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Työryhmän havainnot vuosilta 2013-2014
Kela-tulot
• Yhtymän kirjanpidossa olevat Kela-tulot on kohdistettu jäsenkunnille
• Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:n ajamien ajojen Kela-tulot ovat kuuluneet palvelusopimuksen

perusteella palveluntuottajalle, eivätkä ne siten ole olleet yhtymän kirjanpidossa ja mukana
maksuosuuslaskennassa.

• Yhtymällä ei ole ollut tiedossa yksityiset palveluntuottajan saamien Kela-tulojen määrä

Ensihoidon yksikön ensisijaiseen sijaintipaikkaan ja valmiuteen perustuvat kuntakohtaiset
prosenttiosuudet
• osuuksia ei ole päivitetty vuosittain autojen todellisen sijainnin mukaan.
• 3.12.2012 valtuuston päätöksessä olevissa prosenteissa on jälkilaskennan perusteella soviteltu

edellä mainittua erilaista Kela-tulojen käsittelyä.



Työryhmän havainnot vuosilta 2013-2014
• Siirtokuljetusyksiköiden tulot ja kulut kirjattu vuosina 2013-2014 omalle vastuuyksikölle

• Tulos vuonna 2013 noin -78 000 euroa ja vuonna 2014 noin 393 000 euroa.

• Työryhmä pyysi Hartola-Sysmä Sairaankuljetukselta tiedot vuosien 2013 ja 2014 Kela-tuloista

• Suoritettiin jälkilaskenta;  simuloitiin tilannetta, jossa
• yksityisen palveluntuottajan Kela-tulot olisivat tulleet yhtymän kirjanpitoon ja
• laskettiin sijaintipaikkaan perustuvat kertoimet autojen todellisen sijainnin mukaisesti.

=> jälkilaskennan perusteella on perusteltua oikaista maksuosuuslaskentaa takautuvasti.

• Huomioitava, että yksityisen palveluntuottajan Kela-tulojen määrä perustuu palveluntuottajan
ilmoitukseen ja että ne eivät ole todennettavissa yhtymän kirjanpidosta tai muusta järjestelmästä.



Vuodet 2013-2014, yhtymän esitys
Maksuosuudet oikaistaan takautuvasti siten, että

• kuntakohtaiset autojen sijaintiin perustuvat %-osuudet lasketaan todelliseen autojen sijaintiin
perustuen

• siirtokuljetusyksiköt käsitellään yhteisenä kustannuksena ja resurssina

• bruttokustannusten laskennassa ja Kela-tulojen kohdentamisessa huomioidaan Hartola-Sysmä
Sairaankuljetus Oy:n ilmoittamat Kela-tulot ikään kuin ne olisivat olleet yhtymän tuloa ja yhtymän
kirjanpidossa. On kuitenkin huomattava, että nämä perustuvat yhtiön ilmoitukseen, eivätkä ole
todennettavissa yhtymän kirjanpidosta tai muista tietojärjestelmistä.



Työryhmän havainnot vuosilta 2015-2016
• Kela-tulot

• Valtuuston 20.4.15 § 43 on todettu, että Kela-tulojen kuntakohtaisesta kohdistamisesta
luovutaan.

• Maksuosuuslaskennassa Kela-tulot on kuitenkin edelleen kohdistettu jäsenkunnittain siltä
osin, kun yhtymä on voinut hakea Kela-tulot.

• Ensihoidon yksikön ensisijaiseen sijaintipaikkaan ja valmiuteen perustuvia kuntakohtaisia
prosenttiosuuksia ei ole päivitetty vuosittain autojen todellisen sijainnin mukaan.

• Valtuuston päätöksessä mainittuja muutosblokkeja ei ole huomioitu maksuosuuslaskennassa
Heinolan ja Iitin osalta.

• Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siirtokuljetusyksiköiden käsittelystä
maksuosuuslaskennassa.

• Kirjanpidossa siirtokuljetusyksiköiden tuloja ja kuluja ei ole eriytetty kyseisinä vuosina



Vuodet 2015-2016, yhtymän esitys
Maksuosuudet lasketaan uudelleen siten, että

• Kela-tuottojen kohdistaminen kunnittain puretaan valtuuston 20.4.2015 § 43 päätöksen
mukaisesti.

• kuntakohtaiset autojen sijaintiin perustuvat %-osuudet lasketaan uudelleen todelliseen autojen
sijaintiin perustuen

• Muutosblokit huomioidaan valtuuston 20.4.15 § 43 mukaisina

• Siirtokuljetusyksiköitä ei kohdisteta yksin millekään jäsenkunnalle vaan ne käsitellään yhteisenä
resurssina (valtuuston 20.4.2015 § 43; ”siirtokuljetusresurssi siirtynyt alueelliseksi resurssiksi ja
palvelee kaikkia kuntia tasapuolisesti”)



Vuosi 2017
Työryhmä ei käsitellyt vuoden 2017 laskentaa.

Vuoden 2017 maksuosuuslaskennassa
• autojen sijaintiin ja valmiuteen perustuvat painokertoimet on päivitetty autojen todellisen sijainnin

mukaisiksi.
• Kela-tulot on kohdistettu jäsenkunnittain vastoin valtuuston 20.4.2015 päätöstä.

Esitys, että maksuosuudet lasketaan uudelleen siten, että

• Kela-tuottojen kohdistaminen kunnittain puretaan valtuuston 20.4.2015 § 43 päätöksen
mukaisesti.



Muutos jäsenkunnittain 2013-2017
Ensihoitokeskuksen
maksuosuudet

Muutos €
2013

(toteuma vs
TP)

Muutos €
2014

(toteuma vs
TP)

Muutos €
2015

(toteuma vs
TP)

Muutos €
2016

(toteuma vs
TP)

Muutos €
2017

(toteuma vs
TP)

Muutos €
2013-2017

(toteuma vs
TP)

ASIKKALA 43 441 36 685 -42 570 -54 008 50 564 34 112
HARTOLA -26 644 -67 578 23 820 37 275 28 789 -4 338
HEINOLA 63 975 50 425 69 771 148 159 170 007 502 337
HOLLOLA 32 748 22 981 -120 876 -122 809 42 444 -145 512
IITTI 42 167 36 284 100 552 175 162 72 280 426 446
KÄRKÖLÄ -49 836 -52 485 -76 969 -91 153 22 951 -247 492
LAHTI 68 793 176 784 255 677 112 152 -507 045 106 361
MYRSKYLÄ -5 680 -7 235 -2 302 -17 322 24 225 -8 314
ORIMATTILA -40 145 -47 167 -94 988 -77 690 118 599 -141 391
PADASJOKI -55 615 -60 658 -75 803 -87 542 44 691 -234 927
PUKKILA -3 402 -5 300 -9 099 -11 685 14 137 -15 348
SYSMÄ -69 803 -82 737 -27 213 -10 538 -81 641 -271 933
Jäsenkunnat 1 0 0 0 0 1




