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Maksuosuuslaskenta 2018 
Jäsenkuntalaskutus toteutetaan teknisesti samoin kuin vuonna 2017;  

• ESH ja päivystys 

– oma tuotanto; hinnaston perusteella muodostetaan painotettu 

jäsenkuntakohtainen kokonaislaskutus 

– Asiakaspalveluiden ostot laskutetaan toteuman mukaan 

– Erityismaksuosuudet kohdistetaan kapitaation mukaan (kallis hoito + 

potilasvahinkovakuutus) 

• Ensihoito 

– 15 % kapitaatiota, 85 % ensihoidon yksiköiden ensisijaisen sijoituspaikan 

mukaan 

– Kelatulot kohdistetaan tehtävän tapahtumapaikan osoitteen mukaisesti.  

• YMP 

– hinnaston perusteella muodostetaan painotettu jäsenkuntakohtainen 

kokonaislaskutus.  

• Peruspalvelut  

– laskutetaan käyttäen Numerusta (oma palvelutuotanto + läpilaskutettavat erät) 
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Perustelut Numeruksen 

käyttöön 
• Tietojärjestelmät eivät vielä tue tuotteistuksen mukaisen 

jäsenkuntalaskutuksen toteuttamista 
– Manuaalista yhdistelytyötä kuukausittain olisi vielä enemmän kuin vuonna 2017 => virheriski 

huomattava 

• Laskentarakenne (tulosyksiköt, kustannuspaikat) ei tällä hetkellä tue 

tuotepohjaisen jäsenkuntalaskutuksen toteuttamista 
– Talousjärjestelmästä ei saa muodostettua raporttia läpilaskutettavista eristä ja niihin 

kohdistuvista tuloista jäsenkunnittain. Aikaisemmin läpilaskutukset oli eriytetty 

organisaatiossa omille kustannuspaikoille. 

– Sisäisen kaupan toteutuksessa ja organisaatiorakenteessa ei ole huomioitu tuotepohjaisen 

jäsenkuntalaskutuksen toteuttamista; kustannuspaikalla voi olla läpilaskutettavaa 

(=kohdistuu kunnalle) sekä sisäisiä eriä ja/tai henkilöstökuluja (=kohdistuu usealle kunnalle).  

• Peruspalveluiden tuotteiden kustannuslaskenta perustuu oletuksiin 

erityisesti suoritemäärien osalta. Hinnaston osuminen oikeaan? 

• Vuoden 2017 toteuma saadaan vertailutiedoksi jäsenkunnalle 
– Huomioitava, että kuukausitasolla vertailutietoa ei ole saatavissa ilman merkittäviä 

panostuksia vuoden 2017 datan korjaamiseen.  
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Parannukset verrattuna vuoteen 

2017 

• Suoritedata yhtenäistyy, kun sosiaaliefficat ja suurimmat 

potilastietojärjestelmät on yhdistetty vuoden 2018 alusta 

– Manuaaliset työvaiheet vähenevät ja virheriski tältä osin pienenee. Suoritteet 

ovat yhteismitallisia. 

• Yksi talousjärjestelmä, yhdet laskentatunnisteet.  

– Laadun varmistus perusdatassa huomattavasti helpompaa ja paremmin 

hallittavissa. 

• Ei isoa organisaatiomuutosta tiedossa kesken vuoden 
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Maksuosuuksien raportointi 2018 

• Ensimmäinen raportti toteuneista jäsenkuntakohtaisista 

maksuosuuksista annetaan tammi-maaliskuun tiedoista huhtikuun 

lopulla. 

– Koko vuoden ennuste jäsenkunnittain alkuvuonna sisältää 

epävarmuutta. Ensimmäisen ennusteen antamisajankohtaa vielä 

selvitetään yhtymässä.  

• Toteumana jäsenkuntaraportoinnissa 2017 ollut 

– ESH:n ja Akuutin osalta hinnaston mukainen palvelujen käyttö + 

toteutuneet asiakaspalveluiden ostot. 

– Peruspalvelut = toteutuneet nettokustannukset ja suoritteet 

– YMP = ennakoiden mukainen laskutus 

– Ensihoito = ennakoiden mukainen laskutus 

– Yhtymässä pohditaan, miten toteuman raportointia muutetaan vuonna 

2018 siten, että jäsenkunta voisi myös itse arvioida koko vuoden 

ennustetta. 
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Jäsenkuntakohtaisen ennusteen 

muodostuminen 
1. Organisaation mukaiset toimialat tekevät omat tulosennusteensa. 

2. Organisaation mukaisten toimialojen ennusteet jaetaan 

maksuosuuksien mukaisille ”vanhoille” toimialoille. 

– Tämä joudutaan tekemään, koska jäsenkunnat ostavat eri palveluita 

yhtymältä => tarvitaan näiden palvelukokonaisuuksien ennusteet. 

3. Maksuosuuden kokonaisennuste jaetaan jäsenkunnille 

toteutuneen palvelujen käytön suhteessa.  

– Esim. jos jollekin kunnalle alkuvuonna toteutunut erittäin kalliita 

asiakaspalveluostoja, heijastuu se koko vuoden ennusteeseen. 

Heilahtelut vähenevät loppuvuotta kohden. 

– Kalliin hoidon tasaus pyritään huomioimaan tilikauden aikana.  

 


