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The target of the study was to clarify municipal billing of South Karelia’s Dis-

trict of Social and Health Services and develop a model for allocating costs to 

municipalities. The research approach was constructive. The data was acquired 

from joint municipal board’s information systems and by interviewing the ex-

perts of the organization. 

 

The cost model created in this study is consisted of output-based costs, popula-

tion-based and weighted population-based cost drivers, with the help of which 

the cost can be allocated to the municipalities. This mixed-model can be used for 

municipal billing for it fills the requirements set to municipal billing model.   

 

Based upon results of this study, revenue-based model would be the most suit-

able method for municipality billing. A simple finance model enables less re-

stricted development of organization and it’s more transparent than mixed-

model. In a mixed-model weighted population-based drivers should be focused 

on and it should be considered to productize the most important activities. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

OECD-maissa terveysmenot kasvoivat taloutta nopeammin. Suomi käytti vuonna 

2009 terveydenhuoltoon 2300 euroa per asukas. Terveydenhuollon osuus Suomen 

BKT:stä on 8,4 % kun OECD-maiden keskiarvo on 9 %. (Helsingin Sanomat 

2010) Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kokonaiskustannukset nousivat aikavälillä 

2004–2008 28 %:ia, mikä on eniten koko maassa. (Häkkinen 2010, s. 7) 

 

Kunnat ovat hoitaneet omana toimintanaan perhe- ja sosiaalipalveluita ja perus-

terveydenhuoltoa muutaman kunnan kuntayhtymissä. Erikoissairaanhoito on ollut 

oma itsenäinen kokonaisuutensa. Näitä palveluita on kuitenkin alettu yhdistämään 

viime aikoina johtuen Paras-hankeesta, joka ohjaa kuntia muodostamaan isompia 

kokonaisuuksia. Laajemmasta väestönpohjasta uskotaan olevan hyötyjä sosiaali- 

ja terveyspalveluja järjestettäessä. Paras-hankkeella tavoitellaan koko maahan 

laadukkaita, vaikuttavia ja asukkaiden saatavilla olevia sosiaali- ja terveyspalve-

luita. (Risikko 2010) Näin myös Etelä-Karjalassa, jossa vuonna 2010 on aloitettu 

järjestämään erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa sa-

massa kuntayhtymässä. Kuntayhtymä rahoittaa itsensä keräämällä maksut jäsen-

kunniltaan järjestetyistä palveluista. Nyt kuntia joudutaan laskuttamaan myös pe-

rusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista, joiden hinnoitteluun ei ole ollut tar-

vetta, koska ne ovat olleet kuntien omaa toimintaa.  

 

Erikoissairaanhoidon tuotteistaminen alkoi vuonna 1993 kun valtionosuusuudistus 

mullisti erikoissairaanhoidon. Jo tuotteistakin puhuminen oli iso askel terveyden-

huollossa, mutta nyt piti myös laskea kustannukset. (Suvanto 2009) Nyt ajankoh-

taiseksi on tullut tuleva terveydenhuoltouudistus, jossa kansalaiset voivat käyttää 

avoterveydenhuollon palveluita vapaasti (STM 2010). Tämä tulee asettamaan li-

sää tarvetta hinnoittelulle ja laskutukselle terveydenhuollossa.     
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työn päätavoitteena on laatia laskentamalli, jolla Etelä-Karjalan Sosiaali- ja ter-

veyspiiri pystyy toteuttamaan kuntalaskutusta. Vahvistetussa talousarviossa vuo-

delle 2010 on määritelty pääperiaatteet kuinka palvelut hinnoitellaan ja miten kus-

tannukset jaetaan (Liite I). Näitä noudattaen tavoitteena on laatia laskentamalli, 

jolla kuntakohtaiset kustannukset saadaan jaettua. Mallin arviointi on keskeinen 

tavoite, jotta kustannusten jakaminen tapahtuu uskottavasti.  

 

Tavoitteena on myös ottaa huomioon, että malli tullaan jatkossa automatisoimaan 

ja tarjoamaan kunnille kuukausipohjaista raportointia. Täten mallin riittävä doku-

mentointi jatkoa ajatellen on nähtävä tutkimuksen osatavoitteena. Lisäksi oikeelli-

suuteen ja testaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mallin perusteella 

sosiaali- ja terveyspiirin 375 miljoonan kustannukset jaetaan kunnille. 

 

Mallissa ei huomioida erikoissairaanhoidon laskutusta tai hinnoittelua, koska tä-

hän on olemassa DRG-hinnoitteluun pohjautuva malli, jolla kustannusten jako 

toteutetaan suoritepohjaisesti. Pääpaino on uusilla piiriin tulleilla toiminnoilla eli 

sosiaali- ja perhepalveluilla, vanhustenpalveluilla ja avoterveydenhuollolla. Vaih-

toehtoisten rahoitusmallien vertailu on rajattu vain puhtaaseen kapitaatiomalliin, 

eikä muita vaihtoehtoja käsitellä sen tarkemmin, vaikka ne taustatietona esitellään. 

 

Laskennassa käydään läpi vain tärkeimmät ja suurimpia kustannuksia aiheuttavat 

alueet ja ajurit. Ajurien datan luotettavuuden tarkastelu pitkällä aikavälillä jää 

myös pois tästä syystä, mutta myös koska historiatietojen saatavuus ja luotetta-

vuus oli hankalaa.  

 

Julkisen sektorin rahoitukseen ja terveyspalveluiden toteuttamiseen liittyy lukuisia 

huomioon otettavia seikkoja. Tämän työn näkökulma on teollisuustaloudellinen, 

jolloin käytössä on asioiden tarkastelu pääasiallisesti laskentatoimen kannalta. 
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1.3 Tutkimusmetodologia 

Liiketaloustieteen ja teollisuustalouden piirissä on useita eriluonteisia tutkimus-

alueita ja -ongelmia, joille soveltuvat eri taustatieteet ja niistä sovelletut tutkimus-

perinteet. Tutkimusote riippuu siitä, minkälaisesta ongelmasta on kyse, millainen 

on tiedon taso lähtötilanteessa, minkälaista aineistoa on saatavissa ja minkälaisiin 

tuloksiin pyritään. Liiketaloustieteessä tutkimusotteet voidaan jakaa teoreettisiin 

ja empiirisiin, sekä deskriptiivisiin ja normatiivisiin tutkimusotteisiin. Deskriptii-

vinen tutkimus on kuvailevaa, analysoivaa, selittävää ja ymmärtävää, kun taas 

normatiivinen on mallintavaa, ohjailevaa ja suosittelevaa. (Olkkonen 1995, s. 59-

75) Liiketaloustieteen tutkimusotteet on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteet. (Kasanen et al. 1991, s. 317) 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen lähtökohdat ovat jossakin käytännössä ongelmalli-

seksi koetussa tilanteessa ja tutkimuksen lopputulosta voidaan käyttää ongelman 

ratkaisemisessa. Konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa työvaiheisiin seuraavas-

ti (Kasanen et al. 1991, s. 306): 

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen. 

2. Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta. 

3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen. 

4. Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoit-

taminen. 
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5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tie-

teellisen uutuusarvon osoittaminen. 

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.  

 

Tämän diplomityön tutkimusote on konstruktiivinen. Tavoitteena on ratkaista 

käytännön ongelma rakentamalla ratkaisumalli ja testata myös ratkaisun toimi-

vuutta. Työn teoriaosuudessa on käytetty käsiteanalyyttistä tutkimusotetta raken-

nettaessa teoriakehikkoa, jonka perusteella empiiristä ainesta käsitellään.  

 

Empiirisen osion tiedot on hankittu monesta eri lähteestä. Kustannuspaikka- ja 

aluejaosta, ajurivalinnoista ja yleisestikin toiminnasta kerättiin tiedot haastattele-

malla vastuualueiden johtajia, tulosalueiden päälliköitä ja muita organisaation 

asiantuntijoita. Haastattelut olivat avoimia. Taloudelliset tiedot on kerätty kun-

tayhtymän kirjanpito- ja raportointijärjestelmistä. Osa ajuritiedoista on julkisesti 

saatavilla mutta tietyt tiedot, kuten käynti-, asiakas- ja hoitopäivätilastot, ovat saa-

tavissa terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmistä. Näissä tapauksissa tietoja on 

kerätty yhteistyössä pääkäyttäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden kanssa. 

1.4 Työn rakenne 

Työn ensimmäisessä luvussa eli johdannossa kuvaillaan työn tausta ja tarkoitus 

sekä kuvaillaan tekemistä ja rakennetta. Luvussa 2 on esitelty kohdeorganisaatio, 

jolle tämä diplomityö on tehty. Organisaation rakenne ja toiminta esitellään ylei-

sellä tasolla, ja taloudellisiin lukuihin paneudutaan tarkemmin. Työn teoriaosuus 

on sijoitettu lukuihin 3 ja 4. Luvussa 3 perehdytään laskentatoimen ja kustannus-

laskennan teoriaan. Luvun pääpaino on kustannustenkohdistamisen teorialla, mut-

ta läpi käydään tietyt kiinteästi laskutukseen ja hinnoitteluun vaikuttavat laskenta-

teoriat kuten tuotteistaminen ja toimintolaskenta.  

 

Luvussa 4 käsitellään terveydenhuollon ja rahoitusta yleisesti, sekä paneudutaan 

tarkemmin siihen, minkälaisia erilaisia rahoitus ja hinnoittelu vaihtoehtoja on tar-

jolla. Erityisessä tarkastelussa on eri hinnoittelu- ja kustannustenjako perusteet, 

joita on käsitelty kun on pohdittu kuntayhtymien muodostamista. Läpi käydään 
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myös jonkun verran sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, mutta pääpaino täs-

säkin hinnoittelulla ja kustannustenjaolla eikä niinkään toiminnan kuvaamisella.  

 

Empiriaosassa esitellään malli, jonka jälkeen tarkastellaan syvällisemmin alueita 

ja ajureita. Tarkemmassa analyysissä keskitytään tärkeimpiin alueisiin ja niiden 

kustannustenjakoon. Tässä osiossa käydään läpi myös mallin arviointi ja herk-

kyysanalyysi. Johtopäätöksissä ja pohdinnassa käydään tärkeimmät huomiot ja 

tulokset, esitetään suositukset ja pohditaan jatkotutkimuskohteita. Lopussa on 

tiivis yhteenveto tutkimuksesta ja sen keskeisestä sisällöstä. 

 

Liiteosiossa on esitelty työssä viitattuja asioita kuten talousarvion osia ja organi-

saation strategiaa. Liiteosio sisältää myös laskentamallin osia ja tuloksia, sekä 

herkkyysanalyysit. 

 

Alla oleva kuva havainnollistaa diplomityön rakennetta ja etenemistä. 

 

Kuva 2. Työn rakenne ja eteneminen 
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2 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 

2.1 Tausta 

Etelä-Karjalan liitto antoi vuonna 2005 Stakesille toimeksiannon selvittää terve-

yspiirin soveltuvuutta Etelä-Karjalaan. Selvityksessä todetaan, että Etelä-Karjalan 

maakunta on väestöltään yksi maan pienimmistä maakunnista. Väestön koko-

naismäärän ja erityisesti työikäisten ja veronmaksajien määrän ennakoidaan tule-

vaisuudessa vähenevän tasaisesti. Alueen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon 

palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja laitosvaltainen. Maakunnassa on päällekkäi-

siä palveluja, jotka on sovitettu yhteen puutteellisesti. Kunnat ovat kuitenkin pal-

veluihin pääosin tyytyväisiä. Ammattitaitoisen henkilöstön, sekä lääkäreiden, eri-

tyistyöntekijöiden että muun hoitohenkilöstön, saatavuus on jo jonkin aikaa ollut 

ongelma Etelä-Karjalassa. Erityisesti ongelma on koskettanut perusterveydenhuol-

toa. (Stakes 2005, s.1) 

2.2 Organisaatio 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin 1.1.2009 

alkaen, ja varsinainen toiminta alkoi 1.1.2010. Kuntayhtymän kotipaikka on Lap-

peenrannan kaupunki. Kuntayhtymästä käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiiri, joka lyhennetään Eksote. Eksoten tehtävänä on tarjota jäsenkunnil-

leen erikoissairaanhoidon, kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palvelut. Kun-

tayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, 

Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on kuntayhtymässä mu-

kana vain erikoissairaanhoidon osalta. (Eksote 2008, s.2) Lasten päivähuolto, ym-

päristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto jäävät kuntien itsensä järjestettäväk-

si. (Eksote 2010, s. 4)  

 

Kuntayhtymä muodostettiin muuttamalla entisen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin 

perussopimusta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri hoiti vain kuntien erikoissairaan-

hoitoa. Parikkala ei kuulunut tähän piiriin, vaan se kuului Itä-Savon sairaanhoito-
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piiriin. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri ehti toimia 21 vuotta. (Etelä-Karjalan sai-

raanhoitopiiri 2008, s. 5) Tänä aikana Etelä-Karjalassa tapahtuneita kuntaliitoksia 

ovat olleet Lappeenranta-Ylämaa 2010, Lappeenranta-Joutseno 2009, Parikkala-

Saari-Uukuniemi ja Lappeenranta-Nuijamaa 1989. (Kunnat.net 2009) 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja sen puitelaki ovat piirin perustamisen taustal-

la. Lisäksi Etelä-Karjalassa on tunnettu tarvetta yhteiselle maakunnalliselle hyö-

dylle. Selvitystyössä, jolla pohjustettiin piirin perustamista, tavoitteeksi listattiin 

asiakas-, prosessi, henkilöstö ja talousnäkökulmia tasapainotetun mittarin mukai-

sesti (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriselvitys 2007, s. 1-3)  

 

Eksoten palvelukseen siirtyi vuonna 2010 arviolta noin 2 435 henkilöä ja näin 

henkilöstön kokonaismääräksi tuli yli 4 000 henkilöä. Osakeyhtiöjärjestelyillä 

henkilöstöä siirtyi kuitenkin pois Eksoten piiristä, ja henkilöstömääräksi arvioi-

daan noin 3500. (Eksote 2009b, s. 9) Saimaan Talous ja Tieto Oy, Saimaan tuki-

palvelut Oy, Medi-It Oy hoitavat piirin taloutta, palkanlaskentaa, tietotekniikkaa 

ja ruoka- ja puhtauspalveluita. Eksote omistaa osuuksia näistä osakeyhtiöistä. Or-

ganisaatio on jaettu neljään vastuualueeseen, jotka ovat yhteiset palvelut, vanhus-

tenpalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Organisaatiorakenne on 

kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa. 

 

 

Kuva 3. Eksoten organisaatio 



 8 

 

Vastuualueet jakaantuvat edelleen tulosalueisiin kuten perhepalvelut, aikuisten 

sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut. Nämä jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin 

kuten vammaispalveluiden avohuolto, asumis- ja laitospalvelut ja päivä- ja työ-

toiminta. Tulosyksiköt muodostuvat alimmalla tasolla olevista kustannuspaikoista. 

Esimerkiksi vammaispalveluiden asumis- ja laitospalveluiden kustannuspaikkoi-

hin kuuluvat muuan muassa Leirikoti, Hovinkulma ja Pihlajakoti. 

 

Kuntayhtymän strategia on nähtävissä liitteessä III. Se noudattaa tasapainotetun 

mittarin tavoitteita. Talouden osa-alueessa on listattu strategiseksi tavoitteiksi 

toiminnan rahoitustarpeen sovitus kuntien maksukykyyn sekä talouden ja tulok-

sellisuuden jatkuva parantaminen. Kriittisiä menestystekijöitä on oikea ja riittävä 

informaatio toiminnasta ja taloudesta sekä vastuullisuuteen perustuva palveluso-

pimusprosessi.  

2.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (ja nyt myöhemmin myös Eksote) ja Lappeenran-

nan teknillinen yliopisto ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2003 ja piirille on tehty 

useita seminaaritöitä, diplomitöitä, pro graduja ja tutkimuksia.  Näistä tämän tut-

kimuksen kannalta merkittäviä ovat Puustjärven pro gradu – tutkielma organisaa-

tiomuutoksesta, Huplin et al. tutkimusraportti Sairaalan ohjausmallit: Potilas kan-

nattavaksi ja Tiiton seminaarityö Apuvälinepalveluiden kustannuksista ja lasku-

tusperusteista.  

 

Puustjärvi (2009) tutki pro gradu -tutkielmassaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terve-

yspiirin toimeksiannosta piirin muutosprosessia ja henkilöstöjohtamista. Tutkiel-

man keskeisimpiä tuloksia olivat piirin valmistelun erittäin nopea aikataulu, joka 

on aiheuttanut kiirettä.  Kiire on puolestaan aiheuttanut pelkoja organisaation tu-

levaisuuden toiminnasta. Lappeenranta-Joutsenon kuntaliitos, joka tapahtui sa-

maan aikaan kuin sosiaali- ja terveyspiirin valmistelu, sekoitti myös sosiaali- ja 

terveyspiirin valmistelua. Puustjärvi mainitsee yhteenvedossaan muutosjohtami-

sen ja viestinnän organisaation kehittämiskohteena. Ilmi tuli myös, että henkilöstö 
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suhtautuu muutokseen rauhallisesti, mutta heillä on hyvin epämääräinen kuva 

tulevasta organisaatiosta. Tämä oli myös suurin muutosvastarinnan aiheuttaja. 

(Puustjärvi. 2009, s. 100-109) 

 

Hupli et al. (2006) tutkimusraportissa havaintona oli, että tuotettuja palveluita ei 

hinnoitella aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.  Käytössä oleva DRG-hinnoittelu ja 

toimintolaskennalla määritellyt hinnat eroavat merkittävästi toisistaan. DRG-

pohjainen laskentakäytäntö on tosin kuntalaskutuksen kannalta tarkoituksenmu-

kainen. Muita huomioita oli, että sairaalassa ei mitata hoitoketjujen toimivuutta 

toiminnanohjauksen kannalta, laiteinvestointipäätöksiä ei arvioida niiden kannat-

tavuuden näkökulmasta ja merkittävä osa lääkäreiden työajasta hukataan potilas-

tietojen puutteellisuuden ja tehottoman johtamisen takia. (Hupli et al. 2006, s. 4, 

25-39) 

 

Tiitto (2007) perehtyi seminaarityössään apuvälinepalveluiden käytöstä aiheutu-

neisiin kustannuksiin kuntayhtymän eri jäsenkunnille vuosina 2004-2006. Lisäksi 

tarkasteltiin eri laskutusperusteita. Käytössä ollut DRG-hinnoittelu ei toteuttanut 

aiheuttamisperiaatetta. Lisäksi kunnissa oli käytössä erilaisia tilastointi- ja kirjaa-

mistapoja, mikä heikentää kustannusten määrityksen tarkkuutta. Väestöpohjainen 

eli kapitaatiolaskutus poikkeaa käytössä olleesta hinnoittelusta, eivätkä erot tasoit-

tuneet lyhyellä aikavälillä. Luultavaa kuitenkin on, että pidemmällä aikavälillä 

erot tasoittuvat. Todelliseen käyttöön pohjautuva laskutustapa olisi tarkin, mutta 

olisi liian työläs toteuttaa ja ylläpitää. Apuvälinepalvelukustannusten osuus eri-

koissairaanhoidosta oli noin prosentti. (Tiitto 2007, s. 11-21) 

2.4 Talous 

Talousarvion laadinta on ollut ongelmallista uuden organisaation takia. Kunnissa 

on ollut käytössä erilaiset kirjaamistavat ja toimintarakenteet, joten taloudelliset 

tiedot eivät välttämättä ole olleet vertailukelpoisia. Yleisperiaatteena talousarvion 

laadinnassa on linjattu, että väestön ikääntyminen maakunnan alueella tulee aihe-

uttamaan noin 1 % kustannusten nousun vuodessa. (Eksote 2009b, s. 4) 
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Eksoten toimintatuotot talousarviossa vuodelle 2010 ovat 371 miljoonaa euroa, 

josta 86 % eli 318 miljoonaa euroa on kuntalaskutusosuutta. Erikoissairaanhoidon 

kuntalaskutusosuus on 134 miljoonaa euroa. Kasvua kuluissa vuoteen 2009 ver-

rattuna on 2,7 miljoonaa eli 2,1 %. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus on määri-

telty kuntien kolmen edeltävän vuoden (2007–2009) toimintakulujen keskiarvoja-

kauman perusteella. Muut kuin erikoissairaanhoidon maksut eli piirin uusien toi-

mintojen kuntalaskutusosuudet on määritelty kuntien kolmen edellisen vuoden 

toimintakulujen perusteella. Kuntakohtaiset toiminnalliset ja rakenteelliset muu-

tokset on huomioitu, ja Parikkalan kohdalla erikoissairaanhoidossa on muutettu 

kustannukset vastaamaan keskimääräisiä (€/asukas) Etelä-Karjalan alueen erikois-

sairaanhoidon kustannuksia. (Eksote 2009b, s. 17-18) 

 

Toimintakulut ilman poistoja ovat 368 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvun 

raamiksi on sovittu 1,9 % vuonna 2010. Kokonaismenot eli toimintakulut, rahoi-

tusmenot ja poistot ovat yhteensä 376 miljoonaa euroa. Kulut jakaantuvat eri vas-

tuualueiden välillä seuraavalla sivulla olevan kuvan mukaisesti. 

 

Kuva 4. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimintakulujen jakaantuminen 
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Kuvasta on nähtävissä erikoissairaanhoidon hallitseva osuus toimintakuluista ja 

kun lasketaan mukaan myös avo- ja suunterveydenhuolto, terveyspalveluiden 

osuudeksi muodostuu 55 %. 

 

Rahoitusriskinä on huono maksuvalmius. Hoidot laskutetaan jälkikäteen ja menot 

syntyvät yli kuukausi ennen kuin tulot toiminnasta saadaan. Kuntien suuret vuo-

den 2009 maksuosuuden palautukset ovat huonontaneet piirin maksuvalmiutta. 

Kuntayhtymän lainoista suurin osa vaihtuvakorkoisia, joten tällä hetkellä kun ko-

rot ovat alhaalla, niistä ei aiheudu huomattavaa riskiä. (Eksote 2010, s. 9) 

 

Keskeisimmät taloudelliset tunnusluvut kuntayhtymälle vuonna 2009 olivat käyt-

tökate-% 2,6 ja liikevoitto-% -1,1. Sijoitetun pääoman tuotto oli -3,1%. Quick 

ratio ja current ratio olivat molemmat 0,8. Omavaraisuusaste oli 37,9% ja net gea-

ring 0,4. (Etelä-Karjalan Osuuspankki 2010, s. 8). Pääoman tuoton tunnusluvut 

ovat heikkoja. Omavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat luvut ovat tyydyttäviä. 

Huomattavaa on että varsinaisten sairaalapalvelujen käyttökate-% oli 6,2 ja liike-

voitto-% 0,9. (Etelä-Karjalan Osuuspankki 2010, s. 9)  

2.5 Kuntalaskutus 

Luvussa 2.1 viitattu Stakesin selvitys vuodelta 2005 listasi terveyspiirin rahoitus-

malleiksi seuraavia: 

 Suoritemalli (maksu käytön mukaan)  

 Kapitaatiomalli (maksu asukasluvun mukaan, tarvetekijät huomioiden) 

 Meno-osuusmalli (maksu on % -osuus piirin kokonaismenoista) 

 Kokonaislaskutusmalli (kunta maksaa vuosimaksun ja todellisen käytön 

mukaisen todellisten kustannusten erotuksen 3-5 vuoden kuluessa) 

 Sekamalli (maksuperiaate riippuu palvelusta) 

 

Näistä vaihtoehdoista päädyttiin sekamalli vaihtoehtoon, jota käsitellään tarkem-

min luvussa 5. Eri mallit on esitelty tarkemmin luvussa 3.6.2.  
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Kiinteä vuosimaksu, joka laskutetaan kuukausittain kahdessa erässä, määritetään 

Eksoten hyväksytyn talousarvion sekä kunkin kunnan maksuosuusprosentin pe-

rusteella. Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannukset sekä siihen kuuluva 

osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa DRG-hinnoittelua, joka oli ennenkin käytössä. (Eksote 

2009b, s. 22)  

 

Taulukossa 1 on kuvattu kuntien maksuosuudet vuonna 2010. Jaottelu on tehty 

erikoissairaanhoitoon ja muihin palveluihin eli perhe- ja sosiaalipalveluihin, van-

hustenpalveluihin ja hallinnon osuuksiin. 

 

Taulukko 1. Kuntien maksuosuudet 2010. (Eksote 2009b, s. 25) 

 Erikoissai-

raanhoito 

(t€) 

%-osuus 

esh 

Muut  

 (t€) 

Yhteensä 

(t€) 

%-osuus 

kaikista 

Imatra 25 039 18,8% 0 25 039 7,9 % 

Lappeenranta 75 023 56,2% 122 237 197 290 62,1 % 

Lemi 3 299 2,5% 4 364 7 663 2,4 % 

Luumäki 5 274 3,9% 8 745 14 019 4,4 % 

Rautjärvi 4 396 3,3% 7 355 11 751 3,7 % 

Ruokolahti 5 684 4,3% 11 315 16 999 5,4 % 

Savitaipale 3 983 3,0% 9 433 13 416 4,2 % 

Taipalsaari 4 228 3,2% 6 587 10 815 3,4 % 

Parikkala 6 604 4,9% 16 966 20 570 6,5 % 

Yhteensä 133 530 100% 187 002 317 562 100 % 

 

Lappeenrannan osuus piirin kustannuksista on lähes 2/3. Muiden kuntien osuus on 

noin 2-6 prosenttia. Imatran osuus pelkkää erikoissairaanhoitoa tarkastellessa on 

noin 19% ja Lappeenrannan 56% eli Lappeenrannan suurin osuus on nähtävissä 

myös tässä yhteydessä kun sille kohdistuu yli puolet erikoissairaanhoidon kustan-

nuksista. Tämä selittyy osin tarkasteltaessa asukaslukujen jakautumisesta joka on 

esitelty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 
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Taulukko 2. Asukasluvut Etelä-Karjalassa 2009 (Väestörekisterikeskus 2010) 

 Asukasluku %-osuus 

Imatra 28 676 21,5 % 

Lappeenranta 71 814 53,9 % 

Lemi 3 041 2,3 % 

Luumäki 5 179 3,9 % 

Rautjärvi 4 037 3,0 % 

Ruokolahti 5 733 4,3 % 

Savitaipale 3 957 3,0 % 

Taipalsaari 4 888 3,7 % 

Parikkala 5 885 4,4 % 

Yhteensä 133 210 100 % 

 

Huomattavissa on että kustannukset ovat jakautuvat samantapaisesti kuin asukas-

luvutkin. Erikoissairaanhoitoa laskutetaan tuotteistuksella, mutta siitä huolimatta 

maksuosuuden ja asukasluvun suhde on läheinen. Koska Imatra ei ole mukana 

kuin erikoissairaanhoidon osalta, kokonaismaksuosuuksia on nähtävissä varsinkin 

Lappeenrannan kohonnut maksuosuusprosentti.  

 

Jäsenmaksuosuus, joka lasketaan asukasluvun mukaan, sisältyy kuntien kuntalas-

kutusosuuteen. Imatran jäsenmaksuosuus laskutetaan erikseen ennakkona. Val-

tuusto määrittää talousarviota vahvistaessaan jäsenmaksuosuuden suuruuden, 

poikkeuksellisten suurten hoitokustannukset korvausperusteet sekä kuntayhtymän 

erityisvelvoitteet. Jäsenmaksuilla kerätään kunnilta osuudet potilasvahinkovakuu-

tukseen, kuntoutuksen alueelliset palvelut (kierrätettävät apuvälineet ja osa apuvä-

linekeskuksen muista kustannuksista) ja niin sanotut ylisuuret hoitokustannukset, 

johon Eksotessa on määritelty yli 100 000 euron hoidot. Tämä koskee erikoissai-

raanhoidon ostopalveluja ja omaa toimintaa. Eli 100 000 euroa ylittävät kustan-

nukset menevät tasauksena jäsenmaksuun. (Eksote 2009b, s. 27) Vuonna 2009 

kalliita hoitoja oli noin 4 miljoonan euron arvosta kun arvio oli ollut 2 miljoonaa. 

Tällöin jäsenmaksuosuus nousi 5 miljoonaan. (Eksote 2010, s. 17) Lopulliset jä-
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senmaksuosuudet vuonna 2008 ja vuonna 2009 olivat alla olevan taulukon 3 mu-

kaisesti. 

 

Taulukko 3.  Jäsenmaksuosuudet vuonna 2008 ja 2009 (Etelä-Karjalan sairaan-

hoitopiiri 2009, s. 55) (Eksote 2010, s. 39 ). 

Kunta Jäsenmaksuosuus 

2008(€) 

%-

osuus 

Jäsenmak-

suosuus 2009(€) 

%- 

osuus 

Imatra 965 996 22,8 % 1 143 958 22,6% 

 

Joutseno 356 181 8,4 %   

Lappeenranta 1 964 331 46,4 % 2 782 289 55,1% 

 

Lemi 101 255 2,4 % 121 060 2,4% 

Luumäki 172 292 4,1 % 204 960 4,1% 

Rautjärvi 138 364 3,3 % 162 100 3,2% 

Ruokolahti 189 919 4,5 % 226 845 4,5% 

Savitaipale 134 885 3,2 % 159 211 3,2% 

Taipalsaari 164 473 3,9 % 194 472 3,8% 

Ylämaa 47 679 1,1 % 56 474 1,1% 

Yhteensä 4 235 374 100% 5 051 368 100% 

 

Nähtävissä on noin 800 000 euron nousu jäsenmaksussa. Asukasluvut ovat pysy-

neet samankaltaisina, joten osuuden jakautuminen ei ole juurikaan muuttunut, 

paitsi Lappeenrannan ja Joutsenon osalta.  

 

Kokonaismaksuosuudet vuodelta 2009 ovat nähtävissä liitteessä V. Lisäksi nähtä-

vissä on oman toiminnan ja ostopalveluiden osuus ja näin muodostuva kokonais-

maksuosuus. Kunnille maksetut palautukset ovat liitteen viimeisessä sarakkeessa.  
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3 KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN 

3.1 Laskentatoimi ja kustannuslaskenta kunnissa 

Kustannuslaskenta ei ole kunnissa ollut yhtä tärkeässä asemassa kuin yrityksissä. 

Tämä johtuu useista eri syistä. Kunnan toiminnan tavoite ei ole tuottaa voittoa, 

vaan ensisijaisesti rakentaa kuntalaisille hyvinvointia. Kunnan toiminta on tarkoi-

tettu jatkuvaksi ja kestäväksi. Palvelua ei voida jättää tuottamatta siitä syystä että 

sen kustannukset ovat panos-tuotossuhteella arvioituna liian suuret, tai sen takia 

että ei sovi tuotevalikoimaan. Toimintaa ei voida lopettaa taloudellisesti vaikeina 

aikoina, eikä kunta voi siirtää hyödyketuotantoaan halvempien valmistuskustan-

nusten maihin. Kunnilla ei ole myöskään mahdollisuutta valita asiakkaitaan sa-

malla tavalla kuin yritysten. Kunnan asukkaan tulee saada tiettyjä lakisääteisiä 

palveluita riippumatta siitä onko hän esimerkiksi osallistunut niistä aiheutuvien 

kulujen kattamiseen. (Tammi 2006, s. 42) 

 

Julkisen talouden laskentatoimi on perinteisesti rajoittunut talousarviokirjanpitoon 

ja varainhoitovuoden menomääräahojen käytön ja tuloerien kertymisen valvon-

taan. Johdon laskentatoimi on tosin ollut erityisesti kustannus- ja suoritelaskennan 

kehittämisen suhteen esillä jo aina 1960-luvulta lähtien, mutta eteneminen erityi-

sesti johdon laskentajärjestelmien käytännön tasolla on ollut hidasta.  Vielä 2000-

luvun alussa on jouduttu valittelemaan kustannuslaskennan ja johdon laskentatoi-

men puutetta julkisessa hallinnossa, ja juuri tästä seikasta on usein tehty monen 

epäkohdan syy ja yhteinen syntipukki. (Näsi et al. 2001, s. 120) 

3.2 Talous ja budjetti 

Talous ja sen oikeanlainen ohjaaminen voi olla ratkaiseva tekijä strategisessa me-

nestymisessä. Osakkeenomistajan näkökulmasta merkitsevä tekijä on liiketoimin-

nan kyky tehdä rahaa, koska tämä määrittelee kyvyn maksaa osinkoa lyhyellä 

tähtäimellä ja tulevaisuuteen investoimisen, mikä taas edistää osingon maksua 
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myös pitkällä tähtäimellä. Julkisella sektorilla vastaavanlainen ongelma on tarve 

tuottaa parasta palvelua talouden sallimissa rajoissa. (Johnson et al. 2008, s. 489) 

 

Budjetti on yrityksen tai jonkun sen osaston varten laadittu mahdollisimman edul-

lisen taloudellisen tuloksen sisältävä ja tiettynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoi-

tettu, rahamääräinen toimintasuunnitelma. Kun yritykselle rakennetaan budjetti-

järjestelmää, on ensimmäisenä toimenpiteenä organisaation ja vastuualueiden sel-

vitys. Mikäli organisaation jäsenten valtuuksien ja vastuun jako ei ole selvä, voi-

daan tarvittaessa tehdä muutoksia organisaatiossa. Jos organisaatioiden rakenne ei 

ole kunnossa, budjettijärjestelmästä ei ehkä ole paljon hyötyä. (Haverila et al. 

2005, s. 189-190) 

3.3 Kustannusten kohdistamisen menetelmät 

Attribution of costs, cost allocation, cost assignment ja cost tracing ovat englan-

nin kielisiä termejä kustannusten kohdistamiselle. Näistä attribution of costs, cost 

allocation ja cost tracing korostavat välillisten kustannusten kohdistamista kus-

tannusobjekteille. Cost assigment on yleistermi kustannusten kohdistamiselle las-

kentaobjekteille. (Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 2010, s. 3-5) Vaikka tämä 

diplomityö pitää sisällään myös välillisten kustannusten kohdistamista, päämie-

lenkiinnon kohteena on kustannusten kohdistaminen yleisemmällä tasolla(Cost 

assignment) eli kustannusten kohdistaminen kunnille eikä niinkään välillisten kus-

tannusten kohdistaminen tuotteille tai toiminnoille.  

 

Kaikki kustannusjärjestelmät lähtevät liikkeelle suuntaamalla kulut kustannuspai-

kalle. Organisaation taloudelliset järjestelmät, joko kirjanpito tai budjettijärjestel-

mä, luokittelevat tiedot resurssien kuluista käyttötunnuksien mukaan kuten esi-

merkiksi palkat, luontoisedut, ylityöt, tilat, epäsuorat materiaalit, matkat, puhelin-

kustannukset, tietotekniikka, huolto ja poistot. Yritykset järjestelevät tiedot re-

surssien kuluista niin että ne pystyvät jaottelemaan organisaatioon yksiköille, jot-

ka ovat vastuullisia kyseisistä resursseista. (Kaplan&Atkinson 1998, s. 60) 
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Kun kustannukset on saatu kerättyä ja ryhmiteltyä, voidaan ne kohdistaa halutulle 

laskentakohteelle. Yleensä tärkein ja samalla pienin laskentakohde on yrityksen 

valmistama suorite, tuote tai palvelu, mutta se voi olla myös esimerkiksi jokin 

vastuualue tai projekti yrityksessä. (Kinnunen et al. 2005, s. 76) 

3.3.1 Aiheuttamisperiaate 

Aiheuttamisperiaate on keskeinen kohdistamisperuste kustannuslaskennassa, kir-

janpidossa ja budjetoinnissa. Aiheuttamisperiaatteen mukaan tuotot ja kustannuk-

set kohdistetaan sille laskentakohteelle, joka sen on aiheuttanut. Myös varallisuus- 

ja pääomaerien kohdistamisessa taseessa sekä pääomakustannusta ja tuottoa las-

kettaessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Osassa yhteisiä kustannuksia, esi-

merkiksi hallinnon kustannuksissa, aiheuttamisperiaatetta voi olla vaikea ellei 

mahdotonta soveltaa. Näiden niin sanottujen aitojen yhteiskustannusten jakami-

sessa tyyppilisiä jakoperusteita ovat toimintatulot, toimintamenot, henkilöstöme-

not tai henkilöstömäärä taikka muun toiminnan volyymiä kuvaava peruste. Sovel-

tavat jakoperusteet tulee määritellä yksityiskohtaisesti. (Myllyntaus 2001, s. 16) 

 

Tyni et al. (2009, s. 39-40) mukaan kustannukset tulee kohdistaa aiheuttamisperi-

aatteen mukaisesti myös ajan suhteen. Kun kustannuksia tai tuottoja kohdistetaan 

tietyllä laskentakaudella, on kyse jaksottamisesta. Palkkakustannukset voidaan 

kohdistaa esimerkiksi yksikössä työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärän 

tai tehtyjen työtuntien perusteella. Laitteista ja koneista syntyvät kustannukset 

lasketaan käytön suhteessa. Aine- ja tarvikekustannukset kohdistetaan aine- ja 

tarvikekäytön perusteella. Tilakustannukset voidaan jakaa tilojen käytön suhtees-

sa. Laskentatilanne on otettava huomioon aiheuttamisperiaatteen soveltamisessa. 

Esimerkiksi tuotannontekijää voidaan käyttää useista eri laskentakohteista, jolloin 

on etsittävä jakoperuste, jolla osoitetaan miten laskentakohteet käyttävät kyseessä 

olevaa tuotannontekijää. Tätä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Alla 

oleva taulukko havainnollistaa kustannuslajiluokituksen ja aiheuttamisperiaatteen 

mukaista kohdistamista. 

 



 18 

Taulukko 4. Kustannuslajiluokituksen ja aiheuttamisperiaatteen mukainen koh-

distaminen (Tyni et al. 2009, s. 39) 

Kustannuslaji Aiheuttamisperiaatteen mukainen kohdistaminen 

Työvoima- 

kustannukset 

Palkkakustannukset kohdistetaan työntekijän toimenku-

van ja ajankäytön perusteella 

Pitkävaikutteiset  

tuotannontekijät 

Pääomakustannukset kohdistetaan koneiden, tilojen tai 

laitteiden käytön mukaisesti 

Lyhytvaikutteiset 

tuotannontekijät 

Energiakustannukset, palvelumaksut, vuokrat ja leasing-

maksut sekä palvelujen ostot kohdistetaan käytön mukai-

sesti 

Aineet ja tarvikkeet Aine- ja tarvikekustannukset kohdistetaan käytön mukaan 

 

3.3.2 Kriteerit kustannusten kohdistamiselle 

Johdon on päätettävä kuinka kustannuksia kohdistetaan. Tähän on Horngrenin et 

al. (2009, s. 528-529) mukaan neljä kriteeriä: 

 Syy ja seuraus 

 Saadut hyödyt 

 Reiluus tai oikeudenmukaisuus 

 Sietokyky 

Syy ja seuraus – kriteerillä johtajat tunnistavat muuttujat, jotka aiheuttavat resurs-

sien kulumista. Esimeriksi johtajat voivat käyttää testauksen tunteja muuttujana 

kun he kohdistavat laatutestausalueen kustannuksia tuotteille. Tähän kriteeriin 

perustuva kustannustenkohdistaminen on operoivalle henkilöstölle uskottavin.  

(Horngren et al. 2009, s. 528-529) 

 

Saadut hyödyt kriteerillä johtajat tunnistavat tuotoksien hyödyt kustannusobjektil-

le. Kustannusobjektin kustannukset kohdistetaan hyötyjen saajien kesken siinä 

suhteessa mitä kukin saa hyötyä. Tästä esimerkkinä mainoskampanja, joka paran-

taa pikemminkin yrityksen yleiskuvaa kuin yksittäistä tuotetta. Tämän kampanjan 

kustannukset voidaan jakaa perustuen eri yksiköiden liikevaihtoon. Mitä korke-

ampi liikevaihto, sitä enemmän kohdistetaan kustannuksia. Perusteet tähän koh-
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distukseen ovat, että korkean liikevaihdon yksiköt hyötyvät enemmän mainosta-

misesta kuin pienemmän liikevaihdon yksiköt, ja tällöin niille kohdistetaan myös 

enemmän kustannuksia. (Horngren et al. 2009, s. 528-529) 

 

Reiluus tai oikeudenmukaisuus –kriteeri on usein käytössä viranomaissopimuksis-

sa, kun kustannusjako on pohjana hintatyytyväisyydelle valtiolle ja sen toimittajil-

le. Tässä tapauksessa kustannustenjaon reiluus ja oikeudenmukaisuus tarkoittaa 

myyntihinnan asettamista sopimusosapuolten välillä. Useimmissa kohdistuspää-

töksissä reiluus on enemmän arviointikriteeri kuin operatiivinen kriteeri. (Horn-

gren et al. 2009, s. 528-529) 

 

Sietokykykriteeri puoltaa kustannusten kohdistamista kustannusobjekteille siinä 

suhteessa kun ne pystyvät sietämään niille kohdistettuja kustannuksia. Esimerkki-

nä tästä on yrityksen johdon palkat yksikköjen liiketuloksen mukaan. Oletuksena 

on, että kannattavammilla yksiköillä on kykyä imeä itseensä keskuspaikan kus-

tannukset. (Horngren et al. 2009, s. 528-529) 

 

Näistä kriteereistä syy ja seuraus sekä saadut hyödyt ovat parempia varsinkin jos 

kustannusten kohdistamisen tarkoituksena on tuottaa tietoa taloudellisiin päätök-

siin tai motivoida johtoa ja työntekijöitä. (Horngren et al. 2009, s. 528-529) 

 

Edelleen Horngren et al. (2009, s. 529) korostaa, että yritysten on tärkeää huomi-

oida kustannukset ja hyödyt kun ne suunnittelevat ja implementoivat niiden kus-

tannustenkohdistusta. Yrityksille tulee kustannuksia tiedon keräämisestä, mutta 

niitä kertyy myös siinä vaiheessa kun koulutetaan henkilöstä kustannusten kohdis-

tamisesta. Yleisesti voidaan todeta, että mitä monimutkaisempi kustannuskohdis-

tus, sitä suuremmat koulutuskustannukset. Suunnittelun ja implementoinnin kus-

tannukset ovat monimutkaisessa kustannusten kohdistamisessa hyvin nähtävissä. 

Valitettavasti hyödyt hyvin suunnitteluista kustannusten kohdistamisista ovat vai-

keasti mitattavissa. Tarkempi ja parempi tieto tuottaa hyötyjä muun muassa ali-

hankinnassa, hinnoittelussa ja kustannusten hallinnassa.  
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3.4 Kustannusajurit 

Kustannusajuri on muuttuja tai kohdistin, kuten toiminnon tason tai laajuuden, 

joka kausaalisti vaikuttaa kustannuksiin tietyn ajanjakson sisällä eli on olemassa 

syy- ja seuraussuhde toiminnon tason tai laajuuden ja kokonaiskustannusten suu-

ruuden välillä. Esimerkkinä tästä toimivat suunnittelukustannukset, jotka vaihte-

levat suunniteltavan tuotteen osien lukumäärän suhteessa. Vastaavasti esimerkiksi 

ajetut kilometrit ovat usein kustannusajuri jakelukustannuksille. Kiinteille kustan-

nuksille lyhyellä aikavälillä ei ole kustannusajuria tällä aikavälillä tarkasteltuna, 

mutta pidemmällä aikavälillä niillä saattaa olla kustannusajuri. (Horngren et al. 

2009, s. 58) 

 

Jokaiseen jaettavaan kustannussummaan tulee linkittää kustannusajuri, jotta kus-

tannukset saadaan kohdistettua. Kustannusajurin muuttujan tulee olla yhdistettä-

vissä valmisteisiin. Kustannusajurin tulisi antaa hyvä selitys siitä, miten sillä ku-

vatut kustannukset käyttäytyvät. (Ashton et. al 1991, s. 120) 

3.4.1 Kustannusajureiden tyypit 

Toimintolaskentajärjestelmässä kustannusajurit on yleensä jaettu kolmeen katego-

riaan (Kaplan&Atkinson 1998, s. 108): 

1. Tapahtuma 

2. Kesto 

3. Intensiteetti 

 

Tapahtuma-ajurit perustuvat siihen kuinka usein toimintoa suoritetaan. Tällaisia 

tapahtumia ovat esimerkiksi asennusten tai vastaanottojen määrä. Tapahtuma-

ajureita käytetään kun tuotoksilla on samankaltaiset tapahtumavaatimukset. Eli 

siis tapahtumat vievät saman verran aikaa ja materiaalia. Tapahtuma-ajurit ovat 

halvin kustannusajurityyppi, mutta ne saattavat olla myös epätarkimpia. Tämä 

johtuu siitä oletuksesta, että jokainen tapahtuma vie saman verran resursseja joka 

kerta. (Kaplan&Atkinson 1998, s. 108) 
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Kestoon perustuvat ajurit kuvaavat toimintoon kuluvaa aikaa. Kestoon perustuvia 

ajureita tulisi käyttää, jos toimintoon kuluu huomattavasti vaihteleva määrä aikaa 

eri tuotoksille. Esimerkiksi yksinkertaisen tuotteen asennuksen kuluu vain muu-

tama minuutti kun taas monimutkaiseen tuotteen asennukseen voi kulua monta 

tuntia aikaa.  Kestoon perustuvat ajurit ovat tarkempia kuin tapahtumaan perustu-

vat, mutta ne ovat kalliimpia, koska malli tarvitsee aika-arvion joka kerta kun 

toiminto suoritetaan. (Kaplan&Atkinson 1998, s. 108): 

 

Intensiteettiajurit ottavat suoraan huomioon kuinka paljon resursseja kuluu joka 

kerta kun toiminto suoritetaan. Intensiteettiajuri on tarkempi kuin kestoon perus-

tava ajuri, jos kyseessä on erittäin monimutkainen tuote, jonka tekemiseen tarvi-

taan lisähenkilöstä. Kestoajuri ei ota huomioon tätä lisähenkilöstöä ja siitä aiheu-

tuvia kuluja, vaan oletus on, että kaikki konetunnit ovat samanhintaisia. Intensi-

teettiajurit ovat kaikista tarkimpia, mutta myös kalleimpia. Tämä johtuu siitä, että 

laskentajärjestelmän pitäisi pitää kirjaa kaikista resursseista mitä käytetään kun 

toimintoa suoritetaan. (Kaplan&Atkinson 1998, s. 108-109) 

 

Ashton et al. (1991, s. 121) esittävät kustannusajureiksi myös tilannekohtaiset ja 

motivoivat ajurit. Tilannekohtaisessa kustannusajurissa otetaan huomioon toimin-

non piirteet, jos ne ovat uskottavuuden kannalta merkittäviä. Motivoivassa kus-

tannusajurissa halutaan kiinnittää huomio kustannustietoiseen käyttäytymiseen ja 

ohjata toimintoa tällä tavalla kustannustehokkaaseen toimintaan. 

3.4.2 Kustannusajurin valinta 

Weil&Maher (2005, s. 224) esittävät kolme kriteeriä kustannusajurin valitsemisel-

le. Nämä ovat syy-yhteys, saadut hyödyt ja järkevyys. Ideaali tilanne on, että kus-

tannusajuriksi valitaan ajuri, joka aiheuttaa kustannukset. Toisaalta voidaan valita 

ajuri, joka jakaa kustannukset hyödyn periaatteella. Esimerkiksi T&K-osasto hyö-

tyy yrityksen laboratoriotiloista enemmän kun markkinatutkimusosasto. Järke-

vyysperiaatteella käytetään jos edellä olevat kriteerit eivät toimi. Tällöin ajuri va-

litaan reiluuden ja järkevyyden pohjalta. 
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Horngren et al. (2009, s. 376) esittää myös kolme perustetta ajurin valinnalle, jot-

ka ovat taloudellinen uskottavuus, soveltuvuuden hyvyys ja riippumattoman 

muuttujan merkitsevyys. He mainitsevat myös väärän ajurin valinnasta mahdolli-

sesti seuraavan väärän kustannustiedon ja sitä kautta väärien päätöksien tekemisen 

esimerkiksi tuotteiden kannattavuuksien suhteen. 

 

Kaplan&Atkinson (1998, s. 110) korostavat ajurin valinnassa oikeaa kompromis-

sia tarkkuuden ja kustannuksien suhteen. Mitä tarkempaa laskentaa halutaan, sitä 

enemmän se tulee maksamaan. Tällöin on syytä harkita ja punnita saatavia hyöty-

jä. 

3.5 Toimintolaskenta 

Toimintolaskenta kehitettiin tuottamaan tarkempia menetelmiä välillisten kustan-

nuksien ja tukevien toimintojen resurssien kohdistamiseksi toiminnoille, liiketoi-

mintaprosesseille, tuotteille, palveluille ja asiakkaille. Toimintolaskennan päämää-

rä ei kuitenkaan ole yleisten kustannusten kohdistaminen tuotteille vaan mitata ja 

hinnoitella kaikki resurssit jota käytetään toimintoihin, jotka tukevat tuotantoa, 

jakelua ja palveluita asiakkaille. (Kaplan&Atkinson 1998, s. 97) 

 

Toimintolaskenta korostaa yleisesti seuraavia asioita (Haverila et al. 2005, s. 181): 

 Aiheuttamisperiaatetta kustannusten kohdistamisessa 

 Toimintokohtaista laskentakohteitten muodostamista 

 Toimintojen kriittistä arviointia ja tarpeettoman karsintaa 

 Kustannusten luokittelua ”hyödyllisiin” (tuotteen jalostusarvoa lisääviin) 

ja ”hyödyttämiin” (arvoa lisäämättömiin) 

 Prosessin kustannustehokkuuden mittaamista osana laskentajärjestelmää 

 

Suomessa sairaalat aloittivat 1990-luvulla laajamittaisia kustannuslaskentaprojek-

teja, joilla tähdättiin täyskatteisiin hinnoitteluun ja tähän usein valittu menetelmä 

oli toimintolaskenta. Sairaaloihin kopioitiin yksityissektorin menetelmät, mutta 

järjestelmiä pyörittävät laskenta-alan ammattilaiset puuttuivat. Osastolääkäri ja 

osastonhoitaja lukivat toimintolaskennan oppikirjan, jonka jälkeen heille myytiin 
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vaikeakäyttöinen ohjelmisto, jolla he yrittävät tehdä laskentamalleja. Myös kon-

sultteja käytettiin runsaasti apuna. Lopputuloksena oli, että jokaiseen sairaalaan 

muotoutui omanlaisensa laskentakäytäntö. Tuotteiden määrittely ei ollut juuri 

missään samanlainen eikä myöskään laskentatapa ollut samanlainen. (Suvanto 

2009) 

 

Toimintolaskennalla on erityistä merkitystä julkisella sektorilla, kun toimintolas-

kentatietoja voidaan hyödyntää benchmarkingissa. Kuntien ja kuntayhtymien toi-

minnot ja palvelut ovat hyvin yhdenmukaisia, eivätkä ne eri alueilla toimivina 

organisaatioina sellaisenaan kilpaile keskenään. (Järvenpää et al. 2001, s. 87) 

3.6 Tuotteistaminen 

Tuotteistaminen liittyy läheisesti tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan, mutta eri-

tyisesti se liittyy tilaaja-tuottaja-malliin, siirtohinnoitteluun ja hinnoitteluun yleen-

säkin. Myös hankintalain mukaista hankintaa varten on määriteltävä tuote, jotta 

kilpailuttaminen olisi mahdollista. Tuotteistamisen avulla palvelukokonaisuuksille 

voidaan laskea eritellyt hinnastot ja sitä kautta niillä pystytään käymään kauppaa. 

(Tyni et al. s, 163) 

 

Tuotteistaminen edistää hinnoittelun läpinäkyvyyttä, kun voidaan laskea ja havai-

ta, mistä eri tuotteista laskun summa muodostuu. Hinnoittelu- ja laatuperuste on 

samoin selkeämpi havaita tuotteistetun kuin tuotteistamattoman toiminnan osalta. 

Tuotteistamisella voidaan pyrkiä myös standardisoimaan palveluita, jotta voidaan 

suorittaa vertailua eri kuntien tai eri yksiköiden välillä. Tuotekohtainen kustannus-

tieto tukee päätöksentekoa ja sitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi tulevan kau-

den budjettia laatiessa. (Tyni et al. s, 164) 

 

Ostopalvelut ja niihin liittyvä pakollinen kilpailutus ei onnistu tehokkaasti, jos 

ostettavasta palvelusta ei ole kyetty muodostamaan selkeästi määriteltävää tuotet-

ta. Tarjouskilpailuun on osattava määritellä selkeä tuote, jotta palveluntarjoajat 

osaisivat tehdä tarjouksen. Myös saatujen tarjousten hintatason vertailu ja arvioin-
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ti on vaikeaa, ellei oman vastaavan tuotannon tuotekohtaisia kustannuksia ja laa-

tukriteerejä/-vaatimuksia tunneta. (Tyni et al. s, 166) 

 

3.7 Pareton periaate 

Pareton periaatteella viitataan niin sanottuun 80/20 sääntöön. Tällä tarkoitetaan, 

että 20 % syistä aiheuttaa 80 % seurauksista. Pareton esimerkkinä toimii, että 20 

% ihmistä omistaa 80 % maan pinta-alasta. Liiketaloustieteessä yleisin esimerkki 

on, että 20 % asiakkaista tuo 80 % myynnistä. (Reh 2010) Brimson (1991, s. 231) 

korostaa Pareton periaatteen tärkeyttä kun tarkastellaan laskennan tarkkuustasoa. 

Kustannusten merkittävyys määrittelee käytettävän tarkkuustason. Terveyden-

huollossa on huomattu, että 20 % potilaista aiheuttaa 80 % kustannuksista, mikä 

noudattaa Pareton periaatetta. (Weinberg 2009) Näin ollen suurimmat kustannuk-

set aiheuttavat toiminnot tulisi jakaa tarkalla tasolla. Vastaavasti niissä toimin-

noissa, jotka aiheuttavat vain pienen osuuden kustannuksista, riittää yleisempi 

laskennan taso. 



 25 

4 KUNTAYHTYMÄN RAHOITUS JA KUNTALASKUTUS 

4.1 Terveydenhuollon rahoitusmuodot 

Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän tehtävä on selväpiirteinen: kerätä riittäväs-

ti tuloja kattamaan toiminnasta aiheutuvat menot. Verotus, julkinen sairausvakuu-

tus, yksityinen sairausvakuutus ja asiakasmaksut ovat terveydenhuollon pääasial-

liset rahoitusmuodot. Joissakin maissa on käytössä yksityiseen säästämiseen pe-

rustuvia terveystilejä, jotka täydentävät muuta rahoitus. Eri rahoitusjärjestelmät 

voidaan erotella myös varsinaisen rahoittajan ja rahoituksen keräämistä vastaavan 

instituution mukaan. (Pekurinen&Puska 2007, s. 29) Alla oleva kuva havainnollis-

taa tilannetta. 

 

 

Kuva 5.  Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet. (Pekuri-

nen&Puska 2007, s. 29) 
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Terveydenhuollon tulisi tuottaa väestön tarvitsemat palvelut mahdollisimman te-

hokkaasti. Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä toimii hyvin silloin kun se pys-

tyy ohjaamaan ja kannustamaan eri toimijoita suuntaaman käytettävissä olevat 

voimavarat siten, että terveydenhuollon vaikuttavuus on paras mahdollinen. Hy-

vän rahoitusjärjestelmän tulee myös varmistaa, että tarpeellisten palvelujen käy-

tölle ei ole taloudellisia esteitä ja kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa hoidon. 

(Pekurinen&Puska 2007,  s. 32) 

 

Terveydenhuollon verorahoitus kootaan monesta eri lähteestä. Osa rahoituksesta 

on peräisin valtion ja kuntien perimistä tuloveroista, osa on sidoksissa kulutuk-

seen välillisen verotuksen kautta, jota kerätään arvonlisäveroina ja valmisteveroi-

na. Valtion ja kuntien verotuloja ei ole suoraan sidottu terveyspalvelujen rahoit-

tamiseen. Vakuutusmaksut ovat yleensä pakollisia ja niitä maksavat sekä työnteki-

jät että työnantajat. Yksityistä sairausvakuutuksella on merkittävä rooli ainoastaan 

Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Asiakasmaksut pitävät sisällään kaikki palvelujen 

käyttäjiltä perittävät maksut.  Terveystili ei ole Suomessa käytössä, mutta Pekuri-

nen (2007, s. 31) mainitsee sen olevan tutkimisen arvoinen myös täällä.  

 

Suomessa on käytössä monikanavainen järjestelmä, jossa rahoitus tulee Kelalta ja 

kunnilta, mutta myös valtiolta ja yksityisiltä. Kahden julkisen rahoituskanavan 

systeemi syö hoidon tehokkuutta kun hoitoketjut katkeilevat, koska hoidon eri 

osilla on eri maksaja. Rahoittajat koettavat saada toisiaan maksajaksi eli tapahtuu 

niin sanottua ”cost shiftingiä”. Onkin sanottu, että rahoituksen monikanavaisuus 

on koko terveydenhuollon kehittämisen pahin este. (Kekomäki 2009, Ryynänen 

2009) 

4.1.1 Terveydenhuollon erityispiirteet 

Terveydenhuollon erityispiirteiden johdosta terveydenhuollon markkinat eivät 

toimi aivan samalla tavoin kuin tavanomaiset hyödykemarkkinat. Palvelujen kol-

lektiivinen rahoitus ja tiedon epäsuhta palvelujen käyttäjän ja tuottajan välillä 

eriyttävät palvelujen rahoituksen palvelujen käytöstä. Tämä on nähtävissä kuvassa 

6.  



 27 

 

 

Kuva 6. Terveydenhuollon markkinaosapuolet: Palvelujen käyttäjä-rahoittaja-

tuottaja. (Pekurinen&Puska 2007,  s. 32) 

 

Myös terveystaloustieteen kehittäjän Alan Williamsin mukaan perinteisen talous-

tieteen soveltamisen terveydenhuollossa tekee vaikeaksi se, että hintajärjestelmä 

on hylätty markkinoita järjestävänä mekanismina. Kysyntä ja tarjonta tasapainote-

taan muilla keinoilla kuin hintoja käyttämällä. (Valtonen 2005, s. 336)  

4.1.2 Terveydenhuollon laskentatieto 

Taloudelliset arvioinnit ovat esivaatimus sairaalapalveluiden korvaukselle ja to-

teutukselle, koska ne tarjoavat terveydenhuollon päätöksentekijöille arvokasta 

informaatiota eri palveluiden suhteellisesta tehokkuudesta. Päätöksenteon tukemi-

seksi pitäisi pystyä kohdistamaan suorat ja epäsuorat kustannusarviot mahdolli-

simman tiiviisti niihin potilaisiin, jotka nämä kustannukset aiheuttavat. Todellis-

ten resurssien kohdistaminen on kuitenkin aikavievää ja kallista. Tämä korostuu 

kun sairaalan tietojärjestelmät puuttuvat tai ovat puutteellisia. (Tan et al. 2008, s. 

531)  
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4.1.3 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteys 

Sopivan pitkäaikaisen hoidon tarjoaminen vaatii sekoituksen perinteisiä lääketie-

teellisiä ja sosiaalipalveluita, jotka on organisoitu ja johdettu eri virastoista. Näi-

den virastojen ammattilaisilla on omat prioriteettinsa ja palkitsemisjärjestelmänsä, 

jotka haittaavat tehokasta yhteistyötä. Useimmilla mailla on vain sekalaisia onnis-

tumisia mekanismien kehittämisestä, jotka vähentäisivät sirpaloitumista ja se-

kaannusta niiden virastojen välillä, jotka tarjoavat palveluita vanhuksille ja vam-

maisille. (Mechanic&Rochefort 1996, s. 260-261)  

 

Sosiaalihuolto eroaa terveydenhuollosta sillä tavalla, että sen palvelurakenne ei 

yhtä selvästi ole jakaantunut perus- ja erityistason palveluihin. Jossain määrin 

porrastusta tapahtuu yleisten sosiaalipalvelujen ja erityispalveluiden välillä. Eri-

tyislainsäädännön nojalla toteutetaan kuitenkin myös perustason sosiaalipalveluja. 

(Raunio 2008, s. 9) 

4.2 Talous kunnissa ja kuntayhtymissä 

Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi.  Valtuuston on vuoden loppuun men-

nessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi 

vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja – suun-

nitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-

taan. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 

talousarviota. Talousarvio- ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja 

ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista 

päättää valtuusto. (Suomen Kuntaliitto 2000, s. 4) 

 

Talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa toimivat ohjauksen välineinä. Kun-

nan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuna ohjausvälineinä toimivat talo-

usarvion ja – suunnitelman tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Talousarvion- ja 

suunnitelman tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudel-

lisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi 

ja rahoitustarpeen kattamiseksi. (Suomen Kuntaliitto 2000, s. 6) 
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Kuntayhtymille ja kaikille muillekin palveluja tuottaville talousyksiköille tulee 

kunnan antaa mahdollisimman tarkat arviot ostettavien palvelujen määrästä ja 

laadusta. Samoin kuntien tulee saada palvelujen tuottajilta sovittuun päivämäärään 

mennessä tiedot palvelujen hinnoittelusta ja hinnoista. (Suomen Kuntaliitto 2000, 

s. 9) 

4.2.1 Kustannusperusteinen budjetointi 

Kustannusperusteista budjetointia sovelletaan ensisijaisesti palveluja tuottavien 

yksiköiden budjetoinnissa. Varsinkin siinä tapauksessa kun yksiköt ovat taseyksi-

köitä tai muutoin toimivat nettoperiaatteella ja saavat varsinaiseen toimintaansa 

rahoituksen kohderahoituksena. Kohderahoituksella tarkoitetaan suoritteiden luo-

vutustuloja, kuten ulkoisia ja sisäisiä myynti- ja maksutuloja sekä maksuosuuksia 

yhteistoiminnan sopimuskunnilta taikka jäsenkunnilta. Kohderahoitus on pääsään-

töisesti vastikkeellista. Vastike määräytyy joko lakisääteisesti, markkinaperustei-

sesti tai sopimusperusteisesti.  Kustannusbudjetissa kustannukset ja tuotot budje-

toidaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tehtävälle, vastuuyksikölle, tuotteelle 

tai asiakasryhmälle. (Tyni et al. 2009, s. 213) 

 

Kustannusperusteisen budjetoinnin olennainen ero tavanomaiseen rahoitusperus-

teiseen budjetointiin on sekä pääoma- ja hallintokustannusten huomioon ottami-

nen kustannuksena että budjetin laatiminen tuotannontekijä-, suorite- ja tuotemää-

ristä ja niiden yksikkökustannuksista lähtien. (Tyni et al. 2009, s. 213) 

4.3 Kustannustenjako kuntien yhteistyössä 

Lähtökohtana kustannustenjakoon liittyvissä kysymyksissä on, että kustannusten 

määritteleminen ja jakaminen erilaisissa yhteistyömalleissa ovat sopimuksenva-

raisia. On perusteltua soveltaa yleisiä kustannusten määrittelyn periaatteita eli 

kustannusten johdettavuutta kirjanpidosta, aiheuttamisperiaatetta ja jatkuvuuden 

periaatetta. Kustannusten johdettavuus kirjanpidosta tarkoittaa, että kustannukset 

perustuvat toteutuneisiin menoihin. Aiheuttamisperiaate tarkoittaa sitä, että toteu-

tuneet kustannukset kohdistetaan niihin palveluihin, joiden tuottamiseen tuotanto-
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tekijät on hankittu. Jatkuvuuden periaate tarkoittaa sitä, että valittuja laskenta- ja 

kohdentamismenetelmiä sovelletaan pysyvästi, ellei muuttamiseen ole erityistä 

syytä. (Majoinen et al. 2004, s. 98) 

 

Kuntien yhteistoiminnassa järjestettäessä kustannusjakoa joudutaan ottamaan 

huomioon useita erilaisia tekijöitä kuten kuntien väestö- ja ikärakenne, alueraken-

ne, palvelupaikkojen sijainti, palvelujen käyttömäärät ja palvelun käyttömäärien 

vaihtelut. Eroja on lisäksi siinä, tuotetaanko koko väestöön kohdistuvia palveluja 

kuten ennaltaehkäisevää toimintaa vai palveluja, jossa suorite, tuote ja asiakas 

voidaan määrittää. (Majoinen et al. 2004, s. 98) 

 

Majoinen et al. (2009, s. 99) esittelee Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kunti-

en sosiaalitoimea yhdistymistä koskevan selvityksen. Selvityksessä kartoitettiin 

kustannusten jakautumista neljän eri ratkaisumallin avulla. Yksinkertaisin näistä 

oli kustannusten jakaminen kuntien väestömäärien suhteessa. Toisena vaihtoehto-

na oli kustannusten jakaminen tulosyksiköittäin tai palveluittain. Kolmantena 

vaihtoehtona oli kaikkien palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu. Neljäntenä 

vaihtoehtona oli kaikkien kuntien sitoutuminen valtuustopäätöksin osoittamaan 

yhteisen organisaation ja palvelutuotannon tarvitsemat rahat kolmen kunnan sosi-

aalitoimelle. Tässä tapauksessa päätökset tehdään alueellisten talousarvioiden 

puitteissa ja vain hallinnolliset kulut jaetaan kuntien kesken. Tällöin kustannus-

siirtoja ei synny kuntien välille. Tämä edellyttää kuitenkin alueellisten budjettien 

seurantaa.  

 

Kuntien mahdollisuudet kustannustenjakoon ovat siis äärimmillään täydellinen 

kustannuslaskenta ja toisaalta asukasperusteinen kustannustenjako. Alhaisimmalla 

kustannustasolla palvelunsa tuottaneet kunnat joutuvat lisäämään rahoitustaan, jos 

kustannusjaossa toteutetaan asukasperusteista kustannustenjakoa. Tuotteistaminen 

edellyttää pitkälle vietyä kuntakohtaista kustannuslaskentaa ja tuotteistamisen 

osaamista. Toisaalta tuotteistaminen lisää kustannustietoisuutta, samoin kuin kus-

tannusten jakaminen tulosyksiköittäin tai palveluittain. (Majoinen et al. 2009, s. 

99)  
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4.4 Hallintokustannusten kohdistaminen 

Tyni et al. (2009, s. 61) kirjoittaa hallintokustannusten kohdistamisesta kun-

tanäkökulmasta. Aiheuttamisperiaatteen mukaista suoriteperusteista vaihtoehtoa 

käyttäessä hallinnon kustannukset kohdistetaan eri tehtäville sisäisellä laskutuk-

sella, joka perustuu hallintopalvelusuoritteiden käyttöön. Laskutusperusteena voi 

tällöin olla työsuorite kuten toimialajohdon työtunnit tai palkanlaskennassa lasket-

tu palkka tai tilasuorite kuten esimerkiksi vuokrattu neliö.  

 

Toisena vaihtoehtona on laskennallinen vyörytys. Vyörytystä joudutaan käyttä-

mään silloin, kun laskutuksen perusteena olevaa suoritetta ei voida määritellä tai 

suoriteperusteinen laskutus ei muutoin ole laskentatilanteessa mahdollista. Las-

kennallisessakin vyörytyksessä kohdistamisperusteeksi tulisi valita tekijä, joka 

tuottaa hyväksyttäviä tuloksia kohdetehtävän kustannusseurannan näkökulmasta. 

Tavallisesti vyörytysperusteena käytetään tehtäville budjetoituja tai toteutuneita 

toimintamenoja. Tällöin on lisäksi ratkaistava, miten hallintokustannukset kohdis-

tetaan investointeihin. (Tyni et al. 2009, s. 61-62) 

 

Kolmantena on yleiskustannuslisämenettely. Tällöin hallintokustannukset kohdis-

tetaan eri tehtäville ja edelleen eri tuotteille yleiskustannuslisän avulla. Yleiskus-

tannuslisä lasketaan vaiheittain toimialueelle, tehtävälle ja tuotteelle. Yleishallin-

non yleiskustannuslisäprosentti kunnan toimialueilla lasketaan jakamalla yleishal-

linnon budjetoidut toimintamenot kunnan kaikkien muiden tehtävien budjetoiduil-

la toimintamenoilla. Tästä lasketaan yleishallinnon yk-lisä esimerkiksi sosiaali-

toimessa kertomalla sosiaalitoimen toimintamenot yleishallinnon yk-

lisäprosentilla. Tästä jatketaan edelleen esimerkiksi vanhustenhuoltoon ja tästä 

vielä hoitopäiviin. (Tyni et al. 2009, s. 62) 

4.5 Hinnoittelu sairaanhoitopiireissä 

Palvelut hinnoitellaan jokaisessa Suomen sairaanhoitopiirissä omakustannusperi-

aatteen mukaisesti. Hinnat sisältävät palvelun välittömät ja välilliset kulut ja hal-
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linnon yleiset kulut, omaisuuden poistot ja pääoman koron, jos se on käytössä. 

(Punkari&Kaitokari 2003, s. 21) 

4.5.1 DRG 

NordDRG on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla pys-

tytään tuotteistamaan ja hinnoittelemaan erikoissairaanhoidon palvelut sekä seu-

raamaan erikoissairaanhoidon kustannuksia ja laatua. NordDRG on Pohjoismai-

den ylläpitämä järjestelmä ja yhteistyöstä ja ylläpidosta vastaa Pohjoismainen 

luokittelukeskus. (FCG, 2010) 

 

NordDRG-ryhmien keskikustannusten laskeminen edellyttää potilaskohtaista kus-

tannuslaskentaa. Hoitojakson suhteellista kustannusta mitataan DRG-painolla, jota 

voidaan käyttää myös kustannusten kohdentamiseen sellaisissa sairaaloissa, joissa 

ei ole omaa potilaskohtaista kustannuslaskentaa. DRG-järjestelmän tavoitteena on 

kustannuksiltaan mahdollisimman homogeeniset ja lääketieteellisesti loogiset 

ryhmät. Kyseessä on siis hintaryhmittelyjärjestelmä. (Aaltonen et al. 2007, s. 40-

41) 

 

Hoidon DRG-hinta voidaan laskea esimerkiksi hoitojaksojen todellisten kustan-

nusten keskiarvon avulla. Hinnoittelussa huomioon otetaan arvioitu kustannusta-

son muutos. Tällöin laskentaa helpottaa, jos välituotteiden sisäinen hinnoittelu 

vastaa omakustannushintaa. Toisaalta suoritekohtainen DRG-hinta voidaan laskea 

kustannuspainon sekä kokonaiskustannusten avulla. (Tyni et al. 2009, s. 89-90) 

4.5.2 Suoritepohjainen laskutus 

Suoritepohjainen laskutus perustuu palvelujen suoritekeskeiseen hinnoitteluun. 

Avohoidossa se perustuu käynteihin ja vuodeosastohoidossa hoitopäiviin ja sekä 

palvelupaketteihin. Palvelut on ryhmitelty hintaluokkiin vaikeus- ja kalleusasteen 

mukaisesti. Hintaluokat sisältävät hoidossa tarvittavat tutkimukset, toimenpiteet, 

lääkkeet sekä osastohoidossa hoitopäiväkustannukset. Palvelupaketit sisältävät 

diagnoosikeskeisesti kaikki kyseisen sairauden hoidon kustannukset, leikkauksen, 
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tutkimukset, hoitopäiväkustannukset ja niin edelleen. (Punkari&Kaitokari 2003, 

s.20) 

 

Koska sairaanhoitopiirit ovat itse määritelleet hintaluokat ja palvelupaketit, on 

hintavertailujen tekeminen muiden sairaanhoitopiirien kanssa vaikeaa. Toisaalta 

suoritepohjainen kuntalaskutus voidaan nähdä kuntien kannalta tasapuolisena ja 

oikeudenmukaisena, koska kunta maksaa sen mitä kunnista tulevien potilaiden 

hoito todellisuudessa maksaa. Ongelma ovat suuret kuntakohtaiset vuosivaihtelut. 

(Punkari&Kaitokari 2003, s.20) 

4.5.3 Vieraskuntalaskutus 

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vieraskuntalaskutus perustuu lainsäädäntöön. 

Nämä säännökset velvoittavat kuntaa tarjoamaan määrätyissä tilanteissa palveluja 

toisen kunnan asukkaalle ja toisaalta velvoittavat kuntaa suorittamaan korvauksen 

kuntalaisen toiselta kunnalta saamasta palvelusta. Vieraskuntalaskutuksessa sovel-

letaan pääsääntöisesti vastaavia maksuperusteita kuin jäsen- ja sopimuskuntalas-

kutuksessa. Lähtökohtaisesti säännöksissä lähdetään siitä, että laskutuksen perus-

teena ovat budjetoidut bruttokustannukset, joista vähennetään asiakasmaksut ja 

muut kuin varsinaisen toiminnan tulot. Suoritemääränä yksikköhintaa laskettaessa 

käytetään voimassa olevassa talousarviossa hyväksyttyä suoritemäärää. Laskutuk-

sen tulee kuitenkin perustua luovutettuihin palvelusuoritteisiin. Asiakasmaksu 

vähennetään pääsääntöisesti maksetun asiakasmaksun määräisenä. (Tyni et al. 

2009, s. 73) 

4.5.4 Suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen 

Erikoissairaanhoitolain 56 a § (12.4.2002/279) mukaan sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten 

kustannusten tasaamiseksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä tulee olla kaikki tut-

kimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä. 

 

Yksittäiset potilaiden poikkeuksellisen suuria kustannuksia pidetään satunnaisuu-

desta johtuvana taloudellisena riskinä, josta kunnalle aiheutuvaa satunnaista me-
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noa tasataan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken muuta jäsenkuntalaskutusta 

täydentävällä kalliiden hoitojen tasausjärjestelmällä. (Pekurinen et al. 2004, s. 13) 

 

Sairaanhoitopiireissä on käytössä erilaisia poikkeuksellisen suurten potilaskohtais-

ten kustannusten tasausjärjestelmiä eli niin sanottuja kalliiden hoitojen tasausjär-

jestelmiä. Tyypillisesti sairaanhoitopiirissä on sovittu, että yli 50 000 euron vuosi-

kulut ylittävien hoitojen kustannukset tasataan. Kaikissa sairaanhoitopiireissä ta-

sausjärjestelmä koskee avo- ja vuodeosastohoitoa sekä ostopalveluina hankittuja 

palveluita. (Pekurinen et al. 2004, s. 13) 

4.6 Kuntalaskutus terveydenhuollon kuntayhtymissä 

4.6.1 Vaatimukset rahoitusmallille 

Kuntien terveydenhuollon menoihin, menoihin liittyviin riskeihin ja niiden enna-

kointiin voidaan vaikuttaa osittain kuntalaskutuksen toteuttamistavan avulla. 

Kunnat pitävät suotavana, että terveydenhuollon kuntalaskutuksen yhteydessä 

noudatettaisiin seuraavia periaatteita: 

 Ennakoitavuus: kullekin vuodelle sovittu määräraha pitää, eikä ylityksiä 

tule. 

 Läpinäkyvyys: kukin kunta tietää, mistä palveluista maksaa ja mistä sai-

raanhoitopiirin kulut muodostuvat. 

 Oikeudenmukaisuus: kukin kunta maksaa vain omien asukkaidensa aiheut-

tamat kustannukset. 

 Vertailukelpoisuus: tuottajien keskinäinen vertailu sekä pitkittäisvertailu 

on oltava helppoa. 

 Kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa: ei saa ylittää kuntien tulojen 

kasvua. 

 Tuottavuuden kasvu: taloudellisia ja muita kannusteita (insentiivit) tuotta-

jille. 

 Laatutavoitteet ja –mittarit: keskeisten sairauksien/toimenpiteiden hoito-

prosessit kuvattu ja seurantajärjestelmät on luotu. 
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Nykyisillä sopimus- ja kuntalaskutusmalleilla kaikkia näitä tavoitteita on vaikea 

saavuttaa samanaikaisesti. Menojen ennakoitavuutta voidaan kuitenkin parantaa, 

jos kunnat hyväksyvät, että yksikään kunta ei maksa terveyspalvelujen käytön 

todellisia kustannuksia tiettynä poikkileikkausvuonna, vaan jokainen kunta mak-

saa todelliset kustannukset muutaman vuoden kuluessa. (Stakes 2008, s. 19) 

4.6.2 Perusrahoitusmallit 

Palvelujen tuottajan rahoitus (tulojen muodostumisperuste) ja kuntalaskutus (kun-

tien menojen määräytymisperuste) voidaan toteuttaa monella tavalla. Vaihtoehtoi-

na voivat olla ainakin suoritemalli, kapitaatiomalli, meno-osuusmalli, tulo-

osuusmalli, kokonaislaskutusmalli tai sekamallit. Luvussa 2.3.1 mainittu Stakesin 

selvitys Etelä-Karjalassa pohjasi näihin perusmalleihin. 

 

Suoritemalli 

 

Suoritemallissa kunnan vuotuinen maksu piirille määräytyy kunnan asukkaiden 

palvelujen käytön mukaan. Malli toteuttaa aiheuttamisperiaatteen. Kunnan 

kannalta menojen ennakointi on ongelmallista, sillä asukkaiden hoitamiseen tar-

vittavien palvelujen käyttöä voi olla etukäteen vaikea ennustaa. Suoritemallia 

sovelletaan nykyisin sairaanhoitopiirien kuntalaskutuksessa. (Stakes 2008, s. 20-

21) 

 

Suoriteperusteinen korvaus on tavanomainen tapa maksaa palvelujen tuottajalle 

tuotetuista palveluista. Sairaanhoitopiirit laskuttavat kuntia tyypillisesti hoidettu-

jen potilaiden määrän ja potilaille tehtyjen toimenpiteiden mukaan. DRG-

järjestelmää käyttäessä laskutus perustuu diagnooseille ja toimenpiteille. Suorite-

perusteinen kuntalaskutus ja täyskustannushinnoittelu yhdessä vähäisen kilpailun 

kanssa merkitsevät sitä, että sairaaloilla on vähän taloudellisia kannusteita tehos-

taa toimintaansa. Kaikki lisäkustannukset voidaan siirtää suoraan kunnilta perittä-

viin palvelujen hintoihin. Suoriteperusteista laskutusta voitaisiin parantaa valta-

kunnallisella viitehintajärjestelmällä. (Pekurinen&Puska 2007, s. 51) 
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Kapitaatiomalli 

 

Kapitaatiomallissa kunnan maksu piirille määräytyy asukasluvun mukaan, jokai-

selle kunnalle samansuuruisena tasamaksuna asukasta kohti. Kapitaatiomaksu voi 

olla myös tarveperusteinen, jolloin esimerkiksi väestön ikärakenne ja sairastavuus 

otetaan maksun määrässä huomioon. Tällöin maksu asukasta kohti vaihtelee kun-

nittain kunnan väestön palvelujen tarpeen mukaan. Mallissa kunnat menot ovat 

hyvin ennakoitavissa, koska maksu ei riipu kunnan asukkaiden palvelujen käytön 

määrästä. Kapitaatiomallia voi luonnehtia kuntien välisen solidaarisuuden mallik-

si. Kapitaatiomallissa piiri muodostaa rahoitusmielessä kuntien yhteisen vakuu-

tuspoolin ja kapitaatiomaksut ovat kuntien vakuutusmaksuja tälle poolille. (Stakes 

2008, s. 20) 

 

Kapitaatioperusteissa laskutuksessa kunnan ennakkomaksu ja lopullinen lasku 

ovat yhtä suuret. Kuntalaskun suuruus voi muuttua piiristä tai kunnasta johtuvista 

syistä. Kuntalaskun suuruus riippuu piirin palvelutarjonnan määrän ja valikoiman 

sekä työvoiman kustannuksista. Laskun suuruus muuttuu myös kunnan väestön 

määrän, ikärakenteen tai sairastavuuden muuttuessa. Kapitaatioperiaate soveltuu 

hyvin uusiin käynnistettäviin palveluihin. Vakiintuneiden palvelujen kohdalla 

kapitaatioperiaatteen soveltaminen voi olla ongelmallista, koska se aiheuttaa mer-

kittäviä muutoksia kuntien nykyisiin terveysmenoihin ja muuttaa olennaisesti kun-

tien keskinäisiä maksuosuuksia. (Pekurinen&Puska 2007, s. 52) 

 

Meno-osuusmalli 

 

Meno-osuusmallissa kunnan maksu piirille määräytyy sovittuna prosenttiosuutena 

piirin kokonaismenoista. Kunnan menot ovat hyvin ennakoitavissa, sillä ne eivät 

riipu palvelujen käytöstä, vaan lähtötilanteen menotasosta. Meno-osuusmalli hei-

jastaa kuntien erilaisia painotuksia ja palvelunäkemyksiä. Mallin toteuttaminen ei 

merkitse merkittäviä muutoksia kunnan menoihin. Meno-osuusmalli ei muuta 

kuntien rahoitusosuuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Malli muistuttaa eräissä 
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sairaanhoitopiireissä käytössä olevaa kiinteisiin palvelusopimuksiin perustuvaa 

sopimusohjausmenettelyä. (Stakes 2008, s. 21) 

 

Tulo-osuusmalli 

 

Tulo-osuusmallissa kunnan maksu piirille määräytyy prosenttiosuutena kunnan 

laskennallisesta verorahoituksesta. Tämä vastaa Kainuussa noudatettavaa maa-

kunnan rahoitusmallia, jota on tarkasteltu lähemmin luvussa 4.5. Kunnan menot 

ovat tässä mallissa hyvin ennakoitavissa. Kunnan menot eivät riipu kunnan asuk-

kaiden palvelujen käytöstä, vaan kunnan tulotasosta. (Stakes 2008, s. 21) 

 

Kokonaislaskutusmalli 

 

Kokonaislaskutusmallissa kunta maksaa piirille kiinteän vuosimaksun, joka mää-

räytyy kunnan asukkaiden aikaisempien vuosien palvelujen käytön mukaan. Kun-

nan asukkaiden todellista palvelujen käyttöä ja sen kustannuksia seurataan vuosi-

tasolla. Kunta maksaa vuosimaksun ja todellisen käytön mukaisten todellisten 

kustannusten erotuksen esimerkiksi 3–5 vuoden kuluessa. Kunnan menot ovat 

tässä mallissa melko hyvin ennakoitavissa. Kokonaislaskutusmallia käytettäessä ei 

tarvita erillistä tasausrahastoa kalliiden hoitojen kustannusten rahoittamiseen. 

(Stakes 2008, s. 21) 

 

Kokonaislaskutuksessa kunnan maksu muodostuisi siis kahdesta osasta eli kiinte-

ästä vuosimaksusta ja tasausmaksusta. Malli toteuttaa aiheuttamisperiaatteen 3-5 

vuoden kuluessa. Vuosittaisella tasolla aiheuttamisperiaate toteutuu vain poikke-

ustapauksissa yksittäisen kunnan kohdalla. Keskipitkällä aikavälillä jokainen kun-

ta maksaa vain asukkaidensa palvelujen käytöstä aiheutuvat kustannukset täysi-

määräisenä, ja siten kunnat eivät joudu maksamaan toisen kunnan asukkaiden 

palvelujen käytön kustannuksia. (Pekurinen&Puska 2007, s. 53) 
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Sekamalli 

 

Sekamallissa sovellettava maksuperiaate riippuu palvelusta. Esimerkiksi päivys-

tystoiminnassa voidaan noudattaa kokonaislaskutusmallia ja samanaikaisesti kii-

reettömän hoidon kohdalla suoritekohtaista laskutusta. Sekamallissa sovelletaan 

edellä kuvattujen rahoitus- ja kuntalaskutusmallien periaatteita eri tavalla erityyp-

pisissä palveluissa. Kunnan menot ovat sekamallissa melko hyvin ennakoitavissa. 

Menot riippuvat vain osin asukkaiden palvelujen käytöstä. (Stakes 2008, s. 21) 

4.6.3 Korvausmenetelmien ominaisuudet 

Pekurinen on soveltanut Witter ja Ensorin mallia arvioidessaan kapitaatiokorva-

uksen, suoritekorvauksen ja muiden palkkausmenettelyjen eroja ja ominaisuuksia. 

 

Kuva 7. Korvaus- ja palkkausmenetelmien hyvyys eri arviointi näkökulmista. 

(Pekurinen&Puska 2007, s. 50) 

 

Kapitaatiohinnoittelun vahvuuksia ovat edulliset hallintokulut kun vastaavasti 

suoritekorvauksessa nämä ovat heikkoja kohtia. Yksinkertaiset suoritehinnoittelut 

kuten käynnit ja hoitopäivät eivät paranna tuottavuutta, mutta monimutkaisemmil-
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la malleilla kuten toimenpide- ja DRG-korvauksilla on tuottavuutta parantava vai-

kutus. Huomattavaa on myös että kapitaatiomalli ei kannusta hoitamaan enemmän 

potilaita tai lisäämään suoritteita potilasta kohti kuten suoritekorvaukseen pohjaa-

vat korvausmenetelmät. Taulukosta puuttuu myös toimintolaskennan tarjoamien 

mahdollisuuksien arviointi. 

4.6.4 Rahoitusmallit Kainuun hallintokokeilussa 

Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys valmistui kesällä 2010. Kainuus-

sa hallintokokeilussa on kyseessä sinänsä laajempi yhteistoiminta kuin pelkkä 

terveys- ja sosiaalipiiri. Terveys- ja sosiaalimenot ovat suurin kuluryhmä myös 

Kainuussa. Seurantaryhmä esittää seuraavia toivottavia ominaisuuksia rahoitusjär-

jestelmälle. (Hiironniemi et al. 2010, s. 37): 

1. Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja läpinäkyvä. 

2. Järjestelmän tulee olla mahdollisimman hyvin ennakoitavissa oleva, eikä 

aiheuttaa kunnille ennakoimattomia kustannuseriä. 

3. Järjestelmän tulee tukea palvelurakenteen kehittymistä. 

4. Järjestelmän tulee olla tulosvastuullisuuteen kannustava ja tukea palvelui-

den järjestämistä kokonaistaloudellisesti ja tehokkaasti. 

5. Kuntien maksuosuuksien tulee määräytyä oikeudenmukaisesti ottaen 

huomioon kuntien kantokyvyn eli käytettävissä olevat tulot. 

6. Järjestelmän tulee olla yhteisvastuullisuuteen kannustava. 

 

Käsittelyyn otettiin 5 rahoitusmallia. Nämä kaikki mallit perustuivat jollain tavalla 

tulojen jakamiseen kustannusten jakamisen sijasta. (Hiironniemi et al. 2010, s.38-

40) 

 Mallissa A rahoitus määriteltäisiin niin, että jokaiselle kunnalle jäi-

si laskennallisesta verotulorahoituksesta samansuuruinen osuus 

asukasta kohden omaan käyttöönsä. 

 Mallissa B kunnat rahoittaisivat maakuntaa sosiaali- ja terveyden-

huollon laskennallisten kustannusten mukaan 

 Mallissa C kunnan maksuosuus määritellään prosenttiosuutena ve-

rorahoituksesta. 
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 Mallissa D kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden valtionosuus oh-

jattaisiin kuntien kautta maakunnan käyttöön. Ylittävä rahoitustar-

ve jaettaisiin tasasuuruisesti euroa asukasta kohden. 

 Mallissa E ylittävä rahoitustarve määrättäisiin prosenttiosuutena 

laskennallisesta verorahoituksesta. 

 

Seurantaryhmä listaa ehdotuksissaan, että yhdessä hoidettavien palvelujen rahoi-

tus perustuu tulojen jakamiseen: kuntien samalla tavalla määräytyvät maksuosuu-

det tulisi määritellä joko osuutena tuloista tai niin, että tuloina siirretään sosiaali- 

ja terveydenhuollon asianomaisiin palveluihin tarkoitetut valtionosuudet ja loppu-

osa joko prosenttiosuutena tuloista tai euroina asukasta kohden. Seurantaryhmä ei 

pidä tarpeellisena määrittää rahoitusjärjestelmää tämän yksityiskohtaisemmin, 

jotta kunnille jäisi tarpeellinen liikkumavara eri tilanteissa. (Hiironniemi et al. 

2010, s.56) 

 

Kainuussa toimintakulujen kasvu vuosina 2005–2009 oli keskimäärin 4,8 % vuo-

sittain kun muussa maassa kasvu oli noin 6,3 %. Lisäksi ennen hallintokokeilua 

vuosina 2002–2004 sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat Kainuussa noin 6,9 % 

vuosittain. (Hiironniemi et al. 2010, s. 21) Rahoitusmallia on kehuttu haastatte-

luissa. Palveluiden taso on säilynyt samana, eikä suuria kiistoja ole ollut. Yksi 

pettymys on ollut, että hallintokokeilu ei ole tarjonnut mitään suuria innovaatioita. 

(Kananoja 2010, s. 24)  

4.6.5 Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja 

Stakesin selvitysmiesten raportissa sairaalalaskutuksen uudistamiseksi esitellään 

kuusi vaihtoehtoista mallia. Mallien tarkoituksena on pienentää kuntakohtaista 

kustannusten vuosivaihtelua. Tasaava vaikutus vaihtelee eri mallien kohdalla. 

Selvitysmiehet myös korostavat, että sairaalalaskutuksella ei voida ratkaista sai-

raanhoitopiirien yleistä kustannustason nousua. (Punkari&Kaitokari 2003,  s. 43) 
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Toiminnan luonteen mukainen laskutus 

 

Kansallisen terveysprojektin rahoitusryhmän ehdotuksen mukaan menot jaetaan 

kolmeen osaan: Kapitaatiolaskutus, kokonaislaskutus ja tuotekohtainen laskutus. 

Kapitaatiolaskutukseen kuuluvat välittömät, aina kaikille annettavat palvelut. Kus-

tannukset jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa tai painottaen suhdelukuja tar-

vekertoimilla. Kokonaislaskutuksen piiriin kuuluvat tärkeät, mutta paikallisesti 

vaihtelevat palvelut, joiden kustannukset tulevat eritasoisesti eri kunnille, joten 

kapitaatiojakoa ei voi käyttää. Kustannukset jaetaan kunnille todellisten 3 vuoden 

toteutuneiden, palveluhinnoilla hinnoiteltujen menojen suhteessa. Ne budjetoidaan 

kunnille sitovana. Tuotekohtaisessa laskutuksessa on kyseessä tuotteistettavat, 

potentiaalisesti kilpailutettavaksi soveltuvat palvelut, jotka hinnoitellaan yksittäi-

senä suoritteina (DRG:nä, käynteinä, hoitopäivinä jne.). Alla oleva kuva havain-

nollistaa ja esittää esimerkin tästä. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 43): 

 

 

Kuva 8. Toiminnan luonteen mukainen laskutus. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 44) 
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Aikatasoitettu kiinteä laskutus 

 

Osuudet kunnille osoitetaan 2,5 tai 3,5 vuoden toteutuneiden, hinnoitellun kuntien 

palvelujen käytön suhteessa. Laskennan ulkopuolelle jätetään jotain tuloeriä, ku-

ten jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden sakkomaksut. Jäsenkuntien osuudet 

sovitaan vuosittain kiinteäksi, sidotuksi rahamääräksi, joka laskutetaan 12 tai 24 

erässä kunnalta. Mahdollinen ali- tai ylijäämä vuoden lopussa jää sairaanhoitopii-

rien vastuulle ja tasoitetaan toteutumista seuraavan toisen kalenterivuoden budje-

tissa tai sopimuksen mukaan. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 44) 

 

Suurten kustannusten nousujen tasaus toteutetaan kuntaosuuksien kokonaisnousua 

tasaavan menetelmän mukaisesti. Tasausraja voidaan määritellä siten, että kuntien 

osuuksien keskimääräisen kustannusten nousun päälle lisätään kunnan omavastuu. 

Ylimenevät kuntakohtaiset kokonaiskulut tasataan yhteisvastuullisesti, minkä 

kunnat maksavat asukasluvun mukaisessa suhteessa clearing-periaattein. Tasauk-

sessa talousarvion sovittuja kuntakohtaisia osuuksien nousua verrataan vuotta 

aikaisempaan vastaavaan kuntakohtaiseen rahamäärään. Tasaus tehdään talousar-

vion teon yhteydessä. Tasaukset alentavat tasattujen kuntien osuutta ja niiden 

maksu lisätään kaikille kunnille. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 44) 

 

Ulkokuntalaskutus toteutetaan käyttäen hinnaston mukaisia hintoja ilman aika-

tasauksia. Todellisten palvelujen hinnoittelua käyttöä seurataan vuoden aikana 

sekä käytetään sairaanhoitopiirin ulkoisessa ja sisäisessä raportoinnissa. Potilas-

kohtaisesta suurten kustannusten tasauksesta luovutaan tai sitä käytetään vapaaeh-

toisesti. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 44) 

 

Kolmas rahoitusmalliehdotus on kuten yllä kuvattu, mutta ilman vuositasausta. 

Tällöin kuitenkin käytetään potilaskohtaista suurten kustannusten tasausta.  Seu-

raavalla sivulla olevassa kuvassa 9 on kuvattu näiden laskutuksien periaate. 
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Kuva 9. Aikatasoitettu kiinteä laskutus. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 45) 

 

Hinnoitellut palvelut ja vuositasaus 

 

Palvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan nykyisellä tavalla, myöhemmin ryhmitelty-

nä DRG:tä käyttäen. Kuntia myös laskutetaan nykyisellä tavalla. Kuntakohtaiset 

suuret kustannusten nousut tasataan jälkikäteen sovitun kuntaosuuksien kokonais-

nousua tasaavan menetelmän mukaisesti kuten malli 2:ssa. Tasauksessa verrataan 

toteutusta edellisen vuoden toteutuneisiin kuntaosuuksiin. Potilaskohtaisesta suur-

ten kustannusten tasauksesta luovutaan. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 46) 

 

Aikatasoitettu ennakkolaskutus ja vuositasaus 

 

Kuntien osuudet määrätään ja niitä käytetään ennakkolaskutuksessa 2,5 tai 3,5 

vuoden toteutuneiden kuntien palvelujen käytön suhteessa. Merkittävimmät muu-

tokset otetaan huomioon kuntakohtaisesti osuuksia määrättäessä. Ennakko on si-

tova koko vuoden. Osuudet laskutetaan vuoden aikana samansuuruisina erinä 12 

tai 24 erässä. Vuoden päätyttyä suoritetaan jälkitasaus tasaava lisä-

perintä/palautus-mallia tai kohdan 2 kokonaismenojen tasausmallia käyttäen. 

(Punkari&Kaitokari 2003, s. 46) 
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Vuoden kuntakohtaista toteutumista verrataan sovittuun ennakkolaskutussum-

maan. Sairaanhoitopiirit päättävät itse millaisia prosentteja käytetään.  Esimerkik-

si jos palveluja on käytettyä rahamääräisesti enemmän kuin arvioitiin, kunnalta 

peritään arvion yli 2 % ylittävältä osalta 50 % hinnaston mukaisista hinnoista ja 7 

%:n ylittävältä osalta 30%. Jos palvelujen käyttö alittaa sovitun arvion, palaute-

taan kunnalle 98 % alittavilta osin 50 %. 2 % - yksikköä sovitun ennakkosumman 

yli tai ali ei aiheuta palautusta eikä tasaavaa lisäperintää.  Alla oleva kuva havain-

nollistaa tätä. (Punkari&Kaitokari 2003, s. 46) 

 

Kuva 10. Vuositasausmalli: Tasaava lisäperintä/palautus. (Punkari&Kaitokari 

2003, s. 47) 

 

Tarvetekijöillä painotettu asukaspohjainen laskutus 

 

Kuntakohtaiset osuudet määritellään kiinteäksi vuosisummaksi erikoissairaanhoi-

don tarvetekijöillä painotettujen asukaslukujen suhteessa. Määrittelyssä otetaan 

huomioon kunnan 3-5 vuoden palvelujen käyttö ja kustannukset. Osuudet ovat 

kiinteitä eikä niitä muuteta vuoden aikana. Palvelujen käytön ja kustannusten seu-

ranta tapahtuu suoritehinnoittelu- tai myöhemmin DRG-pohjaisesti. (Punka-

ri&Kaitokari 2003, s. 46) 
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5 KUNTAKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTAMALLI 

5.1 Taustan esittely 

Eksoten kuntalaskutus jäsenkunnilleen perustuu määriteltyyn maksuosuusprosent-

tiin. Prosentti perustuu kolmen vuoden suhdelukuihin. Alla oleva taulukko ha-

vainnollistaa kunkin vuoden maksuosuuden määräytymistä. (Eksote 2009b, s. 20) 

 

Taulukko 5.  Kuntalaskutuksen maksuosuuden muodostuminen 

Vuosi Muodostuu 

2010 Tilinpäätös(TP) 2007 + TP 2008 + Talousarvio 2009 

2011 TP 2007 + TP 2008 + TP 2009 

2012 TP 2008 + TP 2009 + Piirin TP 2010 

2013 TP 2009 + Piirin TP 2010 + Piirin TP 2011 

2014 Piirin TP 2010 + Piirin TP 2011 + Piirin TP 2012 

 

Vuosien 2007–2009 luvut perustuvat jäsenkuntien tilinpäätöksiin ja näitä lukuja 

määrittäessä on otettu huomioon mahdolliset rakenteelliset muutokset ja palvelut 

erilaiset ostot piiriltä näiden vuosien aikana. Yksi vuosi vaikuttaa kuntalasku-

tusosuuteen siis 1/3 painoarvolla. Tämä parantaa ennustettavuutta ja tasoittaa ti-

lanteita, jossa toiminnan tasovaihtelut voisivat muuttaa kunnan maksuosuutta 

huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusriskit keskittyvät kuntayh-

tymälle. Huomattavaa on, että vasta vuonna 2014 kuntalaskutus osuuden määräy-

tyminen perustuu puhtaasti piirin omaan tilinpäätökseen. Tässä työssä rakennetun 

laskentamallin tulokset vaikuttavat siis vuoden 2012 kuntalaskutukseen kolmas-

osan painoarvolla. 

 

Piirin yhden vuoden maksuosuusprosentti määräytyy aiheuttamisperiaatteen mu-

kaisesti. Talousarviokirjassa 2010 on listattu tarkemmat määräytymisperusteet ja 

nämä ovat kuvattu liitteessä I. (Eksote 2009b, s. 21-22)  Tämä toimii työn lähtö-

kohtana. Mallin tarkoituksena on toteuttaa tämän pohjalta laskenta, mutta tiettyjä 

valintoja ajureissa voidaan tehdä. Huomattavaa on, että erikoissairaanhoito jatkuu 
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suoritepohjaisena laskutuksena, ja siihen ei tämän diplomityön tai mallin pohjalta 

puututa. 

 

Liitteen I listauksessa käytetty henkilötunnus on harhaanjohtava termi. Kunnille ei 

ole tarkoituksena toimittaa henkilötunnuksia, vaan henkilötunnukset liittyvät käy-

tettäviin järjestelmiin. Hoidot/käynnit/palvelut rekisteröidään henkilötunnuksille 

ja henkilötunnukset taas linkityttävät kotikuntaan, jolloin kohdistus oikealla kun-

nalle saadaan tehtyä. 

 

Työn lähtökohtana oli siis lähteä tarkentamaan liitteessä kuvattuja muodostumis- 

ja kohdistamisperiaatteita. Lähtötilanteessa oli muutamia huomioon otettavia asi-

oista. Alueet ja ajurit ovat talousarviossa listattu hyvin yleisesti, eikä jako ole vält-

tämättä organisaatiorakenteen mukainen. Myös esimerkiksi ”käytetyt palvelut” ja 

”toteuma” ovat epämääräisiä ajureita. Näissä tilanteissa käytettävä toiminnan suo-

ritetieto on varmistettu ja sovittu kyseisen alueen vastaavaan kanssa. Lisäksi nou-

see se kysymys esille, tukevatko nykyiset tietojärjestelmät minkälaista laskentaa. 

Tarkennuksia tarvitaan siis jossain määrin, ja on lisäksi mielekästä pohtia ajurei-

den toimivuutta. Ajureita ei voida muuttaa määrätyiltä osin, sillä tämä vaatisi val-

tuustotason hyväksynnän.  

5.2 Mallin yleisesittely 

Tarkoituksena on sijoittaa jokainen kustannuspaikka johonkin talousarviossa lis-

tattuun alueeseen. Tämän jälkeen määritellään alueen kustannusten jaossa käytet-

tävä ajuri ja kerätään ajurin vaatimat tiedot kunnittain. Tämän jälkeen kustannuk-

set voidaan kohdistaa kullekin jäsenkunnalle. Laskentaperiaatteiltaan malli on siis 

yksinkertainen ja selkeä. Haasteellisuus muodostuu kustannuspaikkojen ja ajurien 

määrityksistä ja itse ajuritietojen keräämisestä. Seuraavalla sivulla oleva kuva 11 

havainnollistaa tilannetta. 
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Kuva 11. Laskentamallin rakenne 

 

Huomattavaa on, että kustannuspaikka ei jakaudu useampaan alueeseen. Kustan-

nuspaikan vyöryttäminen johtaisi mallin selkeyden, läpinäkyvyyden ja ymmärret-

tävyyden heikkenemiseen ja nostaisi virheen mahdollisuuksia. Tästä johtuen kus-

tannuspaikkoja on jaettu alueisiin ilman vyörytyksiä, vaikka toiminta kustannus-

paikoilla saattaa olla moninaista. Samoista syistä on myös valittu kustannuspaikka 

laskennan tarkkuustasoksi, eikä esimerkiksi toiminto- tai tilitasoa. 

 

Kustannuspaikkojen jakamisen jälkeen saadaan laskettua jaettavat kustannukset 

kullekin alueelle. Tämän jälkeen summa jaetaan kokonaisajurimäärällä, jonka 

jälkeen saatu kustannusajuri eli €/yksikkö kerrotaan kunkin kunnan omalla ajuri-

määrällä. Näin saatu summa on kunnan maksuosuus kyseiseltä alueelta. Vaihtoeh-

toisesti voidaan laskea suoraan maksuosuusprosentti jakamalla kunnan ajurimäärä 

kokonaisajurimäärällä, ja tämän jälkeen kertoa saatu prosenttiluku jaettavalla 

maksuosuussummalla. 

 

Alueet eivät välttämättä vastaa organisaation tulosalue- tai vastuuyksikköjakoa. 

Eri alueet voivat koostua useasta kustannuspaikasta, tai sitten vain yhdestä. Tämä 

heikentää selkeyttä, kun organisaatiokaaviosta ei suoraan pysty tekemään johto-

päätöksiä alueen kustannuspaikkakoostumuksesta. Pääasiassa aluejako ja kustan-
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nuspaikkajako ovat kuitenkin samankaltaisia. Yleisesti alueen nimestä pystyy 

päättelemään, mitä toimintaa kyseisellä alueella tarkoitetaan.   

5.2.1 Kunnille jaettavien kustannusten määräytyminen 

Jaettava kustannus on laskettu vuoden 2010 talousarviosta. Summa muodostuu 

”myyntituotot jäsenkunnilta” tileistä ja tilikauden ali- tai ylijäämästä. Saatu sum-

ma on näin siis se osuus, joka pitää saada kuntalaskutuksella katettua, jotta saatai-

siin nollatulos. Määräytymisen voi ajatella myös sillä tavalla, että kaikki muut 

tulot kuin myyntituotot jäsenkunnilta lasketaan yhteen ja tästä vähennetään kaikki 

kulut eli kyseessä on nettokustannusten jakaminen. 

 

Täytyy muistaa, että tällä laskutavalla ei sinänsä selvitetä kuinka paljon yksi hoi-

topäivä maksaa vaan se kuinka paljon yksi hoitopäivä maksaa jäsenkunnalle. Tä-

mä siis sen takia, että summassa on otettu huomioon tuloja. Saatua €/kpl ei siis 

pidä ajatella todellisena kustannuksena vaan sen hintana jäsenkunnalle. Tässä 

työssä käsiteltäviä ajureita ei pidä siis sekoittaa toimintolaskennan ajureihin, jossa 

kyseinen muuttuja kuvastaa toiminnon kustannuksia. Näin ollen saatua hoitopäi-

vän hintaa ei voida käyttää palvelun hintana myytäessä sitä ulospäin vaan ainoas-

taan piirin jäsenkuntien sisäisessä kustannusten jaossa jakoperusteena.  

 

Lopullisessa mallissa käytettäisiin tilinpäätöksen lukuja eikä talousarvion lukuja. 

Laskutus perustuu siis toteutuneisiin arvoihin. Kuntia ei tällöin laskuteta etukäteen 

vaan ne maksavat tällä mallilla määräytyviä vuoden 2010 kustannuksia vuosina 

2012–2014. Yhden vuoden kustannukset laskutetaan kolmen vuoden aikana ja 

yksittäisen vuoden lasku koostuu siis kolmen vuoden osuuksista. 

5.2.2 Yleishallinto ja muut yhteiset kustannukset 

Hallinnon ajuriksi on määritelty asukasluku. Tämä on selkeä ja yksiselitteinen 

ajuri. Kyseeseen tulee lähinnä minkä ajankohdan asukaslukua käytetään. Asukas-

luku kuluvan vuoden lopussa eli asukasluku vuodenvaihteessa väestörekisteristä 

on virallisin ja tarkoituksenmukaisin, sillä laskutus laaditaan vuosittain kuten 

myös useat muut raportit ja tilastot Eksotessa. Eräänlaiset keskiarvolaskelmat 
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saattaisivat tuottaa oikeudenmukaisempaa tietoa, mutta monimutkaistavat lasken-

taa ja saadun lisäarvon hyöty on kyseenalainen. Tässä mallissa käytettävät asukas-

lukutiedot on saatu siis Väestörekisterikeskuksen ”Virallinen Suomen asukasluku 

vuodenvaihteessa 2009–2010” tilastosta. 

 

Yhteisten palveluiden kustannusosuus muodostuu hallinnon vastuualueesta. Kui-

tenkin myös muut vastuualueet pitävät sisällään yhteisiä hallinnon kustannuspaik-

koja. Nämäkin jaetaan asukasluvun perusteella, mutta ne on listattu erikseen oma-

na alueenaan. Eri vastuualueiden hallintokustannusten kuvaaminen kuitenkin pa-

rantaa mallin läpinäkyvyyttä, kuvastaa paremmin vastuualuekohtaisia kustannuk-

sia ja helpottaa ryhmittelyä. 

5.2.3 Ajurit ja ajuritiedot 

Asukaslukua käytetään ajurina myös jollain muillakin alueilla kuin vain hallinnon 

kustannusten jakamisessa. Tällaisia alueita ovat sellaiset yleiset palvelut kuten 

neuvonta ja päivystyspalvelut, joita annetaan kaikille. Tämä on Majoisen ja Pun-

kari&Kaitokarin esittämien perusteiden mukaista, joita käsiteltiin luvussa 4.  Li-

säksi tämänkaltaisissa alueissa tietojärjestelmät eivät tue suoritepohjaista hinnoit-

telua, eikä se olisi välttämättä järkevääkään kun erilaiset tapahtumat ja käynnit 

voivat poiketa suurestikin toisistaan. Yksityistämisen mahdollisuus oli eräs perus-

telu suoritepohjaiselle hinnoittelulle. Asukasluvulla jaettaviin palveluihin sisältyy 

joitain palveluita jota ei voida suunnitella yksityistettäväksi kuten sosiaalipäivys-

tystä, jossa käytetään viranomaisvaltaa.  

 

Tietyissä asukaslukuun perustuvissa ajureissa on huomioitu erityisiä ryhmiä. Esi-

merkiksi ajurina toimii tietty ikärajan alittava asukasluku tai maahanmuuttajien 

lukumäärä. Nämä ovat tarvekertoimia. Maahanmuuttajapalveluita käyttävät vain 

maahanmuuttajat, joten on perusteltua jakaa maahanmuuttopalveluiden kustan-

nuspaikka tällä perusteella. Tämä on oikeudenmukaisempi ajuri kuin normaa-

liasukasluku. Mallissa ei kuitenkaan ole kovinkaan montaa tarvekerrottua kapitaa-

tioajuria.  
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Muita ajurityyppejä ovat hoitopäivät, asiakkuudet ja toteutuneet palvelut. Sosiaali- 

ja terveydenhuollossa on pääasiallisesti käytössä kaksi tietojärjestelmää johon 

tilastointia tehdään. TerveysEffica on terveydenhuollon puolella käytössä oleva 

järjestelmä ja SosiaaliEffica sosiaalihuollossa käytössä oleva järjestelmä. Käytän-

nössä kuitenkin jossain palveluissa voi olla käytössä molemmat järjestelmät. 

 

Hoitopäivät ja erilaiset käynnit on määritelty tarkkaan THL:n toimesta. Esimer-

kiksi yleensä tilastoissa hoitopäivät lasketaan lähtöpäivän ja tulopäivän erotukse-

na, jolloin lähtöpäivää ei lasketa mukaan hoitopäiviin. Jos potilaan tulo- ja lähtö-

päivä ovat samat, lasketaan siitä kuitenkin yksi hoitopäivä. (Seppälä 2009, s. 38) 

Lisäksi hoitopäivien laskemiseen vaikuttaa se, mikä on lähdön syy: jos asiakas 

siirtyy vain toiselle osastolle, on riskinä että päivä tulee laskettua kahteen kertaan. 

Kustannusten jakamisessa on perusteltua kuitenkin käyttää kaikkia hoitopäiviä, 

koska myös siirtymiset aiheuttavat kustannuksia. 

 

Ajurimäärien kerääminen oli haasteellista. TerveysEffica ja SosiaaliEffica-

järjestelmillä ei ole muuta yhteistä kuin nimi. Järjestelmänä ja raportoinniltaan ne 

ovat täysin erilaisia. TerveysEffican raportointijärjestelmä oli parempi, ja tietojen 

hakeminen onnistui. SosiaaliEffica ei ollut yhtä joustava järjestelmä, vaan tietoja 

jouduttiin lajittelemaan käsin ja koostamaan Excel-taulukkoon. Organisaatiossa ei 

myöskään ollut raportointivastaavaa, joka olisi ollut selvillä molemmista järjes-

telmistä ja niiden tuottamasta tiedosta. Jotkut tiedot yksiköt keräsivät kyselykier-

roksilla, ja koostivat nämä tiedot Excel-taulukkoon. Yksiköt raportoivat puolivuo-

tistilastojaan eri tavalla ja näistä raporteista oli saatavissa jotain ajureita joko ver-

tailuun tai käyttöön. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi hakea tiedot suoraan järjes-

telmistä. 

 

Kirjanpitojärjestelmä Intimestä kerättiin euromääräiset toteumatiedot aluekoodin 

perusteella. Intimessä alue-koodi kenttä ei ole kuitenkaan pakollinen täytettävä, 

joten vastaan tuli tilanteita, jossa aluekoodia ei ollut merkitty. Muissa järjestelmis-

sä asiakkaan kotikunta on merkittynä, eikä kohdistaminen tietylle kunnalle tuota 

ongelmia. 
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5.2.4 Muuta huomioitavaa 

Toiminta on uudessa organisaatiossa vielä muutoksessa. Tästä johtuen mallissa on 

kustannuspaikkoja, jotka ovat tyhjiä eikä niitä käytetä enää. On myös kustannus-

paikkoja, joille on tehty varaukset järjestelmiin, mutta ne eivät ole vielä käytössä. 

Myös nykyisten kustannuspaikkojen toiminnan luonne saattaa tulevaisuudessa 

muuttua, jolloin saattaisi olla perustelua vaihtaa niiden aluetta tai ajuria. Lisäksi 

myös uusia kustannuspaikkoja on perustettu talousarviolinjauksen jälkeen, ja jo 

mallia laatiessa tiedossa oli, että uusia kustannuspaikkoja aloittaa ensi vuonna. 

Mallin kustannuspaikka ja aluejako tulisikin tarkistaa vuosittain.  

 

Tämän mallin luvut on otettu myös eri ajankohdilta. Tämä johtuu yksiköiden eri 

raportointitahdista tai siitä että tilastointia tai raportointia ei ylipäätään ole kos-

kaan tehty. Ajurien luvut saattavat siis olla vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä 

aina toiselle kolmannekselle asti. Täytyy myös muistaa, että toiminta ei välttämät-

tä ole vakiintunut muotoonsa, jolloin tilastointi- ja kirjaustavoissa saattaa olla ero-

ja. 

5.2.5 Maksuosuudet 

Seuraavalla sivulla olevassa kokoelmataulukossa sekä kuvassa on laskettu työssä 

kehitetyllä mallilla kuntien maksuosuudet vastuualueittain. Tarkemmat mak-

suosuudet ja laskentaperusteet ovat nähtävissä liitteessä II.  Täysin tarkat kustan-

nuspaikkajaot ovat nähtävissä itse laskentamallissa. Taulukon terveyspalvelut 

osuudessa ei ole huomioitu erikoissairaanhoitoa vaan kyseessä ovat vain avopal-

velut.  
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Taulukko 6. Vuoden 2010 kustannukset kunnille vastuualueittain 

  
Hallin-
to t€ 

%-
Osuu
s 

Perhe- 
ja sosi-
aali t€ 

%-
Osuu
s 

Terveys- 
palvelut 
t€ 

%-
Osuu
s 

Vanhus-
ten palve-
lut t€ 

%-
Osuu
s 

Lappeenran-
ta 6 960 69 % 43 756 82 % 31 028 64 % 39 076 55 % 

Lemi 295 3 % 749 1 % 1 525 3 % 1 928 3 % 

Luumäki 502 5 % 1 664 3 % 2 920 6 % 4 776 7 % 

Parikkala 570 6 % 1 612 3 % 4 376 9 % 6 763 10 % 

Rautjärvi 391 4 % 1 186 2 % 1 838 4 % 5 148 7 % 

Ruokolahti 556 5 % 1 666 3 % 2 888 6 % 5 538 8 % 

Savitaipale 383 4 % 1 387 3 % 2 255 5 % 4 820 7 % 

Taipalsaari 474 5 % 1 651 3 % 1 349 3 % 2 414 3 % 

Yhteensä 10 131  53 671  48 179  70 463  

 

 

 

Kuva 12. Maksuosuuksien jakautuminen vastuualuekohtaisesti kunnille 

 

Suurin maksuosuus sekä euromääräisesti että prosenttimääräiset on Lappeenran-

nan sosiaali- ja perhepalveluiden osuus. Tämä selittyy lasten sijaishuollolla ja 

toimeentulotuella, joiden molempien osuus on merkittävä Lappeenrannan kohdal-

la. Lisäksi Lappeenranta vastaa yksin opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. 

Seuraavaksi suurin kustannus euromääräisesti on vanhusten palveluiden Lappeen-

rannan osuus eli noin 39 miljoonaa euroa. Tässä huomattavaa kuitenkin on, että 

prosenttiosuus on vain 55 %. Ero selittyy kuntien ikärakenteella sekä lisäksi koti-

hoidon aluejaolla, joka on analysoitu tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  
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Pienempien kuntien kohdalla maksuosuusprosenttien vaihtelu on vähäisempää. 

Poikkeuksen tekee Parikkala, jonka maksuosuusprosentit vaihtelevat 7 prosent-

tiyksiköllä kun muilla vaihteluväli on korkeintaan 5 prosenttiyksikköä. Parikkalal-

la on toiseksi korkein eli 10 % maksuosuus vanhusten palveluissa. Parikkalan 

perhe- ja sosiaalipalveluiden osuus on vain 3 % ja on samalla tasolla muiden pien-

ten kuntien kanssa. 

5.3 Analyysi 

Analyysissä on tarkoitus paneutua syvällisemmin suuria kustannuksia aiheuttaviin 

alueisiin ja näiden kustannusajureihin, sekä erityisesti pohtia tarkemmin alueen 

toimintaa ja sen luonnetta, ja mitä se tarkoittaa laskennan kannalta.  

5.3.1 Aluekohtainen laskenta 

Avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja kotihoito on määritelty laskettavak-

si aluekohtaisesti. Taustana tähän on, että eri alueet tarjoavat eritasoisia palveluita. 

Etäisyydet aiheuttavat kustannuksia, palvelujen käyttö on erilaista ja palvelujen 

laatu ja taso vaihtelee, vaikka tavoitteena olisi tarjota samantasoisia palveluita 

piirin alueella. Kunnat on jaettu alueisiin alla olevan taulukon mukaisesti.  

 

Taulukko 7. Kuntien aluejako 

Kunta Alue 

Lappeenranta Alue 1 

Lemi Alue 2 

Luumäki Alue 2 

Parikkala Alue 3 

Rautjärvi Alue 3 

Ruokolahti Alue 3 

Savitaipale Alue 2 

Taipalsaari Alue 1 

 

Alueet on jaettu ydin Etelä-Karjalaan eli Lappeenrantaan ja Taipalsaareen, ja enti-

siin kuntiin kuten Ylämaahan ja Joutsenoon. Alue 3 koostuu Etelä-Karjalan poh-
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joisista kunnista eli Parikkalasta, Rautjärvestä ja Ruokolahdesta. Alue 2 muodos-

tuu Lappeenrannan läntisistä kunnista eli Lemistä, Luumäestä ja Savitaipaleesta. 

 

Liitteessä IV on nähtävissä tarkemmat aluekohtaiset kustannukset ja maksuosuu-

det. Tuloksista on nähtävissä, että alue 1 kunnat maksavat halvempia hintoja ver-

rattuna hinnoitteluun ilman aluejakoa ja vastaavasti alue 2 ja alue 3 kunnat mak-

savat kalliimpia hintoja. Alla on käyty nämä yksityiskohtaisemmin läpi. 

 

Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 

 

Avoterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa ajurina on asukasluku. Tällöin 

pystytään vertailemaan kuinka paljon eri alueiden kunnat maksavat näistä palve-

luista. Alla olevassa taulukossa on avoterveydenhuollon tarkastelu. 

 

Taulukko 8. Avoterveydenhuollon kustannukset 

Alueet 
Alue yhteensä 
€ Ajuri Ajurimäärä 

Ajuri 
€/kpl 

Avoterveydenhuolto Alue1 10 295 007 Asukasluku 76801 134 

Avoterveydenhuolto Alue2 3 841 618 Asukasluku 12139 316 

Avoterveydenhuolto Alue3 4 138 782 Asukasluku 15614 265 

Ilman aluejakoa   

Avoterveydenhuolto 18 275 407 Asukasluku 104554 175 

Erot aluejakoon €/kpl %   

Avoterveydenhuolto Alue1 41 30,4 % 

Avoterveydenhuolto Alue2 -142 -44,8 % 

Avoterveydenhuolto Alue3 -90 -34,1 % 

 

Koko avoterveydenhuollon alue on noin 18,3 miljoonaa. Alue 1 on suurin kustan-

nuksiltaan yli 10 miljoonan jaettavalla osuudella ja alue 2 pienin alle 4 miljoonan 

osuudella.  Tarkastellessa muuttujaa euroa per ajuri, huomataan että Alue 1 on 

ylivoimaisesti halvin. Alue 3 on melkein kaksi kertaa kalliimpi kuin alue 1. Alue 

2 on selkeästi kallein alue, 136 % kalliimpi kuin alue 1 ja 20 % kalliimpi kuin 

alue 2.  

 

Nähtävissä on myös mikä olisi ollut ajurin suuruus ilman aluejakoa ja näiden erot. 

Alueen 1 kustannukset nousisivat 30 % jos aluekohtaista jakoa ei olisi. Vastaavas-
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ti alueen 2 ja alueen 3 kustannukset pienenisivät huomattavasti. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että esimerkiksi Lappeenranta ”säästää” lähes 3 miljoonaa aluekohtai-

sella kustannustenjakotavalla. Tarkemmat kuntakohtaiset luvut ovat nähtävissä 

liitteessä IV. 

 

Erot voivat johtua eritasoisista palveluista tai tehokkaammasta toiminnasta. 

Isommalla alueella on myös suurempi jakaja, joka pienentää asukaskohtaista 

summaa. Väestön ikäjakaumalla on myös merkitystä, sillä vanhempaa väestöä 

hoitavilla sairaaloilla on korkeammat kustannukset kuin vähemmän vanhusväes-

töä hoitavilla sairaaloilla. (Hvenegaard 2009, s. 641)  

 

Huomattavaa on myös, että viime vuosina Lappeenrannalla on ollut vajaa miehi-

tystä avohoidossa. Näin on kertynyt hoitojonoja, jotka voivat johtaa uhkasakkoon. 

(Yle Etelä-Karjala 2009) Tämä tilanne ei ole muuttunut piirin perustamisen jäl-

keen, vaan jonoja edelleen on. Uhkasakon toteutuessaan olisi 100 000 – 200 000 

euron luokkaa, joten tämä ei sinänsä nostaisi asukaskohtaisia kustannuksia kuin 

parilla eurolla. Vajaamiehitys selittää kuitenkin osaltaan Lappeenrannan selvästi 

pienempiä kustannuksia. Myös Lappeenrannan avoterveydenhuollon peittävyys 

on piirin heikoin.  

 

Kotihoidon lähipalvelut 

 

Kotihoidon ajuri on käyttöön perustuva eli asiakkaiden määrään pohjautuva ajuri. 

Tiedot ovat osa yksiköiden normaaliraportointia, ja asiakkuustiedot kunnittain on 

saatu tätä kautta. Taulukkoon 9 on koottu kotihoidon maksuosuudet aluejakoa 

käyttäen ja sisältäen vertailun myös jakoon ilman alueita.  
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Taulukko 9. Kotihoidon kustannukset 

Alueet 
Alue  
yhteensä € Ajuri Ajurimäärä Ajuri €/kpl 

Kotihoidon lähipalvelut Alue1 10 688 939 Asiakkaat 2536 4 215 

Kotihoidon lähipalvelut Alue2 2 900 975 Asiakkaat 606 4 787 

Kotihoidon lähipalvelut Alue3 4 782 884 Asiakkaat 974 4 911 

Ilman aluejakoa     

Kotihoidon lähipalvelut 18 372 798 Asiakkaat 4116 4464 

Erot aluejakoon €/kpl %   

Kotihoidon lähipalvelut Alue1 249 5,9 %   

Kotihoidon lähipalvelut Alue2 -323 -6,8 %   

Kotihoidon lähipalvelut Alue3 -447 -9,1 %   

 

Huomattavaa tässä tapauksessa on, että alue 3 on kalliimpi kuin alue 2 kun avo-

terveydenhuollossa tilanne oli päinvastoin. Ajureiden kokoluokka on yli 4000 

euroa, ja ero kalleimman ja halvimman alueen välillä on noin 700 euroa.  Kotihoi-

don aluejaolla Lappeenrannalla on noin 590 000 euroa pienempi maksuosuus kuin 

se olisi ollut piirikohtaisella aluejaolla.   

 

Koska ajuri on käyttöön perustuva, tässä tapauksessa on luultavaa että toiminta on 

järjestetty kustannustehokkaammin eri alueilla. Toisaalta on muistettava, että toi-

minta ei ole vielä yhtenäistä, jolloin ero voi johtua palvelujen eritasoisuudesta. 

Maksuosuuksien prosentuaaliset eroavaisuudet ovat pienempiä kuin avotervey-

denhuollossa.  

5.3.2 Suoritepohjaiset ajurit 

Suoritepohjaiset ajurit voidaan jakaa DRG-suoritteisiin, hoitopäiviin, käynteihin, 

asiakkaisiin ja euromääräisiin ajureihin. 

 

Euromääräiset ajurit 

 

Pääosin suoritepohjaisten ajurit ovat perustelluita ja selkeitä, mutta euroihin eli 

kirjanpidon kustannuksiin perustuvia ajureita on mukana, joiden toimivuus on 

kyseenalaista. Ostopalveluissa nämä ovat perusteltuja, mutta kustannuspaikalla 

voi olla myös muuta toimintaa. Ajuritiedot haetaan kirjanpidon vientien aluekoo-

din perusteella, koska yksiköissä ei tehdä kulujen tai suoritteiden kirjaamista kun-
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nittain. Aluekoodin merkitseminen ei kuitenkaan ole pakollista, eikä se yhdisty 

palvelua käyttävän henkilön kotikuntaan.  Toisin sanoen nykyiset käytännöt ja 

järjestelmät eivät täysin tue euromääräisen ajurin käyttöä ja lisäselvityksiä joudu-

taan tässä yhteydessä tekemään. 

 

Esimerkiksi muut vanhusten palvelut pitää sisällään nimensä mukaisesti sekalaisia 

toimintoja. Lisäksi kyseessä oleva summa on pienehkö eli noin 140 000 euroa. 

Näistä syistä voisi olla perusteltua, että ajuriksi vaihdettaisiin tässä tapauksessa 

tarvepainotettu asukasluku. Euromääräinen ajuri ei myöskään kerro sitä, kuinka 

moni tai kuinka paljon palvelua käytetään. Rinnalle tarvittaisiin käytännön rapor-

tointia, jotta ajuri olisi informatiivinen.  

 

Toisaalta euromääräinen ajuri toimii toimeentulotuen tapauksessa, josta on tar-

kempi analyysi myöhemmässä luvussa. THL vaatii tilastointiaan varten euromää-

räiset tiedot toimeentulotuesta, ja tähän liittyvät tarkat määritykset miten rapor-

toinnin tulee tapahtua. Tämän takia euromääräinen ajuri on luotettava tässä tapa-

uksessa. Lisäksi toimeentulotuessa on kattava käytännön raportointi, jolla pysty-

tään tarkastelemaan toimeentulotukea saaneiden määriä, käsittelyaikoja, tukikuu-

kauksien pituuksia ja vastaavaa. 

 

Hoitopäiväajurit 

 

Hoitopäiväajurit ovat pääosin hyviä ja toimivia kun kyseessä on sairaanhoidon 

osastot, mutta tietyissä tapauksissa hoitopäivät on hyvin eri tavalla määritelty. 

Vammaispalveluissa kun hoitopäivät tarkoittavat sekä varsinaisia hoitopäiviä ter-

veydenhuollon yksiköissä, että normaalia vuokralla asumista. Kustannuksiltaan 

nämä ovat hyvin erilaisia kun toisen ajurin hoitopäiviä voi verrata normaaliin 

asumiseen. Summakin on tässä tapauksessa suuri, lähes 11 miljoonaa.  

 

Päihdepalveluissa ongelmia hoitopäiväajurin käytössä aiheuttaa se, että ostopalve-

luiden hoitopäivät kirjautuvat eri järjestelmään kuin omat palvelut.  Päihdepalve-
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lujen asumispalveluissa on myös eritasoista asumista.  On myös muistettava, että 

hoitopäivien todelliset kustannukset vaihtelevat yksiköittäin ja asiakaskohtaisesti. 

 

Vanhusten palveluissa on palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hoito-

päiviä. Nämä lasketaan kuitenkin samassa arvoisina, vaikka syytä olisi olettaa että 

tehostettu palveluasuminen on kalliimpaa. Asumispalveluiden hoitopäivät yleen-

säkin ovat muuten ongelmallisia ja tätä aihetta on käsitelty lisää luvussa 5.3.6. 

 

Lasten sijaishuollossakin puhutaan hoitopäivistä, mutta käsite hoitopäivät tarkoit-

taa tässä yhteydessä ovat pitkäaikaisia sijoituksia lastenkoteihin. Kyseessä on siis 

hyvin erilaiset hoitopäivät kuin mitä esimerkiksi käsitetään terveyspalveluissa 

hoitopäiväksi. On siis aina otettava huomioon, mitä hoitopäivä tarkoittaa kussakin 

toiminnossa, jotta saataisiin oikea kuva ajurista. 

5.3.3 Asukasluku- ja painotetut asukaslukuajurit 

Asukasluku ajuri on hyvä jakoperuste yleiskustannuksille, jotka jouduttaisiin 

muussakin tapauksessa kohdistamaan erilaisilla lisillä palveluille ja tuotteille kun 

aiheuttamisperiaatetta ei pystytä noudattamaan. Se on myös hyvä ajuri sellaisille 

palveluille joita tarjotaan välittömästi aina kaikille, ehkäiseville palveluille ja li-

säksi koko väestöön kohdistuville palveluille. Se on myös yksinkertaisin tapa ja-

kaa kustannuksia. 

 

Painotettuja asukaslukuajureita tässä mallissa ovat alle 18-vuotiaiden määrä, maa-

hanmuuttajien lukumäärä ja pitkäaikaistyöttömien määrä. Näitä voidaan pitää hy-

vinä ajureina. Ne kunnat, joissa ei ole maahanmuuttajia, eivät joudu maksamaan 

maahanmuuton kustannuksia. Alle 18-vuotiaiden määrä kohdistaa lastensuojelun 

kustannuksia niille kunnille, joissa lastenhuollon palveluita tarvitaan enemmän. 

Pitkäaikaistyöttömien määrällä on myös kannustava vaikutus kun kunta pystyy 

selkeästi vaikuttamaan heidän määräänsä. Kyseessä on myös haluttu vaikutus, 

koska yli 500 päivää työttömänä olleiden kustannuksia siirtyy Kelalta kunnalle.  
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5.3.4 Ajurien vertailua 

Jossain alueissa oli mahdollista saada sekä asiakas että käynti- tai hoitopäivätieto-

ja. Lisäksi asukaslukuajuriin vertaaminen on mahdollista. Ajurit ovat pääosin kes-

toon perustuvia kuten hoitopäiviä ja osin tapahtumiin perustuvia kuten käyntejä ja 

päivätoimintoihin osallistumisia 

 

Hoitopäivät 

 

Armilan akuuttiosastot ja Parikkalan sairaalan muodostama alue on yksi tällaisis-

ta. Alueen kustannusosuus on noin 7,1 miljoonaa. Alla olevassa taulukossa on 

koottu maksuosuudet kullakin ajurilla. 

 

 Taulukko 10.  Armilan sairaalan akuuttiosastot ja Parikkalan sairaala - 

Maksuosuudet prosentteina eri ajureilla 

 Asiakkaat Hoitopäivät Asukasluku 

Lappeenranta 59,92 % 75,05 % 68,79 % 

Lemi 0,00 % 0,00 % 2,90 % 

Luumäki 0,56 % 0,11 % 4,94 % 

Parikkala 36,03 % 24,23 % 5,62 % 

Rautjärvi 3,07 % 0,47 % 3,85 % 

Ruokolahti 0,00 % 0,00 % 5,46 % 

Savitaipale 0,14 % 0,07 % 3,77 % 

Taipalsaari 0,28 % 0,08 % 4,67 % 

 

Kyseissä alueissa on huomattavia eroa eri ajureiden välillä. Esimerkiksi Lemin ja 

Ruokolahden kuntalaisia ei tarkastelujaksolla ollut hoidossa lainkaan. Merkittävä 

ero on myös jos tarkastellaan Parikkalan osuutta. 

 

Hoitopäivät toimivat ajurina hyvin, vaikkakin hoitopäivien kustannuksissa saattaa 

olla eroja asiakaskohtaisesti kun palvelutarpeet voivat vaihdella. Hoitopäivät 

muodostavat suurimman osan kustannuspaikkojen kustannuksista, joten niiden 

perusteella voidaan jakoa suorittaa. Asiakkaat ovat huono ajuri, koska hoitojakson 

pituus voi vaihdella suurestikin eri asiakkaiden kohdalla. Asiakasmäärää kannat-

taa tietysti ehdottomasti seurata, mutta jakoperusteeksi se ei ole sopiva. 
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Toisaalta kysymykseen saattaisi tulla myös asukaslukuajuri. Parikkalan osuus 

tässä tapauksessa kuitenkin hämää tilastoa, mutta tämä johtunee organisaatiora-

kenteesta kuin siitä, että parikkalaiset tarvitsisivat huomattavasti enemmän akuut-

tiosastojen palveluita kuin muiden kuntien asukkaat. Muiden pienien kuntien 

asukkaat käyttävät vanhusten palveluiden osastoja ja heidän hoitopäivänsä kirjau-

tuvat sinne. Parikkalan kunnan asiakkaat käyvät ainoastaan Parikkalan sairaalassa, 

eikä heillä ole tarkastelujaksolla ollenkaan hoitopäiviä Armilan akuuttiosastoilla. 

 

Toisena esimerkkinä voidaan käsitellä vanhusten palveluiden perusterveydenhuol-

lon vuodeosasto ja vanhainkotien hoitopäivät. Kyseessä on yksi merkittävimmistä 

piirin kustannuspaikoista kun kustannuksiksi muodostuu lähes 30 miljoonaa eu-

roa. Hoitopäivien kokonaiskertymä ensimmäiseltä viideltä kuukaudelta oli 

125 100. Alla olevassa taulukossa on kuvattu maksuosuuksien määräytyminen eri 

ajureilla.  

 

Taulukko 11. Perusterveydenhuollon vuodeosastot ja vanhainkodit 

 Hoitopäivät Asiakkaat Asukasluku 

Lappeenranta 57,07 % 46,95 % 68,79 % 

Lemi 4,12 % 5,19 % 2,90 % 

Luumäki 9,97 % 10,83 % 4,94 % 

Parikkala 5,04 % 3,48 % 5,62 % 

Rautjärvi 5,14 % 7,68 % 3,85 % 

Ruokolahti 8,99 % 12,48 % 5,46 % 

Savitaipale 5,06 % 8,08 % 3,77 % 

Taipalsaari 4,61 % 5,32 % 4,67 % 

 

Edellä mainittu Parikkalan sairaalan ja myös Armilan akuuttiosastojen hoitopäivät 

ovat tässä nähtävissä kun Parikkalan ja Lappeenrannan sekä hoitopäivät että asia-

kasmäärät ovat pienempiä kuin asukasluku. Ajuri on siis toimiva, mutta tässä yh-

teydessä tarkastelua haittaa kustannuspaikkojen jakautuminen alueisiin. Hoitopäi-

vä ja asiakasajureiden välillä on eroa. Pienempi ero implikoi pienempää asiakkai-

den vaihtumista, mikä on nähtävissä pienten kuntien kohdalla. 
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Käynnit 

 

Päihdeklinikan kustannusosuus on noin 730 000 euroa. Saatavilla on käyntitietoja, 

että asiakasmäärätietoja.  Talousarviossa linjattu ajuri on käynti. 

  

Taulukko 12. Päihdeklinikka – Maksuosuudet prosentteina eri ajureilla 

 Käynti Asiakas Asukasluku 

Lappeenranta 96,16 % 92,88 % 68,79 % 

Lemi 0,52 % 1,10 % 2,90 % 

Luumäki 1,18 % 1,37 % 4,94 % 

Parikkala 0,05 % 0,27 % 5,62 % 

Rautjärvi 0,05 % 0,27 % 3,85 % 

Ruokolahti 0,14 % 0,27 % 5,46 % 

Savitaipale 0,66 % 1,10 % 3,77 % 

Taipalsaari 1,23 % 2,74 % 4,67 % 

 

Päihdeklinikalla on asiakkaita joka kunnasta, mutta suurin osa on lappeenrantalai-

sia. Tällöin asukasluku olisi Lappeenrannalle edullisin ajuri. Käynti ja Asiakas 

ajurien välillä on eroja, mutta nämä erot ovat suhteellisen pieniä. Tulkittavissa on, 

että Lappeenrannan kuntalaisille tulee enemmän käyntejä kuin muiden kuntien 

asiakkaille. Päihdeklinikka sijaitsee Lappeenrannassa, mikä vaikuttanee asiaan. 

 

Uusi asiakas voi vaatia huomattavasti aikaa kun hänen otetaan sisään järjestel-

mään ja toisaalta käynnit voivat olla hyvinkin pikaisia puhelinsoittoja tai käyntejä. 

Tällöin voisi olla perusteltua käyttääkin asiakasta ajurina. Päihdeklinikan tapauk-

sessa käynnit ovat kestoltaan pitkiä ja uuden asiakkaan aiheuttama lisätyö ei ole 

merkittävä. Tässä tapauksessa käynnit ovat siis selkeästi parempi ajuri kuvaamaan 

mistä suurin osa toiminnan kustannuksista muodostuu.  

5.3.5 Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on perusteltua ottaa tarkempaan analyysiin. Jaettava kuntalasku-

tusosuus on merkittävä. Kunnat pystyvät työllistämistoimilla vaikuttamaan toi-

meentulotukea saavien määrään ja lisäksi on tarjolla useita ajureita, jolloin voi-

daan suorittaa monipuolista vertailua eri ajureiden välillä. Myös raportointi on 

kattavaa toimeentulotuen saajista. Vuoden 2006 toimeentulotukiuudistus ja rahoi-
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tuksen monikanavaisuus lisäävät tämän aihealueen mielenkiintoisuutta. Taloudel-

linen taantuma tekee aiheesta myös ajankohtaisen tarkasteltavan.   

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, 

jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäis-

tä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisar-

voisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Oikeusministeriö 

1997) 

 

Vuoden 2006 alusta toimeentulotuen rakennetta ja rahoitusta muutettiin. Toimeen-

tulotuen rakenne määriteltiin uudelleen jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja 

täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki irrotettiin yleisestä sosiaa-

li- ja terveydenhuollon valtionosuudesta. Perustoimeentulotuen rahoitukseen osal-

listuvat kunta ja valtio yhtä suurin osuuksin. Täydentävän toimeentulotuen ja eh-

käisevän toimeentulotuen maksaa edelleenkin kunta, ja valtio osallistuu kustan-

nuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmän puitteissa. (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2007, s. 17) Tämä on lisännyt kuntien vastuuta ja kannus-

tanut niitä aktivoimaan passiivisia työnhakijoita.  

 

Toimeentulotuesta on tarjolla useita eri tietoja, joita voidaan käyttää ajureista. 

Kirjaa pidetään niin asiakkaista, annetuista päätöksistä, tukikuukausista että talou-

dellisista tiedoista. Alla olevassa taulukossa on vertailu näistä eri ajureista. 

 

Taulukko 13. Toimeentulotuen maksuosuusprosentteja eri ajureilla 

 Asiakkaat Päätökset 
Tuki-
kuukaudet 

Toiminta-
kate 

Perustt-
tuki 

Toimeen 
tulotuki 

Asukas-
luku 

Lappeenranta 84,5 % 81,2 % 78,6 % 80,3 % 84,2 % 85,1 % 68,7 % 

Lemi 0,9 % 1,2 % 1,1 % 1,8 % 1,0 % 0,9 % 2,9 % 

Luumäki 2,6 % 2,2 % 3,4 % 3,3 % 2,6 % 2,5 % 5,0 % 

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

Rautjärvi 1,8 % 2,0 % 2,2 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 3,9 % 

Ruokolahti 2,3 % 2,9 % 3,5 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % 5,5 % 

Savitaipale 1,8 % 1,4 % 2,6 % 1,8 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 

Taipalsaari 3,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 3,8 % 4,7 % 
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Asiakkaat ovat perustoimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä, päätökset 

ovat tehtyjen toimeentulotukipäätösen määrä, tukikuukaudet on laskettu ruoka-

kuntien saatujen tukikuukauksien perusteella, toimintakatteessa on laskettu mak-

settujen tukien ja valtionennakoiden suhdetta, perustoimeentulotuki ei pidä sisäl-

lään ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea ja itse toimeentulotuki pitää 

sisällään myös nämä erät. Asukasluku on mukana antamassa vertailevaa näkö-

kulmaa. 

 

Ajuri tähän on siis maksettu toimeentulotuki. Huomattavaa ovat pienet erot pelk-

kään toimeentulotuen perusosa-ajuriin sekä asiakasmääriin. Muissa ajureissa vaih-

teluväli on suurempi. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat vain noin 10 

% toimeentulotuen kokonaissummasta, mikä selittää näiden kahden ajurin vähäi-

sen eron. Asiakasmääräajurin kanssa vaihteluväli on alle yhden prosentin luokkaa. 

Tämä on mielenkiintoinen huomio, sillä toimeentulotuen perusosa vaihtelee ruo-

kakunnan koon mukaan ja myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen suuruus vaih-

telee asiakkaiden välillä. Tukikuukauksien määrällä laskettaessa Lappeenrannan 

maksuosuus on alle 80 %. Lappeenrannassa on paljon lyhytaikaisempia asiakkai-

ta, kun pienissä kunnissa asiakkuudet ovat pidempiaikaisia.  

 

Nähtävissä on, että asukasluku olisi erittäin huono ajuri toimeentulotuen jakope-

rusteeksi. Vaihteluväli on lähes kaksinkertainen useilla pienillä kunnilla ja Lap-

peenrannan osuus olisi huomattavasti pienempi. Tämä johtuu toiminnan luontees-

ta ja alueiden erilaisuudesta kuten esimerkiksi opiskelijoiden keskittyminen Lap-

peenrantaan. Lappeenranta sekä Taipalsaari ovat kaupunkeja, jossa teollisuus työl-

listää suuren osan ihmisistä, ja näin ollen taloudellinen taantuma on aiheuttanut 

nousua näiden kuntien toimeentulotukien päätösmäärissä. 

 

Uusi asiakas aiheuttaa huomattavaa selvittelytyötä, kun hakijan varallisuus, työ-

historia ja muut seikat käydään läpi. Vakituisen toimeentulotuen saajan kohdalla 

käsittely on rutiininomaista ja nopeaa. Näin päätösten välillä on eroja työmääräs-

sä. Kirjaa ei pidetä myöskään hylätyistä toimeentulotukipäätöksistä, vaikka myös 

kielteiset päätökset työllistävät henkilöstä. 
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Tuloksiin tulee suhtautua varauksella, sillä tämän diplomityön loppuvaiheilla tuli 

ilmi, että euromääräisissä kirjauksissa on virheitä johtuen Effica-järjestelmän ja 

laskutusjärjestelmän yhteensopivuusongelmista. 

5.3.6 Asumispalvelut 

Asumispalveluista muodostui mallin ongelmallisin kohta. Asumispalveluita jär-

jestävät vammaishuolto, vanhusten palvelut, päihdehuolto ja mielenterveyspalve-

lut. Yhteenlaskettu kuntalaskutuksella katettava osuus on noin 30,5 miljoonaa.  

Palveluita ostetaan osin samoilta palveluntarjoajilta. Yksiköt raportoivat vain 

asukkaiden määrää. Valmista tietoa hoitopäivistä tai kovin tarkkaa muutakaan 

dataa ei ollut ollenkaan saatavilla. Hoitopäivistä ei pidetä samalla tavalla kirjaa 

kuin laitoshoidon hoitopäivistä johtuen toiminnan erilaisesta luonteesta. Listauk-

sessa on asumispalveluille listattu ajureiksi hetut/hoitopäivät/toteutuneet tai palve-

lut/käytetyt palvelut. Vaihtuvuus on minimaalista asumispalveluissa, joten asiak-

kaat voivat olla yhtä kuvaava ajuri kuin hoitopäivät. Palvelujentarjoajat lähettävät 

laskunsa yhteislaskuna eivätkä listaa laskuja kuntakohtaisesti, joten toteutuneita 

kustannuksia ei voida käyttää ajurina eivätkä yksiköt pidä näistä kirjaa. Asumis-

päivät pystytään laskemaan erikseen SosiaaliEffican päätöksien perusteella, mutta 

tämä ei ole yhtä kätevää kuin TerveysEfficassa, josta kyseinen informaatio on 

suoraan saatavissa. 

 

Rahoitus on myös epäselkeä, kun potilailta peritään maksut varallisuuden perus-

teella. Lisäksi hoitopäivien taso ja täten myös kustannukset ovat vaihtelevia kun 

asumispalvelut voivat olla tehostettua hoitoa, normaalia asumista tai lyhytaikaisia 

käyntejä. Kuntien entisten erilaisten käytäntöjen takia potilaita voi olla myös 

”väärällä” puolella. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden asiakkaan pitäisi olla 

siirtynyt jo vanhusten palveluiden puolelle. Lisäksi kun samalla henkilöllä on 

usein mielenterveysongelmia sekä päihdeongelmia, ei ole täysin selvää kumman 

asiakas hänen pitäisi olla. Toisaalta sosiaalihuollossa tärkeimmäksi katsotaan se, 

että asiakkaalla on joku asumispaikka. 
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Asumispalvelut ovat ongelma myös valtakunnallisella tasolla. Selkeä ohjeistuksen 

puuttuminen vaikeuttaa palveluasumisen järjestämistä. Maksujen määräytymispe-

rusteet ja palvelut ovat epäselviä asiakkaalle, koska järjestelmä on monimutkai-

nen. (Moilanen 2010) 

 

Nykyisellä suoriteperusteisella hoitopäiväajurilla jako on epätarkka, eikä anna 

oikea kuvaa toiminnasta tai kustannusten jakautumisesta. Jos tätä aluetta halutaan 

jakaa suoriteperusteisena, tulisi toiminta ensin yhtenäistää. Tämän jälkeen voitai-

siin tehdä tuotteistus tai muu tarkempi laskenta, koska kyseessä on ulkoistettu 

palvelu ja palvelujen vaativuudet vaihtelevat. Nyt paras jakoperuste asumispalve-

luille olisi kapitaatiojako. Yksinkertainen hinnoittelu ei haittaisi ja monimutkais-

taisi toiminnan kehittämistä.  

5.4 Arviointi 

Mallia tarkastellessa on huomioitava, että käytössä ovat talousarvioon pohjautuvat 

kustannukset. Varsinainen laskenta tulee tapahtumaan tilinpäätöksestä. Tällä on 

vaikutuksia mallin tarkkuuteen ja luotettavuuteen, koska toteutuneet kustannukset 

luultavasti tulevat poikkeamaan talousarvion kustannuksista. Toteutuneisiin kus-

tannuksiin pohjautuva laskenta antaa täsmällisemmän ja todellisemman kuvan 

ajureiden ja eurojen suhteesta kun kustannukset ja ajurit ovat sidoksissa toisiinsa. 

 

Ajureiden aikavälit eivät ole yhtenäisiä, vaikka niissä on pääosin pyritty käyttä-

mään puolen vuoden lukuja. Oikeamman kuvan saamiseen tulisi käyttää koko 

vuoden lukuja. Parempaan arviointiin päästäisiin, jos käytössä olisi lukuja use-

ammalta vuodelta. Jossain kunnissa on ollut eri tietojärjestelmä käytössä, jolloin 

historiatietoja ei ole voitu siirtää uuteen järjestelmään. Näiden tietojen kaivaminen 

olisi työlästä ja lisäksi ne tarvitsisivat runsaasti muokkaamista. Luotettavassa mal-

lin tarkastelussa tulisi käytössä olla luvut koko vuodelta ja useamman vuoden ai-

kajaksolta. Luvuissa voi olla heittoja, mutta pääasiassa ne antanevat riittävää ku-

vaa kustannusten jakautumisesta kyseisellä ajurilla. Ensi vuonna malli pystytään 

ajamaan eksakteilla tiedoilla, jolloin mallista ja kustannusten jakautumisesta saa-

daan todellinen kuva. 
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Mallin käytännön laskennan toteuttamista haittasivat eniten tietojärjestelmien ra-

joitteet. Ne eivät olleet ollenkaan yhtenäisiä, joten tietojen saatavuus oli paikoin 

ongelma. Myös tietojen luotettavuudessa ilmeni paikoin ongelmia kun vakiora-

portoinnista saatuja tietoja verrattiin suoraan tietokanta-ajoista saatuihin tietoihin. 

Keskeistä olisi, että raportointi tukisi ajuritietojen käyttöä.  

5.4.1 Aiheuttamisperiaate 

Aiheuttamisperiaate toteutuu ainakin suurimmat kustannukset aiheuttavassa eri-

koissairaanhoidossa, joka toteutetaan siis suoritepohjaisena DRG-laskutuksena. 

Tosin kuten Huplin et al. tutkimuksessa todettiin, DRG-laskutus ei vastaa aiheut-

tamisperiaatetta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. 

  

Kapitaatiolaskutus ei sinänsä toteuta aiheuttamisperiaatetta, mutta toisaalta luvus-

sa 5.3.4 tehty vertailu osoittaa, että käyttöön perustuvilla ja asukaslukuun perustu-

villa ajureilla on kuitenkin jotain yhtäläisyyksiä. Erot ovat tosin puolen vuoden tai 

sen alle olevalla tarkasteluvälillä ovat suuria, mutta kuten Tiiton seminaarityössä, 

jota käsiteltiin luvussa 2, huomattiin näiden erojen tasaantuvan pidemmällä aika-

välillä. Tietyissä kapitaatiohinnoittelukohdissa oli huomioitu tarvekertoimia, jol-

loin nämä mukailevat paremmin kustannuksen aiheuttajaa, olettaen että tarveker-

roin on oikein valittu.  

 

Arvioitavaksi jää kuinka hyvin hoitopäiviin ja asiakkuuksiin pohjaavat ajurit nou-

dattavat aiheuttamisperiaatetta. Sinänsähän nämä noudattavat aiheuttamisperiaa-

tetta suoritepohjaisina ajureina, mutta kuten DRG-hinnoittelun kohdallakin, nämä 

eivät välttämättä vastaa tarkasti todellisia aiheutettuja kustannuksia. Aiheuttamis-

periaatteen kunnollinen toteutuminen vaatisi pitkälle vietyä tuotteistamista. 

5.4.2 Mallin selkeys ja läpinäkyvyys 

Mallissa ei ole vyörytyksiä, mikä selkeyttää tarkastelua. Laskennallisesti malli on 

selkeä ja yksinkertainen sisältäen vain pari laskutoimitusta. Toiminnan ymmärtä-

minen vaatii kuitenkin paljon, sillä kustannuspaikkoja on 330 kappaletta ja alueita 
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53 kappaletta. Näiden lisäksi tulisi ymmärtää kullakin alueella käytettävät ajurit ja 

niiden määräytymisperusteet ja ominaisuudet.  

 

Ajurit ovat pääosin selkeitä. Epäselkeimpiä olivat luultavasti toteumatietoihin 

pohjautuvat euromääräiset ajurit. Ne eivät tarjoa tietoa kuinka paljon palveluita on 

käytetty tai kuinka moni palveluita on käyttänyt. Euromääräisten ajurien muutok-

sen taustalla voi olla melkein mitä vain. Palvelua on voitu käyttää itse asiassa 

enemmän, mutta hinta on jostain syystä pienempi tai päinvastoin. Euromääräiset 

ajurit tarvitsevat vahvaa käytön raportointia rinnalleen, jotta niistä saisi parempaa 

käsitystä laskutuksen yhteydestä käyttöön. Tämä toimii esimerkiksi toimeentulo-

tuessa, jota käsiteltiin tarkemmin luvussa 5.3.5.  

5.4.3 Ennustettavuus 

Kustannusten ennustaminen on vaihtelevaa sekamallissa. Toisaalta kapitaatio-

osuus on hyvin ennustettavissa, mutta suoritepohjaisen laskutuksen osuus voi 

vaihdella jyrkästikin. Sekamalli on siis huonommin ennustettavissa kuin puhdas 

kapitaatiomalli tai meno-osuusmalli, mutta kapitaatio-osuus parantaa ennustetta-

vuutta verrattuna pelkkään suoritepohjaiseen malliin.  

 

Erikoissairaanhoito aiheuttaa suurimman osan kustannuksista, ja sille vyörytetään 

45 % hallinnon kustannuksista. Loput kustannukset eli yhteiset palvelut, avoter-

veydenhuolto, sosiaali- ja vanhusten palvelut jaetaan vaihtelevilla periaatteilla. 

Itse kuntien maksuosuutta tasaa kuitenkin se, että maksuosuus määräytyy kolmen 

vuoden keskimääräisistä kustannuksista. Tämä tasoittaa vuosia, jolloin kustannuk-

set ovat saattaneet heitellä syystä tai toisesta kuten esimerkiksi taloudellinen taan-

tuma nostaa sosiaalihuollon kustannuksia toimeentulotuen ja lastensuojelun osal-

ta. Yhden vuoden maksuosuuden ennustettavuus voi kuitenkin olla vaikeaa, koska 

mukana on paljon suoritteisiin pohjautuvia jakoperusteita. 

5.4.4 Oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisuuden, eli sen maksaako kunta vain ja ainoastaan omien kunta-

laisten aiheuttamista kustannuksista, arvioiminen on vaikeaa. Sinänsä voidaan 



 68 

ajatella, että suoritepohjaiset ajurit olisivat oikeudenmukaisia, mutta kuten edeltä-

vissä kappaleissa on jo todettu, DRG-lasku ei välttämättä vastaa todellisia kustan-

nuksia. Asukaslukuun perustuvat ajurit eivät suoraan noudata aiheuttamisperiaa-

tetta, joten ne eivät sinänsä ole oikeudenmukaisia. Toisaalta kapitaatiolaskutuksen 

oikeudenmukaisuus paranee kun käytetään tarvepainotettuja arvoja kuten esimer-

kiksi maahanmuuttopalveluissa ja lastensuojelussa. Lisäksi esimerkiksi piirin 

pilkkominen pienempiin aluekokonaisuuksiin jakaa kustannuksia oikeudenmukai-

semmin, mikä on varsinkin avoterveydenhuollon kohdalla merkittävää. 

 

Täytyy lisäksi muistaa, että erikoisen kalliit hoidot menevät jäsenmaksuun. Tä-

mähän ei ole oikeudenmukaista kun kunnat tasaavat maksun, vaikka vain yhden 

kunnan asukas aiheuttaa kustannuksen. Näin ollen mitä enemmän erityisen kalliita 

hoitoja vuodelle sattuu, sitä epäoikeudenmukaisemmaksi kuntalaskutus muotou-

tuu. 

5.4.5 Kannustavuus 

Malli voi kannustaa sekä kuntia että kuntayhtymää parantamaan tuottavuutta, pal-

veluita, yhteisvastuullisuutta tai vastaavaa tekijää. Koska toimeentulotuki jaetaan 

suoritteiden mukaisesti, tämä kannustaa kuntia työllistämään kuntalaisiaan kun 

tämä pienentää niiden maksuosuuksia. Toimeentulotuki onkin tosin ainoa selkeä 

asia, mihin kunta pystyy vaikuttamaan. Esimerkiksi lastensijaishuoltoon, päihde-

huoltoon tai vanhusten hoitopäiviin ovat kunnan vaikutusmahdollisuudet huomat-

tavasti epäselvemmät. Toisaalta kannustaviin vaikutuksiin päästään myös kapitaa-

tiolla kuten jaettaessa Etelä-Karjalan työvoimakeskuksen kustannuksia pitkäai-

kaistyöttömien määrän suhteessa. Kuten toimeentulotukea saavien määrään, myös 

pitkäaikaistyöttömien määrään kunta pystyy vaikuttamaan esimerkiksi edistämällä 

työpaikkojen syntymistä alueelleen houkuttelemalla yrityksiä.  

5.4.6 Tarkkuus 

Malli koostuu yksinkertaisista kustannusajureista, jolloin tarkkuustaso ei ole suuri. 

Tarkempi tarkkuus aiheuttaisi kuitenkin lisää kustannuksia laskentaa, joten kysy-

mys on voidaanko nykyistä tarkkuustasoa pitää riittävänä ja minkälaisia kustan-
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nuksia tarkempi taso aiheuttaisi. Tässä tilanteessa tarkempi laskenta olisi vaikeaa 

toteuttaa kun kyseessä on laaja kokonaisuus. Tietojärjestelmistä on otettu helposti 

saatavat ajuritiedot. Tarkempi taso vaatisi näiden ajuritietojen jalostamista, mikä 

ei ole yksinkertaista kun toiminta on moninaista. Täten tämän mallin tarkkuusta-

soa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jolloin tarkkuustaso on riittävä ja siitä 

aiheutuvat kustannukset hyväksyttävällä tasolla. 

5.5 Herkkyysanalyysi 

Herkkyysanalyysillä on tarkoitus selvittää, mitä yhden tai useamman muuttujan 

muuttuminen aiheuttaa mallin tuloksiin. Tässä mallissa tämä tarkoittaa miten 

muutokset asukasluvuissa, suoritteissa tai kustannuksissa vaikuttavat kuntien väli-

siin maksuosuuksiin. Menetelmä on yksinkertainen osittaisherkkyysanalyysi, jos-

sa muutetaan vain yhtä tai kahta mallin muuttujaa. 

 

Liitteessä VI on nähtävissä herkkyysanalyysi Lappeenrannan ja muiden kuntien 

asukaslukujen muutoksista ja tämän vaikutuksesta maksuosuuteen. Tarvepainotet-

tuja asukaslukuja ei ole otettu huomioon. 1% vaikutus on mallissa noin 383 000 

euroa. Puhtaassa kapitaatiomallissa ilman erikoissairaanhoitoa 1% osuus olisi 

noin 1 820 000 euroa.  Lappeenrannan maksuosuus kapitaatiolaskutuksessa on siis 

68,7%. Skenaariossa, jossa Lappeenrannan asukasluku kasvaisi 5% ja muiden 

kuntien asukasluku vähenisi 5%, Lappeenrannan maksuosuudeksi nousisi 70,8% 

eli euromääräisesti nykymallilla maksuosuus lisääntyisi noin 800 000 euroa, jos 

kustannukset pysyisivät samana. Väestöennusteen avulla on mahdollista tarkastel-

la maksuosuuksien jakautumisen kehittymistä. Vuoden 2030 ennusteen mukaan 

Lappeenrannan väkiluku kasvaa tasaisesti 3500 asukkaalla. Muun Etelä-Karjalan 

väkiluku tulee supistumaan 5000 asukkaalla. (Miettinen&Korkiakoski 2006, s. 

10) Tämä vastaisi suurin piirtein yllä kuvattu skenaariota.  

 

Samassa liitteessä on herkkyysanalyysi Lappeenrannan euromääräisesti mak-

suosuuden muutokset kun Lappeenrannan palvelun tarve sekä piirin kokonaiskus-

tannukset muuttuvat. Palvelun tarpeella tarkoitetaan sekä asukasluvun muutosta 

että kasvua suoritteiden määrän muutosta eli siis kuinka Lappeenrannan mak-
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suosuus-% vaihtelee kun oletetaan että muiden kuntien tilanne pysyy samana. 

Havaittavissa on, että 5% nousu kustannuksissa nostaa Lappeenrannan mak-

suosuutta noin 6,8 miljoonaa. Vastaavasti 5% nousu Lappeenrannan palvelutar-

peessa nostaa maksuosuutta saman verran. Molempien muuttujien kasvaminen 

5% nostaisi maksuosuutta  noin 14 miljoonaa. 

5.6 Erot puhtaaseen kapitaatiomalliin 

Kuntayhtymä olisi halunnut kuntalaskutuksen tapahtuvan kokonaan kapitaatiope-

rusteisesti. Kunnat eivät tähän kuitenkaan suostuneet, joten käyttöön tuli työssä 

kuvattu kompromissimalli. Mielenkiintoista on kuitenkin tarkastella kuinka paljon 

nykymalli ja puhdas kapitaatiomalli eroavat toisistaan.  

 

Nykyinen malli ja sen kustannusten jakautumisperusteet ovat esitelty yllä ja vielä 

kootusti seuraavan luvun johtopäätöksissä. Nykyinen malli voidaan seuraavan 

luvun kuvan 14 mukaisesti jaotella niin että 64 % kustannustenjaosta tapahtuu 

suoritepohjaisilla menetelmillä ja 21 % painotetulla kapitaatiolla. Kapitaatiomalli 

pohjaa pelkästään kuntien asukaslukuihin ilman minkäänlaisia painotuksia. 

 

Taulukko 14.  Vertailu nykymallin ja kapitaatiomallin maksuosuuksista kunnille 

  Nykyinen Kapitaatio Ero 

Lappeenranta 66,2 % 68,7 % 2,5 % 

Lemi 2,5 % 2,9 % 0,4 % 

Luumäki 5,4 % 5,0 % -0,5 % 

Parikkala 7,3 % 5,6 % -1,7 % 

Rautjärvi 4,7 % 3,9 % -0,8 % 

Ruokolahti 5,8 % 5,5 % -0,4 % 

Savitaipale 4,9 % 3,8 % -1,1 % 

Taipalsaari 3,2 % 4,7 % 1,4 % 

 

Suurin ero on Lappeenrannan maksuosuudessa, joka olisi kapitaatiomallilla 2,5 % 

suurempi. Myös Lemin ja Taipalsaaren maksuosuudet nousisivat. Muilla mak-

suosuus pienenisi. Parikkalan maksuosuus supistuisi eniten 1,7 prosentilla. Eroja 

voidaan pitää yllättävän pienenä kun kyseessä on vain puolen vuoden suoritetilas-

tot, jolloin vaihteluvälit eivät ole ehtineet tasoittua. Täytyy kuitenkin muistaa että 

tässä kuntalaskutuksen kokonaissumma on yli 182 miljoonaa jolloin yhden pro-
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senttiyksikön arvoksi tulee 1,82 miljoonaa. Näin Lappeenrannan maksuosuus 

nousisi noin 4,5 miljoonaa kapitaatiomallilla. Luvussa 5.3.1 käyty aluekohtainen 

laskenta pienentää Lappeenrannan maksuosuutta noin 3 miljoonaa. Näin voitaisiin 

ajatella, että esimerkiksi juuri aluekohtaisella jaolla saataisiin kohdistettua kustan-

nuksia oikeudenmukaisemmin. Vertailusta ei voi vetää sinänsä luotettavia johto-

päätöksiä, mutta idean se antaa eri kustannusjakotapojen erojen suuruusluokasta. 

 

Alla olevassa taulukossa on otettu huomioon myös erikoissairaanhoito talousarvi-

on 2010 tason maksuosuuksilla. Imatraa ei ole huomioitu tarkastelussa, mutta noin 

8 % erikoissairaanhoidon maksuosuuksista kuuluisi sille. 

 

Taulukko 15. Vertailu nykymallin ja kapitaatiomallin maksuosuuksista kunnille, 

erikoissairaanhoito mukana 

  Nykyinen Kapitaatio Ero 

Lappeenranta 67,2 % 68,7 % 1,5 % 

Lemi 2,7 % 2,9 % 0,2 % 

Luumäki 5,2 % 5,0 % -0,2 % 

Parikkala 6,9 % 5,6 % -1,3 % 

Rautjärvi 4,5 % 3,9 % -0,6 % 

Ruokolahti 5,6 % 5,5 % -0,1 % 

Savitaipale 4,4 % 3,8 % -0,6 % 

Taipalsaari 3,5 % 4,7 % 1,1 % 

 

Tässä vertailussa Lappeenrannan ero on vain 1,5 prosenttiyksikköä ja muutenkin 

kaikkien kuntien ero nykyisen ja kapitaatiomallin välillä pieneni. Suoritepohjainen 

DRG laskutus siis korjaisi maksuosuuksia lähemmäksi kapitaatiota. Tämä on si-

nänsä yllättävää, koska oletuksena oli että suoritepohjaiset laskutustavat eroaisivat 

asukaslukupohjaisista laskutustavoista. Lappeenrannan maksuosuus nousi kun 

tarkastelussa oli mukana erikoissairaanhoito ja eniten laski Savitaipaleen mak-

suosuus.  

 

Kapitaatiomalli olisi epäedullisin Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren kannalta, 

joiden maksuosuus nousisi.  Vastaavasti muiden maksuosuus laskisi. Erikoissai-

raanhoidon huomioiminen ei muuttanut tätä tulosta. 
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Tärkeintä tarkastelun kannalta olisi kuitenkin saada dataa useammalta vuodelta, 

jotta erot tasaantuisivat. Esimerkiksi talouden taantuma on vaikuttanut toimeentu-

lotukea saaviin, mikä on yksi merkittävimmistä kustannuseristä ja näin nostaa 

Lappeenrannan osuutta. Samoin myös lasten sijoitukset ovat kalliita, ja pidemmän 

aikavälin tarkastelu tasoittaisi huippuja. Etelä-Karjalan väestön ikärakenne tulee 

vaikuttamaan vanhusten palveluiden kustannuksiin. Lisäksi toiminnan tasot täytyy 

ottaa huomioon, kuten varsinkin avoterveydenhuollon aluejakoja tarkastellessa 

todettiin. 



 73 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Keskeiset tulokset 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin rahoitusmalli on siis Pekurisen ehdotuksen 

mukainen sekamalli, jossa hinnoittelu riippuu palvelusta. Se ei kuitenkaan täysin 

vastaa Stakesin selvityksen mukaista sekamallia tai Punkarin ja Kaitokarin palve-

lun luoteen mukaista laskutusta, koska kokonaislaskutuksessa ei ole käytössä ta-

sausmenetelmää. Eksoten rahoitusmallissa on kapitaatio-osuus, tarvepainotettu 

kapitaatio-osuus sekä suoritepohjaisen laskutuksen osuus. Suoritepohjaisessa las-

kutuksessa on huomattavaa, että DRG-laskutus ja tässä työssä käsitellyt suori-

teajurit ovat hyvin erilaisia periaatteeltaan. DRG-laskutus on pitkälle tuotteistettua 

laskutusta kun taas muut suoriteajurit pohjautuvat vain yhteen yksinkertaiseen 

suoritteeseen.  Alla olevissa kuvissa on yleiskuva laskutuksen jakautumisesta ja 

tarkemmat jaottelut ovat nähtävissä liitteessä II. 

 

 

Kuva 13. Maksuosuuksien jakautuminen laskutusperiaatteen mukaan 
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Kuva 14. Maksuosuuksien jakautuminen ilman erikoissairaanhoitoa 

 

Perusajatukseltaan mallia voidaan pitää kapitaatioperusteisena, jota on täydennet-

ty suoritepohjaisella laskutuksella kun toiminnan luonne ja merkittävyys sitä edel-

lyttää. Tästä johtuen suoriteajureiden osuus on iso euromääräisesti suhteutettuna. 

Kapitaatiomallin heikkoutta aiheuttamisperiaatteen kannalta saadaan vahvistettua 

suoritepohjaisilla jakoperiaatteilla. Malli pysyy yksinkertaisena ja sen ennustetta-

vuus on parempi kuin pelkässä suoritepohjaisessa laskennassa. Toisaalta nimensä 

mukaisesti sekamallia voidaan pitää sekalaisena ja monimutkaisena. Vertailu 

muihin sosiaali- ja terveyspiireihin on hankalampaa kuin mitä se olisi jos käytössä 

olisi puhdas kapitaatiomalli tai meno/tulo-osuusmalli.  

 

Mallin ennustettavuutta lisää entisestään se, että kuntalaskutus perustuu kolmen 

vuoden keskiarvoon. Tällöin myös huippuvuodet tasoittuvat ja vaihtelut ovat pie-

nempiä. Erityisen huomionarvoista on, että laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutu-

neista kustannuksista. Yleensä kuntayhtymät laskuttavat kuntia talousarvion pe-

rusteella etukäteen, jonka jälkeen rahoja jälkilaskutetaan tai palautetaan. Eksotes-

sa ei tällaista ole käytössä, joten piiri tekee yli- tai alijäämää. Tämä asettaa vaati-

muksensa mallille ja toiminnalle, jotta päästäisiin mahdollisimman pieniin jää-

miin. 
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Majoisen seutujohtamisen kannalta malli on sijoitettavissa puoleen väliin kun ak-

seleilla on asukaslukuun perustuva hinnoittelu ja täydellinen kustannuslaskenta. 

Näin ollen ne kunnat, jotka ovat ennen tuottaneet palvelunsa halvemmalla, joutu-

vat lisäämään rahoitustaan. Yksittäisissä palveluissa voidaan tarkastella miten 

kunnan rahoitusosuus on muuttunut, mutta järkevintä olisi tarkastella kokonais-

maksuosuuden muuttumista. Täytyy kuitenkin muistaa että erilaisista toimintata-

voista johtuen summat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia kuntien välillä. 

Myös tapahtuneet kuntaliitokset haittaavat arviointia.  

 

Alla olevassa kuvassa on kerätty mallin keskeisempiä ominaisuuksia SWOT-

nelikenttäanalyysin avulla.  

 

Kuva 15. SWOT-analyysi kuntalaskutusmallista 

 

Vahvuuksia ovat siis toteutuneisiin kustannuksiin pohjaaminen ja tällöin myös 

jälkilaskutuksen ja palautusten puuttuminen. Myös ennustettavuus on parempi 

laskutuksen tapahtuessa jälkikäteen, mikä on varsinkin kuntien kannalta hyvä asia. 

Ennustettavuutta parantaa myös 3 vuoden keskiarvon käyttäminen, mikä myös 

tasoittaa maksuosuuksia yhden vuoden poikkeamia vastaan. Sekamallin vahvuu-

deksi voidaan katsoa myös, että siinä pystytään korjaamaan puhtaan suoritemallin 

ja puhtaan kapitaatiomallin heikkouksia. 
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Heikkoudeksi voidaan katsoa, että vain suoritejaosta vain DRG on toteutettu riit-

tävällä tasolla. Muita suoritejakoja pitäisi tarkentaa, sillä nyt ne pohjaavat hyvin 

yksinkertaisiin suoritteisiin. Tällöin aiheuttamisperiaate ei välttämättä toteudu 

riittävällä tasolla. Mallin selkeys ja vertailukelpoisuus on nähtävänä ongelmallise-

na. Malli ei ole helposti ymmärrettävissä tavalliselle kuntalaiselle. Vertailu muihin 

sairaanhoitopiireihin on myös vaikeaa. Tietojärjestelmät yksi mallin merkittä-

vimmistä heikkouksista, koska ajurilukujen automaattinen kerääminen on nykyti-

lanteessa vaikeaa ja hankalaa. Nykyiset raportointi- ja kirjaamiskäytännöt eivät 

tue rakennettua mallia vaan niitä joudutaan tarkentamaan, jotta ajuritiedot olisivat 

luotettavampia. 

 

Mahdollisuuksiin lukeutuvat mallin uutuusarvo. Kuntia ei ole ennen laskutettu 

näin ja toisaalta myös harva piiri järjestää sosiaali- ja terveyspiiriä tällä tavalla.  

Näin ollen mallin kehittämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia. Kehittämisen kan-

nalta olisi myös tärkeää, että Imatra liittyisi piiriin. Tämä helpottaisi laskentaa 

huomattavasti ja auttaisi kehittämään mallia vapaammin, koska tällä hetkellä 

Imatran kuulumattomuus voidaan nähdä myös heikkoutena. Se aiheuttaa hallin-

non osittaiset vyörytykset, mikä ei kokonaisuutta ajatellen ole yksinkertaisin rat-

kaisu. Yhden kunnan erilainen jäsenyys tuottaa laskentatoimeen ja raportointiin 

lisätyötä, eikä mahdollista parhaimpien ajureiden käyttöä kuntalaskutuksessa. 

 

Uhkiin voidaan katsoa, että malli täytyy aina arvioida uusiksi kun muutoksia ta-

pahtuu. Vaikutukset malliin pitää tarkastella aina uudestaan kun toiminnassa ta-

pahtuu muutoksia. Koska kyseessä on uusi organisaatio, on luultavaa että muutok-

sia tulee tapahtumaan kun toimintaa kehitetään. Myös valtakunnallinen paine ko-

ko sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa kohtaan lisää muutosten todennäköisyyttä. 

Muutoksen luonteesta riippuen laskentamallin rakenteeseen voidaan joutua teke-

mään suuriakin muutoksia. 

6.2 Pohdinta 

Mallia voidaan pitää toimivana ratkaisuna, joka oikein toteutuessaan on varsin 

hyvä tapa jakaa kuntalaskutusosuudet. Yleiset vaatimukset kuten ennustettavuus, 
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läpinäkyvyys, selkeys, yksinkertaisuus, kannustavuus, johdettavuus ja toiminnan 

tukeminen voidaan lukea mallin ominaisuuksiin. Sekamallia voidaan muokata 

huomiomaan ne asiat, jotka koetaan tärkeiksi ja keskeiseksi. Tiettyjä parannuksia 

malliin kuitenkin olisi syytä tehdä, jotta se toimisi paremmin. Nämä parannukset 

ja kehityskohteet on esitelty tarkemmin luvussa 6.3.  

 

Kuntien tehtävänä on tarjota palveluita kuntalaisilleen eikä siis suinkaan mahdol-

lisimman hyvän taloudellisen tuloksen tekeminen kuten yritysten. Yksi arviointi-

peruste mallille voisikin olla tämä näkökulma, eikä suinkaan se kuinka tarkasti 

kustannukset saadaan jaettua kuntakohtaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Tästä näkökulmasta mahdollisimman yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä mal-

li olisi paras. Tällöin voitaisiin keskittyä toiminnan raportointiin, josta nähtäisiin 

kuinka kuntayhtymä on onnistunut tarjoamaan palveluita kuntalaisille. Lisäksi 

monimutkainen malli lisää virheen mahdollisuuksia ja lisää laskennasta aiheutu-

vaa työtä ja täten kustannuksia. 

 

Luvussa 3.3 esitellyn laskentatoimen teorian kannalta parhaaksi jakoperusteeksi 

on katsottu syy- ja seuraus eli aiheuttamisperiaate. Julkisella sektorilla kuitenkin 

sietokyky saattaisi olla paras jakoperuste, koska kunnissa on taloudellisia eroja, 

mutta kaikille kansalaisille olisi tarjottava samanlaisia sosiaali- ja terveyspalvelui-

ta tai ainakin tulisi olla oikeus tähän. Sietokyky kriteeri toteutuisi tulo-

osuusmallissa, kun maksuosuus määräytyisi tulojen mukaan. Saadut hyödyt kri-

teeri on käytössä tietyissä kohdissa. Esimerkiksi ehkäisevät palvelut jaetaan asu-

kasluvun suhteessa. Olettavasti suurin kunta saa suurimman hyödyn ja välttyy 

esimerkiksi kustannuksilta kun kuntalaisten terveys paranee.  Kun kunnat jakavat 

erityisen kalliin hoidon kustannukset tasausjärjestelmällä kaikille kunnille, voitai-

siin nähdä käytössä olevan reiluus ja oikeudenmukaisuuskriteeri eli jako perustuu 

sopimiseen.  

 

Kyseessä on nollasummapeli. Muutokset rahoitusmallissa lisäävät tai vähentävät 

vain jonkun yksittäisen kunnan osuutta. Kokonaiskustannuksiin sillä ei ole vaiku-

tusta. Tai korkeintaan siinä mielessä, että monimutkainen rahoitusmalli vaatii 
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enemmän työtä suunnittelussa ja ylläpidossa ja näin lisää kustannuksia. Kuntien 

ollessa kuntayhtymän päättäjiä ja rahoittajia on ymmärrettävää, että yksittäisen 

kunnan maksuosuuden suuruus on merkittävä asia. Organisaation toiminnan ko-

konaisvaltaisen kehittämisen kannalta tämä on kuitenkin ongelmallista kun huo-

mioon joudutaan ottamaan kuntalaskutukseen liittyviä seikkoja. Näin ollen olisi 

saatava toimiva kompromissi kunkin jäsenkunnan intressin, organisaation toimin-

nan ja tavoitteiden sekä itse laskentamallin toimivuuden välillä.  

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli Sosterin tapaus todistaa kuinka 

merkittävä asia on onnistunut kuntalaskutusmalli. Kunnat irtisanoivat palveluso-

pimukset kun ne tunsivat joutuneensa maksamaan muiden kuntien kustannuksia. 

Palvelut paranivat ja niitä tarjottiin kustannustehokkaasti mutta tästä huolimatta 

toiminta kaatui siihen kun kunnat tunsivat tulleensa kohdelluksi epäreilusti. (Rai-

vo 2010) Sosterin kuntalaskutus perustui pitkälle vietyyn suoritelaskutukseen. 

(Sosteri 2007, s. 48-50) Luultavasti laskutusmallin selkeys ja läpinäkyvyys kritee-

ri on jäänyt täyttämättä, joka on vaikuttanut mallin uskottavuuteen. 

 

Piirin toiminnan kehittämisessä tieto eri toimintojen ja palveluiden kustannuksista 

on tärkeää. Jatkossa tarve myydä piirin palveluja tai yksityistää joitakin toimintoja 

saattaa tulla ajankohtaiseksi. Tuotteistamisessa tarvitaan tarkat tiedot kunkin pal-

velun kustannuksista oikeanlaisen päätöksenteon ja toiminnan perustaksi. Pakol-

listen lakisääteisten tehtävien kohdalla tuotteistamisen hyödyt tulisivat lähinnä 

kustannustietoisuuden paranemisen avulla kun palvelua ei voida ulkoistaa. 

 

Malli on rakennettu Etelä-Karjalan alueen tarpeisiin, eikä siten ole sovellettavissa 

suoraan muille alueille. Imatran jäsenyyden erikoisuus piirissä tekee mallista han-

kalasti sovellettavan muualle. Mallin tiettyjä osia ja tuloksia voidaan kuitenkin 

käyttää apuna myös muualla. Pohdinnan tulokset sekamallista, laskentatoimen 

teoriakytkennät kuntalaskutukseen ja laskentakriteereiden arvioinnit ovat hyödyn-

nettävissä yleisellä tasolla myös muualla. Mallin toiminnallinen toimivuus tulee 

selviämään viiden vuoden kuluessa kuten Kainuun ja Itä-Savon tapauksissakin.  
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6.3 Suositukset ja jatkokehityskohteet 

Vaikka kuntayhtymän rahoitusmalliksi on päätetty ylläesitelty sekamalli ja vaih-

tamisen järkevyys on kyseenalaista, on silti suositeltavaa pohtia myös muita ra-

hoitusmalleja. Etenkin tulo-osuusmalli saattaisi olla hyvä ja toimiva rahoitusmalli 

kuten Kainuun hallintokokeilu osoitti (Katso luku 4.6.4). Tulo-osuusmalli noudat-

taisi hyvin piirin taloudellisia strategisia päämääriä. Rahoitus olisi kuntien maksu-

kyvyn mukainen, kun rahoituksen määrä vaihtelisi tulojen mukaan. Tulo-

osuusmalli vaatii rinnalleen kattavaa toiminnan raportointia, jotta kunnat näkevät 

mitä maksuosuuksilla on saatu aikaan. Toiminnan raportointi on myös listattu 

Eksoten strategiaan, jossa on listattu tavoitteeksi ”oikea ja riittävä tieto toiminnas-

ta ja taloudesta”.  

 

Tulo-osuusmalli olisi selkeä ja yksinkertainen ja näin myös halpa toteuttaa. Näin 

piirin talousosasto voisi keskittyä enemmän sisäiseen laskentaan ja yllä mainit-

tuun raportointiin. Kuntien kanssa käytävät palvelusopimusneuvottelut yksinker-

taistuisivat kun tarvitsisi päättää vain kunkin vuoden maksuosuusprosentti ja voi-

taisiin keskittyä piirin tarjoaminen palveluiden arvioimiseen. Tämä edistäisi stra-

tegiassa listattua vastuullisuuteen perustuvaa palvelusopimusprosessia kun neu-

votteluita voitaisiin painottaa näihin seikkoihin, koska rahoituksen rooli pienenisi 

käytävissä neuvotteluissa. 

 

Vertailu muihin kuntiin ja piireihin olisi helppoa, jos niilläkin olisi tulo-

osuusmalli käytössä. Prosentista näkisi suoraan kuinka tehokkaasti piiri toimii 

ottaen tietysti huomioon se minkälaisia palveluita piiri tuottaa. Lisäksi tulo-

osuusmalli on hyvin ennustettavissa, jolloin sekä kunnat että piiri voivat suunni-

tella talouttaan paremmin. Myös tavallisille kuntalaisille olisi mahdollistaa ym-

märtää piirin rahoituksen muodostuminen, mikä olisi hyvää läpinäkyvyyttä. 

 

Toinen yksinkertainen malli olisi puhdas kapitaatiomalli tai helpoilla ja selkeillä 

tarvekertoimilla painotettu kapitaatiomalli. Nämä eivät kuitenkaan noudattaisi 

sietokykykriteeriä ja eivätkä Eksoten tapauksessa kytkeydy yhtä vahvasti strategi-

aan. 
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Sekamallissa pidättäytyessä tulisi kapitaation osuutta lisätä ja painottaa tätä tarve-

kertoimilla. Kannustavasti vaikuttavia tarvekertoimia tulisi lisätä, koska ne toteut-

tavat aiheuttamisperiaatetta paremmin ja ohjaavat toimintaa. Myös aluepohjaisten 

osuuksien lisääminen parantaisi mallin oikeudenmukaisuutta ja aiheuttamisperiaa-

tetta. Kapitaatio-osuutta lisäämällä parannetaan mallin ennustettavuutta ja selkeyt-

tä. Jäljelle jääneeseen suoritelaskutusosuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja kehit-

tää sitä vastaamaan todellisia kustannuksia. Tässäkin pääpainon tulisi olla niillä 

palveluilla, jotka aiheuttavat suurimmat kustannukset, eikä keskittyä siihen 80 

%:iin, joka aiheuttaa vain 20 % kustannuksista. Toisaalta täytyy muistaa, että mitä 

tarkempi laskenta, sitä kalliimpi se on.  

 

Kapitaatiolaskutusta voidaan kehittää siis lisäämällä aluejakoja, ikään tai sosiaali-

seen asemaan perustuvia ajureita, mutta erilaiset indeksit ovat myös yksi vaihtoeh-

to. Esimerkiksi esille nousi haastatteluita tehdessä PYLL (Potential Years of Life 

Lost) eli menetetyt elinvuodet -indeksi. Indeksin laskenta perustuu kuolinsyytilas-

ton peruskuolinsyihin ja se on ikävakioitu. Kyseessä on eräs maailman käyte-

tyimmistä tunnusluvuista. (Vohlonen et al. 2007 s. 305) PYLL diagnosoi siis kuo-

linsyyn ja tästä johtuvan haitan eli menetetyt elinvuodet. Näin ollen voitaisiin tar-

kastella esimerkiksi alkoholiperäisiin sairauksiin kuolleita ja jakaa päihdehuollon 

kustannukset tämän perusteella. Eli miten vähemmän nuoria ihmisiä kuolee alko-

holiin, sitä pienempi kunnan maksuosuus. Vaikea on tosin arvioida, mitkä vaiku-

tusmahdollisuudet kunnalla on kuolinsyihin. Tästä huolimatta indeksiajurilla olisi 

kannustavampi vaikutus kuin pelkällä asukaslukuun perustuvalla ajurilla.  

 

Mallin kehittämiseen vaikuttaisi merkittävimmin Imatran liittyminen sosiaali- ja 

terveyspiiriin myös muun kuin erikoissairaanhoidon osalta. Vaikka erikoissai-

raanhoito onkin ehkä perusteltua pitää DRG-pohjaisena laskutuksena, tämä ei 

koske kaikkea erikoissairaanhoitoa. Mielenterveyspalveluiden erikoissairaanhoi-

dossa on esimerkiksi avohoitoa, joka voitaisiin hoitaa kapitaatiolaskutuksella. Nyt 

joudutaan ylläpitämään suoritepohjaista laskutusta Imatran takia. Tämä estää 

myös toiminnallista kehittämistä.  
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Raportoinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen olisi merkittävä seikka ajuriteki-

jöiden kannalta, mutta myös koko mallin uskottavuuden kannalta. Tiedon luotet-

tavuus parantuisi kun laskutus ja raportointi tukisivat toisiaan. Lisäksi se mahdol-

listaisi monimutkaisempien ajuritietojen käytön ja vertailuanalyysien tekemisen.  

 

Seuraavalla olevassa taulukossa on kuvattu muutoskohteet tiettyjen alueiden aju-

reihin. Mitään erityistä syytä nykyisen ajurin käyttöön ei ole ja ajureihin liittyy 

useita ongelmia joko tietojen luotettavuuden, hankalan keräämiseen tai muiden 

ongelmien kanssa. Ne eivät myöskään kuvaa toimintaa, sillä kustannuspaikan tar-

joamat palvelut vaihtelevat suuresti. Ajurikohtaisten kustannusten määrittäminen 

on vaikeaa ja palvelut pitäisi tarkemmin tuotteistaa, jos niitä pitäisi jakaa suorit-

teiden perusteella. Summat ovat myös verrattain pieniä, paitsi asumispalveluiden 

kohdalla. 
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Taulukko 16. Ehdotetut muutokset malliin 

Alue Nykyinen 

ajuri 

Ehdotettu ajuri Peruste 

Vammaispalveluiden 

asumis- ja laitospalvelut 

Hoitopäivät Asukasluku/ 

Tuotteistus 

Hoitopäivät eri tasoisia.  

Vammaispalveluiden 

päivä- ja työtoiminta 

Toimintapäi-

vät 

Asukasluku/ Kuvaa toimintaa huonosti, 

suoritteiden erilaisuus. Tuot-

teistus ei kuitenkaan järkevää 

Mielenterveyspalvelui-

den asumispalvelut 

Hoitopäivät Asukaslu-

ku/Tuotteistus 

Hoitopäivät eritasoisia. Kuvaa 

toimintaa erittäin huonosti. 

Päihdepalvelujen asu-

mispalvelut 

Hoitopäivät Asukasluku/PYLL-

indeksin alkoholiin 

kuolleet 

Samat kuin muissa asumis-

palveluissa. Kannustamisvai-

kutus 

Avohoidon päihdekli-

nikka, Ehkäisevä päih-

depalvelu, Päihdehuol-

lon laitospalvelut 

Käynnit/ 

Asukasluku/ 

hoitopäivät 

PYLL-indeksin 

alkoholiin kuol-

leet/Nykyiset ajurit 

Nykyiset ajurit toimivia,  

kannustamis- ja huomionhe-

rättämisvaikutus  

Vanhustenpalveluiden 

asumispalvelusyksiköt 

Hoitopäivät Asukasluku/Yli 

65/85-

vuotiaat/Tuotteistus 

Toiminta heterogeenistä, 

hoitopäivät eri tasoisia.  

Päivätoiminta Toteuma € Asukasluku/Yli 

65/85 vuotiaat 

Ajuritietojen saatavuus, ei 

kuvaa toimintaa 

Muut vanhusten palvelut Toteuma € Asukasluku/Yli 

65/85 vuotiaat 

Ajuritietojen saatavuus, ei 

kuvaa toimintaa 

 

Näillä muutoksilla laskenta yksinkertaistuisi ja selkeytyisi. Tällä hetkellä kyseis-

ten ajuritietojen keräämiseen liittyy ongelmia saatavuuden ja luotettavuuden suh-

teen. Ne eivät sinänsä tarjoa tarkkaa kustannusten jakoa, koska toiminta ja asiak-

kaiden tarpeet vaihtelevat eivätkä suoritteet ole siis yhdenmukaisia eivätkä näin 

vertailtavissa keskenään.  

 

Päihdepalvelujen ajurit ovat toimivia asumispalveluita lukuun ottamatta, mutta 

PYLL-indeksin alkoholikuolemat olisivat mielenkiintoinen ajuri. Tämä herättäisi 

huomiota siihen missä kunnissa on eniten alkoholiongelmia ja rankaisisi tästä suu-

remmilla maksuosuuksilla. Jos koko päihdehuolto jaettaisiin tällä perusteella, ky-

seessä olisi noin 4,5 miljoonan jaettava maksuosuus. Tämä on pienehkö summa 
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verrattuna muihin alueisiin, joten voisi olla perusteltua suorittaa indeksiajuri ko-

keilu juuri tällä alueella. 

 

Koska laskutus tapahtuu jälkikäteen, on mahdollista toteuttaa hyvin monenlaista 

laskentaa kun ei tarvitse laskuttaa kuluvan vuoden kustannuksia kuten ennen. 

Esimerkiksi kustannukset voitaisiin laskea jopa asiakaskohtaisesti.  Tämä tosin ei 

näyttänyt tämän diplomityön tekemisen ajankohtana kovinkaan helposti toteutta-

valta tietojärjestelmärajoitteiden vuoksi. Toiminnan jäsentyessä ja tietojärjestel-

mien kehittyessä tämä olisi kuitenkin luultavasti toteutettavissa, vaikka järjestel-

mä ja laskenta on vaativa rakentaa ja ylläpitää. Täytyy muistaa että sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon liittyy monenlaista lainsäädäntöä, joka tulee huomioida. Ky-

seenalaista on voisiko näitä asiakaskohtaisia kustannuslaskelmia toimittaa kunnil-

le asiakkaan yksityisyyden suojan takia tai miten ne pitäisi toimittaa. (Amberla et 

al. 1995) Asiakaskohtaiset kustannukset olisivat kuitenkin laskentatoimen ja aihe-

uttamisperiaatteen kannalta paras ratkaisu, sekä tarjoaisivat tietoa organisaation 

asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.  

 

Kuntalaskutusmallilla, eli sillä miten kunnilta kerätään rahoitus, voidaan vaikuttaa 

piirin toimintaa huomattavasti. Sillä on toimintaa ohjaavia vaikutuksia, joten kun-

talaskutuksen toteutus kannattaa suunnitella hyvin, jotta se tukisi toimintaan ja 

olisi toimiva ratkaisu niin kunnille ja kuntayhtymälle, mutta myös kuntalaisille ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille.   
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7 YHTEENVETO 

Etelä-Karjala on yksi Suomen pienimmistä maakunnista. Alueen sairaanhoitopii-

rin kokonaiskustannukset ovat nousseet viime vuosina eniten koko maassa. Am-

mattitaitoisen henkilöstön saatavuus on vaivannut Etelä-Karjalan terveydenhuol-

toa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) aloitti 

toimintansa vuoden 2010 alussa. Kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palve-

luiden lisäksi myös kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palvelut.  Eksoten henki-

löstömäärä on noin 3500 ja toimintakulut vuonna 2009 olivat 368 miljoonaa. 

 

Diplomityön päätavoitteena oli laatia laskentamalli, jolla pystytään toteuttamaan 

kuntayhtymän kuntalaskutusta. Tarkoituksena oli myös dokumentoida kuntalasku-

tusmalli ja arvioida sen ominaisuuksia. Tutkimusote oli konstruktiivinen. Tiedot 

kerättiin organisaation tietojärjestelmistä ja toteutusta suunniteltiin yhteistyössä 

organisaation asiantuntijoiden kanssa. 

 

Laskentatoimen kirjallisuudessa on esitetty erilaisia kriteereitä kustannustenjaka-

miselle. Näitä ovat muun muassa aiheuttamisperiaate, saadut hyödyt, sietokyky ja 

reiluus ja oikeudenmukaisuus. Itse jakoperusteena eli ajurina voidaan käyttää ta-

pahtumiin, kestoon tai intensiteettiin perustuvia ajureita.  Tarkat kustannukset 

saadaan selvitettyä esimerkiksi toimintolaskennan avulla. Kustannusten selville 

saamisen jälkeen palvelu voidaan tuotteistaa. Hinnoittelussa voidaan noudattaa 

monenlaisia periaatteita riippuen tilanteesta. Mitä tarkempaa laskentaa halutaan, 

sitä enemmän se maksaa. 

 

Terveydenhuollon rahoitus on monikanavaista ja terveydenhuoltoon liittyy monia 

erityispiirteitä talouden näkökulmasta tarkasteltuna. Kuntien yhteistyömalleissa 

kustannusten määritteleminen ja jakaminen on sopimuksenvaraista. Ääripäävaih-

toehtoina voidaan nähdä väestöpohjainen kustannustenjakotapa eli kapitaatio tai 

täydellinen palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu. Kuntalaskutukselle voidaan 

asettaa muutamia perusperiaatteita kuten ennakoitavuus, läpinäkyvyys, oikeu-

denmukaisuus, vertailukelpoisuus, kustannuskehitys, tuottavuus ja laatu. Perus-
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kuntalaskutusmalleja ovat suoritemalli, kapitaatiomalli, meno-osuusmalli, tulo-

osuusmalli, kokonaislaskutusmalli ja sekamalli. 

 

Eksoten kuntalaskutusmallissa kuntien maksuosuudet määräytyvät kolmen vuo-

den toteutuneiden kustannusten keskiarvosta. Yhden vuoden kustannukset lasku-

tetaan siis jäsenkunnilta kolmen vuoden aikana. Tämä tasoittaa maksuosuuksia ja 

parantaa ennustettavuutta. Toteutuneet kustannukset jaetaan kustannusajureiden 

eli suoritteiden, asukasluvun tai tarvepainotetun asukasluvun perusteella kunnille. 

Erikoissairaanhoidossa on käytössä DRG-laskutus. Suoritteet ovat hoitopäiviä, 

käyntejä, asiakkuuksia tai toteutuneita kustannuksia. Tarvepainotettuun asukaslu-

kuun perustuvat ajurit ovat aluejakoon, ikäjakoon tai sosiodemografiseen tekijään 

pohjaavia. Kustannuksista, joissa ei ole huomioitu erikoissairaanhoitoa, 64 % poh-

jautuu suoritepohjaisiin ajureihin. Mallin käytännön toteuttamista haittaavat rapor-

toinnin ja tietojärjestelmien puutteet. Sekamalli noudattaa kuntalaskutukselle ase-

tettuja kriteereitä vaihtelevasti erilaisten jakoperusteiden takia. Yleisesti mallia 

voidaan kuitenkin pitää toimivana tapana toteuttaa kuntalaskutusta, koska asetetut 

vaatimukset täyttyvät.  

 

Työn tuloksien perusteella tulo-osuusmalli olisi paras tapa toteuttaa kuntalasku-

tusta. Se on yksinkertaisin ja selkein tapa, ja noudattaa monia asetetuista kritee-

reistä. Se myös kytkeytyisi hyvin Eksoten strategiaan. Tulo-osuusmalli on jousta-

vampi malli toiminnan kehittämisen kannalta. Jos kaikki kuntayhtymät käyttäisi-

vät tulo-osuusmallia, vertailu olisi mahdollistaa toteuttaa, mikä on sekamallilla 

vaikeaa. Nykyisessä mallissa pidättäytyessä tulisi toimintaa yhtenäistää, raportoin-

tia parantaa ja tietojärjestelmiä kehittää. Erityisesti erilaiset kannustavat ajurit 

olisivat mielenkiintoinen jatkokehityksen kohde. Kapitaatio-osuuksien ja varsin-

kin tarvepainotettujen ajureiden lisääminen olisi myös suositeltavaa, koska nämä 

ovat yksinkertaisia ja ennustettavia kustannusten jakotapoja. Kun mallilla määräy-

tyviä maksuosuuksia verrattiin puhtaaseen kapitaatiomalliin, erot olivat pieniä. 

Imatran kuuluminen piiriin vain erikoissairaanhoidon osalta monimutkaistaa las-

kentaa. Laskennan ja toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyvä jos Imatra liittyi-

si piiriin kokonaan.  
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Määritellyt kustannustenjakoperusteet 2010 talousarviossa 

Alue Ajuri 

Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut  Asukasluvun suhteessa 

Perhepalvelut  

Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut (Lpr, T-saari) (avoinna) 

Opiskeluterveydenhuolto (Lpr) (avoinna) 

Lastensuojelu  Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa 

Lastensuojelun sijaishuolto Sijoitettujen lasten suhteessa  

Muut lasten ja perheiden palvelut Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa 

Sosiaalipäivystys Asukasluvun suhteessa 

Aikuisten sosiaalipalvelut  

Toimeentulotuki (väh. perustoimeentulotuen valtionos.) Toteuma/hetut 

Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Toteuma/hetut 

Talous- ja velkaneuvonta Asukasluvun suhteessa 

Aikuissosiaalityö Asukasluvun suhteessa 

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien suhteessa 

Maahanmuuttopalvelut 

Kunnassa asuvien maahanmuuttajien 

suhteessa 

Vammaispalvelut  

Avopalvelut Asukasluvun suhteessa 

Asumis- ja laitospalvelut Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu 

Päivä- ja työtoiminta Käytettyjen toimintapäivien suhteessa 

Muut vammaispalvelut Hetut/käytetyt palvelut 

Terveyspalvelut  

Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto  

Yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa 

Avoterveydenhuolto 

Aluekohtaisten terveysasemien kus-

tannukset a.luvun suhteessa 

Suun terveydenhuolto  

Aluekohtaisten terveysasemien kus-

tannukset a.luvun suhteessa 

Sairaalapalvelut  

Erikoissairaanhoito 

3 v toteumasta laskettu jakosuhde 

suoritteiden mukaisesti 

Armilan sairaalan akuuttiosastot ja Parikkalan sairaala Hetut/hoitopäivät 

Mielenterveyspalvelut  

Avohoidon palvelut Asukasluvun suhteessa 

Mielenterveyspalvelujen esh 

3 v toteumasta laskettu jakosuhde 

suoritteiden mukaisesti 

Mielenterveyskuntoutus Asukasluvun suhteessa 

Asumispalvelut Hetut/toteunut palvelu 

Ehkäisevä päihdehuolto 

Asukasluvun suhteessa 
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Määritellyt kustannustenjakoperusteet 2010 talousarviossa 

Päihdehuolto  

Avohuolto Asukasluvun suhteessa 

Katkaisuhoito ja kuntoutus Hetut/käytetyt palvelut 

Asumis- ja laitospalvelut Hetut/käytetyt palvelut 

A-Klinikka Hetut/käytetyt palvelut 

Kuntoutuskeskus  

Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta 

3 v toteumasta laskettu jakosuhde 

suoritteiden mukaisesti 

Vanhusten palvelut  

Kotiin annettavat palvelut  

Kotihoidon yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa 

Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) 

Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuk-

sien suhteessa 

Omaishoidontuki Kotikunnan mukaan 

Asumispalvelut  

Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa 

Asumispalveluyksiköt Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu 

Laitospalvelut  

Laitoshoidon yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa 

Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Hetut/hoitopäivät 

Muut vanhustenpalvelut  

Kuljetuspalvelu Hetut/toteutunut palvelu 

Asunnon muutostyöt Hetut/toteutunut palvelu 

Turvapalvelut Hetut/toteutunut palvelu 

Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu 

Muisti pkl Hetut/toteutunut palvelu 

Sotainvalidit Hetut/toteutunut palvelu 

Gerontologinen sosiaalityö Asukasluvun suhteessa 

Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu 

Hyvinvointia edistävät palvelut  

Ehkäisevät kotikäynnit Asukasluvun suhteessa 

Ryhmätoiminta Asukasluvun suhteessa 

Neuvontapalvelut Asukasluvun suhteessa 

Veteraanikuntoutus Hetut/toteutunut palvelu 
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Kuntien 2010 maksuosuuksia vastuu- ja tulosalueittain.  

  Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari 

Alue Kustannukset Maksuosuus  Maksuosuus  Maksuosuus  Maksuosuus  Maksuosuus Maksuosuus  Maksuosuus  Maksuosuus  

Hallinto ja 

yhteiset palvelut 9 830 268 € 6 753 313 € 285 972 € 487 028 € 553 419 € 379 635 € 539 125 € 372 112 € 459 662 € 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 49 792 808 € 40 856 817 € 633 395 € 1 446 297 € 1 463 012 € 1 158 177 € 1 298 522 € 1 216 953 € 1 719 634 € 

Perhepalvelut 22 905 655 € 17 126 183 € 423 145 € 803 710 € 1 018 838 € 815 433 € 910 214 € 623 173 € 1 184 961 € 

Aikuisten sosiaalipalvelut 12 620 584 € 10 225 844 € 172 790 € 415 582 € 390 849 € 288 574 € 355 456 € 284 860 € 486 628 € 

Vammaispalvelut 14 266 569 € 13 504 790 € 37 461 € 227 005 € 53 326 € 54 170 € 32 853 € 308 920 € 48 045 € 

Terveyspalvelut 48 179 040 € 31 027 897 € 1 524 848 € 2 920 221 € 4 375 563 € 1 838 391 € 2 887 884 € 2 255 296 € 1 348 941 € 

Avoterveydenhuolto ja 

suun terveydenhuolto 27 759 707 € 15 402 871 € 1 369 904 € 2 333 027 € 2 188 961 € 1 501 586 € 2 132 423 € 1 782 543 € 1 048 392 € 

Sairaalapalvelut 7 118 632 € 5 342 251 € 0 € 7 710 € 1 725 110 € 33 153 € 0 € 5 011 € 5 397 € 

Mielenterveyspalvelut 8 750 650 € 6 134 782 € 144 395 € 476 833 € 441 080 € 284 056 € 618 598 € 395 717 € 255 188 € 

Päihdehuolto 4 550 051 € 4 147 993 € 10 548 € 102 651 € 20 413 € 19 596 € 136 862 € 72 025 € 39 964 € 

Vanhusten palvelut 70 463 140 € 39 075 795 € 1 928 194 € 4 775 691 € 6 762 825 € 5 148 127 € 5 537 991 € 4 820 494 € 2 414 024 € 

Kotiin annettavat palvelut 23 443 302 € 13 638 724 € 553 872 € 1 516 920 € 2 302 597 € 1 533 700 € 1 863 323 € 1 181 297 € 852 867 € 

Asumispalvelut 14 207 412 € 5 268 694 € 4 379 € 8 162 € 2 726 879 € 1 954 373 € 2 270 951 € 1 966 936 € 7 038 € 

Laitospalvelut 31 573 176 € 19 093 173 € 1 361 240 € 3 223 375 € 1 673 307 € 1 647 702 € 1 380 600 € 1 656 175 € 1 537 604 € 

Muut vanhustenpalvelut 1 239 250 € 1 075 204 € 8 703 € 27 234 € 60 042 € 12 352 € 23 116 € 16 086 € 16 514 € 

Yhteensä 178 265 257 € 117 713 823 € 4 372 409 € 9 629 236 € 13 154 820 € 8 524 330 € 10 263 521 € 8 664 855 € 5 942 262 € 

 

Luvut perustuvat vuoden 2010 talousarvioon ja pääosin puolen vuoden suoritetietoihin. Erikoissairaanhoitoa ei ole huomioitu. Summarivit 

on lihavoitu. 
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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia 
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Aluekohtaisen jaon tulokset ja erovaisuudet ilman aluejakoa toteutettuun laskentaan. 

Alueet Alue yhteensä € Ajuri Ajurimäärä 
Ajuri 
€/kpl Erot verrattuna ilman aluejakoa % 

Avoterveydenhuolto Alue1 10 295 007 Asukasluku 76 801 134 Avoterveydenhuolto Alue1 40,75 30,40 % 

Avoterveydenhuolto Alue2 3 841 618 Asukasluku 12 139 316 Avoterveydenhuolto Alue2 
-

141,68 -44,77 % 

Avoterveydenhuolto Alue3 4 138 782 Asukasluku 15 614 265 Avoterveydenhuolto Alue3 -90,27 -34,06 % 

Ilman aluejakoa        

Avoterveydenhuolto 18 275 407 Asukasluku 104 554 175    

Alueet Alue yhteensä € Ajuri Ajurimäärä 
Ajuri 
€/kpl Erot verrattuna ilman aluejakoa  

Suun terveydenhuolto 
Alue1 4 760 347 Asukasluku 76 801 62 Suun terveydenhuolto Alue1 10,53 16,99 % 

Suun terveydenhuolto 
Alue2 1 422 245 Asukasluku 12 139 117 Suun terveydenhuolto Alue2 -44,65 -38,11 % 

Suun terveydenhuolto 
Alue3 1 399 281 Asukasluku 15 614 90 Suun terveydenhuolto Alue3 -17,10 -19,08 % 

Ilman aluejakoa        

Suun terveydenhuolto 7 581 873  104 554 73    

Alueet Alue yhteensä € Ajuri Ajurimäärä 
Ajuri 
€/kpl Erot verrattuna ilman aluejakoa  

Kotihoidon lähipalvelut 
Alue1 10688939 Asiakkaat 2536 4215 Kotihoidon lähipalvelut Alue1 248,87 5,90 % 

Kotihoidon lähipalvelut 
Alue2 2900975 Asiakkaat 606 4787 Kotihoidon lähipalvelut Alue2 

-
323,34 -6,75 % 

Kotihoidon lähipalvelut 
Alue3 4782884 Asiakkaat 974 4911 Kotihoidon lähipalvelut Alue3 

-
446,81 -9,10 % 

Ilman aluejakoa        

Kotihoidon lähipalvelut 18372798  4116 4464    
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Aluekohtaisten jaon ajurimäärät ja maksuosuudet kunnittain. 

 
Lappeen-

ranta  Lemi  
Luu-

mäki  

Pa-

rikka-

la  
Raut-

järvi  

Ruo-

kolah-

ti  
Savi-

taipale  

Tai-

pal-

saari  

Alueet Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus Ajuri 

Mak-

suosuus 

Aju-

ri 

Mak-

suosuus 

Avoterveyden-

huolto Alue1 71 919 9 640 585             4 882 654 421 

Avoterveyden-

huolto Alue2   3 035 960 484 5 162 1 633 613       3 942 1 247 521   

Avoterveyden-

huolto Alue3       5 874 1 557 013 4 028 1 067 697 5 712 1 514 072     

Suun terveyden-

huolto Alue1 71 919 4 457 747             4 882 302 600 

Suun terveyden-

huolto Alue2   3 035 355 591 5 162 604 797       3 942 461 858   

Suun terveyden-

huolto Alue3       5 874 526 411 4 028 360 977 5 712 511 893     

Kotihoidon lähi-

palvelut Alue1 2 367 9 976 624             169 712 315 

Kotihoidon lähi-

palvelut Alue2   106 507 431 267 1 278 152       233 1 115 391   

Kotihoidon lähi-

palvelut Alue3       425 2 086 988 296 1 453 525 253 1 242 371     

Ilman aluejakoa                 

Avoterveyden-

huolto 71 919 12 571 006 3 035 530 500 5 162 902 286 5 874 1 026 740 4 028 704 070 5 712 998 423 3 942 689 038 4 882 853 344 

Suun terveyden-

huolto 71 919 5 215 303 3 035 220 087 5 162 374 329 5 874 425 961 4 028 292 096 5 712 414 213 3 942 285 859 4 882 354 025 

Kotihoidon lähi-

palvelut 2 367 10 565 698 106 473 158 267 1 191 821 425 1 897 094 296 1 218 336 253 1 129 329 233 1 040 054 169 754 374 

 

Maksuosuudet euroissa. Ajurit ovat avoterveydenhuollon ja suunterveyden huollon kohdalla asukaslukuja. Kotihoidon ajurit asiakkaita
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Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien jakaantuminen omaan toimintaan, ostopalveluihin ja jäsenmaksuihin vuonna 2009. 

 

 Oma toiminta Ostopalvelut Jäsenmaksu Yhteensä Laskutettu Palautetaan 

Imatra 18 762 507 3 222 425 1 143 958 23 128 890 24 565 465 -1 436 575 

Lappeenranta 60 924 857 8 310 376 2 782 289 72 017 522 73 673 722 -1 656 200 

Lemi 2 344 528 418 247 121 060 2 883 835 2 984 238 -100 403 

Luumäki 4 141 354 435 667 204 960 4 781 981 5 135 777 -353 796 

Rautjärvi 3 098 935 506 174 162 100 3 767 209 3 819 026 -51 817 

Ruokolahti 4 135 017 735 007 226 845 5 096 869 5 217 172 -120 303 

Savitaipale 3 198 015 452 684 159 211 3 809 910 3 855 867 -45 957 

Taipalsaari 3 415 678 583 433 194 472 4 193 583 4 239 981 -46 398 

Ylämaa 1 446 770 312 195 56 473 1 815 438 1 838 549 -23 111 

Yhteensä 101 467 661 14 976 208 5 051 368 121 495 237 125 329 797 -3 834 560 

 

Luvut euroissa.
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Herkkyysanalyysi asukaslukujen muutosten vaikutuksista Lappeenrannan maksuosuuteen 

 

 

Muutos muut 

kunnat -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % -5 % 0 5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

 

Muiden kuntien 

asukasluku 16 360 19 632 22 904 26 176 29 448 31 084 32 720 34 356 35 992 39 264 42 536 45 808 49 080 

Muutos 

Lappeenrannan 

asukasluku              

-50 % 35 907 68,7 % 64,7 % 61,1 % 57,8 % 54,9 % 53,6 % 52,3 % 51,1 % 49,9 % 47,8 % 45,8 % 43,9 % 42,2 % 

-40 % 43 088 72,5 % 68,7 % 65,3 % 62,2 % 59,4 % 58,1 % 56,8 % 55,6 % 54,5 % 52,3 % 50,3 % 48,5 % 46,7 % 

-30 % 50 270 75,4 % 71,9 % 68,7 % 65,8 % 63,1 % 61,8 % 60,6 % 59,4 % 58,3 % 56,1 % 54,2 % 52,3 % 50,6 % 

-20 % 57 451 77,8 % 74,5 % 71,5 % 68,7 % 66,1 % 64,9 % 63,7 % 62,6 % 61,5 % 59,4 % 57,5 % 55,6 % 53,9 % 

-10 % 64 633 79,8 % 76,7 % 73,8 % 71,2 % 68,7 % 67,5 % 66,4 % 65,3 % 64,2 % 62,2 % 60,3 % 58,5 % 56,8 % 

-5 % 68 223 80,7 % 77,7 % 74,9 % 72,3 % 69,8 % 68,7 % 67,6 % 66,5 % 65,5 % 63,5 % 61,6 % 59,8 % 58,2 % 

0 71 814 81,4 % 78,5 % 75,8 % 73,3 % 70,9 % 69,8 % 68,7 % 67,6 % 66,6 % 64,7 % 62,8 % 61,1 % 59,4 % 

5 % 75 405 82,2 % 79,3 % 76,7 % 74,2 % 71,9 % 70,8 % 69,7 % 68,7 % 67,7 % 65,8 % 63,9 % 62,2 % 60,6 % 

10 % 78 995 82,8 % 80,1 % 77,5 % 75,1 % 72,8 % 71,8 % 70,7 % 69,7 % 68,7 % 66,8 % 65,0 % 63,3 % 61,7 % 

20 % 86 177 84,0 % 81,4 % 79,0 % 76,7 % 74,5 % 73,5 % 72,5 % 71,5 % 70,5 % 68,7 % 67,0 % 65,3 % 63,7 % 

30 % 93 358 85,1 % 82,6 % 80,3 % 78,1 % 76,0 % 75,0 % 74,0 % 73,1 % 72,2 % 70,4 % 68,7 % 67,1 % 65,5 % 

40 % 100 540 86,0 % 83,7 % 81,4 % 79,3 % 77,3 % 76,4 % 75,4 % 74,5 % 73,6 % 71,9 % 70,3 % 68,7 % 67,2 % 

50 % 107 721 86,8 % 84,6 % 82,5 % 80,5 % 78,5 % 77,6 % 76,7 % 75,8 % 75,0 % 73,3 % 71,7 % 70,2 % 68,7 % 

 

Asukasluvut Väestörekisterin ”Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2009-2010” tilastosta. 
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Herkkyysanalyysi palvelutarpeen ja kustannusten muuttumisen vaikutuksista Lappeenrannan maksuosuuteen 

 

 

Kustan

nusten 

muu-

tos 

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Lappeen

rannan 

palvelu-

tarpeen 

muutos 

 148 547 220 158 450 368 168 353 516 178 256 664 188 159 812 198 062 960 207 966 108 217 869 256 227 772 404 237 675 552 247 578 700 

-30 % 48 % 71 748 307 76 531 528 81 314 748 86 097 969 90 881 189 95 664 410 100 447 630 105 230 851 110 014 071 114 797 291 119 580 512 

-25 % 52 % 76 873 186 81 998 065 87 122 944 92 247 824 97 372 703 102 497 582 107 622 461 112 747 340 117 872 219 122 997 098 128 121 977 

-20 % 55 % 81 998 065 87 464 603 92 931 141 98 397 678 103 864 216 109 330 754 114 797 291 120 263 829 125 730 367 131 196 905 136 663 442 

-15 % 59 % 87 122 944 92 931 141 98 739 337 104 547 533 110 355 730 116 163 926 121 972 122 127 780 318 133 588 515 139 396 711 145 204 907 

-10 % 62 % 92 247 824 98 397 678 104 547 533 110 697 388 116 847 243 122 997 098 129 146 953 135 296 808 141 446 663 147 596 518 153 746 373 

-5 % 66 % 97 372 703 103 864 216 110 355 730 116 847 243 123 338 757 129 830 270 136 321 784 142 813 297 149 304 811 155 796 324 162 287 838 

0 69 % 102 497 582 109 330 754 116 163 926 122 997 098 129 830 270 136 663 442 143 496 614 150 329 786 157 162 959 163 996 131 170 829 303 

5 % 72 % 107 622 461 114 797 291 121 972 122 129 146 953 136 321 784 143 496 614 150 671 445 157 846 276 165 021 106 172 195 937 179 370 768 

10 % 76 % 112 747 340 120 263 829 127 780 318 135 296 808 142 813 297 150 329 786 157 846 276 165 362 765 172 879 254 180 395 744 187 912 233 

15 % 79 % 117 872 219 125 730 367 133 588 515 141 446 663 149 304 811 157 162 959 165 021 106 172 879 254 180 737 402 188 595 550 196 453 698 

20 % 83 % 122 997 098 131 196 905 139 396 711 147 596 518 155 796 324 163 996 131 172 195 937 180 395 744 188 595 550 196 795 357 204 995 163 

25 % 86 % 128 121 977 136 663 442 145 204 907 153 746 373 162 287 838 170 829 303 179 370 768 187 912 233 196 453 698 204 995 163 213 536 628 

30 % 90 % 133 246 856 142 129 980 151 013 104 159 896 227 168 779 351 177 662 475 186 545 599 195 428 722 204 311 846 213 194 970 222 078 094 

 

Luvut euroja. Erikoissairaanhoitoa ei ole huomioitu. 


