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Sisällysluettelo

Pilotointivaiheen ratkaisuehdotus

1. Suoriteperusteisten tuottajakorvausten pohjatietojen välittämiseen 
yksityisiltä palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle, korvausten 
laskemiseen ja maksatukseen

2. Asiakasmaksujen laskennan pohjatietojen välittämiseen yksityisiltä 
palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle

3. Vaatimukset sidosryhmille ja sidosjärjestelmille

4. Tavoiteaikataulu 

5. Seuraavat askeleet
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Pilotointivaiheen ratkaisuehdotus

1. Suoriteperusteiset tuottajakorvaukset:

• Palveluntuottajan järjestelmästä toimitetaan tiedot VV-asiakkaan saamista 

palveluista vastaavalla menettelyllä kuin nykyisin toimitetaan sv-tilitykset IT-

suorakorvausjärjestelmän tiedonsiirtomenettelyllä (TYVI)

• Nykyistä sv-taksakoodistoa tarkennetaan suoriteperusteisten 

tuottajakorvausten ja asiakasmaksujen tarpeisiin sopivaksi

• Yksityisillä tuottajilla (1147 toimipisteellä) on jo ko. menettely käytössä

2. Asiakasmaksujen laskennan pohjatietojen välittäminen:

• Vastaava menettely kuin suoriteperusteisten tuottajakorvausten osalta, mutta 

laskenta ja laskutus jäävät pilotointialueen vastuulle.
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Sisällysluettelo

Pilotointivaiheen ratkaisuehdotus

1. Suoriteperusteisten tuottajakorvausten pohjatietojen välittämiseen 
yksityisiltä palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle, korvausten 
laskemiseen ja maksatukseen

2. Asiakasmaksujen laskennan pohjatietojen välittämiseen yksityisiltä 
palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle

3. Vaatimukset sidosryhmille ja sidosjärjestelmille

4. Kysymyksiä
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3. Vaatimukset palveluntuottajille ja palveluntuottajien 
järjestelmille
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APTJ Käyttöliittymällä on voitava ilmoittaa VV-asiakkuus.

APTJ Tulevat taksakoodistomuutokset on huomioitava.

APTJ – tietojen poiminta SV-tilitykset ja valinnanvapaustilitykset on toimitettava TYVI-palveluun erillisinä, toisistaan erottuvina, 
tilitystiedostoina. 

APTJ – tietojen poiminta VV-tilitystiedostoon poimitaan vain seurantapalvelun tarvitsemat tiedot.

Selvittelyssä. Vaihtoehtoina on:
1. Laaditaan kokonaan uusi vv-tilitystietue.
2. tietuemuoto pidetään samana kuin SQ-tilitystiedostoissa eli että poimintaohjelma tuo myös ei-tarvittavat 

tietokentät täytettyinä dummy-tiedoilla.
3. tietuemuoto pidetään samana kuin SQ-tilitystiedostoissa eli että poimitaan vain tarvittavat tiedot ja 

jätetään huomiotta ei-tarvittavat tietokentät.

APTJ – tietojen poiminta Tilitystiedoston tulee sisältää tiedot yhden toimipisteen/palveluyksikön osalta. 

APTJ – tietojen poiminta Palveluntuottajan on lähetettävä tiedot kaikista asiakkaalle annetuista valinnanvapauden palveluista.

Palveluntuottaja Mahdolliset toiminnalliset muutokset esim. kirjaamisen ja tilitystiedoston siirtämisen osalta on huomioitava.



Sisällysluettelo

Pilotointivaiheen ratkaisuehdotus

1. Suoriteperusteisten tuottajakorvausten pohjatietojen välittämiseen 
yksityisiltä palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle, korvausten 
laskemiseen ja maksatukseen

2. Asiakasmaksujen laskennan pohjatietojen välittämiseen yksityisiltä 
palveluntuottajilta palvelunjärjestäjälle

3. Vaatimukset sidosryhmille ja sidosjärjestelmille

4. Kysymyksiä
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4. Kysymyksiä palveluntuottajille 
pilotointiratkaisusta
• Miltä pilotointiratkaisuehdotuksen prosessit vaikuttavat?

• Onko kokonaisuudessa palveluntuottajan näkökulmasta osuutta, jota pitäisi vielä selvittää?

• Keskustelu tarvittavista muutoksista : 
• Potilastietojärjestelmään:

• valintamahdollisuus käyttöliittymälle vv-tilitystä varten
• Mahdollisesti taksa-luokitusmuutoksia

• Tilitystiedosto- ja -tietuemuutokset:

• toteutetaanko erillinen vv-tietue, joka sisältää vain valinnanvapauden tarvitsemat tiedot vai käytetäänkö 
vanhaa tietuemallia?

• etuna uuden erillisen vv-tietueen tapauksessa: muut kuin lääkärin ja hammaslääkärin toimenpidetiedotkin 
siirtyvät automaattisesti Kelaan

• Tarvittavista muutoksista tietosisältöihin järjestetään skype-kokous, mikäli ehdotettu pilotointiratkaisu 
päätetään ottaa käyttöön (päätöksen tekevät palvelunjärjestäjät & STM)

• Jos palvelunjärjestäjä asiatarkastuksen yhteydessä hylkää yksittäisiä tilityksen toimenpiderivejä, miten toimitaan?
• Miten palveluntuottaja haluaa nähdä käyttöliittymällä nämä tiedot?
• Lähettääkö palveluntuottaja korjaamistaan riveistä uuden tilityksen vai haluaako hallintopäätösmenettely käyttöön?

• Miten palveluntuottajien reklamaatiot palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajien välillä koskien suoriteperusteisia 
tuottajakorvauksia halutaan hoitaa?
• Asia on jätetty 10.1.2019 selvitettäväksi STM:n lainmukaisuuskysymyskokoukseen 15.1.2019.

• Onko sallittua, että esim. Uudenmaan palveluntuottaja Mehiläinen näkee toisen maakunnan Mehiläisen palveluntuottajan raportteja? 
• Miksi ei voisi nähdä?
• Pitääkö rajoittaa pääsy vain ei-hetullisiin toisen maakunnan Mehiläisen tietoihin?
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota rakentamassa
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Ehdotukseen liittyvät keskeisimmät lainsäädännölliset kysymykset

Pilottiratkaisun lainmukaisuus on  selvitettävänä STM Sote-säädosten tulkkaaminen –
kokouksissa 15.1.2019 alkaen:

• Voidaanko käytössä olevaa suorakorvausjärjestelmää käyttää pilottiratkaisussa?

• Saako Seurantapalvelu hakea asiakkaan valintatiedon?

• Voidaanko Kelassa tallentaa VV-järjestelmään hetullisia tietoja 

a) suoriteperusteisten korvausten käsittelemiseksi?

b) asiakasmaksujen pohjatietojen käsittelemiseksi?

• Palvelunjärjestäjät ovat toivoneet, että suoriteperusteisten tuottajakorvausten laskentaa 
varten välttämättömien tietojen lisäksi he tarvitsisivat 60§ 1. momentin mukaista 
järjestämistehtävää varten (ei-hetullisina) käyntisyyt. 

• Onko Seurantapalvelulla lupa toimittaa myös nämä tiedot pilotointiratkaisussa?

Lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset on kerätty dokumenttiin: https://tyotilat-
sinetti.kela.fi/projektit/sotepilotti/Sote-
hanke/Seurantapalvelun%20lainmukaisuuskysymyksiä.pptx?Web=1
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Alustava ehdotus: Tilitystietueesta poimittava tietosisältö (1/3)

• Tunnusosa (jokaisen tietueen alussa)

• TITU (tilitystunnus ’VV’ tai ’LS’/’HS’. Jos suuri työ muuttaa niin samat kuin SQ:ssa ’LT’/’HT’) 

• TUN (tietueen tunnukset, kaikki E2, M1, L1, L2,H1,H2, S1, S2, T1, T2,F1,F2,M2,N1,N2 
tarkistetaan)

• E2 aloitustietue

• ATUNN (Sote/Suorakorvaussopimuksen tehneen laitoksen, lääkärin tai muun 
ammatinharjoittajan tunniste) 

• ATNO (tilityksen numero)

• YTUNN (Palveluntuottajan y-tunnus)

• M1 Maksukerran aloitustietue

• MJNO (maksukerran juokseva numero) 

• MHT (asiakkaan henkilötunnus)

• L1 Lääkärinpalkkiotietue

• LLAITOS (laitoksen sv-numero, joko ATUNN tai muu hoidon antanut laitos)  

• LKÄPVM (käyntipäivä) 

• LSVNO (hoidon antaneen lääkärin yksilöintitunnus)

• L2 Lääkärin toimenpidetietue

• LKOODI (toimenpiteen koodi) 

• LRI (toimenpide tehty/hoito annettu yleis- (’Y) tai erikoislääkärinä (’E’)) 
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Alustava ehdotus: Tilitystietueesta poimittava tietosisältö (2/3)

• H1 Hammaslääkärinpalkkiotietue

• HLAITOS (laitoksen sv-numero, joko ATUNN tai muu hoidon antanut laitos)  

• HKÄPVM (käyntipäivä) 

• HSVNO (hoidon antaneen lääkärin yksilöintitunnus)

• H2 Hammaslääkärin toimenpidetietue

• HKOODI (toimenpiteen koodi) 

• HLRI (toimenpide tehty/hoito annettu yleis- (’Y) tai erikoislääkärinä (’E’)) 

• HHAMPI (hampaan numero) 

• S1 Suuhygienistin hoito -tietue

• SLAITOS (laitoksen sv-numero, joko ATUNN tai muu hoidon antanut laitos)  

• SMSVNO (määränneen hammaslääkärin yksilöintitunnus)

• S2 Suuhygienistin- toimenpidetietue

• SKOODI (toimenpiteen koodi) 

• SKÄPVM (käyntipäivä) 
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Alustava ehdotus: Tilitystietueesta poimittava tietosisältö (3/3)

• T1 Tutkimus ja hoito -tietue

• TLAITOS (laitoksen sv-numero, joko ATUNN tai muu hoidon antanut laitos)  

• TMSVNO (määränneen lääkärin tai hammaslääkärin yksilöintitunnus)

• T2 Tutkimus ja hoito- toimenpidetietue

• TKOODI (toimenpiteen koodi) 

• TKÄPVM (käyntipäivä) 

• THINTA (toimenpiteestä peritty hinta)

• F1 Fysioterapiatietue

• FLAITOS (laitoksen sv-numero, joko ATUNN tai muu hoidon antanut laitos)  

• FMSVNO (fysioterapia määränneen lääkärin yksilöintitunnus)

• F2 Fysioterapian toimenpidetietue

• FKOODI (toimenpiteen koodi) 

• FKÄPVM (käyntipäivä) 

• FHINTA (toimenpiteestä peritty hinta)

• N1 Tilityksen lopputietue

• SVIITE (Viitenumero, jolla tilitys maksetaan) 

Mahdollisesti käyttöön myös Toimenpiteen lisätieto kaikkiin T1 ja T2. Entä Toimenpiteen korvausperuste T2, 
tarvitaanko?
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Alustava ehdotus: Asiakasmaksujen laskentaan tarjottava tietosisältö
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Tietosisältö tarjotaan koottuina näiden kenttien mukaan (laskutustapahtuma):
Asiakkaan tunniste

Palvelunjärjestäjän Sote-OID

Palveluntuottajan Sote-OID

Palveluyksikön Sote-OID

Käyntipäivä 

Palvelutyyppi (SUU/SOTE)

Viitenumero (selvittelyjä varten)

Tilitystunnus (selvittelyjä varten)

Tila

Käyntisyy? (Avoin lainmukaisuuskysymys: onko lupa välittää asiakasmaksujen pohjatietojen lisäksi palvelunjärjestäjälle 

järjestämistehtävää varten. Nykyinen tulkinta: Tavoitetilassa saadaan tiedon toisiokäyttölain perusteella tietoaltaasta-)

Tietosisältö sisältää lisäksi seuraavat kentät, joita voi tulla useita per laskutustapahtuma:
Toimenpidekoodi – etähoidolla omat koodinsa, peruuttamatta jätetty käynti

Hampaan numero

Yksilöintitunnus, jonka perusteella voidaan päätellä, onko kyseessä lääkärit vai hammaslääkäri, ja jos puuttuu => 

hoitohenkilötasoinen ammattihenkilö (vai tarjotaanko kooditettuna Ammattihenkilötyyppi-tietona?)

Toimenpiteen lisätieto (tarvitaanko?)

Entä seuraavat tiedot:
• Hinta (erityistöistä, esim. proteettisen hoidon osalta), tuleeko ja pystytäänkö tieto välittämään tietosisällössä?

• Sakkomaksu peruuttamatta jätetystä käynnistä, hoidetaanko muulla tavoin, esim. palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan 

välisellä sopimuksella?



Vaatimukset pilottialueille ja pilottialueiden järjestelmille
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Palvelunjärjestäjä Palvelunjärjestäjä laatii ja välittää hinnaston VV-järjestelmään suoriteperusteisten 
tuottajakorvausten laskentaa varten (1-2 kertaa 2 vuoden aikana).

Palvelunjärjestäjä Palvelunjärjestäjä vastaa suoriteperusteisten tuottajakorvausten maksatuksen 
asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä.

APTJ -
palvelunjärjestäjä

Asiakasmaksujen laskutusjärjestelmän on voitava vastaanottaa asiakasmaksujen 
laskennan pohjatiedot VV-järjestelmästä asiakasmaksujen laskentaa varten ja hallita 
asiakasmaksujen laskenta ja laskutus.



Kysymyksiä ja keskustelua 1
Suoriteperusteisten tuottajakorvausten pohjatietojen välittämiseen yksityisiltä palveluntuottajilta 
palvelunjärjestäjälle, korvausten laskemiseen ja maksamiseen

• Miten erotetaan eri asiakkuudet?
-> Potilastietojärjestelmässä pitää pystyä merkitsemään valinnanvapauskäynti (vastaavalla tavoin kuin esim. itse maksava tai 
työterveyskäynti).

• Kuinka monella yksityisellä ei ole suorakorvausmenettely käytössä? Kannattaako nyt liittyä 
suorakorvausmenettelyyn?
-> Kaikki isot ovat mukana, mutta ei tarkkaa tietoa, ovatko kaikki soteen tulevat nyt mukana.

Asiakasmaksujen laskennan pohjatietojen välittämiseen yksityisiltä palveluntuottajilta 
palvelunjärjestäjille

• Julkisella puolella on erilaisia asiakasmaksuja: kertamaksu, vuosimaksu. 
-> Pilotissa mennään nykylain mukaan ja pilottialue perii maksut Kelan välittämän käyntitiedon perusteella. Tärkeintä on, että tämä 
asiakkuustieto on oikein nimenomaan käyntikohtaisesti. -> Tuottajan on eroteltava kukin käynti maksajan mukaan.

• Kuinka kauan palveluntuottaja joutuu odottamaan, että saa suorituksen tilityksestä? Huomioitavaa: Jos pienillä 
tuottajille tilitysten maksaminen kestää pitkään, se on tuottajalle ongelma.
-> Pilotointivaiheessa ei ole varauduttu päivittäiseen maksamiseen. Pitää järjestää myös maakunnalle mahdollisuus asiatarkastukseen ja 
siihen, että tilitykset ovat sopimuksen mukaisia. Kahden viikon maksatusaika voisi olla realiteetti.

• Kapitaatio- ja suoriteperusteinen korvaus? Palveluntuottaja ei ”elä” pelkällä suoritekorvauksella. 
-> Kela ei ota kantaa korvausperusteisiin, vaan pilottialue/maakunta päättää kapitaatio- eli kiinteän korvauksen maksutasosta, ja siitä, 
mitä suoritteita korvataan ehkä lisäksi suoriteperusteisesti sekä suoriteperusteisten korvausten hinnastosta. Kela tuottaa vain 
käytettävän järjestelmän.

• Kommentti: Nykyisille toimijoille olemassa oleva tilitysmalli on toimiva.
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Kysymyksiä ja keskustelua 2

Vaatimukset sidosryhmille ja sidosjärjestelmille

• Voidaanko rinnalle ottaa toinen koodisto, esim. AvoHilmon käyttämä?

-> Ei voida ottaa muita koodistoja rinnalle. Käytetään lähtökohtaisesti kansallisia koodeja. 

• Pilotoinnissakin on tarkoitus tehdä seurantaa, joten suoritetietoa tarvitaan myös siihen käyttöön. 
Käytännössä nykyisin tehdään paljon hoitopaketteja, ja esitettiin toive, että pitäisi voida kirjata 
laajempia kokonaisuuksia (hoitopaketteja).

-> Selvitettävä, mitä kokonaisuuksia tulee voida kirjata ja miten ne saadaan koodistoon mukaan, esim. Hoito alkaa 
/ päättyy, Hoitopaketti alkaa/päättyy? THL:llä on käynnissä laaturekisterityö suun terveydenhuollon osalta, jossa 
asiaa selvitetään. On mahdollista, että tuottajilta vaaditaan erillisiä tiedonkeruita pilotin aikana seurantaa varten.

• Miten kohdellaan pieniä palveluntuottajia?

-> Suora valinta edellyttää Kanta-liittymistä. Pilottimalli Seurantapalvelun tietojen osalta on ensimmäinen versio 
tavoitetilasta. SV/TYVI-mallin sijaan Seurantapalvelun tiedot saataneen potilastiedon arkistosta tai Sote-
tietoaltaasta tavoitetilassa. Tavoitetilassakin potilastietojärjestelmiin kohdistuu samantapaiset vaatimukset 
kirjaamisesta. Edellyttää, että kirjaaminen tehdään hyvin jo alkuvaiheessa.

14.1.2019 Pilotointimalli 19



Kysymyksiä ja keskustelua 3

Miltä pilotointiratkaisuehdotuksen prosessit vaikuttavat? Onko kokonaisuudessa 
palveluntuottajan näkökulmasta osuutta, jota pitäisi vielä selvittää?

• Yksityinen edustaja näkee ehdotuksen hyväksi yksityisellä SV-puolella. 

• Systeemi on tuttu suun terveydenhuollon puolella ja ehdotus on hyvä.

• Asiakassetelit: Tavoitetilassa myös asiakassetelitiedot kerätään setelijärjestelmistä Kantaan. 
Ajatus olisi, että myös asiakassetelikäynti olisi eroteltu potilastietojärjestelmässä erikseen kuten 
valinnanvapauskäynti. Pilottialueella on oltava yksi setelijärjestelmä käytössä.

• Keskusteltiin, minkälainen näkyvyys pitää olla tuottajalle rahaliikenteen seuraamiseksi. 
Tarvitaanko tarkempi raportti vai vain tieto, että rahat tulevat tilille? 
-> Yleisö: Poikkeamista tulisi tieto, jota voisi lähteä selvittämään (esim. viitenumeron perusteella). STM:n
lakiryhmässä on selvitettävänä, saako Kela välittää tuottajalle hetullista tietoa. Seuranta on tärkeää, koska on 
paljon alihankkijalääkäreitä, joilla ei omia tilityksiä (toimivat omilla toiminimillään), raha jakautuu toimipisteittäin, 
tekijöittäin. Palveluntuottajan tulee päästä kiinni tarkasti, mitä annettua palvelua kyseinen maksun osuus vastaa. 

• Pitäisi huomioida, että valmisteluun ei ole erillistä budjettia. Pitäisi suositella jotain yhtä mallia 
kaikille, ennemmin kuin se, että jokaisella maakunnalla on omat erilliset säännöt. On todella 
vaikeata neuvoa pientä palveluntuottajaa ja sen järjestelmätoimittajaa, jos säännöt voivat olla 
maakuntakohtaisia.
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