden osuus: Yhtymän johto ja STRATU (”Strategia- ja 

tukipalvelut”)

 Yhteiset kustannukset kohdistuvat lopulta suoritteiden perusteella, joten oletuksena 

on käytetty, että yhteisten kustannusten tulisi jakaantua kaikille tasaisesti suunnilleen 

maksuosuuksien suhteessa.

 Vasemmassa taulukossa on kohdistettu laskennallisesti yhteisten kustannusten osuus 

ylityksestä Lahdelle ja muille kunnille (”Muut”). Laskennallinen kohdistus on tehty 

”MTA3 suhteellinen osuus koko maksuosuuksista” suhteessa.

 ”Mallinnettu muu ylitys” kuvaa sitä ylityksen osuutta, joka ei muodostu vyörytyseristä, 

vaan muiden toimialojen toiminnasta. Tämä summa on muodostettu esitetyn 

mallinnuksen laskennassa karkeasti siten, että sarakkeen ”Ylityksen MTA1-MTA3 

kohdentuminen” summasta on vähennetty yhteisten kustannusten osuus.

BDO KOMMENTIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 Muiden kuntien osuus muusta kuin vyörytysten ylityksestä vaikuttaa tämän tarkastelun 

perusteella suhteettoman pieneltä. Hypoteeseina on, että joko

1) suoritemäärät kohdistuvat suhteellisesti enemmän Lahteen kuin aiemmin 

(=Lahteen kohdistuvat kustannukset kasvavat ja muille kunnille kohdistuvat 

kustannukset pienenevät suhteessa aiempaan); tai 

2) vyörytysperiaatteet kohdistavat yhteiset kustannukset voimakkaasti Lahdelle; tai

3) ostopalveluiden (=kohdistetaan suoraa kunnille läpilaskutuksena) osuus on 

kasvanut Lahdessa poikkeuksellisen paljon muihin verrattuna; tai

4) kustannusten kohdistamisessa on jokin virhe; tai 

5) jokin näiden yhdistelmä.

 Suoritejakauman muutos vaikuttaa uskottavalta, koska joidenkin kuntien 

maksuosuudet kasvavat ja joidenkin ei, vaikka yhteiset kustannukset selittävät 

kokonaiskustannusten kasvusta noin puolet. Yhteiset kustannukset kohdistuvat lopulta 

suoritteiden suhteessa (muiden oman toiminnan kustannusten tavoin).

 Tämä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että suhteessa MTA1 nähden 0-

maksuosuuskasvun kunnissa on käytetty merkittävästi vähemmän palveluita MTA1-

MTA3 välillä. (Tai niille kohdistetaan suhteessa vähemmän suoritteita kuin aiemmin).

Kunta
Ylityksen MTA1-MTA3 

kohdentuminen, €

Ylityksen 

MTA1-MTA3 

kohdentuminen, %

MTA3 suhteellinen 

osuus koko 

maksuosuuksista

Yhteiset kustannukset 

mallinnettuna MTA3 

suhteellisen osuuden 

suhteessa

Mallinnettu muu ylitys

Lahti 11 328 000 78,22 % 58,81 % 4 376 323,27 6 951 676,73

Muut 3 154 338 21,78 % 41,19 % 3 064 676,73 89 661,27

YHTEENSÄ 14 482 338 100 % 100,00 % 7 441 000,00 7 041 338,00

Vyörytyserä € %:a koko ylityksestä

Yhtymän johto 1 730 000 12 %

STRATU 5 711 000 39 %

YHTEENSÄ 7 441 000 51 %



4 HELMIKUUTA 2019|RAPORTTI |SOTE-KUSTANNUSTEN KEHITYKSEN ARVIOINTI24

Mallinnuksen perusteella ICT-järjestelmien kustannukset kohdistuvat kokonaistasolla suunnilleen 

suoritejakauman suhteessa

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI

ICT-KUSTANNUSTEN KOHDISTUMINEN JA LAHDEN SUHTEELLINEN OSUUS

 Mallinnettiin Lahden suhteellista osuutta ICT-vyörytyksistä otoksen avulla. 

Tarkoituksena oli arvioida, painottuuko Lahden osuus ICT-kustannuksista 

huomattavasti. 

 ICT-kustannukset kohdistuvat kustannuspaikoille työasemien lukumäärän perusteella. 

Ja sen jälkeen kustannukset kohdistuvat kuntien maksuosuuksiin suoritemäärien 

perusteella. Mikäli työasemien määrä painottuisi suhteellisesti enemmän niille 

kustannuspaikoille, joiden suoritteiden osuudesta Lahden osuus painottuu, voisi ICT-

kustannusten kokonaiskasvu painottua suhteellisesti ja absoluuttisesti enemmän 

Lahden maksuosuuksiin.

 Valittiin ne Peruspalveluiden 10 kustannuspaikkaa, joilla on kirjanpidon 1-11/2018 

mukaan suurimmat ICT-vyörytykset. Lisäksi huomioitiin kustannuspaikat, jotka ovat 

näihin kustannuspaikkoihin yhteydessä suoritteiden suhteen verraten vuoteen 2017. 

Otannassa on yhteensä 15 kustannuspaikkaa, jotka yhdessä sisältävät 18,6 % kaikista 

ICT-kustannuksista.

 Esitetty euromäärä on otettu kirjanpidosta 1-11/2018. Kirjanpidossa esitetty 

vyörytysten euromäärä on saamiemme tietojen mukaan talousarvion mukainen summa. 

Lopullinen summa on suurempi (vrt. talousarviomuutokset) ja se lasketaan erikseen 

tilinpäätöksen yhteydessä. Tässä analyysissä tarkoituksena on kuitenkin Lahden 

suhteellisen osuuden mallintaminen ja arvioiminen.

 Kustannuspaikkojen suoraan kohdistamattomat kustannukset (sis. vyörytykset) 

kohdistuvat kunnille suoritteiden suhteessa. Suoritetiedot ja Lahden suhteellinen osuus 

suoritteista on saatu PHHYKY:n suoriteseurannasta.

 Mallinnuksen perusteella Lahdelle kohdistuvat ICT-kustannukset noudattelevat yleistä 

kustannusten kohdistumisen jakaumaa: Lahden osuus on noin 60 %. Lahdelle 

painottuville kustannuspaikoille ei kohdistu poikkeuksellisen paljon ICT-kustannuksia. 

ICT-kustannusten kasvu ei arvioinnin perusteella kohdistu pelkästään Lahteen.

Kustannuspaikka
ICT-vyörytys, 

euroa

Lahden 

osuus 

suoritteista

Lahden 

osuus 

euroista

Lahden osuus 

euroista 

yhteensä

Lahden alue 842 557,87 98,5 % 829 652,88

Itäinen alue; Eteläinen alue; 

Pohjoinen alue
750 338,38 21,5 % 161 366,57

Lahden alue sth 398 223,87 99,3 % 395 451,09

Itäinen sth; Eteläinen sth; 

Pohjoinen sth
385 649,00 24,7 % 95 326,10

Neuvolapalvelut 343 729,87 62,6 % 215 017,98

Lastensuojelun sosiaalityö 343 729,87 62,6 % 215 038,52

Kouluterveydenhuolto 222 167,00 62,4 % 138 681,87

Läntinen alue 192 824,50 4,2 % 8 166,42

Päijät-Hämeen perheneuvola 142 522,38 74,6 % 106 389,21

Alueelliset 

mielenterveyspalvelut; 

Alueelliset nuorisopsykiatrian 

palvelut

140 236,00 59,4 % 83 347,49

YHTEENSÄ 3 761 978,74 - 2 248 438,12 59,8 %
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Erikoissairaanhoidon muutokset: ostopalveluissa on merkittävää kasvua, oman toiminnan kustannus ei 

ole pienentynyt samassa suhteessa

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI

ANALYYSIN SELITE

 Muutos (kpl): ESH:n oman toiminnan suoritteiden kappalemäärien muutos 10/2018 

versus 10/2017.

 Muutos (%): ESH:n oman toiminnan suoritteiden suhteellinen muutos 10/2018 versus

10/2017. ESH ostoissa kuvataan euromääräinen suhteellinen muutos.

 10/2017 osuus ja 10/2018 osuus: Suhteellinen osuus kaikista ajankohdan oman 

toiminnan ESH suoritteista. Vyörytykset kohdistetaan oman toiminnan suoritteiden 

suhteessa kunnille. ESH ostoissa euromääräinen suhteellinen osuus.

 Yht. kust. muutos, €: Yhtymän arvio (MTA3) STRATU:n ja Yhtymän johdon kasvaneista 

kustannuksista verrattuna MTA1, yhteensä 7,4 M€. Kohdistettu ESH:lle laskennallisesti 

(toimialojen) maksuosuuksien suhteessa, noin 2,6 M€. Kunnille kohdistettu 

laskennallisesti ”10/2018 osuus” suhteessa.

 ESH oma muutos, €: ESH-hinnaston mukaisen toteuman oman toiminnan kustannusten 

muutos 10/2018 versus 10/2017, joka on BDO analyysissä projisoitu koko vuodelle 10kk 

-> 12kk. Hinnaston mukainen toteuma ei täysin vastaa todellista toteumaa.

 ESH ostot muutos, €: ESH:n ostojen kustannusten muutos 10/2018 versus 10/2017, 

joka on BDO analyysissä projisoitu koko vuodelle 10kk -> 12kk.

BDO KOMMENTIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 Mallinnus kuvaa ESH-maksuosuuden kokonaismuutosta (ja kuntakohtaisia muutoksia) 

vuosien 2018 ja 2017 välillä, kun huomioidaan kolme muutostekijää: 1) Yhteisten 

kustannusten muutos; 2) ESH oman toiminnan muutos; ja 3) ESH ostojen muutos.

 Tiedostetaan, että ” MTA1 perustuu vuoden 2017 maksuosuusjakaumaan ja MTA3 

perustuu silloisella ajanhetkellä saatavilla olleisiin kuluneen vuoden toteumatietoihin, 

joten on luontevaa verrata vuosia 2018-2017, kun hahmotetaan MTA3 ja MTA1 välisiä 

eroja.

 Lähes kaikilla muilla kunnilla ESH:n oman toiminnan tehostuminen kompensoi 

Yhteisten kustannusten ja ESH ostojen kasvun. 

 Lahden suoritteiden määrän suhteellinen kasvu nostaa Lahden osuutta 

erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannuksesta. 

 ESH ostojen kasvu on merkittävä sekä euromääräisesti että suhteellisesti suhteessa 

vuoteen 2017. Kasvu kohdistuu kokonaisuuteen – ei erityisesti Lahteen.

 Heinola on alkanut hankkia ESH-palveluita myös yksityiseltä palveluntuottajalta, mikä 

selittää Heinolan merkittävän muutoksen yhtymän raportoimassa ESH:ssa. 

Tarkasteltujen lukujen valossa on mahdollista, että tämä on vapauttanut oman 

toiminnan resurssia kohdennettavaksi muiden asiakkaiden käyttöön.

ESH muutos

Kunta

Oma ESH 

muutos (kpl)

Oma ESH 

Muutos (%)

Oma ESH 

10/2017 osuus

Oma ESH 

10/2018 osuus

Osto ESH 

muutos (%)

Osto ESH 

10/2017 osuus

Osto ESH 

10/2018 osuus

Yht. kust. 

muutos, €*

ESH oma 

muutos, €*

ESH ostot 

muutos, €

Muutos 

yhteensä*

Asikkala 424 3,4 % 3,4 % 3,5 % 28,2 % 3,5 % 3,9 % 91 400,53 -28 015,20 363 446,70 426 832,03

Hartola -281 -6,8 % 1,1 % 1,0 % 26,4 % 1,3 % 1,4 % 27 075,10 -485 650,80 105 804,87 -352 770,82

Heinola -3587 -11,3 % 8,5 % 7,5 % 2,4 % 12,7 % 11,4 % 198 459,03 -2 228 290,80 109 137,70 -1 920 694,07

Hollola 250 0,6 % 10,6 % 10,6 % 13,2 % 10,5 % 10,4 % 280 778,08 -855 855,60 516 012,23 -59 065,29

Iitti -169 -1,6 % 2,9 % 2,8 % 5,4 % 3,8 % 3,5 % 74 027,87 -712 491,60 77 342,27 -561 121,46

Kärkölä 347 4,6 % 2,0 % 2,1 % 25,8 % 1,9 % 2,1 % 55 349,78 196 627,20 233 353,81 485 330,80

Lahti 6240 2,9 % 57,0 % 58,6 % 15,9 % 53,9 % 54,6 % 1 546 802,05 -302 080,80 3 293 922,31 4 538 643,56

Myrskylä -174 -5,7 % 0,8 % 0,8 % 43,1 % 1,2 % 1,5 % 20 152,85 -205 264,80 263 469,45 78 357,51

Orimattila -181 -0,7 % 7,0 % 6,9 % 13,6 % 6,1 % 6,1 % 182 441,18 -774 285,60 310 211,66 -281 632,76

Padasjoki -167 -3,7 % 1,2 % 1,2 % -23,4 % 2,0 % 1,4 % 30 560,93 -200 103,60 -162 675,97 -332 218,65

Pukkila 139 5,6 % 0,7 % 0,7 % 12,6 % 1,1 % 1,1 % 18 445,22 220 440,00 57 644,49 296 529,71

Sysmä -518 -8,1 % 1,7 % 1,6 % 51,5 % 1,9 % 2,6 % 41 660,52 -375 883,20 351 506,03 17 283,35

Muut -1751 -14,2 % 3,3 % 2,8 % 2136,9 % 0,0 % 0,2 % 74 401,85 -933 036,00 1 431,74 -857 202,41

Yhteensä 572 0,2 % 100,0 % 100,0 % 14,5 % 100,0 % 100,0 % 2 641 555,00 -6 683 890,80 5 520 607,30 1 478 271,50

*Yhteiset kustannukset” on muodostettu BDO analyysissä laskennallisesti ja ”ESH oma” perustuu hinnaston mukaiseen toteumaan ja se kuvaa 

enemmänkin kustannusjakaumaa ja –kehitystä kuin lopullisia toteumamuutoksia. 
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Peruspalveluiden suoriteperusteen muutos kohdistaa aiempaa enemmän kustannuksia Lahdelle

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI

ANALYYSIN TAUSTA JA SELITE

 On mallinnettu jakoperusteena toimivien suoritteiden muuttamisen vaikutusta 

suoriteosuuksiin (ja kustannusosuuksiin). PHHYKY:ssä on siirrytty tietyillä 

kustannuspaikoilla jakoperustesuoritteesta ”asiakas" suoritteeseen "käynti" tai "päivä". 

 Pääasiassa suoriteseurantaa on muilla kustannuspaikoilla jo tehty suoritteilla kuten 

”käynti” tai ”päivä”, jotka kertyvät asiakkaaseen kohdistuvan toiminnan kertyessä.

 Alla olevassa taulukossa esitetään Lahden kannalta suurimmat muutoksesta 

aiheutuneet suoritekohdistamisen euromääräiset (ja suhteelliset) muutokset. 

 Suoritetiedot ja Lahden suhteellinen osuus on saatu PHHYKY:n suoritetiedoista.

 Taulukossa esitetyn kustannuspaikan suoritteiden perusteella kohdistettavat 

kustannukset on saatu Numeruksen 11/2018 toteumasta ja verrattu kirjanpidon 

tietoihin. Joidenkin esitettyjen kustannuspaikkojen suoritetietojen perusteella 

kohdistetaan myös muiden kirjanpidon kustannuspaikkojen kustannuksia (kohdistus 

Numeruksessa).

 Taulukon oikeanpuolisimmassa sarakkeessa on BDO analyysissä mallinnettu 

suoriteosuuden euromääräinen vaikutus koko vuodelle Lahden kaupungin kannalta.

BDO KOMMENTIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 Uusi peruste on periaatteellisesti kustannusten aiheuttamisen kannalta kuvaavampi 

kohdistusperuste, koska samaan asiakkaaseen kohdistuvat suoritteet tulevat 

huomioitua.

 Lahden suoriteosuus kokonaistasolla on palveluissa melko johdonmukaisesti noin 60 % 

paikkeilla (ja Lahden osuus yhtymän väestöstä on noin 63 %). Uudet 

suoritemääritelmät vaikuttavat myös sen perusteella uskottavammalta jakoperusteelta 

kuin aiemmat.

 Suoriteperusteen muutos kuitenkin lähtökohtaisesti lisää Lahden kustannuksia 

suhteessa aiempaan, ja muutos on olennainen: noin 2,7 M€.

Kustannuspaikka
Lahden osuus 

2017 -> 2018

Kustannuspaikan suoritteiden 

perusteella kohdistettavat 

kustannukset, toteuma 11/2018 

(Numerus), €

Mallinnettu 

kustannusvaikutus 

Lahdelle projisoituna 

koko vuodelle, €

200232101 Sosiaalityö ja 

sosiaaliohjaus
49,0 % -> 75,5 % 4 957 149,44 1 438 474,64

200231301 Lastensuojelun 

sosiaalityö
33,8 % -> 62,6 % 5 400 379,82 1 696 701,15

200231220 Lapsiperheiden 

kotipalvelu
82,7 % -> 66,8 % 3 403 487,55 -594 063,28

200234110 Aikuisten 

asiakasohjaus
45,0 % -> 59,7 % 1 247 250,29 201 374,23

YHTEENSÄ 2 742 486,74

 Kustannusvaikutus Lahdelle on laskettu siten, että Lahden suhteellisen 

osuuden muutoksella (%-yks.) on kerrottu kustannuspaikan suoritteiden 

perusteella kohdistetut kustannukset. Ja tämä on projisoitu koko vuodelle.

 On myös paljon muita eri suuntaisia suoriteosuuksien muutoksia vuosien 2017-

2018 välillä, myös suoriteperusteen muutoksesta riippumattomia muutoksia. 

Niitä pyrittiin hahmottamaan mallinnuksessa olennaisin osin ja mukaan 

laskettiin 35 kustannuspaikkaa. Tällä tavoin päästiin noin 2,6 M€ 

yhteiskustannusvaikutukseen Lahden kannalta koko 2018 vuoden osalta, eli 

lähes samaan kuin oheisessa taulukossa kuvattu.
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Peruspalveluiden suoriteperusteen muutos korottaa Lahden osuutta ja vähentää muiden kuntien osuutta

MTA3 MUUTOSTEN ANALYYTTINEN ARVIOINTI

ANALYYSIN SELITE

 Mallinnus kuvaa Peruspalveluiden maksuosuuden kokonaismuutosta (ja kuntakohtaisia 

muutoksia) MTA3 ja MTA1 välillä, kun huomioidaan kaksi muutostekijää: 1) Yhteisten 

kustannusten muutos; ja 2) suoriteperusteen muutos.

 Osuus: Kunnan MTA3 mukainen maksuosuus yhtymän Peruspalveluiden kustannuksista.

 Yhteisten kustannusten muutos, €: Yhtymän arvio (MTA3) STRATU:n ja Yhtymän 

johdon kasvaneista kustannuksista verrattuna MTA1, yhteensä 7,4 M€. Kohdistettu 

Peruspalveluille laskennallisesti maksuosuuksien suhteessa, noin 4,3 M€. Kunnille 

kohdistettu laskennallisesti maksuosuuksien ("Osuus") suhteessa.

 Mallinnettu suoritejakauman muutoksen vaikutus, €: vrt. edellinen sivu. Koska 

muutos kohdistaa suoritteita suhteellisesti enemmän Lahdelle, muutos myös kohdistaa 

suoritteita suhteellisesti vähemmän kaikille muille kunnille. Mallinnuksessa kunnille 

kohdistuva maksuosuuden vähennys on määritetty laskennallisesti maksuosuuksien 

(”Osuus”) suhteessa. Yhtymätasolla suoritejakauman muutoksen vaikutus 

Peruspalveluiden maksuosuuteen on neutraali.

BDO KOMMENTIT JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 Mallinnus hahmottaa sitä, miten on mahdollista, että maksuosuuksien lisäyksestä niin 

suuri osuus kohdistuu Lahdelle. Todellisuudessa kaikille kunnille kohdistuu Yhteisiä 

kustannuksia suoritteiden suhteessa, mutta suoriteperusteen muutos aiheuttaa 

muutoksen suoritejakaumassa, mikä kohdistaa aiempaa enemmän muutamien 

merkittävien kustannuspaikkojen maksuosuudesta Lahdelle ja vastaavasti vähentää 

muiden kuntien maksuosuutta.

 Esitettyjen muuttujien lisäksi Peruspalveluissa tulisi kokonaismuutoksen 

hahmottamiseksi huomioida 1) muutokset oman palvelutuotannon kokonaismäärässä; 

sekä 2) muutokset ostopalveluissa.

Peruspalvelut

Kunta
Osuus

Yhteisten 

kustannusten 

muutos, €

Mallinnettu 

suoritejakauman 

muutoksen vaikutus, €

Muutos yhteensä

Asikkala 4,7 % 205 785,79 -332 096,79 -126 311,00

Hartola 2,4 % 106 344,71 -171 618,93 -65 274,22

Heinola 0,0 % 0,00

Hollola 11,6 % 502 689,82 -811 240,06 -308 550,24

Iitti 4,4 % 189 681,34 -306 107,45 -116 426,11

Kärkölä 2,5 % 109 760,44 -177 131,23 -67 370,79

Lahti 60,9 % 2 646 145,47 2 742 486,74 5 388 632,20

Myrskylä 1,2 % 53 160,33 -85 790,05 -32 629,73

Orimattila 8,7 % 379 867,82 -613 030,10 -233 162,28

Padasjoki 2,5 % 108 136,76 -174 510,94 -66 374,18

Pukkila 1,0 % 43 971,53 -70 961,18 -26 989,66

Sysmä 0,0 % 0,00

Yhteensä 100,0 % 4 345 544,00 0,00 4 345 544,00
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TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT YLITYSTEN SYISTÄ
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YLITYSTEN PERUSTELUT TOIMIALOITTAIN

Yhteiset kustannukset

29

Toimiala Raportoidut perustelut toimialan ylityksille Havainnot

Yhtymän johto Yhtymän johdon toimintatuotot ennustetaan 1,3 meur

pienemmäksi palvelusetelikokeilun osalta. 

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,5 miljoonalla 

eurolla.

Toimintatuottojen alitusennusteesta ja toimintakulujen 

ylitysennusteesta johtuen yhtymän johdon tulosennuste 

on 2,1 M€ talousarvion tasoa heikompi.

Merkittävät ylitysperusteet aiheutuvat henkilöstökuluista 

(muualta organisaatiosta yhtymän johtoon siirtyneiden 

henkilöiden palkkakustannukset, esim. asiakasviestinnän 

henkilöstö). Talousarvioraamin siirron jälkeen 

toimintakulujen toteumaennuste on lähellä talousarviota.

Talousarviovuoden 2018 lähtökohtana on ollut, että omistajakunnat lisäävät rahoitustaan 

hyvinvointiyhtymälle 6,0 M€ eli 1%:lla vuoden 2017 tasosta. Talousarviossa todetaan, että tällä 

rahoituslisäyksellä ei ole mahdollista saavuttaa yhtymän strategian mukaisia tavoitteita ainoastaan toiminnan 

uudistamisen ja tehostamisen keinoin, ja sen vuoksi talousarvioon on sisällytetty 15,3 M€ ns. kasvurahoitusta 

(lisärahoituksen hankkimista mm. valtion palvelusetelipiloteista, muista valtion hankkeista. 

Ensimmäisessä muutostalousarviossa jäsenkuntien maksuosuuksia nostettiin palvelusopimusneuvotteluiden 

lopputuloksena yhteensä 606,7 miljoonaa euroon ja tällä lisäyksellä vähennettiin talousarviossa olevaa 

kasvurahoitustarvetta 7,2 miljoonaa. Kolmannessa muutostalousarviossa jäsenkuntien maksuosuuksia 

kasvatettiin 14,5 M€:lla, ja yhtymän johdon muita tuottoja vähennettiin 2,3 M€:lla (ks. dia 10).

Strategia- ja tukipalvelut Strategia- ja tukipalveluista aiheutuu sisäisten 

kustannusten kautta toimialoille merkittäviä 

kustannusten ylityksiä. 

Toimialan sisällä merkittävimmät ylitykset kohdistuvat

asiakasjärjestelmien sekä talouden tulosalueille.

Asiakasjärjestelmien tulosalueella ylitystä aiheutuu 

erityisesti ICT-palveluiden ostoista ja kone- ja 

laitevuokrista. ICT-palvelujen merkittävimpiä ylityksiä on 

esitetty dialla xx taulukossa

Taloushallinnon tulosalueella merkittävin ylitys (0,8-1,1 

M€) ylitys aiheutuu taloushallinnon ulkoistamiseen 

liittyvistä talousarvioon sisältymättömistä eristä.

Toimitilat-tulosalueella vuokratuotot ovat alittumassa 

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osalta n, 0,4 M€.

Muilla tulosalueilla ei havaittu merkittäviä poikkeamia.

Muutostalousarviossa taustalla oleva ennuste strategia- ja tukipalveluiden ennuste sisältää oletuksen, että 

yhtymä saisi eri palvelujen tuottajilta erilaisia hyvityksiä tai korvauksia, joiden suuremmasta kokonaisarvosta 

vuodelle 2018 oletetaan kohdistuvan yhteensä 1,5 M€. Ilman näiden vaikutusta toimialan tulos olisi 

ennustettu 7,7 meur alijäämäiseksi. 

ICT-palveluiden osalta on tuotu esiin n. 2,5 M€ alibudjetointi, joka sisältää mm. keskitettyjä leasingvuokria, 

järjestelmälisenssejä sekä puhe- ja datakustannuksia. 

Asiakasjärjestelmien kustannukset vyörytetään kustannuspaikoille kirjanpidossa. Vyörytysperusteena on 

laitteiden lukumäärä (kpl). Myös taloushallinnon järjestelmät kuuluvat asiakasjärjestelmien 

kustannuspaikalle. Arviointihetkellä tiedossa ollut laitteiden lukumäärä (5 168 kpl) perustui kolmen 

organisaation yhdistämisessä koottuun tietoon. Laitteiden lukumäärää kustannuspaikoilla ei pystytä 

luotettavasti selvittämään, koska laiterekisteri on päivittämättä. Analyyttisessä tarkastelussa on todettu, 

että todennäköisesti olennaista virheen riskiä ei ole, vaan kustannukset kohdistuvat kuntien välillä 

olennaisilta osiltaan oikein. 

Havaintona esitämme, että läpinäkyvyyden ja kustannustietoisuuden parantamiseksi kuntayhtymässä 

käytäisiin läpi kaikkien vyörytysperusteiden tarkoituksenmukaisuus ja analysoitaisiin niistä aiheutuvat 

vaikutukset toimialoille sekä kuntakohtaisiin kustannuksiin. 
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TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSARVION YLITYSTEN TARKASTELU

ICT-kustannusten ylitykset

ICT-kustannukset tulevat ylittymään talousarviovuonna merkittävästi suhteessa 

talousarvioon 2018. Myöskään muutostalousarvio 3 ei riitä, vaan toimialoille kohdistuu 

edelleen voimassa olevaa talousarviota suuremmat sisäiset kustannukset. Olennaisimpia 

arvioinnissa esiin tulleita ICT-kustannusten ylityksiä on esitetty oikealla olevassa 

taulukossa.

ICT-palveluiden osalta on tuotu esiin n. 2,5 M€ alibudjetointi, joka sisältää mm. 

keskitettyjä leasingvuokria, järjestelmälisenssejä sekä puhe- ja datakustannuksia. 

Kone- ja laitevuokrien osalta arvioinnin yhteydessä on selvitetty leasingkustannusten 

muodostumista. Kuntakohtaista osuutta leasingkustannuksista ei voida arvioida, koska 

seurantaa tehdään toimialoittain, ja toisaalta kustannuspaikkakohtaista tietoa laitteiden 

uusimisesta ja päivittymisestä ei ole laiterekisterin puuttuessa mahdollista saada. 

Arvioinnin yhteydessä saatu arvio uuden laiterekisterin valmiusasteesta oli n. 65 %. 

Haittaohjelman aiheuttaman katkoksen (2/2017) vuoksi Lahdessa sijaitseviin 

toimipisteisiin oli jouduttu viemään useita kymmeniä koneita korvaamaan vanhoja 

koneita, joita ei pystytty käyttämään ennen Provincian suorittamia puhdistus- ja 

tarkistustoimenpiteitä. Nämä väliaikaiset uudet koneet jäivät varastoon kunnes ne 

menivät elinkaarimallin mukaiseen kiertoon.

Kuntayhtymä vaatii Provincialta hyvityksiä haittaohjelmaan liittyvistä vahingoista ja 

lisäkuluista sekä hinnanalennusta ICT-palveluiden laatuun perustuen.
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Arvio merkittävistä budjetin ylityksestä M€

Pegasos ylläpito. Talousarvio tehty oletuksella, että Lahden kaupungin PTH 

käytössä ollut tietojärjestelmä saadaan arkistoitua osana maakuntauudistusta / 

rahoitusta

0,7

Lifecare korjauksen palveluostot sekä kuntayhtymän lisäresurssit 0,7

Provincia talouspalvelun SAP asiantuntijapalvelut + budjetointityökalu (SAP) 

(lisäkuluja suhteessa TA 2018:n)

0,7

Haittaohjelmakorjaus ja vastaavan ehkäisemiseksi tehdyt korjaukset/ 

parannukset.

1,0

Yhtymän perustamiseen liittyvät keskeneräiset työt (siirto vuodelta 2017) (AD, 

sposti) + asiakasohjaus suunnittelu

0,8

Provincia laskutukseen liittyvät epäselvyydet laskutuksen kasvu 1.5 uuden 

sopimuksen jälkeen (läpikäynti menossa)

0,8

SoTe / Maku valmistelun kustannukset, joista odotettavissa vastaava tulo 1,1

Budjetoinnissa vuodelle 2018 syntynyt vaje 2,5

YHTEENSÄ 8,3 M€

Toimittaja EUR 

(1-10/2018)

% toimialan 

ostopalveluista 

(1-10/2018)

sisältö

Provincia Oy 7 289 578 30 % ICT-infrapalveluita, lisenssejä

2M-IT (ent. Medi-It Oy) 7 432 344 31 % Sote- järjestelmien tukipalvelut, 

konesalipalvelut, tukiprojektit 

Tieto Finland Oy 5 249 409 22 % LifeCare + muut Tiedon tuotteet (esim. 

labra, kuvantaminen, päivystys)

CGI Suomi Oy 647 428 3 % Pegasos, Marela, Titania

OP Yrityspankki Oyj 374 143 2 % Leasingvuokria

DNA Oyj 373 966 2 % Puhe- ja dataliittymät

FCG Prodacapo Finland 

Oy

221 878 1 % DRG 

Danske Finance Oy 212 449 1 % Leasingvuokria

Kustannus Oy 

Duodecim

197 185 1 % Tietämyskanta + ODA
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Toimiala Raportoidut perustelut toimialan ylityksille Havainnot

Terveys- ja 

sairaanhoitopalvelut

MTA3:ssa toimialan toimialan lisämäärärahan tarve on ollut 

n. 4,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi toimialan sisäiset 

kustannukset ovat on 3,56 M€ talousarviota suuremmat.

Toimintatuotot ovat toteutumassa arvioitua pienempinä, 

johtuen mm. kotikuntakorvausten ja maksutuottojen 

budjetoitua pienemmästä toteumasta.

Toimintakuluissa merkittävimmät muutokset ovat olleet 

henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen menolisäykset 

PHKS-tulosalueella ja Kotisairaalatoiminnan siirtyminen 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalta Ensihoito-

ja päivystyskeskukseen. 

Avovastaanottotoiminnassa hoitotarvikejakelun 

kustannukset, toimitilakustannukset ja palvelusetelipilotin 

kustannukset ovat nostaneet kustannuksia arvioidusta. 

Lahden palvelujen volyymin muutokset

Suoritetietojen perusteella Lahden päivystyskäyntien määrä on kasvanut 5,2 % (koko kuntayhtymässä + 4,1 %) 

edellisvuoden vastaavasta tilanteesta. Hammaspäivystyksen käyntien määrä on laskenut 20,7 % (koko kuntayhtymä -

19,2 %) ja päivystysosaston hoitopäivien volyymit ovat kasvaneet 34,5 % (+34,9 %) Vastaavasti päivystyskeskuksen 

kustannusten kasvu oli lahdessa 11,5 % (koko kuntayhtymässä 9,2 %). 

Erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannus (hinnaston mukainen) on laskenut Lahden osalta 0,3 % (n. 0,250 M€, 

kun koko kuntayhtymässä vastaava muutos on ollut -3,3 % (-5,57 M€). Volyymien muutoksen osalta Lahden volyymit 

ovat kasvaneet 2,9 % ja koko kuntayhtymässä 0,2 %. Erikoissairaanhoidossa erityisesti somaattisen hoidon käynnit 

ovat kasvaneet merkittävästi (+6 536 käyntiä). Suhteelliset osuudet muuttuvat volyymien mukaiseen suuntaan. 

Lahden osuus erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannuksesta lokakuun 2018 tilanteessa on 53,5 % (2017: 55,2 

%) ja päivystyskeskuksesta 59,5 % (2018: 58,2 %).

Ostopalveluiden kustannukset ja volyymit

Suurimpina selittävinä tekijöinä ostopalveluiden kustannusten ylityksille on esitetty keskittämisasetuksen 

vaikutuksia, erva-alueen vaihtumisen tuomia kustannuksia sekä vapaan hoitopaikan käytön lisääntymistä.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden määrä on koko PHHYKY:ssä kasvanut edellisvuoden tammi-lokakuun 

tilanteeseen verrattuna 4,27 M€ (+14 %), ja Lahdessa 2,53 M€ (+16 %). Lahden osuus koko kustannuserästä on n. 55 

% (2017: 54 %). Verrattaessa TAYS:n ja HUS:n yhteenlaskettua laskutusta lokakuun 2017 ja 2018 tilanteessa, 

havaitaan että kustannus on kasvanut koko kuntayhtymän tasolla 4,4 M€ (20 %). Lahden osalta vastaava muutos on 

2,7 M€ (24 %). 

Verrattaessa erikoissairaanhoidon ostoja HUS:lta ja TAYS:lta vuosina 2017-2018, ovat yhteenlasketut ostot näiltä 

toimijoilta kasvaneet 4,43 M€ miljoonaa euroa, ja Lahden osalta 2,70 M€.
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ESH-ostopalvelut 01-10 ('17 & '18)

01-10/'17 01-10/'18

Erikoissairaanhoidon ostot, HUS vrt.TAYS, vertailu 2017 ja 2018

10/2017 10/2018

PHHYKY Lahti PHHYKY Lahti

HUS 10,20 5,20 19,75 10,73

TAYS 12,07 6,26 6,95 3,43

YHTEENSÄ 22,28 11,46 26,71 14,16

Muutos: 4,43 2,70

20 % 24 %
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Toimiala Raportoidut perustelut toimialan ylityksille Havainnot

Ikääntyneiden palvelut ja 

kuntoutus

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen osalta talousarvion 

muutos oli nettovaikutukseltaan n. 1,6 M€, mikä on noin 0,7 % 

toimialan kokonaismenoista.

Muutostalousarviossa toimintatuotot ylittävät talousarvion 

kokonaisuutena noin 1,5 M€. Tämän on raportoitu johtuvan 

pitkälti tulojen alibudjetoinnista. Muutostalousarviossa suurimmat 

toimintatuottojen lisäykset on tehty asiakasohjauksen 

myyntituottoihin (+0,45 M€) sekä hoitopäivämaksuihin 

(nettovaikutus + 0,7 M€). 

Toimintamenoissa on lisätty määrärahoja johtuen sijaisten 

käytöstä ja erilliskorvauksista, lääkäriresurssien 

vuokraustarpeesta sekä vuokrien budjetoitua korkeammasta 

toteumasta. Avustuksista on arvioitu saatavan säästöä 1,5 

miljoonaa euroa. Toimintamenoissa henkilöstökustannusten 

ylitykset johtuen sijaisten ja erilliskorvausten alibudjetoinnista. 

Toimialalla on tehty palvelurakenteen uudistamista mm. kotona 

asuvien vanhusten määrän nostamisessa ja 

asumispalveluyksiköiden liikkeenluovutuksien ja kiinteistöjen 

myyntien toteuttamisessa. Uusia asiakkaita on ohjattu pääosin 

puitesopimus- ja palvelusetelituottajille. 

Arvioinnin perusteella ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalta ei aiheudu suurimpia 

ylityksiä kuntayhtymätasolla.

Vuokrien ylittymistä perusteltiin mm. budjetoimattomilla ja tyhjillään olleilla 

vuodeosastokiinteistöillä. Nämä vuodeosastokiinteistöt (Asikkala, Iiiti, Lahti, Padasjoki) sisältyvät 

poikkeaviin kustannusten jakoperusteisiin ja kustannukset kohdistetaan suoraan ko. kunnalle. 

Kustannusten kohdentuminen jakoperiaatteiden mukaisesti tarkastettu Numerus-järjestelmästä.

LifeCare-ongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia myös ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen 

suoritteiden tilastoinnissa ja laskutuksessa. Saatujen tietojen mukaan kirjaamisen oikeellisuuden 

tarkistamista on tehty ajettujen työlistojen perusteella, joita työryhmät ovat talousarviovuoden 

aikana peranneet. Viimeisimmän tiedon mukaan tulot ovat pikemminkin ylittymässä vaikkakin 

kotihoidossa ja asiakaspalveluissa laskutus on ollut myöhässä.

Arvioinnissa tehtyjen havaintojen perustella talousraportoinnissa ja käydyissä keskusteluissa tuodaan 

useassa kohtaa esiin riski tulojen ja menojen alibudjetoinnista vuonna 2018. 

AVI on antanut huomautuksen alimitoitetusta henkilöresurssista, minkä johdosta on lisätty n. 50 

htv:n panos v. 2018 lisätty suurilta osin puitesopimuksiin.

Saatujen tietojen mukaan Lahden kaupungin osalta suurimmat maksuosuuteen vaikuttavat tekijät 

ovat palveluntarpeen kasvun ja palvelurakenteen muutoksen vaikutukset jotka näkyvät mm. 

kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmäärien kasvuna Lahdessa. Kotihoidossa yksi asiakas maksaa 

10-15 teur ja palveluasumisen asumispalvelupaikan kustannus on noin 45 teur.

Arvioinnissa saatujen tietojen mukaan toimialalla kaivattaisiin tarkempaa tietoa vyörytysten 

perusteista ja sisäisistä kustannuksista (esim. paljonko yksi laite kustantaa). Tällä on vaikutuksia 

myös palvelujen järjestämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Esimerkiksi omana toimintana 

tuotettua palveluita aletaan ostamaan ulkopuolelta, tulisi tällä olla vaikutukset myös toimialan 

tukipalvelukustannuksiin. Joissakin ohjelmissa ja järjestelmissä noudatetaan saatujen tietojen 

perusteella väestöpohjaista laskutusta.
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Toimiala Raportoidut perustelut toimialan ylityksille Havainnot

Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutostalousarviossa omien 

toimintamenojen kasvua oli vain 0,6 M€ ja kokonaisuutena 

toimialan kustannusten kasvu (2,4 M€) aiheutuu valtaosin 

sisäisten kustannusten ylittymisestä. Toimialan tuloksen arvioitiin 

syyskuun ennusteessa jäävän 1,8 M€ arvioitua heikommaksi. 

Palvelujen ostojen on raportoitu ylittyvän kaikilla toimialan 

tulosalueilla. Perusteluna on mainittu ympärivuorokautisten 

palvelujen, kuntouttavan työtoiminnan, työvoiman vuokrauksen 

ja tulkkipalvelujen arvioitua suurempi tarve. 

Palvelujen ostoissa vaikuttavat myös kuntien väliset 

kustannusvastuuasioiden ratkaisut (+0,8 M€). 

Henkilöstökulujen on ennustettu toteutuvan arvioitua 

pienempinä.

Muita raportoituja perusteluita:

• toimitiloihin liittyvät sisäilmaongelmat ovat heikentäneet 

toiminnan tuottavuutta kaikilla tulosalueilla. 

• työturvallisuuteen liittyvät haasteet 

• Kuntien sote-kiinteistöratkaisuiden (Hollola, Asikkala) 

edellyttämä valmistelutyö vammaispalvelussa 

• Tietojärjestelmien ongelmat ja käyttöönottoprojektien 

haasteet ovat vaikeuttaneet seurantaa ja johtamista sekä 

heikentäneet tuottavuutta.

• Rekrytointihaasteet asiakasohjauksessa (sosiaalityöntekijät), 

neuvolapalveluissa ja psykiatrialla (erikoislääkärit)

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on siirrytty yhteen tietojärjestelmään vuoden 2018 alusta. Samalla on 

pyritty rakentamaan yhtenäistä toimintakulttuuria ja käytäntöjä esimerkiksi suoritteiden 

kirjaamiseen. Perhe- ja sosiaalipalvelujen suoritteiden kirjaamisessa on ollut ongelmia 

asiakasjärjestelmien yhdistämisen, Lifecare-järjestelmän toimivuuden sekä toimintakulttuurillisten 

eroavaisuuksien (yhtymään liittyneet organisaatiot) vuoksi. Havaintojemme mukaan tämä riski on 

toimialalla tiedostettu, ja korjaavia toimenpiteitä sekä valvontaa on tehty jatkuvana prosessina 

talousarviovuoden aikana. Prosessia ja kustannusten kohdentamisen valvontaa on käyty läpi yhdessä 

toimialan asiantuntijoiden ja ICT-partnerin kanssa.

Sosiaalipäivystystä on jouduttu lakiin perustuen laajentamaan laajan päivystyksen sairaalaksi.  Tämä 

kasvattaa työikäisten palvelujen kustannuksia. Sosiaalipäivystyksen (1-11/2018 n. 0,77 M€) osalta on 

esitetty kapitaatioperusteista kustannusten jakoa käyntiperusteisen sijaan. Perusteluna lakisääteinen 

päivystysvalvollisuus ja kustannusten kohdentuminen Lahden kaupungille suhteettoman suurena. 

Kohdentamisperustetta ei ole muutettu kapitaatioperusteiseksi, perussopimukseen vedoten. 

Numeruksen kustannusten jaon ja marraskuun toteutuneiden lukujen Lahdelle kohdistuu n. 60 % 

kustannuspaikan kustannuksista, eikä mielestämme muodosta olennaista perustetta Lahden 

kustannusten ylittymiselle.

Lahtea koskettavia erityisiä kysymyksiä on nostettu esiin mm. sosiaalisen kuntoutuksen 

(testamenttivarojen loppuminen, kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kasvun painottuminen 

Lahteen (muissa kunnissa omaa työpajatoimintaa), eläkeselvittelytoimikunnan toiminnan 

käynnistäminen sekä maahanmuuttopalveluiden painottuminen Lahden kaupungille (mm. 

työntekijäresurssin lisäys).

Analyyttisessä arviossa on noussut esiin sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun kustannuspaikkoja, 

joissa Lahden suhteellinen osuus suoritteiden määrästä on noussut merkittävästi verrattuna vuoteen 

2017. Tämä tarkoittaa myös kustannusten jakautumisen painottumista Lahteen kyseisten 

kustannuspaikkojen osalta (ks. raportin osio 3).



4 HELMIKUUTA 2019|RAPORTTI |SOTE-KUSTANNUSTEN KEHITYKSEN ARVIOINTI

ENNUSTE 11/2018 VERRATTUNA MTA:3:EEN

34

Yhtymän johto 0 M€

Tulosennuste Ennustetaan toteutuvan muutostalousarvion mukaisena

Strategia- ja tukipalvelut -2,1  M€ 

Tulosennuste • Toimialan tilinpäätösennuste 11/2018 on 2,1 M€ 

alijäämäinen. 

• Toimintatuottoihin ennustetaan ylitystä 0,5 M€, mikä 

sisältää Päijät-Hämeen liitolta laskutettavia, 

maakuntavalmistelusta aiheutuvia ICT- kuluja. 

• Toimintakulujen ennuste on 2,7 M€ muutostalousarvion 

tasoa korkeampi

• Aiemmin oletettu loppuvuoden aikana toteutuva sopeutus 

ei ole toteutunut siinä määrin kuin oli odotettu.

• Yhtymä ei tule saamaan vuodelle 2018 erilaisia hyvityksiä 

ja korvauksia siinä määrin kuin aiempi ennuste oletti. 

• Marraskuun 2018 mukainen ennuste sisältää vain jo vuoden 

2018 aikana toteutuvia, sovittuja hyvityksiä ja korvauksia.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut -1,13 M€ (ilman sisäisiä eriä)

Tulosennuste • Tulosennuste marraskuussa on 2,1 M€ alijäämäinen (sisäisten erien kanssa). 

Tulosalueista PHKS tulosalueen kokonaisennuste on 2,3 M€ alijäämäinen ja  

Avovastaanottotoiminnan tulosalueen kokonaisennuste on 0,1 M€ yljäämäinen.

• Ulkokuntatuotot eivät ole toteutumassa budjetoidusti. 

• Toimintakuluihin ennustetaan 1,2 M€ ylitystä. Palvelujen ostoissa ylityspainetta 

on etenkin yo-sairaalaostoissa sekä ravinto- ja laboratoriopalveluiden ostoissa.

• Akuutti24:n päivystyskäyntien määrä on kasvanut n. 8 % talousarvioon nähden

• Kiireellisen ensihoidon volyymit ovat kasvaneet. Yhtymä on lisännyt tämän 

vuoksi yhden 24/7 ambulanssin kesäkuun alusta lähtien alueelle. Lisäyksikön 

hinta vuodelle 2018 on noin 0,5 M€.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -0,27 € (ilman sisäisiä eriä)

Tulosennuste • Toimialan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan MTA:n mukaisesti.

• MTA:n jälkeen toimintakulujen ylityspaine on tällä hetkellä 0,2 M€.

• MTA:n jälkeen yhtymän sisäisissä erissä strategia- ja tukipalvelut ja hallinto 

ennustaa toimialalle 0,6 M€ lisäveloitusta. Toimialan tilikauden tulos on 0,7 M€ 

talousarviota heikompi.

Perhe- ja sosiaalipalvelut + 0,43 M€ (ilman sisäisiä eriä)

Tulosennuste Toimialan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan MTA:n mukaisesti.

MTA:n jälkeen toimintakulujen ylityspaine on tällä hetkellä 0,2 M€.

MTA:n jälkeen yhtymän sisäisissä erissä strategia- ja tukipalvelut ja hallinto 

ennustaa toimialalle 0,6 M€ lisäveloitusta. Toimialan tilikauden tulos on 0,7 M€ 

talousarviota heikompi.

Koko yhtymä

MTA3

TPE

11/2018 ERO

Toimintatuotot 735 095 739 029 3 934

Toimintakulut -721 803 -724 400 -2 597

Toimintakate 13 292 14 629 1 337

Tilikauden 

ylijäämä/alijäämä 1 263 -2 020 -3 283
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Arviointiperuste Arviointikriteeri Havainnot

Perussopimus 20 § • Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on 

neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän 

talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua 

ja tavoitteita koskevista periaatteista.

• Yhtymän jäsenkuntien kanssa käytiin neuvottelu vuoden 2018 maksuosuuksista 31.8.2017. 

• Lahden kaupungin ja kuntayhtymän palvelusopimus on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 23.4.2018 § 65. 

• Palvelusopimuksessa on asetettu a) koko yhtymän taloutta koskevat periaatelinjaukset (käyttötalous ja investoinnit) 

sekä tehostamistoimenpiteet sekä b) kuntakohtaiset kehittämistoimenpiteet ja vaikutukset jäsenkunnan palveluihin ja 

maksuosuuteen 

Perussopimus 22 § • Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään 

yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

• Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin 

palvelusopimuksiin.

• Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan 

ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan 

asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä 

poikkeaminen.

• Yhtymähallitus raportoi kuukauden välein 

jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden 

toteutumisesta jäsenkunnille.

• Talousarvio vuodelle 2018 on hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 1.12.2017. Talousarvio ei ole perustunut 

jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin, vaan neuvotteluiden tulokseen, jossa on sovittu talousarvioksi 

edellisen vuoden toteuma korotettuna 1 %:lla. 

• Palvelusopimusneuvottelut on käyty alkuvuonna 2018. Muutostalousarviossa 1 päätettiin, että jäsenkuntien 

maksuosuudet muutetaan vastaamaan palvelusopimuksissa sovittuja tasoja. Muutostalousarvio lisäsi jäsenkuntien 

maksuosuuksia 7,2 miljoonaa euroa. Lisäyksellä vähennettiin talousarviossa ollutta n. 15 M€:n kasvurahoitustarvetta 

7,2 miljoonaa. Maksuosuuksien jakautuminen toimialoille tarkastettiin vastaamaan vuoden 2017 jäsenkuntakohtaisia 

toteumia. 

• Yhtymähallitus on käsitellyt talousraportit/osavuosikatsaukset kesäkuuta lukuun ottamatta kuukausittain.

• LifeCare-ongelmien vuoksi ennustaminen ja raportointi on ollut puutteellista talousarviovuoden aikana, mikä on 

heikentänyt mahdollisuutta seurata ja ennustaa kuntakohtaisten maksuosuuksien toteutumista tai niistä poikkeamista. 

Vasta joulukuussa hyväksytyssä MTA 3:ssa on hyödynnetty kuluneen vuoden 2018 toteuman suorite- ja 

kustannustietoja tammi-syyskuulta.

• Ennusteprosessi käynnistyy, kun edellisen kuukauden kirjanpito sulkeutuu. Yhtymän johto ja stratu tekevät omat 

ennusteensa vyörytyksistä, minkä jälkeen toimialat tekevät omat ennusteensa. Toimialoilla jaetaan toimialan 

kustannukset maksuosuuksille. Kokonaisennuste jaetaan laskennallisesti jäsenkunnille – ei tehdä jäsenkuntakohtaista 

laskentaa ennusteesta. Kuntayhtymästä saatujen näkemyksien mukaan ei ole järkevää antaa ennustetta joka kuukausi 

etenkään alkuvuonna, jolloin myös luotettavuus on heikompi.

Perussopimus 25 § • Yhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset 

palvelut sopimusten perusteella talousarvioon 

sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta 

perittävien maksujen määrää voitalousarviovuoden 

aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan kanssa siitä 

erikseen sovita. 

• Toiminnassa ja palvelutarpeessa tapahtuvien 

olennaisten muutosten johdosta palvelusopimuksiin 

voidaan tehdä talousarviovuoden aikana molempien 

osapuolten hyväksymiä muutoksia. 

• Jos palvelusopimuksen toteuttamisessa on 

nähtävissä, että on syntymässä merkittävää 

poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen 

nähden, on yhtymän järjestettävä jäsenkunnan 

kanssa viipymättä neuvottelu palvelusopimuksen 

mahdollisesta tarkistamisesta. 

• Ensisijaisena tavoitteena on, että mahdolliset 

ylitykset ja alitukset voidaan tasata 

palvelusopimusvuoden aikana. 

• Palvelusopimuksen mukaan, mikäli  Lahden kaupungin maksuosuus uhkaa ylittyä, yhtymä aloittaa välittömästi 

toiminnalliset muutokset, joilla varmistetaan, että palvelusopimuksen mukaisessa maksuosuudessa (354 000 000 €) 

pysytään. 

• Kuntien maksuosuuksista on neuvoteltu loka-marraskuussa niiden kuntien kanssa, joilla on ollut näkyvissä talousarvion 

ylitysuhka syyskuun ennusteen perusteella. Vuoden 2018 kuntakohtaisten palvelusopimusten tarkistamisesta on käyty 

perussopimuksen 25 §:n mukaiset neuvottelut seitsemän kunnan kanssa vuotta 2019 koskevien neuvottelujen 

yhteydessä.  Neuvotteluissa vuoden 2018 maksuosuuksia on sovittu tarkistettavaksi päätöksessä esitetyllä tavalla 

(hallitus 19.11.2018 § 168). Epäselväksi jäi, riittääkö neuvottelujen tuloksen tuominen tiedoksi, vai tulisiko hallituksen 

päättää ja omalta osaltaan kuntayhtymän puolesta hyväksyä neuvottelujen tulos.

• Lahden kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 hyväksynyt osana vuoden 2018 talousarviomuutosta määrärahavarauksen 

365 300 000 euroa.

• Muutostalousarvio 2 on hyväksytty 28.5.2018, sillä ei ollut vaikutuksia kuntayhtymän käyttötalouteen.

• Muutostalousarvio 3 hyväksyttiin 19.11.2018. MTA III lisäsi jäsenkuntien maksuosuuksia 14,5 M€ suhteessa MTA I:een. 

Lisäyksestä 7,4 M€ on yhteisiä kustannuksia, jotka vyörytetään kirjanpidossa kaikille toiminnoille. Lahden kaupungin 

maksuosuus arvioitiin olevan 365,3 M€ (58,8 % koko yhtymästä). MTA III lisäsi Lahden maksuosuuksia 11,3 M€ suhteessa 

MTA I:een.
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LIITE 1

TALOUSARVIOMUUTOKSET TOIMIALOITTAIN

Terveys- ja sairaanhoidon toimiala MTA2 Muutos MTA3 Yhtymän johto MTA2 Muutos MTA3

Toimintatuotot 43094 262 43356 Toimintatuotot 614941 12 150 627091

Toimintakulut -265552 -4 529 -270081 Toimintakulut -2300 -529 -2829

Sisäiset erät -39007 -3 565 -42572 Sisäiset erät 1655 1 730 3385

TOIMINTAKATE -261 465 -7 832 -269 297 TOIMINTAKATE 614 296 13 351 627 647

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -549 0 549

VUOSIKATE -261 465 -7 832 -269 297 VUOSIKATE 613 747 13 351 628 196

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3788 123 -3665 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 -2 -7

TILIKAUDEN TULOS -257 677 -7 709 -272 962 TILIKAUDEN TULOS 613 741 13 349 627 091

VARAUSTEN LISÄYS 0 0 0 VARAUSTEN LISÄYS 521 0 521

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -257 677 -7 709 -272 962 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 614 262 13 349 627 612

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus MTA2 Muutos MTA3 Strategia- ja tukipalvelut MTA2 Muutos MTA3

Toimintatuotot 36162 1 503 37664 Toimintatuotot 10481 -30 10452

Toimintakulut -187769 -1 348 -189117 Toimintakulut -67134 -6 429 -73563

Sisäiset erät -12763 -1 798 -14562 Sisäiset erät 65326 5 711 71036

TOIMINTAKATE -164 370 -1 643 -166 015 TOIMINTAKATE 8 673 -748 7 925

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE -164 370 -1 643 -166 015 VUOSIKATE 8 673 -748 7 925

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -320 0 -320 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8333 408 -7925

TILIKAUDEN TULOS -164 690 -1 643 -166 335 TILIKAUDEN TULOS 340 -340 0

VARAUSTEN LISÄYS 0 VARAUSTEN LISÄYS 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -164 690 -1 643 -166 335 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 340 -340 0

Perhe- ja sosiaalipalvelut MTA2 Muutos MTA3

Toimintatuotot 15792 241 16034

Toimintakulut -183555 -623 -184178

Sisäiset erät -15037 -2 050 -17088

TOIMINTAKATE -182 800 -2 432 -185 232

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE -182 800 -2 432 -185 232

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99 17 -82

TILIKAUDEN TULOS -182 899 -2 415 -185 314

VARAUSTEN LISÄYS 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -182 899 -2 415 -185 314

33 %

10 %

5 %0 %
4 %

48 %

Toimialan suhteellinen osuus toimintamenojen muutoksesta

Terveys- ja sairaanhoito

Ikääntyneiden palvelut ja
kuntoutus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Ympäristöterveyskeskus

Yhtymän johto
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MUUTOSTALOUSARVION VAIKUTUKSET KUNTIEN SUHTEELLISIIN OSUUKSIIN
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Kuntien suhteelliset osuudet maksuosuuksista

 Lahden suhteellinen osuus toimialojen kustannuksista on kasvanut ensihoitokeskusta 

lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla.

ESH Päivystyskeskus Ensihoitokeskus Peruspalvelut Kaikki yhteensä

MTA 1 MTA 3 MTA 1 MTA 3 MTA 1 MTA 3 MTA 1 MTA 3 MTA 1 MTA 3

Asikkala 3,9 % 4,0 % 3,7 % 3,7 % 6,2 % 6,0 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % 4,5 %

Hartola 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 3,0 % 3,0 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 2,0 %

Heinola 9,6 % 9,3 % 6,2 % 5,7 % 11,7 % 11,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 3,8 %

Hollola 11,0 % 10,6 % 11,2 % 11,1 % 8,0 % 7,9 % 12,1 % 11,6 % 11,6 % 11,1 %

Iitti 3,3 % 3,4 % 2,8 % 3,3 % 5,5 % 6,0 % 4,1 % 4,4 % 3,8 % 4,0 %

Kärkölä 2,2 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % 1,9 % 1,1 % 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,4 %

Lahti 56,0 % 56,8 % 61,5 % 62,0 % 45,0 % 45,0 % 60,2 % 60,9 % 58,4 % 59,1 %

Myrskylä 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

Orimattila 7,3 % 7,1 % 6,8 % 6,5 % 7,2 % 7,7 % 8,9 % 8,7 % 8,3 % 8,1 %

Padasjoki 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 2,9 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 2,2 % 2,0 %

Pukkila 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 %

Sysmä 1,9 % 2,0 % 1,4 % 1,4 % 6,9 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 %
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(1/2)

PERUSSOPIMUS

 25 § Palvelusopimusten mukaiset maksut (jatkuu)

• Jäsenkunta maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut kuitenkin siten, että erityisen 

suurten kustannusten tasaamiseksi sovelletaan kulloinkin voimassaolevia säännöksiä 

kustannusten tasausjärjestelmästä.

• Palvelusopimuksiin perustuvien ennakkomaksujen perusteena ovat kunnan 

asukkaiden ennakoidut palvelujen käytöstä aiheutuvat suoritteet.

• Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelusopimusten 

mukaiset palvelujen hinnoitteluperusteet ja siten talousarviovuonna yhtymän 

käytettävissä olevat tulot. Hallitus vahvistaa vuosittain käytössä olevat 

yhtymävaltuuston hyväksymien hinnoitteluperusteiden mukaisesti määräytyvät 

hinnat.

• Yhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten 

perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta 

perittävien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei 

jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita.

• Toiminnassa ja palvelutarpeessa tapahtuvien olennaisten muutosten johdosta 

palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana molempien osapuolten 

hyväksymiä muutoksia. Jos palvelusopimuksen toteuttamisessa on nähtävissä, että 

on syntymässä merkittävää poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen nähden, 

on yhtymän järjestettävä jäsenkunnan kanssa viipymättä neuvottelu 

palvelusopimuksen mahdollisesta tarkistamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on, että 

mahdolliset ylitykset ja alitukset voidaan tasata palvelusopimusvuoden aikana. 

Niistä asiakaspalveluista, jotka yhtymä on hankkinut muilta palveluiden tuottajilta, 

peritään palvelumaksuna palvelun tuottajalle maksetun korvauksen määrä lisättynä 

yhtymän niistä maksamilla sosiaalivakuutusmaksuilla, ottaen kuitenkin huomioon 

edellä mainittu hoitokustannusten tasaus.

• Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen tai korvausinvestointeihin 

varautuminen edellyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä 

palvelusuoritteiden hinnoittelussa, voidaan se toteuttaa yhtymävaltuuston 

päätöksellä. Ennen kuin päätös tehdään toimenpiteen vaikutuksesta 

palvelusuoritteiden yksikköhintoihin, neuvotellaan jäsenkuntien kanssa 

palvelusopimusten teon yhteydessä.

PERUSSOPIMUS

 21 § Palvelusopimukset

• Palvelut ovat jäsenkuntien kesken perustasoltaan yhtäläiset ja ne laskutetaan 

yhtenäisillä suoritehinnoilla. Kunta voi halutessaan sopia yhtymän kanssa 

peruslaatua korkeammasta laatutasosta, jolloin myös kunnan 25 §:n mukainen 

maksuosuus vastaa syntyneitä lisäkustannuksia.

 22 § Talousarvio ja –suunnitelma, seuranta ja raportointi 

• Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään yhtymän toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet. Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin 

palvelusopimuksiin. 

• Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten 

tekemiseen yhtymän toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Hallituksen 

hyväksyttyä ehdotuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja –

suunnitelmaksi tai sen muuttamiseksi se on lähetettävä viivytyksettä jäsenkunnille 

tiedoksi.

• Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä 

muutoksia. Muutokset on viipymättä vietävä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 

hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

• Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla 

todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.

• Yhtymähallitus raportoi kuukauden välein jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja 

talouden toteutumisesta jäsenkunnille.

 25 § Palvelusopimusten mukaiset maksut

• Yhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta palvelusopimusten mukaisesti 

perittävillä maksuosuuksilla ja asiakkailta perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla 

tuloilla.

• Jäsenkunta maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut yhtenäisillä suoritehinnoilla. 

Jäsenkunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kotikuntalain (201/94) 

mukainen kotipaikka jäsenkunnassa.

• Yhteisten palveluiden kustannukset vyörytetään osaksi palvelujen suoritehintoja.
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Liite 1 (2/2)

PERUSSOPIMUS, MUITA KOMMENTTEJA

 20 § Omistajaohjaus

• Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan 

kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita 

koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 

palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen 

käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

• Toimitusjohtajan ja muutosjohtajan työskentelyn tukena erityisesti yhtymän 

taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien 

kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta. Tällä pyritään varmistamaan 

peruskuntien tehtävien yhteensovittaminen yhtymän palvelujen kanssa.

PERUSSOPIMUS

 26 § Erityismaksuosuudet

• Potilasvakuutuksesta  johtuvat varainhoitovuoden menot ja ne yksittäisen potilaan 

hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet palvelumaksut, jotka ylittävät 

yhtymävaltuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän, katetaan jäsenkunnilta 

kannettavilla erityismaksuosuuksilla.

• Enimmäismäärässä otetaan huomioon sekä yhtymän omissa toimintayksiköissä 

annetusta että kuntayhtymän muille palveluiden tuottajille korvaamasta hoidosta 

aiheutuneet palvelumaksut.

• Erityismaksuosuus määrätään jakamalla 1 momentissa tarkoitettu 

erityismaksuosuuksilla katettava määrä jäsenkuntien maksettavaksi niiden 31.12 

asukaslukujen suhteessa.

• Erityismaksuosuus peritään jäsenkunnilta kuukauden kuluessa tilinpäätöksen 

hyväksymisestä. Siitä voidaan yhtymävaltuuston päätöksellä periä ennakoita. 

 27 § Investointien pääomarahoitus

• Yhtymän investoinnit voidaan  yhtymävaltuuston päättämällä tavalla rahoittaa 

peruspääomaa korottamalla tai vieraalla pääomalla tai investointiavustuksella. 

Investointien pääomarahoitus eritellään toimialakohtaisesti.

• Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääomanehtoisen sijoituksen tai 

jäsenkuntalainan ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. Jäsenkunnalta 

perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen 

merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.
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JÄSENKUNTALASKUTUS 2018
VALTUUSTO 13.12.2018 § 24

Jäsenkuntien palvelulaskutuksen ennakkolaskutus

• Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien palvelulaskutus tilivuoden aikana 

toteutetaan yhtymässä ennakkolaskutuksena. 

• Ennakko laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Kuntakohtaisen ennakon suuruus 

perustuu palvelusopimuksiin ja määräytyy talousarviossa 2018 esitettyjen 

toimialakohtaisten maksuosuusarvioiden perusteella. Ennakkolaskutuksen ja 

todellisten käytöstä aiheutuvien kustannusten tasapainoa seurataan. 

• Lopullisia maksuosuuksia määrättäessä kuntakohtainen jako toteutetaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tarvittaessa kuntien kanssa käydään 

perussopimuksen 25 §:n mukaisesti neuvotteluja palvelusopimusten muuttamisesta.

Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen maksuosuudet

• Erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä jäsenkuntien palvelukäytön seuranta 

tilikauden aikana perustuu 

– hinnaston mukaiseen palveluiden käyttöön sekä 

– toteutuneisiin asiakaspalveluiden ostoihin. 

• Lopullinen jäsenkunnan maksuosuus muodostuu hinnaston mukaisesta palvelujen 

käytön kustannuksesta ja toteutuneista asiakaspalveluiden ostoista. 

• Mikäli hinnaston mukainen laskutus johtaisi ylijäämäiseen tai alijäämäiseen 

tulokseen, lasketaan jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet hinnaston mukaisen 

palvelujen käytön suhteessa.

Erityismaksuosuudet

• Potilasvahinkovakuutuksesta johtuvat tilikauden menot ja ne yksittäisen potilaan 

hoidosta kalenterivuoden aikana kertyneet palvelumaksut, jotka ylittävät 

valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän (ns. kalliin hoidon 

tasausjärjestelmä), katetaan jäsenkunnilta kannettavilla erityismaksuosuuksilla.  

Erityismaksuosuudet kohdistetaan jäsenkunnille kapitaatioperusteisesti.

– Vuonna 2018 poikkeuksellisen korkeiden potilaskohtaisten hoitokustannusten 

enimmäismäärä 80 000 euroa (valtuusto (11.12.2018).

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuudet

• Sosiaali- ja perusterveydenhuollon nettokustannuksia seurataan Numerus-ohjelman 

(entinen Kuntamaisema) avulla. Kuntamaisemassa kustannuspaikan kustannukset 

ryhmitellään palvelupaketteihin ja niiden alaryhmiin. Kustannuspaikan kustannukset 

kohdistetaan kunnille 1) suoritteiden suhteessa tai 2) läpilaskutuksena. 

• Kustannuspaikka, jolle kustannukset ja suoritteet kohdistetaan, on esim. yksittäinen 

palvelutalo tai kotihoitoalue. Jos kyseessä on ns. läpilaskutettava erä 

(asiakaspalveluiden ostot ja avustukset), kohdistetaan kustannus suoraan ostolaskun 

tiliöinnissä oikealle kunnalle hoitoa saavan asiakkaan kotikunnan mukaan. 

Numeruksessa määrittelyt ohjaavat nämä kustannukset suoraan oikealle kunnalle. 

Joidenkin tulo- ja kustannuserien osalta joudutaan käyttämään poikkeavia 

jakoperiaatteita. 

Apuvälineiden kuntalaskutus

• lainattavien apuvälineiden osalta käytössä apuvälineiden lainausmaksut (sama essh

ja pth). Omaksi annettavat apuvälineet läpilaskutetaan todellisen hankintahinnan 

mukaisesti.

Ensihoidon maksuosuudet

• Ensihoidon osalta lopulliset maksuosuudet muodostuvat siten, että 15 % 

kustannuksista jaetaan kapitaation mukaan ja 85 % ensihoidon yksikön ensisijaisen 

sijoituspaikan mukaan. Pääasiassa siirtokuljetustehtäviä suorittavia yksiköitä ei 

kohdisteta yksittäiselle kunnalle vaan niiden kustannukset jaetaan kaikille kunnille 

edellä mainitussa suhteessa. Ensihoidon yksiköiden erilaiset palvelutasot 

huomioidaan painokertoimilla, jotka ovat seuraavat; • 12h auto = 1 • 24h auto = 2 • 

EVA-auto = 0,5 Ensihoidon kuljetuksista saadut Kela-korvaukset kohdistetaan 

tehtävän tapahtumapaikan osoitteen mukaisesti jäsenkunnille. Joidenkin 

jäsenkuntien kesken on erikseen sovittuja kustannusjakoperiaatteita johtuen siitä, 

että kaikissa kunnissa ei ole sijoitettuna ensihoitoyksikköä vaan viereiseen kuntaan 

sijoitettuyksikkö palvelee laajempaa aluetta

Ympäristöterveyshuolto 

• Palvelunkäyttöä jäsenkunnittain seurataan toteutuneiden suoritteiden ja hinnaston 

mukaisesti. Mikäli hinnaston mukainen laskutus johtaisi ylijäämäiseen tai 

alijäämäiseen tulokseen, lasketaan jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet hinnaston 

mukaisen palvelujen käytön suhteessa. 

43



4 HELMIKUUTA 2019|RAPORTTI |SOTE-KUSTANNUSTEN KEHITYKSEN ARVIOINTI

LIITE 3

KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT HINNASTOT

Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen sekä ympäristöterveyshuollon vuoden 2018 

palveluhinnastot (hallitus 11.12.2017 § 343)

• Hinnaston osoittamia yksikköhintoja käytetään esimerkiksi vakuutusyhtiö- ja 

ulkokuntalaskutukseen. Jäsenkuntalaskutuksessa suoriteperusteista laskutusta ei 

sellaisenaan sovelleta, mutta hinnaston perusteella muodostetaan painotettu 

jäsenkuntakohtainen kokonaislaskutus. 

• Erikoissairaanhoidon tuotelaskennassa on hyödynnetty Ecomed KPP –ohjelmaa. 

Somaattisen vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian hinnoittelu perustuu DRG-

tuotteisiin. Samaa DRG-hintaa käytetään erikoisalasta riippumatta. 

• DRG-ryhmien hinnat määräytyvät oman tuotannon perusteella lasketuista 

keskikustannuksista ja harvinaisissa hoidoissa käyttäen yliopistosairaaloiden DRG-

painokertoimia.

• Erikoissairaanhoidon somaattisten ja psykiatristen poliklinikkakäyntien sekä 

päivystyksen hinnoittelu perustuu käyntikohtaisiin käyntiryhmähintoihin.

• Psykiatrian vuodeosastohoito, päivystysosastohoito sekä hengityshalvaushoito 

hinnoitellaan hoitopäivähinnoin.

• Apuvälineiden kuntalaskutuksessa on lainattavien apuvälineiden osalta käytössä 

apuvälineiden lainausmaksut. 

• Omaksi annettavat apuvälineet läpilaskutetaan todellisen hankintahinnan 

mukaisesti. 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden vuoden 2018 palveluhinnasto (hallitus 

22.1.2018 § 8)

• Hinnaston osoittamia yksikköhintoja käytetään esimerkiksi vakuutusyhtiö- ja 

ulkokuntalaskutukseen. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 

jäsenkuntalaskutuksessa hinnastoa ei sovelleta. 

• Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut hinnoitellaan pääosin asiakaskontaktien ja 

hoito- /asumisvuorokausien perusteella.

• Asiakaskontaktit ovat käyntejä, kotikäyntejä, sähköistä asiointia, 

ryhmäkäyntejä, verkostoneuvotteluja, toimintapäiviä ja päätöksiä, joiden hinnat 

määräytyvät oman tuotannon perusteella lasketuista keskikustannuksista. 

Asiakaskontakteissa keskihinnat ovat samat jäsenkunnasta tai yksiköstä 

riippumatta. Hoito-/asumisvuorokausissa hinnat määräytyvät oman tuotannon 

perusteella lasketuista yksikkökohtaisista kustannuksista. 
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STRATEGIA- JA TUKIPALVELUIDEN JA YHTYMÄN JOHDON VYÖRYTYSPERUSTEET

Perussopimuksen 25 §:n mukaan yhteisten palveluiden kustannukset vyörytetään osaksi 

palvelujen suoritehintoja.

Vuonna 2018 käytetyt yhtymän johdon sekä strategia- ja tukipalveluiden tulosalueiden 

pääasialliset vyörytysperusteet. 

Yhtymän johto MTA2017 ulkoiset toimintakulut

Stratun johto MTA2017 ulkoiset toimintakulut

Tukipalvelujen hallinto MTA2017 ulkoiset toimintakulut

Toimistopalvelut Työpanokset+henkilöstön määrä

Hankintapalvelut Tilausrivien lkm

Kunnossapitopalvelut Sairaalassa toimiville yksiköille painotetut neliöt

Kiinteistöpalvelut Sairaalassa toimiville yksiköille painotetut neliöt + henkilöstön määrä

Välinehuoltopalvelut Välinehuollon työpanos+instrumentit

Rahoituskulut Sairaalassa toimiville yksiköille painotetut neliöt

Henkilöstö Henkilöstön määrä

Talous MTA2017 ulkoiset toimintakulut

Asiakasjärjestelmät Työasemien lkm
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Havainnot

Asiakasjärjestelmien vyörytysperiaatteena on käytetty työasemien lukumäärää 

(tarkasteluhetkellä 5168 työasemaa).

Tarkastushetkellä talouden toteumaluvuissa näkyvät alkuperäisen talousarvion 

mukaiset summat (=nettorahoitustarve = toimintatuotot-toimintakustannukset (sis

poistot). Asiakasjärjestelmien nettorahoitustarve on jaettu kunkin kustannuspaikan 

suhteellisen laitemäärän mukaan ja koko vuoden nettorahoitustarve/vyörytykset on 

jaettu kuukausittaisiksi tasaeriksi. Kustannuspaikolle on laskettu niiden suhteellinen 

osuus talousarvion mukaisesta asiakasjärjestelmien nettorahoitustarpeesta niiden 

suhteellisen laitemäärän mukaan.

Kun 2018 luvut varmistuvat, lasketaan toteutunut nettorahoitustarve, jonka 

perusteella lasketaan samalla jakoperusteella kunkin kustannuspaikan osuus 

alkuperäisen talousarvion ja toteutuneiden lukujen erotuksesta

Varsinainen laskenta tehdään manuaalisesti Excel- taulukossa 

Laskennan perusteella tehdään tositteet vyörytyksistä.

Vyörytysperusteena oleva laitemäärä on tullut kolmen organisaation omista 

laitetiedoista ja käynnissä olevasta laitteiden inventaarista (laiterekisterin 

päivittäminen). Kolmen organisaation kustannuspaikkakohtaiset tiedot laitemääristä 

ja ne on konvertoitu nykyisiksi SAP- kustannuspaikoiksi. Tässä on ollut mukana myös 

manuaalista ja yksikkökohtaista tarkempaa selvitystä tarvittaessa. 

Varmennustoimenpiteet:

Pyydetty kustannuspaikkakohtaiset tiedot nettokustannuksen jakoperusteena 

käytetyistä laitemääristä, ei ole saatu. ICT-kustannusten jakautumista 

kustannuspaikoille vyörytysperusteiden mukaisesti työasemien lukumäärän perusteella 

ei ole voitu varmentaa.

LIITE 4

STRATEGIA- JA TUKIPALVELUIDEN JA YHTYMÄN JOHDON VYÖRYTYSPERUSTEET
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LIITE 5

POIKKEAVAT JAKOPERUSTEET

Poikkeavat jakoperusteet

Yhtymävaltuuston päätöksen 13.12.2018 § 24 mukaan joidenkin tulo- ja kustannuserien 

osalta joudutaan käyttämään poikkeavia jakoperiaatteita. Poikkeavat jakoperusteet on 

muodostettu yhtymän ja toimialojen johdon toimesta. Kyseiset perusteet on esitetty 

oikealla näkyvässä taulukossa.

Vuonna 2018 on marraskuun lopun tilanteessa poikkeavien jakoperusteiden kautta 

käsitellyt kustannukset olivat yhteensä noin 1,75 M, joista Lahden osuus oli 0,82 M€ (47%)

Arvioinnin yhteydessä on varmistettu, että poikkeavat jakoperusteet on syötetty 

järjestelmään. 
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Kustannuspaikka Poikkeus ja perustelu

Toteutunut 

nettokustannus 

11/2018

Lahden osuus 

EUR

Lahden 

osuus %

KP 200232106
Aikuissosiaalityö, sosiaalinen 

luototus
Läpilaskutus kokonaan Lahdelle, koska sosiaalista 102 817,77 102 817,77 100 %

TY 20022370, KP 200223700
Hoito- ja hoivapalvelut, 

päivätoiminta

Kävijämäärien otannan suhteessa (ei tilastoida 

säännönmukaisesti järjestelmään)
354 271,83 141 708,74 40 %

KP 20022400 Hoito- ja hoivapalvelut, laitoshoito 

Vuonna 2017 lopetettujen vuodeosastojen vuokrat. 

Toimintoalueittan ko. kunnille (Asikkala, Iitti, 

Padasjoki, Lahti). Lahdelle Tili 482000 rakennusten 

vuokrat + toimintoalue O398. Kaikki muut kulut 

vyörytetään sairaalapalvelujen yksiköille

654 926,14 153 750,85 23 %

KP 200234220 
Vammaispalvelut, 

kehitysvammaisten asumispalvelut

Perhehoidon palkkiota saavien asiakkaiden 

kotikuntien suhteessa
502 650,02 322 871,78 64 %

KP 200217150
Palvelusetelikokeilu, 

vastaanottopalvelut

Ilmoitetut eurot; lasketaan kokeiluun osallistuvien 

asiakkaiden kapitaatioluokan perusteella. 

Kohdistuu jäsenkunnille asiakkaan kotikunnan 

mukaan. Koskee pilotin omavastuuosuutta.

142 176,70 96 666,03 68 %

1 756 842,46 817 815,17 47 %
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LIITE 6

MUUTOKSET JAKOPERUSTEISSA VUONNA 2018
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Muutos Vaikutus Lahden 

kustannusosuuteen €

Asiakasohjausyksikkö Siirin jakoperuste prosentuaalisesta jaosta 

käyntiperusteiseksi

+ 187 658

Gerontologisen sosiaalityön jakoperuste prosentuaalisesta jaosta 

käyntiperusteiseksi

+ 25 261

Päivätoimintayksiköiden jakoperusteen (% kävijämäärien otannasta) 

suhteellisten osuuksien muutos

+ 2 976

Yhteensä + 215 895

Numeruksessa tehdyt jakoperusteiden muutokset

Vuoden 2018 aikana on dokumentoitu 36 muutosta Numeruksen kuntajakoperusteisiin 

ja/tai jakosääntöihin (yksi muutos voi koskettaa yhtä tai useampaa 

kustannuspaikkaa/tulosyksikkö). Muutokset on hyväksytetty toimialoilla ja 

talousjohdossa, sekä dokumentoitu kuukausittain. Karkeasti luokiteltuna muutokset ovat 

perustuneet esim. seuraaviin syihin:

• Palveluluokan muutokseen liittyviä jakoperusteiden muutoksia (esim. 17.4.2018, 

geriatrinen keskus erikoissairaanhoidosta hoito- ja hoivapalveluihin).

• Jakosäännön muutokset ja tarkennukset (esim. 13.4.2018, Tesa:n toimialajohdon 

kustannusten jakoprosentin muutos esh:n ja peruspalveluiden kustannuspaikkojen 

välillä)

• Lisätty uusia palvelunkohdistussääntöjä (esim. 30.4.3018, asumispalveluiden 

yhteiskustannukset tehostetun palveluasumisen hoitopäivien suhteessa)

• Lisätty uusia tulosyksiköitä, muutettu nimiä uuden rakenteen mukaiseksi (esim. 

3.5.2018 muutokset)

• Korjattu taulukon jakosääntöjä (oikein Numeruksessa) (esim. 30.4.2018, korjaukset)

ESIMERKKI

Lokakuun raportoinnin yhteydessä on päätetty muuttaa seuraavia kustannusjakoperusteita
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LIITE 7

LÄPILASKUTETTAVAT ERÄT, OSTOLASKUTARKASTUS

Valtuuston päätöksen 13.12.2018 § 24 mukaan, jos kyseessä on ns. läpilaskutettava erä 

(asiakaspalveluiden ostot ja avustukset), kohdistetaan kustannus suoraan ostolaskun 

tiliöinnissä oikealle kunnalle hoitoa saavan asiakkaan kotikunnan mukaan. Numeruksessa 

määrittelyt ohjaavat nämä kustannukset suoraan oikealle kunnalle. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän läpilaskutus käsitellään Numeruksessa seuraavasti:

• Rakennetaulukkoon on merkitty kustannuspaikat, jotka läpilaskutetaan kokonaan.

• Läpilaskutettavien tilien eurot siirretään läpilaskutettavien ryhmään. Eurot jaetaan 

kunnille toimintoaluekoodien mukaan. Näille kustannuspaikoille jää myös muita 

euroja, jotka jaetaan kunnille muiden jakokriteereiden mukaan, esim. käyntien 

määrällä.

• Toimialoilla on käytössä Effector-ohjelma, jolla automaattisesti yhdistellään 

väestörekisteri- ja maksusitoumustiedot laskun tietoihin.

Tarkastuksen toteutus

Tässä toimeksiannossa saatujen havaintojen pohjalta rajattiin ostolaskujen 

pistokoetarkastus psykososiaalisten sekä lastensuojelun ostopalveluiden läpilaskutuksen 

(tili 430000 asiakaspalvelujen ostot) varmentamiseen. Tarkastuksen tavoitteena oli 

varmentaa pistokokeellisesti, että

• Kustannuspaikalle kirjatut laskut kuuluvat ko. kustannuspaikalle

• Lahden kaupungin toimintoaluekoodille (kuntakoodille) kirjatut laskut kuuluvat Lahden 

kaupungille

• Varmentaa että koodittomat laskut eivät muodosta riskiä kuntakohtaisen 

kustannuksen oikeellisudelle
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Tarkastuksen havainnot ja suositukset

Tarkastuksessa ei havaittu olennaisia virheitä. 

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin kaksi Lahden kaupungille kuuluvaa laskua (yht. 50 

425,20 euroa), jotka oli tiliöity ilman toimintoaluekoodia. Toimintoaluekoodi oli 

marraskuussa 2018 korjattu muistiotositteella Lahden kaupungin koodiksi O398.


