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Toimeksianto 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on pyytänyt professori Markku Pekuriselta perusteltua lausuntoa, 
onko kuntayhtymän tarpeen muuttaa peruspalvelujen jäsenkuntalaskutuksen periaatteita vuoden 2022 
alusta alkaen ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat olennaiset muutokset ja laskutuskäytän-
nön muuttamisen edellyttämät muutokset yhtymän tietotuotannossa.  

Peruspalvelujen jäsenkuntalaskutuksen nykytila 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä laskuttaa jäsenkunniltaan peruspalvelujen1 omasta toiminnasta ai-
heutuvat nettokustannukset kuntien asukkaiden käyntimäärien ja hoitopäivien suhteessa. Toteutuneet net-
tokustannukset jaetaan jäsenkunnille Numerus-ohjelmalla (ent. Kuntamaisema) palvelusta riippuen, yk-
sikkö-, osasto- tai aluekohtaisten tai koko kuntayhtymän suoritemäärien suhteessa. Läpilaskutettavat kus-
tannuserät (asiakaspalvelujen ostot ja avustukset) kohdistetaan suoraan asiakkaan kotikunnalle.  

Kuntayhtymällä on käytössä koko sen toiminnan kattava laaja palveluhinnasto (ml. peruspalvelut). Muiden 
kuin jäsenkuntien asukkaiden käyttämien peruspalvelujen palvelulaskutus toteutetaan palveluhinnaston 
mukaan. 

Tilintarkastusyhteisö BDO:n toteuttaman erillistarkastuksen2 mukaan kuntayhtymän jäsenkuntalaskutus ei 
perustu yhtenäiseen suoritehinnoitteluun, mutta kuntakohtainen maksuosuus määräytyy olennaisilta osil-
taan aiheuttamisperiaatteen mukaan.  

Syksyllä 2019 hyväksytyn kuntayhtymän perussopimuksen mukaan vuoden 2022 alusta jäsenkuntalaskutus 
ja lopulliset peruspalvelujen oman toiminnan maksuosuudet (pl. ensihoito) perustuvat ennalta hyväksyt-
tyyn hinnastoon. Siten vuodesta 2022 alkaen jäsenkunnan maksuosuus määräytyisi asukkaiden käyttämien 
palvelujen määrien ja niiden yksikköhintojen perusteella. Peruspalvelujen jäsenkuntalaskutuksessa siirryt-
täisiin käyttämään ulkokuntalaskutuksessa sovellettavan kaltaista palveluhinnastoa.   

Hinnaston mukainen jäsenkuntalaskutus (- koelaskutus) 

Peruspalvelujen hinnaston mukaiseen laskutukseen siirtymisen vaikutuksia jäsenkunnille on pilotoitu hyvin-
vointikuntayhtymässä vuoden 2020 tammi-elokuun3 käyttötietojen perusteella. Tavoitteena on ollut selvit-
tää laskutusperusteen muutoksen todennäköisiä vaikutuksia kuntien maksuosuuksiin, muutoksen edellyttä-
miä tietopohjan uudistamistarpeita sekä kuntayhtymän käytössä olevien raportointijärjestelmien valmiuk-
sia kuntakohtaisten suorite ja kustannustietojen tuottamiseen.  

Tarkastelu on toteutettu vertaamalla oman toiminnan kirjanpidon mukaisia tuottoja (so. nykyinen Nume-
rus-malli) palveluhinnaston mukaan laskettuihin tuottoihin tammi-elokuussa 2020.  

Tammi-elokuun 2020 rinnakkaislaskennan4 perusteella todetaan, että palveluhinnastoon perustuva kunta-
laskutus tuottaisi hieman yli 7 % alijäämän nykyiseen laskutuskäytäntöön verrattuna. Palvelukokonaisuuk-
sittain koelaskelman tuottama kuntayhtymän alijäämän vaihteluväli on suuri 1–46 %. Laskutuskäytännön 
muutos vaikuttaisi kaikkien jäsenkuntien maksuosuuksiin, pienimmillään maksuosuuden muutos jäisi alle 
prosenttiin ja enimmillään maksuosuus pienenisi tai kasvaisi 3–4 %.  

 
1 Kuntayhtymän peruspalveluja ovat avosairaanhoito, suun terveydenhuolto, ikääntyneiden palvelut, kuntoutus, lapsi-
perhepalvelut, työikäisten palvelut, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Palvelut ryhmitellään edelleen lukui-
siin tarkempiin alaryhmiin.   
2 Sote-kustannusten kehityksen arviointi, Lahden kaupunki. BDO 31.1.2019 
3 Pilotointi on toteutettu kolmella eri rinnakkaislaskennalla tammi-huhtikuu, tammi-heinäkuu ja tammi-elokuu 2020. 
Tässä tarkastellaan vain viimeisintä tammi-elokuun laskentaa.  
4 Kuntayhtymän toteuttaman koelaskutuksen tiedot 22.10.2020. 



3/6 
 

Tulkintaa 

On luonnollista, että laskutusperusteiden muutos vaikuttaa sekä laskutuksen kokonaistuottoon, että muut-
taa kuntien maksuosuuksia. Tähän voi olla koronaepidemian ja tietojen koostamisongelmien lisäksi monia 
syitä. Esimerkiksi avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, kotihoidon sekä vammaisten palvelujen päivä- 
ja työtoiminnan jäsenkuntalaskutuksessa sovellettiin nykyistä alueellista kustannustenjakoa (Numerus-
malli), palveluhinnastoa käytettäessä sovellettiin koko kuntayhtymän alueella samaa palvelukohtaista tuo-
tehintaa. 

Molempien laskentatapojen tavoite on jakaa peruspalvelujen nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen 
mukaan oikeudenmukaisesti jäsenkuntien kesken. Laskentatapojen eroa voi kuvata yksinkertaistaen seu-
raavasti:   

 Kuntayhtymä: 

Nykymallissa kuntayhtymän kustannukset ja tulot ovat etukäteen ennekoitavissa. Tulot eivät 
riipu tuotettujen suoritteiden määrästä.  

Hinnaston mukaisessa mallissa kuntayhtymän kustannukset ovat etukäteen ennakoitavissa, 
mutta tulot eivät. Tulot riippuvat sekä palvelujen käytön määrästä, että niille palveluhinnas-
tossa vahvistetusta hinnasta.  

Yksittäinen kunta: 

Nykymallissa kunnat menot eivät ole etukäteen tiedossa, menot riippuvat palvelujen käytön 
määrästä, mutta ei hinnasta.  

Hinnastoon perustuvassa mallissa palvelujen käytön suoritehinnat ovat etukäteen kunnan tie-
dossa, mutta menot eivät. Menot riippuvat palvelujen käytön määrästä ja palveluhinnaston 
mukaisesta hinnasta.  

Molemmissa kuntalaskutusmalleissa yksittäisen kunnan menojen kannalta olennaisinta on, mitä peruspal-
veluja kunnan asukkaat käyttävät ja palvelujen käytön määrä.  

Kuntayhtymän kustannusten ja menojen kannalta kuntalaskutusmallilla ei ole merkitystä. Tulojen kannalta 
nykymalli on selväpiirteinen ja ennustettava. Palveluhinnastoon perustuvassa laskutusmallissa kuntayhty-
män tulot ovat melkein yhtä hankalasti ennakoitavissa kuin yksittäisen kunnan menot. 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan mahdolliset yli- tai alijäämät tasataan tilikausittain. Kun palvelu-
hinnaston mukainen kuntalaskutus johtaa vain sattumalta menojen ja tulojen tasapainoon, joudutaan yli- ja 
alijäämä tasaamaan erikseen. Tasaus tehdään hinnaston mukaisen palvelunkäytön suhteessa. 

Hinnaston mukaisen koelaskutuksen toteutus – pääpiirteittäin 

Kuntakohtaiset palvelujen käyttötiedot palveluhinnaston mukaisella suoritejaotuksella saadaan yhtymän 
omasta toiminnasta eri potilastietojärjestelmistä (esim. TerveysLifecare, SosiaaliEffica, Winhit (suun tervey-
denhuolto)) saatavista seitsemästä raportista. Raporteista saadut suoritetiedot kootaan yhteen excelissä. 
Kirjanpidon nettokustannukset (272 tulosyksikköä ja kustannuspaikkaa) poimitaan taloushallinnon tietojär-
jestelmästä ja jaetaan jäsenkunnille hinnaston mukaisen palvelujen käytön suhteessa.  

Läpilaskutuksen (120 tulosyksikköä ja kustannuspaikkaa) mukaiset kulut kohdistetaan suoraan kunnille.  
Tiedot saadaan kolmesta eri raportista. Tietojen laskenta ja yhdistäminen jäsenkunnittain tehdään excelissä 
tai Numerus-ohjelmassa.  
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Kuntayhtymän oma toiminta kattoi koelaskennassa noin 63 % tarkastelluista kustannuksista ja läpilaskutet-
tava toiminta noin 37 % kustannuksista.  

Ongelmia 

Keskeinen ratkaistava ongelma palveluhinnaston mukaiseen jäsenkuntalaskutukseen siirtymisessä perus-
palveluissa on potilastietojärjestelmien tietosisältöjen merkittävät rajoitteet. Kuntayhtymässä käytössä ole-
vista peruspalvelujen potilastietojärjestelmistä vain TerveysLifecare pystyy tuottamaan kuntalaskutuksessa 
tarvittavia tietoja. SosiaaliEffica ja suun terveydenhuollon Winhit eivät toistaiseksi sisällä kuntalaskutuksen 
mahdollistamia ominaisuuksia, niiden kautta ei ole myöskään mahdollista todentaa laskutuksen oikeellisuu-
den varmistamiseksi tärkeää kirjausketjun aukottomuutta (ns. audit trail). SosiaaliEffican ja Winhitin kautta 
tuotettujen kuntalaskutuksessa käytettävien suoritetietojen luotettavuuden ja oikeellisuuden varmentami-
nen esimerkiksi tietopoiminnat toistamalla ei nykyjärjestelmistä onnistu.  

Palveluhinnaston mukainen kuntalaskutus voidaan toteuttaa nykytiedoin, jos jäsenkunnat ovat valmiita hy-
väksymään laskutuksen oikeellisuuteen liittyvät riskit. Riskeistä ilmeisin on tietojen poiminta eri lähteistä ja 
niiden yhdistely ja laskenta pääosin excelissä. Monivaiheiseen tiedontuotannon prosessiin sisältyy merkit-
tävä virheriski ja mahdollisten virheiden jäljittäminen voi olla hankalaa. Kuntalaskutuksen oikeellisuutta voi 
olla jälkeenpäin vaikea aukottomasti varmentaa.  

Palveluhinnaston mukaiseen jäsenkuntalaskutukseen siirtyminen edellyttäisi, että kaikkiin peruspalvelujen 
potilastietojärjestelmiin lisättäisiin kuntalaskutuksen mahdollistama toiminnallisuus. Tämä edellyttäisi oh-
jelmistotoimittajilta merkittävää kehitystyötä. Toinen, pitkällä aikavälillä ehkä kestävämpi ratkaisu olisi in-
vestoida merkittävästi kuntayhtymän oman tietoallasratkaisun kehittämiseen.  

Kuntalaskutuksen kehittämiseen vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä 

Harjun Terveys Oy 

Merkittävä osa kuntayhtymän vastuulla olevista perustason palveluista siirtyy vaiheittain syksyllä 2020 pe-
rustetun yhteisyrityksen Harjun Terveys Oy:n tuotantovastuulle. Ensivaiheessa 1.1.2021 yritykselle siirtyy 
Lahden, Iitin ja Kärkölän peruspalvelujen tuotanto. Mahdollisesti vuoden 2022 aikana yritys vastaa perus-
palvelujen tuottamisesta Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan kun-
tien asukkaille.  

Osa yrityksen tuotantovastuulla olevien palvelujen kustannuksista jää edelleen kuntayhtymälle (esim. vuok-
rat, laboratoriokustannukset) samoin kuin asiakasmaksutulot.  

Yritys käyttää kuntayhtymän potilastietojärjestelmää, josta saadaan peruspalvelujen suoritetiedot potilaan 
kotikunnan mukaan kuten nyt. Yrityksen tuottamien palvelujen nettokustannuksia5 on tarkoitus seurata 
palvelukokonaisuuksittain ja nettokustannukset jaetaan jäsenkunnille palvelujen käytön suhteessa. Jäsen-
kuntalaskutuksen periaatteet eivät käytännössä muutu ja laskutus noudattaisi aiheuttamisperiaatetta.  

Hinnaston mukainen kuntalaskutus merkitsisi käytännössä sitä, että palvelusopimuksesta poiketen kunta-
yhtymä edellyttäisi Harjun Terveys Oy:n erittelevän laskuttamansa sopimushinnan yhtymän palveluhinnas-
ton mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä kohdentaisi yrityksen sopimuslaskutuksen potilastietojärjes-
telmistä saatavien suoritetietojen perusteella hinnaston mukaisiin tuoteryhmiin kuntakohtaisesti. Menette-
lyyn liittyviä ongelmia kuvattiin edellä lyhyesti. Tässä vaihtoehdossa kuntayhtymä joutuisi jäsenkuntalasku-
tusta varten tuotteistamaan teknisesti yhteisyrityksen tuottamat palvelut. Menettelyä ei voi pitää kovin 

 
5 Nettokustannukset muodostuvat Harjun Terveys Oy:n kuntayhtymältä laskuttamasta sopimushinnasta palvelukoko-
naisuuksittain, yhtymän vastuulle jäävistä tilavuokrista, laboratorio ym. kustannuksista sekä asiakasmaksuista ja 
muista laskutustuloista.  
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perusteltuna ja luontevana, varsinkaan kun nykykäytännön mukainen jäsenkuntalaskutus näyttäisi jo to-
teuttavan aiheuttamisperiaatteen.  

Kuntatalouden tietopohjauudistus 

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus6 (KUTI) korvaa aiemman Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen 
vuodesta 2021 alkaen. Yhtenäinen luokitus mahdollistaa talous- ja suoritetietojen yhdistämisen aiempaa 
yksityiskohtaisemmin ja siten paremman ja luotettavamman kuntien toiminnan seurannan, arvioinnin ja 
vertailun. Tiedot vaikuttavat myös kuntien valtionosuuksiin valtion ja kuntien kustannusten jaon tarkistus-
menettelyn kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) 58 palveluluokkaa (ml. erikoissairaanhoito) mah-
dollistavat myös palvelujen tuotteistuksen karkeahkolla tasolla.  

Vuodesta 2021 alkaen kuntayhtymä raportoi taloustiedot Valtiokonttorille palvelutehtäväluokittain tilikau-
sittain. Lisäksi kuntayhtymän tulee tuottaa jäsenkunnille tiedot maksuosuuksien jakautumisesta palveluteh-
täväluokittain. On ilmeistä, ettei kuntayhtymän käytössä olevan taloushallinnon tietojärjestelmän kautta 
ole mahdollista tuottaa rutiinimaisesti palvelutehtäväluokittain tarvittavia tietoja yhtymä- ja kuntatasolla.  

Kuntayhtymän peruspalvelujen kuntalaskutuksessa käyttämä Numerus-ohjelmisto sisältää jo merkittävän 
osan, muttei kaikkia palveluluokkia. Ohjelmiston tietosisältöjä on sekä suoritteiden että kustannusten 
osalta mahdollista laajentaa myös muihin sote-palveluihin. Olisi tarpeen vielä erikseen arvioida, kuinka pal-
jon kehittämistyötä Numerus-ohjelmiston täydentäminen vaatisi kattavien sote-kuntatietojen (ml. erikois-
sairaanhoito) tuottamiseksi.  

Mikäli Numerus-ohjelmisto taipuu ”kohtuullisella vaivalla ja kohtuukustannuksin” palveluluokituksen rapor-
tointivälineeksi, olisi rinnakkaisen tietotuotannon ja raportoinnin välttämiseksi perusteltua harkita ohjel-
miston soveltamista edelleen myös peruspalvelujen jäsenkuntalaskutuksessa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen valmisteleman sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uu-
distus) on määrä astua voimaan vuoden 2023 alusta. Uudistuksen toteutuminen ja aikataulu varmistuu 
vasta sote-lainsäädännön eduskuntakäsittelyn myötä, mutta valtakunnallinen valmistelu etenee tavoiteai-
kataulun mukaisesti.  

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun on määrä siirtyä kunnilta perustetta-
ville hyvinvointialueille. Samalla palvelujen rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Päijät-Hämeessä kuntien 
järjestämis- ja rahoitusvastuu sote-palveluista siirtyisi tuolloin koko maakunnan alueen kattavalle Päijät-
Hämeen hyvinvointialueelle. Tarve nykyisen kaltaiselle jäsenkuntalaskutukselle poistuisi vuoden 2022 jäl-
keen.  

Sote-uudistuksen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa merkitsisi sitä, että hyvinvointikuntayhtymän 
perussopimuksen edellyttämä palveluhinnastoon perustuva jäsenkuntalaskutus olisi voimassa vain yhden 
tilikauden. Ottaen huomioon kuntalaskutuksen perusteiden muuttamiseen liittyvät, edellä kuvatut lyhyen 
aikavälin käytännön ongelmat ja riskit, ei vaikuta kovin perustellulta uudistaa laskutuskäytäntöä yhtä tili-
kautta varten.  

 
6 Kuntien ja kuntayhtymien palvelutehtäväluokituksessa on 10 sote-palvelutehtäväluokkaa (lastensuojelun palvelut, 
lapsiperheiden palvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaisten palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, perusterveyden-
huolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työikäisten palvelut sekä muut sote-palvelut). Sote-palvelutehtävä-
luokat on jaettu edelleen 58 palveluluokkaan. Esimerkiksi palvelutehtäväluokka perusterveydenhuolto sisältää 9 pal-
veluluokkaa.  



6/6 
 

Koska sote-uudistuksen voimaantulo ja sen aikataulu on vielä tässä vaiheessa epävarmaa, voisi olla aiheel-
lista ottaa jäsenkuntalaskutuksen uudistamisessa 2–3 vuoden aikalisä. Sen aikana nähdään, poistuuko kun-
nilta sote-palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu ja sen myötä kuntayhtymä ja tarve jäsenkuntalaskutuk-
sen uudistamiseen.  

Yhteenveto ja suositukset 

Yhteenvetona edellä toteutetusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän peruspalvelujen jäsenkuntalas-
kutuksen uudistamistarpeita koskevasta tarkastelusta totean seuraavaa: 

1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet 
perustuvat vuodesta 2022 alkaen oman toiminnan osalta (pl. ensihoito) ennalta hyväksyttyyn pal-
veluhinnastoon. Tämä merkitsee olennaista muutosta nykyisiin peruspalvelujen jäsenkuntalasku-
tuksen periaatteisiin.  

2. Muutoksella ei koelaskennan tulosten perusteella todennäköisesti olisi kovin suurta vaikutusta jä-
senkuntien maksuosuuksiin. Koronaepidemian, tietojen koostamisongelmien ja tietopohjan puut-
teiden vuoksi tulokseen on syytä suhtautua varauksella.  

3. Palveluhinnaston mukainen kuntalaskutus voidaan periaatteessa toteuttaa nykytiedoin, jos jäsen-
kunnat ovat valmiita hyväksymään laskutuksen oikeellisuuteen liittyvät riskit.  

4. Monivaiheiseen tiedontuotannon prosessiin sisältyy merkittäviä virheriskejä ja mahdollisten virhei-
den jäljittäminen voi olla hankalaa. Jäsenkuntalaskutuksen oikeellisuutta voi olla jälkeenpäin vaikea 
aukottomasti varmentaa.  

5. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun on määrä siirtyä kunnilta pe-
rustettaville hyvinvointialueille. Samalla palvelujen rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Uudis-
tuksen toteutuessa hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen edellyttämä palveluhinnastoon pe-
rustuva jäsenkuntalaskutus olisi voimassa vain yhden tilikauden. 

Edellä sanotun perusteella Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän peruspalvelujen jäsenkuntalaskutuksen 
uudistamisessa suosittelen edettäväksi seuraavasti: 

1. Ottaen huomioon jäsenkuntalaskutuksen perusteiden muuttamiseen liittyvät lyhyen aikavälin käy-
tännön ongelmat ja riskit, en pidä perusteltuna uudistaa laskutuskäytäntöä yhtä tilikautta varten, 
varsinkaan kun nykykäytännön mukainen jäsenkuntalaskutus näyttäisi jo toteuttavan aiheuttamis-
periaatteen.  

2. Koska sote-uudistuksen voimaantulo ja sen aikataulu ovat vielä epävarmoja, suosittelen jäsenkun-
talaskutuksen uudistamisessa otettavaksi 2–3 vuoden aikalisän ja palveluhinnastoon perustuvaan 
jäsenkuntalaskutukseen siirtymistä aikaisintaan 2024 tai 2025 alusta. Siihen mennessä varmistuu, 
poistuuko kunnilta sote-palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu ja sen myötä Päijät-Hämeen hy-
vinvointikuntayhtymä ja tarve jäsenkuntalaskutuksen uudistamiseen.  

 

 


