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Diplomityö käsittelee Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelitoimintaa 

eräänä ostopalvelun järjestämistapana. Vakinaistettuja palveluseteleitä on kaksi-

toista, joista työhön on valittu viisi kustannuksiltaan ja lukumääriltään suurinta 

palveluseteliä. Tutkimuksessa mallinnetaan kahden keskenään erilaisimman palve-

lusetelin prosessikuvaukset, vanhusten palveluasumisen (sosh) ja suun terveyden-

huollon (tervh) palveluseteleille ja kuvataan niiden hallinnolliset työvaiheet ja toi-

minnot. Empiirinen aineisto koostuu aiemmin kerätystä hallinnollisen työajan da-

tasta, jonka avulla eri toimintoihin sitoutuneiden hallinnollisten kustannuksien las-

kenta on suoritettu hyödyntäen aikaperusteista toimintolaskentaa. Aikaperusteisen 

toimintolaskennan avulla saadaan esille kirjanpidon ulkopuolelle jääviä piileviä 

prosessikustannuksia. Lisäksi diplomityössä tehdään edullisuusvertailua oman vas-

taavan palvelutoiminnan ja palvelusetelien välillä. 

 

Terveydenhuollon palvelusetelien hallinnolliset prosessit osoittautuvat hallinnolli-

sesti ja kustannuksien osalta kuormittavammaksi kuin sosiaalihuollon vastaavat 

prosessit. Terveydenhuollon palveluseteliprosessit ovat luonteeltaan monivaihei-

sempia, ne ovat toimenpiteellisiä ja kertaluonteisia, joka lisää asiakasvolyymia ja 

tiedon välittämisen tarvetta sosiaali- ja terveysviraston ja palveluntuottajan välillä. 

Hallinnollinen kustannuslisä on vuoden 2013 palvelusetelitoiminnan volyymeillä 

suun terveydenhuollossa +24%, kolonoskopiassa +9%, ikäihmisten päivätoimin-

nassa +8%, vammaisten henkilökohtaisessa avussa +5% ja vanhusten palveluasu-

misessa +1%. Hallinnollisten kustannusten esiin tuomiseksi tulee terveydenhuollon 

palvelusetelien kirjanpidon kustannuksissa käyttää kerrointa 1,167 ja sosiaalihuol-

lon palvelusetelien kustannuksissa kerrointa 1,046.   Edullisuusvertailussa suun 

terveydenhuollon ja kolonoskopian palvelusetelit osoittautuvat omaa toimintaa 

kalliimmiksi, vanhusten palveluasuminen, ikäihmisten päivätoiminta ja vammais-

ten henkilökohtainen apu on edullisempaa tuottaa palvelusetelillä. Palveluseteli-

toiminnan kustannushyöty ei ole ainoa tekijä toimintaa suunnitelleessa. Hoitota-

kuuseen vastaaminen, asiakasorientaation ja vapaavalintaisuuden lisääntyminen, 

sekä palvelun sujuvuus vaikuttavat myös palvelusetelitoiminnan kehittämisessä. 
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This Master’s Thesis discusses the service voucher operation as one of the service 

purchasing methods. There are twelve types of permanent service vouchers, of 

which five major ones are selected to this Master’s Thesis on the basis of cost and 

number of users. The study is conducted by modeling the processes of two service 

vouchers, which are the most unalike among the selection. One is elderly service 

housing and the other dental care service voucher. The study material consisted of 

the data collected earlier concerning the time used for administration. With the 

help of such data, it became possible to calculate the administrative costs for those 

committed to such processes. The time driven activity based costing was used as a 

tool in order to address those costs not visible otherwise to basic accounting pro-

cesses. Additionally cost efficiency comparison was conducted between the ser-

vices produced in-house or purchased by service voucher. 

 

The study revealed the service voucher’s related costs and administrative work 

load to be greater in the Health care sector in comparison with the Social services 

sector. The processes are by nature much more variegated on the Health care de-

partment. Additionally the procedures are often singular, which creates more cus-

tomer volume. Increased dissemination of information is also involved between 

service providers and the dental care department. The dental service and colonos-

copy voucher proved to be more expensive in the cost efficiency comparison than 

similar service produced in-house. The additional administrative costs calculated 

by 2013 service voucher volumes was for dental service voucher  +24 %, colonos-

copy +9 %, elderly day activity  +8 %, personal assistance for the handicapped +5 

% as well as elderly service housing voucher +1 %. As a result, in order to bring 

forward the administrative costs the multiplier 1,167 is to be used for Health care 

cost accounting and multiplier 1,046 for Social Services cost accounting. However, 

the administrative costs are not and cannot be the only factor when planning such 

service processes for healthcare and social services sectors. Several other factors 

such as waiting time guarantee, increased customer orientation and overall service 

flow together build up the criteria for developing the service voucher processes. 



 

 

 

ALKUSANAT 

 

Diplomi-insinööriksi valmistumiseen ja tämän työn onnistuneeseen loppuun saatta-

miseen on myötävaikuttanut runsas joukko ihmisiä. Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston kustannusjohtamisen professori Timo Kärri on ollut mukana useassa sosiaali- 

ja terveysalan kehityshankkeessa, joten hänen ohjauksessaan on ollut luottavaista 

olla. Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa kustannusnäkökulmia täydensi ja tarken-

si esimieheni, talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind. Myönnetyt työvapaat ovat ol-

leet opintojen loppuvaiheessa tärkeitä ja niitä on järjestynyt hyvässä yhteistyössä. 

Esitän kiitokseni myös useille sosiaali- ja terveysviraston asiantuntijoille, joilta saatua 

syventävää tietoa palveluseteleiden prosesseista ja niiden kehittämisestä olen hyödyn-

tänyt diplomityössäni. Työyhteisön tietotaito ja osaaminen, joka elää ilman vuorovai-

kutusta on hedelmätöntä. 

 

Ensisijaisen tärkeäksi elementiksi koko opiskeluni aikana muodostui tuki, jonka sain 

aviomieheltäni Ristolta. Myös perheeltäni tulleet periksi antamattomuuden kannusteet 

ovat menestyksekkäästi kääntäneet harmaita kiviä matkan aikana. Työn ohessa opis-

kelu ja lopputyön tekeminen on toisinaan  tuntunut siltä, kuin olisi ilmoittautunut ma-

ratonille ilman kestävyysharjoituksia. Voiton vie silti kokemus rikastuttavasta, avar-

tavasta, henkisesti nostattavasta ja mahdollisuuksia luovasta ajanjaksosta. Pyrinkin 

jatkossa kunnioittamaan tätä mahdollisuutta ja intensiivistä elämänvaihetta sekä sen 

esiin nostamia herätteitä myös jatkossa. Ainoa suunta on eteenpäin.   

 

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” 

― Winston Churchill 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta   

 

Palveluseteleiden käyttö kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamis-

tapana on yleistynyt 2010-luvulla. Kuntaliiton ja Sitran (2012) tekemän selvityksen 

mukaan palvelusetelit ovat käytössä yli kolmasosassa kuntia ja seteleiden käytön laa-

jentamista suunnitellaan monessa kunnassa, kuntayhtymässä ja sairaanhoitopiirissä. 

Eniten palveluseteleiden käyttö on laajentunut sosiaalipalveluissa, terveyspalvelujen 

kotisairaanhoito on suurin ryhmä perusterveydenhuollossa (Nemlander & Sjöholm 

2012, 2-3).  

 

Palveluseteli on kunnan palvelun käyttäjälle myöntämä sitoumus maksaa 

yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta ennalta määrätty, enin-

tään palvelusetelin arvon suuruinen kustannus (Kuntaliitto 2014). 

 

Kansainvälisesti palveluseteleitä käytetään myös yleisesti, joskin suomalaisten palve-

lusetelien ja kansainvälisten järjestelmien vertailu keskenään on vaikeaa rahoitusjär-

jestelmien, peruspalvelujen vaatimustason ja lainsäädännön erilaisuuden vuoksi.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa käsitellään palvelusetelien (service voucher) lisäksi 

tuloksia terveysvakuutusten käytöstä (health incurance), hyvinvoinnin taloudellisista 

kannusteista (financial incentives) ja asiakasta sitouttavista hyvinvointiohjelmista 

(CCT, conditional cash transfer programs), joten terminologia sekoittuu helposti. 

Palvelusetelien tutkimuskohde vaihtelee ymmärrettävästi kohdevaltioiden mukaan, 

mutta yhteistä niille on näkökulmat palvelujen tarjonnasta, kysynnästä ja saatavuu-

desta sekä niiden sijoittuminen kohdemaansa omaleimaiseen sosiaali- tai terveyden-

huollon reformin tarpeeseen. (Amendah et al. 2013; Brody et al. 2013; Morgan et al. 

2013.) OECD-maiden terveydenhuoltojärjestelmien muutostutkimuksessa havaittiin, 

että taloudelliset taantumat ja kriisit lisäävät terveydenhuollon rahoituksen yksityis-

tämiseen liittyvää keskustelua (Wiese 2014, 344).  
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Julkiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintoon rantautuneiden markkinalähtöisten 

mallien (1980-luku), asiakasorientaation nousu ja yksilön vapaavalintaisuuden näkö-

kulmien (1990-2000-luku) laajentuminen ovat vieneet myös palvelusetelitoimintaa 

kansallisella tasolla eteenpäin.  Väkiluvultaan suurimpien kuntien alueilla terveys- ja 

sosiaalipalvelujen kysyntää on enemmän, mutta myös yksityisten palvelumarkkinoi-

den vahva asema luo oikeaa kilpailua. Helsinki on pilotoinut ja käyttöön ottanut pal-

veluseteleitä eniten ja on aktiivisimpia setelien tarjoajia. Ensimmäiset palveluseteli-

hankkeet alkoivat Helsingissä 2006, sosiaalivirastossa vanhusten palveluasumiseen ja 

terveyskeskuksessa kotihoitoon. Nykyään palveluseteleitä tarjotaan Helsingin sosiaa-

li- ja terveysvirastossa yhteensä kahteentoista palveluun (Liite 1). Palveluseteli va-

kinaistettiin Helsingin kaupunginvaltuuston (15.5.2013 §145) päätöksellä yhdeksi 

ostopalvelun järjestämistavaksi vuoden 2014 alusta. Palveluseteleiden käyttö ja kus-

tannukset ovat suurimpia sosiaalipalvelujen vanhusten palveluasumisessa sekä terve-

yspalvelujen suun terveydenhuollossa (SAP BO 2014; Tilastoportaali 2014).  

 

Palveluseteli edustaa verorahoitteisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä eten-

kin asiakkaan valinnan vapautta lisäävää palveluvaihtoehtoa.  Palveluseteli on osal-

taan uudistanut kunnallista sosiaali- ja terveyspalvelun palvelukonseptia sekä vastan-

nut kuluttajaorientaation lisääntymiseen vaihtoehtoisten palveluratkaisujen kysynnäs-

sä.  Palvelusetelillä on kunnan näkökulmasta tavoiteltu myös palvelujen tehostamista 

sekä kustannussäästöjä. Kustannustehokkuus on monesti kirjattu setelitoiminnan ta-

voitteeksi, mutta tutkimuksellisesti palvelusetelien käyttöönoton vaikutukset ovat 

kustannusten osalta vielä alkutaipaleella. Tutkimusfokus on ennemminkin ollut tee-

moissa, kuten asiakkaan valinnanvapaus, setelin arvo, setelin mahdolliset eriarvoista-

vat vaikutukset, asiakkaan varallisuusnäkökulmat, sekä esimerkiksi setelitoiminnan 

kysynnän ennustaminen.  Palvelutuotannon kustannustehokkuuden laskelmat nouse-

vatkin tärkeiksi näkökulmiksi, sillä kuntatalous horjuu. Taloudellisen huoltosuhteen 

ikärakenteen ja taloudellisen taantuman vuoksi, kuntien palvelujen rahoituspohja ki-

ristyy. Kuntien rajallisten voimavarojen hallinnan tarve ja tuottavuustavoitteet eivät 
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enää tule riittämään. Velkaantuminen on johtanut kuntien tehtävien ja velvoitteiden 

vähentämistarpeeseen ja palvelurakenteen keventäminen koetaan välttämättömänä. 

(Ruotsalainen 2013; Kvsto 2013, 209.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään vuonna 2017 viidelle eri 

erityisvastuualueelle, eli sote alueelle. Rakenneuudistuksen myötä kuntien järjestämi-

en sote-palvelujen rahoituksen perusteet muuttuvat. Tuottamisvastuu on kunkin sote-

alueen kunnilla tai kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat perustettavien viiden sote-

alueen toimintaa asukaslukuun ja tarvetekijöihin perustuvalla (kapitaatiomalli) las-

kentamallilla.  Vastaavasti palvelujen tuottamisen rahoittamisvastuu on yhteisesti 

sote-alueella. Uudistus eriyttää palvelujen järjestämisvastuun sote-alueelle ja tuotta-

misvastuun kunnille tai kuntayhtymille. Muodostuu tilaaja-tuottajamallin mukainen 

tilanne, jossa sote-alueen hallinto voi kilpailuttaa ja hankkia tarvittavat palvelut joko 

kunnallisilta, yksityisiltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Tavoitteet koko 

sote-uudistukselle ovat moninaiset, mutta taloudellinen tavoite on selkeä: toteuttaa 

kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne, joka tasapainottaisi kustannuskehi-

tystä. (STM 2014a, 2;STM 2014b, 16-21.)  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksien vertailu eri toimijoiden palvelujen kes-

ken ja suhteessa oman toiminnan kuluihin korostuu uudessa sote-mallissa. Toisaalta 

ostopalvelujen luokittelu ja kriteeristö, sekä kustannukset ja laatu ovat arvotettavissa 

suhteessa omaan tuotantoon vain silloin, kun nämä ovat mitattavissa samojen ehtojen 

vallitessa.  Tahtotilana sosiaali- ja terveyspalveluissa siis on yhtäältä asiakkaiden va-

linnanvapauden lisääntyminen ja palvelukonseptien kehittäminen monipuolisemmiksi 

ja toisaalta palvelurakenteen keventäminen ja kustannustehokkuus. Jotta tämä olisi 

edes teoreettisesti mahdollista, tarvittaisiin omassa tuotannossa tuottavuuden jatkuvaa 

parantumista. Jotta vähemmällä inputilla saadaan enemmän outputtia, niin käytän-

nössä se johtaa näiden kahden termin välisten tapahtumasarjojen tarkasteluun eli työ-

prosessien tehostamiseen. Ulkoistetussa tuotannossa kaikkien neljän edellä mainitun 

tahtotilan voisi ajatella toteutuvan samanaikaisesti myös palveluseteleillä. Kustannus-
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tehokkuus muodostuu siitä, että palvelut voidaan tuottaa matalin tuotantokustannuk-

sin. Tällaisia tuotannon kustannuksia on syytä analysoida ostopalvelutoiminnassa. 

Palvelun asiakkaalle välittäminen pitää sisällään monia välivaiheita järjestämisvas-

tuussa olevalle taholle, kuten on sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelitoiminnassa. 

Tämä diplomityö pyrkiikin analysoimaan palveluseteliprosessin tuotantokustannuk-

sia.  

  

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Diplomityön tavoitteena on tuottaa kustannustietoa palvelusetelitoiminnan hallinnol-

lisesta osuudesta. Kustannustiedon selvittäminen tukee palvelusetelikokonaisuuden 

päätöksentekoa kustannusjohtamisen näkökulmasta.  

 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Millaiset ovat palveluseteliketjujen prosessi- ja palvelukuvaukset?  

 Kuinka suuria ovat palvelusetelitoiminnan hallinnolliset kustannukset? 

 Kuinka suuria ovat palvelusetelitoiminnalla hankittavien palvelujen kustan-

nukset verrattuna kaupungin itse tuottamiin palveluihin? 

 

1.3 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Diplomityö on kaksiosainen koostuen teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisen 

osan prosessikuvauksista ja laskelmista.  Tutkimuksen luvut 2-4 sisältävät kirjalli-

suuskatsauksen aihealueesta. Kirjallisuuskatsauksen luku kolme on omistettu hallin-

nollisten kustannusten mittaamisen haasteisiin ja käytänteisiin, ja se syventyy aikape-

rusteisen toimintolaskennan käyttöön kustannuslaskennassa. Luvussa kolme esitetään 

myös katsaus johtajuuskäsitysten kehittymiseen ja toimintojohtamiseen. Luvussa nel-

jä selvitetään prosessikehittämisen haasteita sekä merkitystä aikaperusteisen kustan-

nusmenetelmän suunnittelussa. Neljännessä luvussa kuvaan tutkimuksen aineisto ja 
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menetelmät. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysviraston hallinnolli-

set yksiköt ja prosessit.  

 

Laskentatoimen yleinen laajuusongelma, kuten mihin saakka hallinnollisia kustan-

nuksia on hyödyllistä kerryttää, saavat aikaan ensimmäiset rajaustarpeet. Hallinnolli-

set kustannukset (admistrative costs) rajataan palvelusetelien erilaisten työprosessien 

ajankäyttöön ja palkkakuluihin. Hallinnollisiin kustannuksiin voidaan luokitella kuu-

luvan kaikki kustannukset, jotka eivät suoraan ole sosiaali- ja terveyspalvelujen tuo-

tannollista toimintaa. Hallinnolliset kustannukset voivat liittyä koko organisaation 

toimintaan muodostaen hintaa sisäisille palveluille. Tällaisten sisäisten prosessien 

kustannukset yleensä vyörytetään ydinpalvelujen toimistoille tiettyjen jakoperiaattei-

den mukaan, kuten myöhemmin teoriaosuudessa todetaan. Hallinnollisille kustannuk-

sille ei ole organisaatioissa välttämättä analyyttistä numeerista arvoa, jonka saisi koh-

dennettua tietylle toiminnolle tai työnmäärää ei mitata. Koska työn empiirisessä mate-

riaalissa on mitattu palveluseteliprosesseihin sitoutuneen työn määrä, on hallinnollis-

ten kustannusten laajuusongelma ratkaistu rajaamalla kustannukset vain palkkoihin.  

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tarjoamat palvelusetelit ovat 1) alle 65-

vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen, 2) kolonoskopia, eli pak-

susuolen tähystys 3) kotihoidossa harkinnan varainen palveluseteli siivoukseen, 4) 

lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitoiminta, 5) suun terveydenhuollon palvelut, 

6) vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen, 7) vammaisten henkilökohtainen 

apu, 8) vanhusten harkinnanvarainen lyhytaikainen hoito, 9) vanhusten päivätoiminta, 

10) veteraanien avokuntoutus, 11) yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lakisääteiset 

vapaapäivät ja 12) yli 65-vuotiaiden palveluasuminen (Liite 1). Lopputyön tarkaste-

luun on valittu vain palvelusetelit, jotka ovat vakiintuneet käyttöön vuoden 2014 alus-

ta ja edustavat suoritteiltaan ja kustannuksiltaan suurimpia seteleitä. Veteraanien avo-

kuntoutus ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitoiminta on rajattu pois. Sosiaa-

li- ja terveysvirasto jakaa valtionkonttorin veteraanien avokuntoutukseen kohdistettua 

rahaa eteenpäin palvelusetelin muodossa, joten omaan palvelutuotantoon rinnastetta-



6 

vuutta ei ole, ja prosessi on muutoinkin hallinnollisesti kevyempi. Lapsiperheiden 

kotipalvelun palvelusetelitoiminta ei vielä ole ollut tarpeeksi aktiivisessa tilassa tut-

kimuksen edetessä, palvelusetelitoiminnan ohjeita asiakkaille ja tuottajille ei ole luo-

tu, eikä palveluntuottajia tiedossa (09/2014). Näin ollen diplomityössä tarkastellaan 

viittä palveluseteliä: vanhusten palveluasuminen, suun terveydenhuolto, vammaisten 

henkilökohtainen apu, ikäihmisten päivätoiminta ja kolonoskopia.  

 

Palveluseteliprosessit ja hallinnollisen työn määrät vaihtelevat sen mukaan, mikä se-

teli on kyseessä. Kaksi tällaista toisistaan poikkeavaa palveluseteliprosessia ovat pal-

velusasumisen ja suun terveydenhuollon palveluseteliprosessit. Nämä ovat myös vo-

lyymiltaan ja kustannuksiltaan suurimmat, joten tutkimuksessa syvennytään näihin 

enemmän.  

 

Palvelusetelien kokonaiskustannukset muodostuvat palvelusetelin arvosta, käyttäjä-

määristä ja hallinnon kustannuksista. Tämä tutkimus rajaa palvelusetelin arvoon liit-

tyvän keskustelun pois, sillä palvelusetelin arvon määräytymistä seuraamuksineen on 

tutkittu jo aiemmin kansallisella tasolla ja sosiaali- ja terveysvirastossa. Palvelusete-

leille on määritelty tietyt arvot sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksissä, joita tut-

kimuksessa käytetään. Asiakasvolyymeja tarkastellaan lukumääräisesti. Hallinnolli-

nen kulukerroin mitoitetaan aikaperusteisesti palkkakuluina.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia  

 

Tutkimukset jaotellaan yleisesti teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen, sekä kvali-

tatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen. Teoreettisessa tutkimuksessa tutkimus-

ongelmat liittyvät tieteenalan käsitteisiin, näkökulmiin sekä teorioihin. Sen ana-

lyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta teoria toimii apuna analyysin tekemisessä ja 

analyysissä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus. Teoria toimii keinona 

uusien näkökulmien avaamisessa ja lähtökohtana on olemassa olevan teorian tai mal-

lin käyttö perustana, pyrkimyksenä usein aiemman tiedon testaaminen uudessa yh-
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teydessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Empiirisissä tutkimuksissa kohteena ovat 

reaalimaailman ilmiöt, joista hankitaan tietoa systemaattista menetelmää hyödyntäen.  

 

Tämä diplomityö sijoittuu teoreettisessa viitekehyksessään kvalitatiivisen toiminta-

tutkimuksen ja tapaustutkimuksen (case-tutkimus) välimaastoon, vaikka tutkimuksen 

empiriaosuuden lähtöaineisto onkin kvantitatiivista. Tapaustutkimus kuvailee ja ha-

vainnoi ilmiöitä valitun aiheen ympärillä. Toimintatutkimuksen kaksi keskeistä tavoi-

tetta ovat toiminnan kehittäminen ja ongelmalliseen toimintatilanteeseen vaikuttami-

nen. Toimintatutkimuksessa korostuu käytännön, teorian ja samalla ajattelun ja toi-

minnan välinen kiinteä vuorovaikutussuhde. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, 

jonka kohteena voi olla yksilö, ryhmä, yhteisö, organisaatio tai toimintaprosessi. Ta-

paustutkimuksen avulla pyritään kokoamaan ilmiötä kuvaavaa tietoja monipuolisesti 

ja usein käytetään myös tilastollista aineistoa. Aineistotriangulaation eli erilaisten 

tietolähteiden käyttö korostuu tapaustutkimuksessa, käytössä voi yhtä hyvin kvantita-

tiiviset kuin kvalitatiivisetkin menetelmät. Tapaustutkimuksiksi voidaan lukea myös 

monet projektit ja kehittämis- tai arviointitutkimukset. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

 

Diplomityön tutkimusote on konstruktiivinen ja ratkaisukeskeinen, jolla pyritään ra-

kentamaan, kehittämään ja ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia, hyödyntämällä 

tuotantotalouden tieteenalalle sopivaa kustannusjohtamisen tutkimusmenetelmää. 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimusmetodologiana on käytetty kuvailevaa ja integroivaa 

menetelmää, joka soveltuu käytännön kehittämis- ja selvitystyöhön. Kuvailevassa 

kirjallisuuskatsauksessa voidaan aihe-aluetta käsitellä laaja-alaisemmin kuin muissa 

tiukemmin säädellyssä tutkimusmetodologioissa. Myös tutkimuskysymykset, vaikka-

kin osaksi määrämuotoiset, ohjaavat enemmän käyttämään kuvailevaa kirjallisuuskat-

sausta, kuin esimerkiksi systemaattista katsausta tai meta-analyysiä. Kuvaileva kirjal-

lisuuskatsaus on yksi eniten käytetyistä kirjallisuuskatsaustyypeistä. Aihealueen laa-

ja-alainen käsittely sekä luokittelu ovat kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle tyypilli-

siä. (Salminen 2011, 6.) 
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Diplomityössä pyritään siis integroimaan empiiristä, laskennallista materiaalia ja toi-

mintolaskennan ja prosessikehittämisen teorioita ja muodostamaan käytännöllinen ja 

toimiva ratkaisu nimettyihin tutkimusongelmiin. Kuvassa 1 esitellään diplomityön 

teoreettinen viitekehys.  

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.5 Tutkimuksen toteutus 

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti (15.5.2013 §145), että sosiaali- ja terveysviras-

ton tulee toimittaa valtuustokauden loppuun mennessä (2016) tutkimus palveluseteli-

käytäntöjen seurauksista eriarvoistumiseen,  hallinnollisiin kustannuksiin ja muihin 

kustannusvaikutuksiin. Sosiaali- ja terveysviraston kehittämisen ja toiminnan tuki 

yksikön hallinnoima laajempi tutkimuskokonaisuus keskittyy mahdollisiin eriarvois-

tumisnäkökulmiin.  Tätä varten sosiaali- terveysviraston virastopäällikkö asetti ohja-

usryhmän palvelusetelitutkimukselle. Ohjausryhmä nimitettiin ajalle 1.1.2014 - 

31.12.2016 tavoitteena valvoa ja ohjata palvelusetelitutkimuskokonaisuutta. Eriarvos-
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tamisnäkökulma on työläs ja sitoo Tietokeskuksen tutkijaresurssin kymmeneksi kuu-

kaudeksi. Tämä diplomityö tehdään osana mainittua suurempaa tutkimuskokonaisuut-

ta ja sen työelämälähtöinen tavoite on palvella tutkimusponnessa esiteltyjä muita nä-

kökulmia. Diplomityö toteutettiin ajalla 1.1.2014- 31.12.2014 kirjoittajan oman työn 

ohessa sosiaali- ja terveysviraston talous- ja strategiapalvelut yksikössä. Siihen 

myönnettiin viiden ensimmäisen kuukauden aikana työaikaa 1 päivä viikossa.   

 

Tutkimuksen empiirinen materiaali koostettiin sosiaali- ja terveysviraston aiemmista 

palvelusetelipilottien loppuraporteista, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmähank-

keen aikana kerätystä (Louhikytö & Viskari 2014) Excel-datasta sekä materiaalia 

kuvaavista muista tiedoista. Palvelusetelien kustannustiedot kerättiin talous- ja strate-

giayksikössä. Palvelusetelien käyttöä ja asiakasmääriä kuvaava materiaali saatiin ti-

lastoyksikön (Lappalainen & Kallio 2014a) suoritetiedoista sekä sosiaali- ja tervey-

denhuollon tilastoportaalista. Laskelmien tekoa ohjasi sosiaali- ja terveysviraston 

talous- ja strategiapäällikkö Lind Jussi sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kustannusjohtamisen professori Kärri Timo.  

 

Tutkimukseen käytetty empiirinen data on kerätty mittaamalla ja haastattelemalla 

aiemman kehittämishankkeen yhteydessä. Palvelusetelin hallinnollisiin prosesseihin 

kulunutta työaikaa tutkittiin sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa ennen 1.1.2013 

taåahtunutta virastojen yhdistymistä, yhdessä KPMG:n kanssa vuosina 2011-2012.   

Tätä materiaalia hyödynnetään tässä tutkimuksessa siltä osin, kun nykyinen vakiintu-

nut palvelusetelitoiminta sen käyttöön soveltuu. Ajankäyttöä kartoittava määrämuo-

toinen Excel-raportointi saatiin työstettäviksi tuolloin sosiaalivirastossa asiaa hoita-

neelta projektipäälliköltä Leena Louhikydöltä, sekä terveyskeskuksen vastaavalta 

projektipäälliköltä Raija Viskarilta. Empiirisen datan kuvaus esitetään tutkimuksessa 

myöhemmin. 
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2 PALVELUSETELIT HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVI-

RASTOSSA 

 
 

2.1 Sosiaali- ja terveysviraston kustannukset, arvot ja palvelut 

 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on kaupungin suurin virasto.  Viraston henkilös-

tömäärä on noin 15 000. Sosiaali- ja terveysviraston missiona on mahdollistaa hyvin-

vointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Visiona on olla Suomen 

johtava sosiaali- ja terveydenhuollon toimija ja uudistaja sekä kannustaa kaupunkilai-

sia vastuuseen omasta ja läheistensä terveydestä sekä turvata aukoton apu tarvittaessa. 

Sosiaali- ja terveysviraston arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvovalintoja. Arvot 

ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudel-

lisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämielisyys. Sosiaali- ja terveysvirastos-

sa arvot on mukautettu oman toiminnan sisältöön, jossa muun muassa taloudelliset 

arvot tarkoittavat tuloksellista, laadukasta ja tehokasta palvelujen tuottamista, palve-

lujen arviointia ja kehittämistä, riskien tunnistamista ja niihin varautumista sekä peri-

aatetta, ”isännätöntä rahaa ei ole”. (Sote 2014a, 3-5; Sote 2014b, 21.) 

 

Sosiaali- ja terveysviraston menot ovat vuosittain vajaa puolet kaikista kaupungin 

toimialoista, yltäen 2 147 milj.€ vuonna 2013 ja vuodelle 2014 viraston menoihin on 

varattu yhteensä 2 163 milj.€ (+0,74 %). Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio vuo-

delle 2014 on 2,16 miljardia €, joista sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion osuus 

on 1,47 miljardia € (67,8 %). Lisäksi sosiaali- ja terveysvirastolla on kolme muuta 

talousarviokohtaa, jotka ovat toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen ja HUS-

kuntayhtymä (Lind 2014). Talousarvioitavien toimialueiden laajuus on esitelty ku-

vassa 2.  Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa palveluja viidellä eri osastolla. Ydinpalve-

lujen osastot ovat perhe- ja sosiaalipalvelut (PESO, vakansseja noin 3 320), terveys- 

ja päihdepalvelut (TEPA, vakansseja noin 3 470), sairaala-, kuntoutus- ja hoiva 

(SKH, vakansseja noin 5 570), sekä hallinnon osastot; henkilöstö- ja kehittämispalve-

lut, talous- ja tukipalvelut ja tietohallinto- ja viestintäpalvelut. (Sote 2014b). 
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Menot, M€
TA 

2013, t€

TP 

2013, t€

TA 2014 

(raami), t€

TP2013-

TA2014 

muutos

muutos 

M€

TA 2015 

(raami) t€)

Sote yhteensä 2 094 2 147 2 163 0,74 % 16

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 432 1 456 1 467 0,75 % 11

- perhe- ja sosiaalipalvelut 463

- terveys- ja päihdepalvelut 428

- sairaala-, kuntoutus- ja hoiva 573

- henkilöstö-ja kehittämispalvelut 13

- tietohallinto- ja viestintäpalvelut 28

- talous- ja tukipalvelut 158

- sosiaali- ja terveysviraston johto 34

Toimeentulotuki 149 169 170 0,59 % 1

Työllisyyden hoitaminen 6 6 6 0,00 % 0

HUS-kuntayhtymä 508 517 520 0,58 % 3

Asukasmäärä 1.1.2014 604 883 604 883 610 327 0,9 % 
(arvio)

€ /asukas sos terv palv 2 367 2 407 2 404 -0,10 % (-3€/as.)

€/asukas sote yht 3 462 3 549 3 544 -0,10 % (-5€/as.)

*lisään 

luvut jos 

kerkiää 

tulla 

vuodelle 

2015

Kuva 2. Soten talousarviossa olevat kustannukset vuonna 2014. 

 

Taulukossa 1 esitellään toimintojen ja osastojen talousarviomäärät vuodelle 2014 ja 

vertailuksi edellisvuoden vastaavat tunnusluvut. Osastokohtaiset luvut sisältävät 

myös toiminnan sisäiset erät.  

 

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysviraston taloudellisia tunnuslukuja (Lind 2014) 
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2.2 Sosiaali- ja terveysviraston vakinaistetut palvelusetelit 

 

Palvelusetelin käyttöönoton laajennusmahdollisuuksista on mainittu osastojen käyttö-

suunnitelmissa (Sote 2013a), viraston strategiasuunnitelmassa vuosille 2013-2016 

(Sote 2014a), kaupungin talousarviossa 2014 ja taloussuunnitelmassa 2014-2016 

(Kvsto 2014a). Setelitoiminta eräänä palvelujen tuottamismuotona on laajentunut 

sosiaali- ja terveysvirastossa kahteentoista vakiintuneeseen palveluseteliin. Taulukos-

sa 2 esitetään vuoden 2014 alusta vakinaistetut palvelusetelit osastoittain, palvelutoi-

minnan arvo vuodelta 2013 sekä palvelusetelillä mahdollisesti haettava kustannus-

säästö.  

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osastolla on käytössä kolme seteliä, terveys- ja päihde-

osastolla kaksi ja sairaala- kuntoutus- ja hoiva osaston palveluihin kuuluu kuusi pal-

veluseteliä. Veteraanien avokuntoutukseen käytetty raha ei ole talousarvioissa, sillä se 

tulee suoraan Valtionkonttorista jaettavaksi sosiaali- ja terveysviraston veteraa-

niasiakkaille. Sen hallinnollinen prosessi on lähellä palveluseteliprosessia, mutta sitä 

ei voi luokitella ostopalveluun verrattavaksi palveluseteliksi. Osastoilla on myös pal-

velusetelitoiminnan laajennussuunnitelmia. Peso laajentaa palvelusetelitoimintaa 

vammaisten palveluissa, tepa suun terveydenhuollon palveluissa ja shk kotihoidossa. 

Lisäksi skh-osasto asetti vuoden 2014 käyttösuunnitelmissa tavoitteen nostaa palve-

lusetelin osuutta palveluasumisen järjestämistapana 100:lla käyttäjällä. Sosiaalihuol-

lon palvelusetelituotteita on enemmän kuin terveydenhuollon.   

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelusetelitoiminnassa suunnitellaan palvelusetelitoi-

minnan laajentamista vuoden 2015 aikana kolmesta setelistä kuuteen seteliin. Osaston 

vammaistyöhön suunnitellaan vammaisten ja kehitysvammaisten harkinnanvaraisen 

lyhytaikaishoidon järjestäminen palveluseteliä. Toinen uusi seteli mahdollistaisi alle 

65-vuotiaiden omaishoidontuen asiakkaiden lyhytaikaishoidon järjestämisen ja kol-

mas alle 65-vuotiaiden omaishoidon lomituksen kotona tapahtuvan tuntilomituksen. 
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Terveys- ja päihdepalvelut tarjoaa palveluseteliä suun terveydenhuollon palveluihin 

sekä kolonoskopiaa (paksusuolen tähystys). Suun terveydenhuollon palvelusetelin voi 

saada neljään eri palveluun, suun terveydenhuollon kokonaishoitoon, ensiavun jatko-

hoitoon ja hampaan tai hampaassa olevan paikan lohkeaman hoitokokonaisuuteen. 

Lisäksi tarjotaan tutkimuspalveluseteliä, joka mahdollistaa hoitokontaktin käynnis-

tymisen yksityisellä ilman hoitokontaktia kunnan järjestämässä suun terveydenhuol-

lossa samalla ehkäisten hoitojonojen muodostumista. Suun palveluseteleille otetaan 

käyttöön myös toimenpidekohtainen omavastuukatto. Koska asiakas ei saa Kela-

korvausta palvelusetelin omavastuuosuudesta, on asiakkaan maksettavaksi jäävä 

osuus oltava pienempi kuin yksityishammaslääkärin vastaanottokustannuksien oma-

vastuuosuuden ennen Kela-korvausta. Suun terveydenhuollon palvelusetelin toimen-

pidekohtaista arvoa on pienennetty, yksityisen sektorin palvelutuotteen nettokustan-

nusten hinnasta vähennetään 20 % (ennen 10 %). Tämän kustannussäästön arvioidaan 

olevan vuonna 2014 n. 0,3 milj. €. Terveys- ja päihdepalvelut osaston setelit suun 

terveydenhuoltoon ja kolonoskopiaan ovat luonteeltaan sellaisia, joissa muilta osin 

kertaluonteisen palvelun hoitotiedon tulee liikkua kunnan ja yksityisen palveluntarjo-

ajan rajapinnoilla useampaan kertaan, mikä on lisännyt palvelusetelitoiminnan säh-

köistämistarvetta. Suun terveydenhuollolla onkin sopimus IBM:n kanssa palvelutuot-

tajien, hintatietojen ja palvelukoodiston ylläpitämiseksi.   

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva osaston palveluasumisen palvelusetelin osuuden nos-

taminen palveluasumisen järjestämistapana sadan käyttäjän osalta vähentää ostopal-

velun tarvetta 1,5 M€. Skh-osaston palvelusetelitoimina on arvoltaan suurin (5,4 M€), 

mikä johtuu palveluasumisen kustannuksista, mutta myös useista eri seteleistä ja nii-

den käyttöasteesta. Osaston tavoitteena on kehittää palveluseteliä tasavertaisena pal-

velujen järjestämisvaihtoehtona ja saada myös uusia palveluja palvelusetelivaihtoeh-

don piiriin. Arvioitavana on kotihoidon palveluseteli, jonka käyttö alkaisi vuoden 

2015 alusta. Asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia pyritään lisäämään seteleillä. Pal-

veluohjauksen avulla pyritään edistämään palvelusetelin ja omaishoidon tuen käyttöä 

(Sote 2013a, 6-23). Taulukkoon 2 on koostettu tietoa vakiintuneista palveluseteleistä. 
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Taulukko 2. Vakiintuneet palvelusetelit sosiaali- ja terveysvirastossa 2014 vuoden 

alusta  

 
Palveluseteli Osasto/palveluseteleiden arvo 2013 

1. Lapsiperheiden kotipalvelun palve-

lusetelitoiminta PESO 2,8M€ 

2. Vammaispalvelulain mukainen palve-

luasuminen   

3. Vammaisten henkilökohtainen apu   

4. Suun terveydenhuollon palvelut TEPA 3,4M€ 

5. Kolonoskopia Sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 

2014, kustannussäästö: -0,3M€ 

6. Kotihoidossa harkinnan varainen palve-

luseteli siivoukseen SKH 5,4 M€ 

7. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen 

lakisääteiset vapaapäivät 

Ostopalvelutoiminnan siirtäminen 

palvelusetelille vuonna 2014, kus-

tannussäästö: -1,5M€. 8. Yli 65-vuotiaiden palveluasuminen 

9. Alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain 

mukainen palveluasuminen 

10. Vanhusten harkinnanvarainen lyhytai-

kainen hoito 

11. Vanhusten päivätoiminta   

12. Veteraanien avokuntoutus Ei talousarviossa. Raha tulee Valti-

on-konttorista.  

  YHTEENSÄ 11,6 M€ 

              

2.3 Palvelusetelitoimintaa ohjaava lainsäädäntö  

 

Kuntien palvelusetelitoimintaa säätelee kuntien omien strategisten palveluntuotannon 

laajentamisnäkökulmien lisäksi ennen kaikkea voimassa oleva lainsäädäntö, josta 

tärkeimpänä on laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (PSL 2009). Palve-

lusetelilain tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa pal-

velujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palve-

lujen tuottajien yhteistyötä. Laki määrittelee erikseen käsitteet kuten asiakas ja poti-

las, palveluseteli, sekä käsitteet tulosidonnaisuus ja omavastuuosuus. Muilta osin laki 



15 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sisältää kuntia sitouttavia tekijöitä koko 

palveluseteliprosessiin.  

 

Kunnan tulee pitää rekisteriä palveluntuottajiksi sovituista yrityksistä ja tarjota ne 

julkisesti nähtäväksi. Palveluntuottajien edellytyksiä toimia seteliyhteistyössä tulee 

valvoa. Rekisterinpito tulee suorittaa henkilötietolain määrittelemällä tavalla. Asiakas 

ei voi enää anoa Kelan korvausta palvelusetelin omavastuuosuudesta, eikä hakea 

muutosta hänen saamaansa tulosidonnaiseen palveluseteli päätökseen, joka vaikuttaa 

saadun setelin arvoon. Seteleistä ei myöskään myönnetä toimeentulotukea. Vain tu-

losidonnaisista palveluseteleistä annetaan erikseen päätös asiakkaalle. (PSL 4-7 §.)  

 

Kunnan velvollisuuksiin luokitellaan kuuluvaksi asiakkaan tekemän palveluvertailun 

helpottuminen. Lain mukaan asiakasta on neuvottava palvelusetelin arvoon liittyvissä 

asioissa mm. tulosidonnaisuudessa, palvelujen tuottajien hinnoittelussa, omavastuu-

osuuden määräytymisen perusteissa vertailun helpottumiseksi. Lisäksi palveluseteli-

laki märittelee potilastiedon liikkumisesta kuntatoimijan ja yrityksen rajapinnoilla. 

Laki käsittelee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleillä tarjottavista tuot-

teista ja tuottajista, palvelun tuottajien hyväksymisen edellytyksistä, setelin arvon 

määräytymisestä sekä kunnan ja palvelun tuottajan vastuusta. Asiakas saa kieltäytyä 

seteleistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen 

piiriin.  (PSL 6,11§.) 

 

Myös muissa laeissa mainitaan palvelusetelitoiminnasta.  Asiakasmaksua ei peritä 

palvelusetelimallissa, toisin kuin ostopalvelutoiminnassa. Asiakas suorittaa tuottajalle 

omavastuuosuuden, joka ei saa ylittää kunnan tai kuntayhtymän perimää asiakasmak-

sua (LSTA 12 §). Kunnan toiminnan järjestämisvastuuta koskeva laki sitouttaa kun-

taa maksamaan sen hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palve-

lut vain asetettuun setelin arvoon asti ja vain omista kuntalaisistaan. (LSTHV 4.2 §.)  
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Sosiaalihuoltolakia (SHL 3:29 §) on päivitetty palvelusetelitoiminnan osalta, määrit-

telemällä keneltä kunta voi sosiaalihuollon palveluja hankkia. Kunta voi hyväksyä 

vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvat palvelusetelituottajat. Yksityisiä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluntuottajia varten on myös oma velvoittava lainsäädäntönsä. 

Taulukkoon 3 on koostettu palvelusetelitoimintaan vaikuttavia lakeja hyödyntäen 

sähköistä säädöskokoelmaa.  

 

Sosiaali- ja terveysviraston on mahdollisuus saada palveluseteliostoista arvonlisäve-

rolain nojalla laskennallinen 5 %:n palautus edellytyksenä, että kunnalla on sopimus 

palveluntuottajan kanssa (Verohallinto 2002). Palautuksen tekee Kaupunginkanslian 

talous- ja suunnitteluosasto laskujen perusteella ja summat kirjataan eri tileille lasku-

jen käsittelyn ja hyväksynnän yhteydessä. Viraston itse tuottamiin palveluihin ei kuu-

lu alv-veroa, mutta yksityisen sektorin palvelun myyntihintaan se sisältyy. Palautuk-

sen suuruus vastaa yksityiseltä ostettujen terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen, sekä 

sosiaalihuoltopalvelujen hintaan sisältyvää keskimääräistä, ns. piilevää arvonlisäve-

roa. Palautuksena saadaan verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä 

vero (5 %). Ennen alv-uudistusta kunta ei ole saanut tätä veroa palautuksena ja sen oli 

verotuksellisesti kannattavampaa tuottaa palvelut itse. (Verohallinto 2002; Tarkiainen 

2003, 38.) 

Taulukko 3. Palvelusetelitoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä (Finlex 2014) 

Lyhenne

(569/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä                                                        PSL 2009

(926/2011) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta                                                 PSL 2009

(929/2012) Laki tuloverolain muuttamisesta TVL 2012

(1329/2010) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta LSTA 2010

(570/2009)  Asiakasmaksulain 12 §:n muutos 

(1309/2003) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4§:n 

muuttamisesta

LSTHV 2003

(710/1982) Sosiaalihuoltolaki                  SHL 29     

(1310/2003) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta SHL 29A ja B

(922/2011) Yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja

(152/1990) Yksityisestä terveydenhuollon palvelujen tuottaja

VPL 8 3B

VPL 8 3P

VPL 8C

(937/2005) Laki omaishoidon järjestämisestä OHL 4V

(519/1977) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta LKE 2 2P  

AVL 38§        

ALV 130a §

Palvelusetelitoimintaa määrittelevä lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista(380/1987) 

(1457/2001) Arvonlisäverolaki
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2.4 Palvelusetelien arvon määräytyminen 

 

Palvelusetelilaki ohjaa kunnan oman toiminnan kustannuksista ja ostopalvelukustan-

nuksista, sekä asiakkaan omavastuuosuudesta. Palvelusetelin arvon tulee olla asiak-

kaan kannalta kohtuullinen. Lainsäädännön lisäksi asiakkaalle annettavan setelin arvo 

määräytyy myös kunnan palvelujen tuottamisen omakustannehinnan, ostopalvelun 

kustannuksien mutta myös yksityisten kilpailijoiden kautta. Pääkaupunkiseudulla 

yksityisten palveluntuottajien runsaus ja tarjonta luo markkinoilla aitoa kilpailuase-

telmaa, mikä mahdollistaa asiakkaan kannalta positiivisen hinnoittelun palvelutuot-

teissa. Asiakas voi kilpailuttaa omakustannusosuuttaan palveluntarjoajilla.  

 

Taulukko 4. Palveluseteleiden arvot 

Palvelutarpeen mukaan 

Henkilökohtainen apu Ei omavastuuta, rajattu tuntimäärä käytöllä. Setelin 

arvo määräytyy hoidon kuormittavuuden mukaan. 

Tuntimäärä määritellään yksilöllisessä palvelusuun-

nitelmassa. 

Vammaispalvelulain mukainen palve-

luasuminen 

Ei omavastuuta saadusta palvelusta. Asiakas maksaa 

itse asunnon vuokran ja jokapäiväiseen elämäänsä 

liittyvät kustannukset. Kunta arvioi palvelutarpeen ja 

setelin arvo muodostuu asiakkaan palvelutarpeen 

mukaan sellaisesti, että palveluasumiseen kuuluvat 

erityspalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.  

Tulosidonnaisia 

Alle 65vuotiaiden sosiaalihuoltolain 

mukainen palveluseteliasuminen  

Tuloluokat 

Yli 65-vuotiaiden/vanhusten palvelu-

asumisen palveluseteli 

Nettotuloluokat (setelin arvo 200 €-2700 €/kk) 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu  Tuloluokat tai 24 €/h. Pidempiaikaiselle lapsiperhei-

den kotipalvelun palvelusetelille on asetettu tuloluo-

kat. 

Kiinteällä arvolla 

Omaishoidon tuen lakisääteinen va-

paa 

123,70 €/vrk, josta omavastuu 11,30€/vrk 

Vanhusten päivätoiminta 50 €/pvä tai 60 €/pvä sis. kuljetuksen 

Kolonoskopia 390 €/seteli/tutkimus 

Suun terveydenhuolto Tuotteistettu monta eri toimenpidettä, myönnetyn 

setelin arvo ja omavastuuosuus vaihtelee. 
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Helsingin sosiaali- ja terveysviraston asiakkaille myönnettävien seteleiden arvoa voi 

tarkastella kolmessa erilailla määräytyvässä ryhmässä. Seteli voidaan myöntää palve-

lutarpeen mukaan, tulosidonnaisesti tai kiinteällä arvolla, kuten taulukossa 4 on esi-

tetty. Vammaistyön henkilökohtaisen avun, sekä palveluasumisen palvelusetelit edus-

tavat enemmänkin maksusitoumusta tai ostopalvelua, sillä vammaispalvelulain mu-

kaan omavastuuosuutta niissä ei ole. Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumi-

sessa asiakas maksaa vuokran ja muut päivittäiset kulut mutta ei maksa saadusta pal-

velusta. Kunta kartoittaa palveluntarpeen, hoitoisuuden ja maksaa asiakkaan valitse-

malle palveluntuottajalle näistä asiakkaalle annettavista palveluista. 

 

2.6 Perinteinen ja markkinasuuntautunut palvelutuotanto 

Kunnat tai kuntien yhteistoiminta-alueet vastaavat palvelujen järjestämisestä ja hoi-

tamisesta, joko tuottamalla ne itse tai ostamalla ulkopuoliselta tuottajalta. Kuntalaki 

(365/1995) velvoittaa kuntia vastaamaan verovaroin rahoitettujen palvelujen asian-

mukaisuudesta ja laadusta, riippumatta palvelujen tuotantotavasta, eikä vuoden 2015 

aikana uudistuva kuntalaki muuta edellä mainittua.  

Toimintojen ulkoistamien, sisäisten markkinoiden luominen ja tuottajakeskeisistä 

malleista siirtyminen asiakaslähtöisiin malleihin lisääntyi julkishallinnossa 80-luvulla 

ja sai nimen new public management, puhuttiin uudesta julkisjohtamistavasta. Tulos-

johtamisnäkökulmat, tehokkuustavoitteet sekä palvelujen mittaamisen tarve lisään-

tyivät (Näsi 2011, 104; Kolehmainen 2007, 11.)  Nykyään tuloksellisuutta korostavan 

mallin ei voida enää ajatella olevan uusi, vaan puhutaan yleisesti markkinasuuntautu-

neista malleista, joissa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan järjestää erilaisil-

la vaihtoehtoisilla tuotantotavoilla.  

Erilaisten palveluntuotantotapojen vertailua kutsutaan yritysmaailmassa make-or-buy-

päätöksenteoksi. Kunta-alalla samaa oman ja ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteis-

työssä tuotettua tai ulkoistettua palvelutuotannon yhdistelmää kutsutaan tilaaja-

tuottajamalliksi (Kolehmainen 2007, 18-19). Tilaaja voi olla kunta, kuntayhtymä, 
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eritysvastuualue tai sairaanhoitopiiri. Tilaaja-tuottaja mallia sovelletaan kunnan ul-

koisten toimijoiden kanssa, mutta myös hallinnon ja oman tuotannon sisällä. Puhu-

taan avoimesta ja suljetusta tilaaja-tuottaja mallista. Avoin tilaajatuottajamalli hyö-

dyntää vaihtoehtoja tuotantotehtävien ulkoistamisessa, ovat ne sitten perus- tai tuki-

tehtäviä (laitoshuollon ulkoistus). Suljetulla tilaaja-tuottajamallilla luodaan organisaa-

tion näennäismarkkinat, joissa hallinnolliset yksiköt on jaettu keskenään tilaajiin ja 

tuottajiin. Suljetun tilaaja-tuottajamallin avulla tuotetaan tukipalveluja ja kohdistetaan 

erilasia sisäisiä kustannuksia (mm. tilat, atk).   

 

Kunta voi yrittää kehittää palvelutarjontaansa monella tavalla, jotka voidaan jaotella 

perinteisiin kuntayhteistyömalleihin tai markkinoita hyödyntäviin malleihin. Tuotan-

tomallien luokittelu ei ole toisiaan poissulkevaa, vaan palvelutarjonnan erilaisuuden 

vuoksi kaikkia tuotantomalleja saatetaan käyttää ja kehittää eteenpäin. Edes jako pe-

rinteisen ja markkinoita hyödyntävän tuotannon raja ei ole selkeä, sillä kunnat voivat 

kilpailuttaa omia liikelaitoksiaan puhtaasti yksityisten yritysten kanssa. Tilaaja-

tuottajamallissa tuottajasta päättää lopulta aina kunta yksin.  Palveluetelin tarjoami-

nen ei ole tilaaja-tuottajamallin mukaista, sillä palveluseteli on kolmen osapuolen 

välinen sopimus, jossa palvelun tuottajan valitsee viime kädessä asiakas. (Räty et al. 

2004, 3-4.) Kuvassa 3 näkyy palvelusetelitoiminnan sijoittaminen palvelutuotannon 

vaihtoehtoisten mallien joukkoon. 

 

Sosiaali- ja terveysviraston strateginen kehittäminen vaikuttaa etenevän palveluseteli-

toiminnan laajentumiseen lähitulevaisuudessa, mikä lisää orientaatiotilan siirtymistä 

markkinasuuntautuneeseen malliin. Markkinasuuntautuneet mallit luovat painetta 

kustannuslaskennalle, ja erilaisia edullisuusvertailuja toivotaan enemmän.  
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Kuva 3. Palvelusetelitoiminta osana markkinasuuntautunutta palveluntuotantomallia 

 

Sosiaali- ja terveysvirasto ylläpitää ja kehittää sidosryhmäyhteistyötään, sillä oman 

palvelutuotannon ohella tarvitaan myös muuta ammattilaisverkostoa. Tällä verkostol-

la on sosiaali- ja terveysviraston oman palvelutuotannon rinnalla asiakasrajapintoja 

lisäävä puskurivaikutus. Verkostomainen malli myös tukee omaa palvelutuotantoa. 

Perinteisen ja markkinasuuntautuneiden palvelutuotantomuotojen ohelle muodostuu 

ns. laajennettu arvoverkosto (value network). Arvoverkko toimii synergisesti tärkei-

den eri toimijoiden kesken, ja sitä voidaan kutsua monella termillä. Yleistäen voidaan 

puhua verkostoitumisesta, monitoimijamallista, sidosryhmistä, tai vaikka toimijaver-

koston kehittämisestä. Palvelutuotannon verkostoitumista voi myös tarkastella ei ta-

soilla. Tällaisia tasoja edustavat oman organisaation sisäiset moniammatilliset ver-

kostot, kuntaorganisaation poliittis-hallinnolliset verkostot, tuottajaorganisaatioiden 

väliset verkostot sekä tilaaja- ja tuottajaorganisaatioiden väliset verkostot (Jalonen et 

al. 2011, 118.) Perinteisesti arvon käsite koetaan sosiaali- ja terveysalalla aineetto-

maksi, yritysmaailmassa sillä on usein monetaarinen näkökulma.   

 

Michael Porterin (1985) yritysmaailmaan lanseerattu arvoketjuajattelu (value chain) 

tarkoittaa yrityksen tai organisaation sisäisten perus- ja tukitoimintojen muodostamaa 

tuotteen tai palvelun prosessia, jossa arvoketjujen eri vaiheet luovat lisäarvoa 

asiakkaalle, mutta myös nostavat tuotetun palvelun arvoa. Porterin mallin mukaan 

Perinteinen julkinen 
palvelutuotanto

Markkinoita hyödyntävät  
järjestelmät

Näennäismarkkinat 
ja sopimustuotanto

Palvelusetelit
Tilaaja-

tuottajamalli
Kuntien 
välinen

yhteistyö

Kunnan oma 
tuotanto

Markkinamuotoinen 
tilaaja-tuottajamalli

- yksituiset tuottajat
- julkiset tilaajat

Julkinen ja 
yksityinen

yhteistyö
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arvoketju etenee tuotantoprosessin mukaisesti. Arvoketjukäsite on sittemmin 

yritysmaailmassa laajentunut käsittelemään verkostoja. Arvoverkostorakenteita vaali-

taan kestävän kilpailukyvyn ja yrityksen arvoluomisen kannalta.  Arvoverkosto voi-

daan määritellä suhteiden verkostoksi, joka luo sekä aineellista että aineetonta arvoa 

yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden välisen monimutkaisen dynaamisen vaih-

dannan kautta. (Allee 2000, 2-5; Porter & Kramer 2011, 2-10.) 

 

Kuvassa 4 esitellään Helsingin sosiaali- ja terveysviraston arvoverkko oman palvelu-

tuotannon, strategisten kumppanien, sopimustuottajien, kolmannen sektorin, ostopal-

velutoiminnan ja muiden sidosryhmien ympärillä, jossa palvelusetelitoiminta edustaa 

markkinasuuntautunutta palveluntuotantomallia                  

 

 

Kuva 4. Palvelusetelitoiminta sosiaali- ja terveysviraston arvoverkossa 
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2.7 Taloudelliset näkökulmat toiminnan kehittämisessä ja osana ostopalvelua 

 

Palvelusetelitoiminta kuuluu sote-virastossa hallinnollisesti hankintayksikölle ja se on 

ostopalvelutoimintaan rinnastettavaa palvelua, vastaavasti palvelusetelitoiminnan 

suunnittelu, asiakasohjaus sekä setelien myöntäminen ja kehittäminen kuulu sub-

stanssille. Sen käyttöönotto perustuu strategisiin linjauksiin, edellyttäen palveluseteli-

toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, joten palveluseteleille on asetettu 

omat budjettinsa.  

 

Palvelujen ulkoistamisprosessiin liittyviä kuluja kutsutaan transaktiokustannuksiksi, 

sillä ne eivät kuulu suoriin palvelun tuottamiskuluihin. Oman toiminnan ulkopuolelta 

tuotettu palvelu ja itse tuotettu palvelu ovat kunnalle vaihtoehtoisia järjestelmiä joissa 

myös kustannukset muodostuvat eri tavoin (Jones 2004, 85). Transaktiokustannusten 

merkitys on kasvanut tuotantoketjujen ja organisaatioiden eri prosessien muututtua 

moniulotteisemmiksi. Kun puhutaan ulkoistamisesta, transaktiokustannuksia on pää-

asiassa kahta tyyppiä: sopivan toimittajan etsimisestä (kilpailutuksesta) ja sopimus-

neuvotteluista aiheutuvat kustannukset sekä ulkoistetun toiminnon hallinnoimisesta 

aiheutuvat kulut. (Barthélemy 2003, 93.) Päätöksentekoa varten tarvitaan eri vaihto-

ehtojen kustannusdataa, jota ei ole aina saatavilla. Ulkoisten sidosryhmien antama 

tieto ei ole absoluuttista, eivätkä toisaalta organisaation omat kustannuksetkaan ole 

aina tarkasti selvillä tai kustannuksien vertailtavuus heikkenee laskennan eroavai-

suuksien vuoksi.  

 

Palvelusetelitoiminnalla on hyötyjä ja haittoja, joita voidaan analysoida kunnan, asi-

akkaan ja palveluntuottaja näkökulmista. Palvelusetelin rahoittaja on kunta, mutta 

palvelukokonaisuuden rahoittaa kunta ja asiakas yhdessä, sillä palveluseteleihin jää 

asiakkaan maksettava omavastuuosuus. Palveluseteli sopii ostopalvelumuotona pal-

veluihin, joissa kysynnän ja tarjonnan suhde on sopiva pitämään palvelujen laadun ja 

hintatason kohtuullisina. (Mikkola 2003, 13-16.) Hyvä tasapainotilanne kysynnän ja 

tarjonnan välillä hyödyttää eniten palvelusetelikokonaisuuden rahoittajia, kuntaa ja 
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asiakasta. Isoissa kunnissa palvelun tarjoajien tilanne on hyvä, mutta pienempien 

kuntien arkailu setelitoiminnan kehittämiselle pohjautuu siihen, ettei paikkakunnalla 

ole palveluja tuottavia yrityksiä tarpeeksi. Taulukossa 5 kuvattu, mitä hyötyjä ja hait-

toja palvelusetelin tarjoaminen ja käyttö sisältää kunnan näkökulmasta.  

 

Taulukko 5. Palvelusetelin hyödyt ja haitat kunnalle  

Kunta palvelusetelin tarjoajana 

H
y

ö
d

y
t  kuntatalouden strateginen ohjausväline 

 sujuva palvelujen laajennus ja supistaminen hallintokunnan tarpeen mukaan 

 kilpailuttamisen välttäminen 

 laajentuva palvelusetelin käyttö vie eteenpäin omien palvelujen tuotteistamista 

 lisää kuntalaisten valinnanvapautta 

 voi ehkäistä liiallista keskittymistä vain muutamiin suuriin toimijoihin 

 yritysyhteistyössä olevien palvelun tarjoajien on ylläpidettävä laatulupausta 

koko ajan, ei vain kilpailutuksen ajan 

 voi lisätä palvelujen kustannustehokkuutta ja – vaikuttavuutta 

 voi lisätä palvelujen saatavuutta/tarjontaa 

H
a
it

a
t  uusia asiakkaita ja kustannuksia aiemmin itse maksaneista asiakkaista 

 käynnistämisen työläys (mm. palvelusetelin arvon määrittäminen tulosidonnai-

sissa palveluissa) 

 kustannusvaikutusten arviointi hankalaa 

 yritysten hinnat voivat nousta kasvavan kilpailun vuoksi 

 tarvitsee erilaisia hallinnollisia resursseja kuin perusprosessit (mm. tietojärjes-

telmät, tiedottaminen, käsittely) 

 huoli asiakkaiden eriarvoisuuden kasvamisesta (mm. setelin omavastuuosuus, 

asiakkaiden heterogeeninen kompetenssi palveluiden piirissä) 

 kilpailun vääristyminen jos palvelujen tarjoajia liian vähän 

 voi lisätä hallinnollisia kustannuksia (uusi järjestelmä luodaan entisen tuotanto- 

ja rahoitusmallin rinnalle) 

(Mikkola 2003, 26; Kuusinen-James 2012, 82) 

 

Taloudellisia hyötyjä ovat kilpailuttamisen välttäminen ja mahdollinen palvelujen 

kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus. Taloudellisia haittoja ovat vastaavasti erilaisten 

hallinnollisten resurssien tarve, sekä toisaalta yleisesti kustannusvaikutusten arvioin-

nin hankaluus. Näin ollen kustannusvaikutukset luokitellaan sekä hyödyiksi että hai-

toiksi.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän kuntakyselyn (Volk & Laukkanen 2007, 24) 

mukaan merkittävimmät syyt kuntien palvelusetelin käytölle tai sen suunnittelulle 

ovat kasvava palvelujen tarve (71 % vastaajista), palvelujen monipuolisempi tarjoa-

minen (51 % vastaajista) ja yrittäjyyden edistämisen kunnissa (40 % vastaajista).  

Nämä syyt olivat samoja, joilla hallitus on perustellut palvelusetelilainsäädäntöä ai-

emmin. Kuntien omat kustannus- ja taloushallinnan näkökulmat tulivat vasta sijoilla 

seitsemän ja kymmenen, saaden nimikkeet kustannusten säästäminen (19 % vastaajis-

ta) ja ostopalvelujen vähentäminen tai niiden kasvun hillitsemien (4 % vastaajista). 

Myös muihin tekijöihin kuten palvelutilanteiden ruuhkahuipusta selviämiseen, asia-

kasmielipiteen kuuluvuuteen, kunnan oman palvelutuotannon kasvun hillitsemiseen 

ja laadukkaampaan palveluun ajateltiin palvelusetelitoiminnan lisäävän hyötyjä. 

(Volk & Laukkanen 2007, 24.) Ottaen huomioon, etteivät taloudelliset näkökulmat 

ole kärkisijoilla palvelusetelitoiminnan kehittämisessä on ymmärrettävää, ettei kan-

sallisia palvelusetelin käytön kustannusvaikuttavuus tai säästötutkimuksia ole tehty.  

 

2.7.1 Palvelujen tuotteistamisesta edullisuusvertailuun 

 

Palvelutuotannon edullisuusvertailujen ja päätöksenteon lähtökohtana eri tuotanto-

mallien välillä on palvelujen tai palvelukokonaisuuksien hinnoittelu, eli tuotteistus. 

Yksinkertaisimmillaan palvelujen tuotteistaminen vaatii suorite- ja kustannustietoa, 

sekä tavoitetilan määrittelyn. Tuotteistuksen vaiheet etenevät seuraavasti:  

 

Tuotteiden kuvaaminen ja tavoitetilan valinta > Palvelusuoritteiden mittaami-

nen ja suoriteyksikön valinta > Kustannuslaskenta > Hinnoittelu (liite 2.) > 

Edullisuus- ja vertailulaskelmat > Päätöksenteko 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotteistamisen vaiheena oleva hinnoittelu voi tapahtua 

usealla eri tavalla. Suomessa käytettyjä palvelutuotteiden erilaisia hinnoittelumalleja 

on koottu liitteeseen 2.  Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelutuotteet on hin-

noiteltu käyttäen omakustannusperiaatetta, joka on yleisin kunnallisen palvelutoimin-

nan hinnoittelumuoto.  
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Palvelutuote voi olla suppea (yksittäinen toimenpide) tai pitkäkestoinen palveluketju, 

joka koostuu useammasta suoritteesta. Palvelutuotteet ovat aineettomia, ne käytetään 

samalla kun ne tuotetaan, eikä niitä voida varastoida. Aineettomuus luo abstraktivi-

suutta (Grönroos 2009, 77).  Tuotteistaminen tähtää palvelutuotannon hallintaan ja 

siihen, että palveluiden kustannuksia, laatua ja tuloksia voidaan arvioida. Tuotteille 

määritellään sisältö, käyttötarkoitus, laatukriteerit, mittayksikkö ja hinta. Tuotteista-

minen etenee kun palvelutoimintaa päästään mittaamaan, mikä edellyttää suoritetieto-

jen kirjaamista hoito- ja palveluyksiköissä. Tuotteistamista ei kannata tehdä laajoille 

palvelukokonaisuuksille, jotta se tukee päätöksentekoa eikä päädytä kustannuslas-

kennan laajuusongelmiin. (Tyni 2012; Savolainen 2012.) Tuotteistamisella pyritään-

kin palvelun rajaamiseen ja käsitteellistämiseen sellaiseen konkreettiseen muotoon, 

että ostaja ja myyjä pystyvät keskustelemaan samasta asiasta ja edullisuusvertailun 

tekeminen mahdollistuu mittayksiköiden ollessa yhdenmukaiset. Tuotteistaminen 

vähentää samalla myös hankinnan transaktiokustannuksia (Paunio 2003, 36). Tuot-

teistaminen on myös osa laadun hallintaa ja asiakaspalvelujen kehittämistä. Laadukas 

ja joustava palvelu mahdollistuvat kun palvelukokonaisuuksien rajapinnat on tunnis-

tettu ja palveluprosessin hukkavaiheita vähennetty (THL 2014).  

 

Palvelusetelituotannon ja oman tuotannon välinen vertailu on vaikeaa, jos oma palve-

lutuotanto on tuotteistamatta, ja palvelujen yksikkökustannushintoja ei tiedetä, joten 

palvelusetelitoiminnan on arveltu lisäävät kunnissa tuotteistamista. Palvelujen ja nii-

den kustannuksien rajaaminen luo paremmat edellytykset myös palveluprosessien 

kehittämiseen. (Tyni 2012.) 

 

Sosiaali- ja terveysviraston tilastopalvelun mukaan sosiaalihuollon palveluilla on 

enemmän erilaisia suoritteita mittaavia yksiköitä. Taulukossa 6 on esitelty sosiaali-

huollon ja terveydenhuollon palvelusuoritteiden erilaiset yksiköt. Sosiaali- ja terveys-

viraston tietohuolto- ja tilastointipalvelun mukaan suoriteyksikköjä on 16 kpl. Tau-

lukkoon otetaan myös kohta 17, ei suoritetta, sillä se on yleisesti käytössä suoritelis-

toilla. Vastaavasti terveydenhuollon palveluissa on suoriteyksikköjä vähemmän; 
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käynnit hoitopäivät, sekä muu hoitoasiointi. Osa näistä voisi olla yhdistettävissä ja 

yksinkertaistettavissa tuotteistuksen edetessä.  

Taulukko 6. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon suoritenimikkeet 

(Tilastoportaali 2014) 

 

2.7.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen erot ja vaikutukset palveluseteleihin  

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelituotteet eroavat luonteeltaan. Pal-

velun luonne vaikuttaa sen soveltuvuuteen ostopalvelutoiminnaksi ja palvelusetelillä 

hankitavaksi palveluiksi. Palvelusetelin käyttöönotto tapahtuu parhaiten palveluissa, 

joiden palveluprosessi on riittävän yksinkertainen ja tuotteistettavissa (Volk & Lauk-

kanen 2007, 19).  

 

Terveydenhuollon palvelusetelit ovat enemmän kertaluonteisia, kun taas sosiaalihuol-

lon seteleillä hankittu palvelu edustaa pidempiaikaisempaa asiakassuhdetta. Kerta-

luonteisuus edellyttää tiiviimpää tietojen välittymistä yksityisen palvelun ja kunnan 

potilastietojärjestelmän välillä. Tiedon intensiivinen liikkuminen myös asiakas-, hoi-

to- ja rekisteritiedoissa vaatii suhteessa enemmän henkilöstöresurssia terveyspalvelu-

jen palvelusetelituotannossa. Sosiaalihuollon palvelusetelillä hankittu palveluasumi-

nen ei tarvitse vastaavaa jatkuvaa tietoliikennettä. Asiakkaan siirtyessä palveluasumi-

1 asiakaskäynti 10 neuvonta

2 asumisvuorokausi 11 perheneuvola-käynti

3 hoitopäivä 12 perheneuvola-suorite

4 hoitovuorokausi 13 puhelinkontakti

5 kirjallinen hakemus/päätös 14 suorite

6 15 työpäivä

7 16 yhdensuuntainen matka

8 17 (ei suoritetta)

9 leiripäivä

1 2 hoitopäivä

3 muu asiointi (esim. sähköinen asiointi tai puhelu)

käynti 

kontakti

käyttökerta

käynti 

Sosiaalihuollon suoriteyksiköt/palvelutyypit

Terveydenhuollon suoriteyksiköt /palvelutyyppit 
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sen piiriin, on muutto pysyvä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelusetelit eroavat 

siten, että terveydenhuollon seteliä käyttävät asiakkaat ovat enemmän työikäisiä, kun 

taas sosiaalihuollon palveluseteliasiakkaissa on enemmän ikäihmisiä. (Kuusinen-

James 2012,100.) 

 

Palveluntuottajien yrittäjäprofiileissa on myös eroavaisuuksia. Terveydenhuoltopal-

veluissa yrittäjien tulo markkinoille on huomattavasti monimutkaisempaa, verrattuna 

sosiaalipalveluihin. Terveydenhuollossa tarvitaan usein pitemmälle vietyä erityis-

osaamista, erityisiä teknisiä apuvälineitä ja korkeasti koulutettua työvoimaa. Sairaus-

tilanteessa muodostuva hoitoketju koostuu useista eri vaiheista sekä sairaalassa että 

sen ulkopuolella. Hoitoketjun yhteen osaan annettu palveluseteli ei saa vaikeuttaa 

saumatonta hoitoketjua kunnan tai yksityisen palvelun tuottajan puolella. Palvelun-

tuottajan näkökulmasta sairaalahoitoon liittyy myös suurempia riskejä (uusintaleik-

kaukset, komplikaatiot) verrattuna sosiaalipalveluihin. Rahoitusvastuu riskialttiim-

malla toiminnolla tulee voida sopia etukäteen. (Mikkola 2003, 35.) Terveydenhuollon 

palvelusetelituottajat ovat helpommin suurempia osakeyhtiöitä, kuten sosiaali- ja ter-

veysviraston terveyspalvelujen puolelle kuuluvissa kolonoskopia tuottajissa (Suomen 

terveystalo Oy, Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Aava Oy). Suun palvelusetelituottaji-

en laskentatapa on erilainen, sillä kaikki hammaslääkärit lasketaan setelituottajiksi. 

Yhtiömuodot ja volyymit vaihtelevat suun terveydenhuollossa yksitoimipaikkaisista 

itsenäisistä ammatinharjoittajista konserniin kuuluviin yrityksiin (Plusterveys) tai 

pörssilistautuneisiin (Oral Hammaslääkärit Oyj) osakeyhtiöihin. Sosiaalipalvelujen 

palvelusetelituottajat ovat kuntavertailun mukaan pienempiä yrityksiä. Sosiaalipalve-

lujen tuottajista 54 % toimi alle 50 000€ liikevaihdolla (Volk & Laukkanen 2007, 

53). Toisaalta on helppo ennustaa näiden toimijoiden lisääntyneen vuoden 2005 kun-

tavertailusta, sillä palvelusetelitoiminta on yleistynyt tämän jälkeen ja myös sosiaali- 

ja terveysministeriön tavoitteena on ollut kannustaa sosiaalihuollon pienyrittäjiä pal-

velusetelitoimintaan (STM 2014c).  
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Palvelusetelin soveltuvuus sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluihin riippuu ensisijai-

sesti siitä, millaisissa palveluissa sitä käytettäisiin ja millainen palvelun luonne on. 

Toiminnan edullisuusvertailun mahdollistuminen taas vastaavasti siitä, kuinka palve-

lu on tuotteistettu ja kustannuslaskenta suoritettu. Edellä mainitut tekijät tulisi ottaa 

huomioon myös setelitoiminnan laajentumisvaihtoehtoja harkittaessa. 
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3 HALLINNOLLISTEN KUSTANNUKSIEN MITTAAMINEN 

 

3.1 Laskentatoimen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysvirastossa 

 

Kustannuslaskennan menetelmät ovat osa sisäistä laskentatoimea, jonka 

tarkastelunäkökulmat pyrkivät tukemaan organisaation päätöksentekoa ja johtamista. 

Ulkoisessa laskentatoimessa painottuvat enemmän rahoittajien intressit, jolloin 

laskelmat pyrkivät tuottamaan toimialakohtaista ja vertailukelpoista materiaalia muun 

muassa toiminnan laajuuden ja tuloksellisuuden osalta (Baker 1998, 1). Ulkoinen 

laskentatoimen raportointi on rajatumpaa ja säädellympää kuin sisäinen laskentatoi-

mi. 

 

Kuntataloudessa kirjanpitolain (1336/1997) lisäksi tilinpäätösten ja toimintakerto-

musten sisältöä säätelee kuntalaki (365/1995). Yritysmaailmassa tilinpäätöstietojen 

vertailtavuutta lisää kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Re-

porting Standards) käyttö. Sisäinen laskentatoimi on kuntataloudessa ja yrityksissä 

vapaampaa, sisältäen vaihtoehtoisia laskenta- ja raportointitapoja. Organisaatiossa 

voidaan kehittää sisäisiä laskentamenetelmiä ja raportointia palvelemaan paremmin 

toiminnan tarpeita ja johtamista.  Sisäisen laskentatoimen laskelmia kuntataloudessa 

edustavat muun muassa erilaiset talouden ennusteseurannat ja toiminnan edullisuus- 

tai vaihtoehtolaskelmat. Ulkoista laskentatoimea vastaavasti toiminalliset tilinpäätök-

set ja kuntavertailut.  

 

Sisäisen laskentatoimen menetelmät kehittyvät omana tieteenalana hitaasti. Uusim-

mat laskentatoimen menetelmät, kuten myöhemmin esiteltävä toimintolaskenta on 

saanut alkunsa jo 80-luvulla ja sen jälkeen kehittynyt aikaperusteinen toimintolasken-

ta 2000-luvulla. Menetelmät kuitenkin muokkaantuvat ajanmukaisesti ja markkina-

voimia myötäillen. Liiketoiminnan nopeutuva syklisyys, kilpailu ja kannattavuus ovat 

olleet omiaan kehittämään myös kustannuslaskennan menetelmiä. Näitä on mahdolli-

suuksien mukaan omaksuttu myös kuntatalouteen. Yhteistä uusilla ja perinteisillä 
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menetelmillä on kuitenkin laskentatoimen perusongelmat, joiden ratkaisemiseksi 

yleisiä periaatteita on vähän. Yritykset ja organisaatiot joutuvatkin ratkaisemaan las-

kentatoimen laajuus-, arvostus-, kohdistus- ja mittaamisongelmista oleellisimmat ja 

laatimaan ratkaisuja tapauskohtaisesti. (Pellinen 2006, 53; Näsi 2011, 107.)  

 

Laajuusongelma muodostuu jouduttaessa valitsemaan, mitä kustannuseriä sisällyte-

tään laskelmiin. Kustannuksia kertyy esimerkiksi palvelutuotteelle palveluprosessin 

elinkaareen monessa vaiheessa mutta näiden kaikkien huomioiminen laskelmissa ei 

välttämättä tue laskelman käyttökelpoisuutta tai kustannukset on hankalasti määritel-

tävissä.  Mittaamisongelma haastaa laskentatoimen rekisteröintiä, tosin sanoen mit-

taustekniikkaa, joilla suoritteita tai tuotantotekijöitä muutetaan numeeriseen muotoon. 

Mittayksikön tulisi olla ymmärrettävä, pysyvä, tarkka ja relevantti. Palvelutuotannos-

sa mittaamisongelma saattaa muodostua esimerkiksi koetun laadun tai vaikuttavuu-

den mittaamisena, jossa mittayksikkö on abstraktimpi eikä monetaariseen muotoon 

helposti muutettavissa. Teollisuudessa laskentatoimen mittaamisongelman esimerk-

kinä käytetään usein tuotantotekijän, kuten koneen kulumisen mittaamishaastetta. 

Arvostusongelma liittyy arvonmääritykseen ja varsinkin yksikkökustannusten selvit-

tämiseen esimerkiksi poistojen ja käyttöomaisuuden huomioinnin suhteen. Kohdis-

tamisen ongelma voi muodostua, kun yleisiä kustannuksia jaetaan eri osastojen kes-

ken organisaatiossa, kuten kustannusten vyörytyksissä. Toisaalta kohdistamishaaste 

tai oikeastaan jaksottamishaaste muodostuu kun tavoitteena on kustannusten kohdis-

taminen tietylle ajanjaksolle, kuten esimerkiksi pitkäaikaisten tuotantotekijöiden (ra-

kennukset ja koneet) kohdalla. Laskentakohde voi siis olla selkeästi rajattu ja konk-

reettinen (kiinteät ja välittömät kulut) tai vaikeammin rajattava ja abstrakti (muuttuvat 

ja välilliset kustannukset). (Näsi 2011, 107-109; Vehmanen & Koskinen 1997, 22; 

Pellinen 2006; 55-57.) 

 

Kuntien kannuste kustannuslaskennan kehittämiseen ei ole ollut samanlaista kuin 

yrityksissä. Yritysten moniulotteisemmat rahoitus- ja tulonjakoprosessit kannustavat 

pääoma- ja kassavirtalaskelmiin, siinä missä kuntatalouden rahoitusprosessi ohjaa 
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laskentaa enemmän vaihtoehtois- ja säästölaskelmien tekoon. Tuotantoprosessien 

menestyskriteerinä yrityksissä on kannattavuus, joka euromääräisiin laskelmiin. Vas-

taavasti tuotantoprosessin onnistumista sosiaali- ja terveystoimessa arvottaa tervey-

den ja hyvinvoinnin nousu. Pyrkimyksenä on hyvinvoinnin kustannusvaikuttavuus-

suhteen nostaminen niin, että budjetoidulla määrärahalla saadaan mahdollisimman 

paljon hyvinvointia tuotetuksi (Kangasharju 2008, s.17).  Sosiaali- ja terveysviraston 

lakisääteistä tuotevalikoimaa ei voi myöskään optimoida tai laskea asiakaskannatta-

vuuksia, mikä vähentää sisäisen laskentatoimen menetelmien tarvetta.   

 

Tuotantoprosessien hioutuminen kustannustehokkaiksi, suorituskyvyn mittaaminen, 

budjetointi, investointilaskelmat, raportointi sekä laskentajärjestelmien kehittäminen 

ovat kuitenkin tärkeitä kaikille organisaatiolle. Lakisääteisen toiminnan tulee olla 

kestävällä pohjalla myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Kuntataloudessa tullaankin 

tarvitsemaan kustannuslaskennan kehittymistä monestakin syystä. Markkinaorientaa-

tio lisää tuotteistusta, jossa palvelutuotteille pyritään hinnoittelemaan, voimavarojen 

resursointi korostuu entisestään, toiminnan johtaminen siirtyy rakenteista prosessei-

hin ja prosessiajatteluun, sekä funktionaalisuudesta ja hierarkkisuudesta enemmän 

kumppanuuteen.  Lisäksi jatkuvat rakenteelliset uudistukset ja mittaamisen tarve li-

säävät erilaisen kustannuslaskelmien kehittämistarvetta. (Tammi 2006, 42-51.) 

 

Tuotteistamisen yhtenä haasteena sosiaali- ja terveystoimessa on se, että on aina hel-

pompaa määritellä osaston tai yksikön kokonaiskustannuksia kuin tietyn palvelun 

kustannus, kuten esimerkiksi laboratoriokokeen tai sosiaaliohjauksen hinta. Palvelu-

tuotteen kaikkien kustannusten allokoiminen edellä esiteltyjen laskentatoimen perus-

ongelmien kanssa on vaikeaa, mutta samalla myös yksi tärkeimmistä kustannusjoh-

tamistehtävistä (Baker 1998, 36).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja, jotka muodostavat asiakkaan saaman  

lopputuotteen on lukuisia, ja ne ovat moniulotteisia, joten tarkemman laskennan 

rajaaminen yhteen palveluketjuun ja sen toimintoihin ei olisi riittävää.  Yhtenä 
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menetelmänä on pareto-optimointi, jota käytetään toisinaan perusteluna sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannusanalyyseissä (Pirttilä 2014, 26), mutta myös yritysmaail-

man asiakaskannattavuusanalyyseissä (Han et al. 2012, 3964). Pareto-säännön 

mukaaan pieni osa syistä johtaa valtaosaan seurauksista, joka kustannuslaskennassa 

tarkoittaa, että tietyt toiminnot kerryttävät myös suuren osan kustannuksista. Run-

saasta palvelutarjoomasta kannattaakin valita tarkempaan kustannuslaskentaan aina-

kin volyymituotteet. Tarkempi kustannusanalyysi voi kohdistua myös johonkin kehit-

tyvään ja laajentuvaan toimintoon.  

 

3.2 Kustannusten luokittelu ja kertyminen 

 

Kustannuslaskenta edellyttää ymmärrystä laskentatoimen käsitteistä.  Kustannuksia 

luokitellaan kahteen pääluokkaan, kiinteisiin (fixed costs, FC) ja muuttuviin kustan-

nuksiin (variable costs, VC), sekä välittömiin (direct costs) ja välillisiin kustannuksiin 

(indirect costs). Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän ja toiminta-asteen 

mukaan ja niitä kutsutaan siksi myös kapasiteettikustannuksiksi. Kiinteitä kustannuk-

sia ovat muun muassa kiinteistön vuokrakustannukset, sähkö- ja siivouskulut. Muut-

tuvat kustannukset vaihtuvat tuotantoasteen ja määrän mukaan, tällaisia kustannuksia 

ovat muun muassa materiaalikulut ja tunti- ja projektityöntekijöiden palkat. Teollises-

sa tuotannossa muuttuvia kustannuksia edustavat mm. raaka-aine hankinnat ja energi-

an käyttö. Välittömät kustannukset ovat selkeimmin kohdistettavissa tuotteelle tai 

palvelulle ja niitä kutsutaan siksi suoriksi kustannuksiksi. Välillisissä kustannuksissa 

on kohdistamishaasteita ja kustannuksia kohdistetaan (allokoidaan) tuotteille ja palve-

luille yrityksissä ja organisaatioissa sovituilla menetelmillä, mm. apukustannuspaik-

kojen avulla. Erilaiset yleiskustannukset (overhead costs) kuuluvat tähän välillisten 

kustannusten ryhmään. Kaikki kustannukset voidaan luokitella kahden eri pääryhmän 

mukaisesti. Henkilöstökulut ovat luonteeltaan välittömiä. Niiden kuuluminen eri kus-

tannuskohteille (cost object) on helpommin osoitettavissa. Henkilöstökustannukset 

ovat palvelualoilla pääsääntöisesti kiinteitä, muuttuvia ne ovat silloin jos tuotantoaste 

kasvaa tai vuokratyövoimaa tarvitaan. Vastaavasti laitteiden huoltokustannukset ovat 
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välillisiä ja muuttuvia kustannuksia.  Laitteet valmistavat erilaisia tuotteita tai niitä 

tarvitaan keskenään erilaisten palvelujen tuottamiseen, eikä kustannuksia voida koh-

distaa suoraan tietylle kustannuskohteelle. Huoltokustannukset yleensä lisääntyvät 

tuotantomäärän mukaisesti mikä tekee niistä muuttuvia. Vaikeammin kohdistettavien 

kustannuksien osalta käytetään organisaatiossa usein sovittua allokointitapaa. (Horn-

gren et al. 2006, 27-30; Uusi-Rauva et al. 1994, 47; Pellinen 2006, 75-77.) 

 

Palveluliiketoiminnassa tai -tuotannossa on muuttuvia kustannuksia vähän suhteessa 

kiinteisiin kustannuksiin. Kustannusten kertyminen (cost flow) ja painottuminen tuo-

tannon eri vaiheisiin poikkeaakin merkittävästi teollisesta tuotannosta. Vaikka palve-

luprosessi voi olla moniulotteinen, on palvelutuotannon kustannuslaskenta suoravii-

vaisempaa kuin teollisessa tuotannossa.  Palvelu on luonteeltaan suoraa, aineetonta ja 

välitöntä ja toimintojen rajapintoja on vähemmän. Suurin erä on henkilöstökustan-

nukset, jotka voivat nousta jopa 80 %:iin kokonaiskustannuksista. Teollisuudessa 

kustannusten rajapintoja ovat; tutkimus- ja tuotekehitys, suunnittelu ja tuotanto, 

markkinointi, toimintaketjujen ja logistiikan hallinta ja asiakaspalvelun kustannukset. 

(Horngren et al. 2006,45; Atkinson et al. 2012, 148-149.) Palvelun tuotannon vastaa-

vat osa-alueet kustannuksineen ovat kuntataloudessa yleistettävissä hallinnollisiin 

tukipalveluihin ja tuotantoon. Hallinnon osastojen kustannukset jaetaan joko sisäisinä 

veloituksina tai yleiskustannuksina ydintoiminnan osastoille (Sote 2013b, 11).  

 

Toimintamallien vertailussa ja kilpailutuksen näkökulmia tarkastellessa laskentatoi-

meen tuodaan lisäksi käsitteet näkyvät ja näkymättömät kustannukset. Hallinnon pal-

velujen tuottaminen eri sopimusosapuolten välille aiheuttaa näkymättömiä kustan-

nuksia, joita liiketoiminnassa kuvataan nimillä agentti-, sopimus- ja transaktiokustan-

nukset. Nämä eivät esiinny kirjanpidossa omilla tileillään, eivätkä siten ole tarkastel-

tavissa suoraan. Agentti-, sopimus- ja transaktiokustannukset vyörytetään suurempiin 

meno- ja kustannuseriin. Tällaisten kustannuksien määrittämiseen liittyy kaikkia 

edellä mainittuja laskentatoimen perusongelmia: laajuus- ja mittaamisongelmia sekä 

arvostamis- ja kohdistamisongelmia. Näiden kustannusten määrittäminen jälkikäteen 
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jää arvionvaraiseksi, mikä johtaakin siihen, että ne jätetään usein päätöksenteossa ja 

vertailulaskelmissa kokonaan huomioimatta. (Näsi 2011, 111-113.) Palvelusetelipro-

sessissa näkymättömiä kustannuksia muodostuu siitä, ettei hallinnollista henkilöstö-

resurssia lasketa kokonaiskustannuksiin. Laskentatoimen käsitteitä on esitelty kuvas-

sa 5.  

 

 

Kuva 5. Kilpailutuksen ja ostopalvelutoiminnnan kustannusten moniulotteisuus 

 

Kustannusten kohdistaminen laskentakohteilleen, tuotteille tai palveluille sisältää siis 

vaihtoehtoisia tapoja. Pyrkimyksenä laskentatoimen kehittymisessä on muun muassa 

se, että näkymättömistä kustannuksista saataisiin mahdollisimman mitattavia ja, että 

välilliset kustannukset huomioitaisiin oikein laskentakohteissa. Perinteisesti tällaisia 

yleiskustannuksen kaltaisia kustannuksia kohdistetaan vyöryttämis-periaatteilla 

kustannuspaikoilleen, mikä menetelmänä on käytössä etenkin julkishallinnossa. 

Valmistavan teollisuuden ja liiketoiminnan kilpailuvalmiuden kehittämistarpeisiin 

yleiskustannusten vyöryttämisperiaatteet ovat liian kankeita.  

  



35 

3.3 Toimintolaskenta ja sen hyödyntäminen palvelutuotannossa  

 

Tuotekokonaisuuksien hallinnan, hinnoittelu- ja tuotantopäätösten tekemiseksi, sekä 

yleiskustannusten oikeamman jakoperiaatetarpeen myötä syntyi laskentatoimeen uusi 

menetelmä. Toimintolaskenta (ABC, Activity-Based Costing) kehittetttiin 80-luvulla 

Harwardin yliopistossa (Kaplan & Cooper). Menetelmän käyttösoveltuvuutta yrityk-

sissä ja organisaatiossa lisäsi 2000-luvulla jatkokehitetty (Kaplan & Andersson) aika-

perusteinen toimintolaskenta (TDABC, Time-Driven Activity Based Costing), jota on 

sittemmin hyödynnetty myös terveydenhuollon organisaatiossa.  Toimintolaskennalla 

on voitu kohdistaa aiheutumisperiaatteen avulla edellisessä kappaleessa esitettyjä 

yleiskustannuksia ja hankalasti mitattavia näkymättömiä kustannuksia aiempaa 

tarkemmin tuotteille, tuoteryhmille tai palveluille. Toimintolaskenta perustuu 

kohdistamisessa  kustannusten syntymekanismin tunnistamiseen. (Kaplan &Cooper 

1988, 97-99; Kaplan et al. 2014, 400-404.) 

 

Toimintolaskenta näkee organisaation koostuvan toiminnoista, joiden olemassaolo 

julkishallinnollisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa perustuu tar-

peeseen ja lainsäädäntöön. Toiminnot tarvitsevat resursseja, erilaisia tuotannonteki-

jöitä, jotka aiheuttavat kustannuksia. Vastapainoksi ne kuitenkin tuottavat suorituksia 

(tuotos). Yleiskustannukset kohdistetaan laskentakohteille kahdessa eri vaiheessa, 

ensin organisaation toiminnoille ja niiltä eteenpäin lopullisille laskentakohteille. 

Toimintolaskennan mahdollistamia ulottuuksia kuvataan ABC-ristillä (kuva 6.) Sen 

horisontaalinen ulottuvuus kuvaa, kuinka toiminnot ovat itsessään laskennan kohteita 

ja edustavat prosessien kehittämistä.  Vertikaalista ulottuvuus edustaa toimintolasken-

taa kustannusten kohdistaja. Kustannusten kohdistamisen ulottuvuus (vertikaalinen) 

edustaa toimintalaskentamenetelmän keskeistä ideaa, eli sen mallintamista miten ha-

lutut laskentakohteet (esim. palvelutuotos) kuluttavat resursseja. Prosessiulottuuden 

taso (horisontaalinen) taas keskittyy resurssikulutuksen syihin siihen, mikä organisaa-

tion toiminnassa aiheuttaa kustannuksia. (Tammi 2006, 119-120.) 
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Toimintolaskennalla (activity based costing, ABC) on ollut huomattava merkitys 

yritysten kustannuslaskentakäytänteisiin. Toimintolaskennan kehittäneiden Cooperin 

ja Kaplanin alkuperäinen ajatus menetelmästä pohjautui tuotteiden 

kokonaiskustannusten laskentaan ja sitä kautta parempaan hallintaan. Keskeinen ero 

perinteiseen kustannuslaskentaan on siinä, että kustannusten kerryttäjä ajatellaan  

olevan ennemminkin prosessit ja toiminnot, kuin lopputuotteet ja valmistusmäärät. 

Yleiskustannusten kohdistaminen tuotteille on tarkempaa kuin muilla 

tuotekustannusmenetelmillä. 

Kuva 6. ABC-risti ja toimintolaskennan kaksi ulottuvuutta  

 

Prosessien sisältämä voimavara- ja kustannusintensiivisyys saadaan 

toimintolaskentaprojekteissa selville vain keräämällä tietoa toiminnoista, 

ryhmittelemällä ja laskemalla ne uudelleen. Kustannukset eivät aiheudu siis vain 

palveluista, vaan siitä mitä organisaatiossa tapahtuu niiden syntymiseksi. 

Voimavarakustannukset kohdistetaan toiminnoille, kuten henkilöstökustannukset 

kohdistetaan ajankäytön perusteella ja tilakustannukset pinta-alan perusteella tai 
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ohjelmistot ajankäytön perusteella. Laskentatoimen kehittämishankkeet ovat hyvin 

kokonaisvaltaisia. Volyymiperusteita kustannuslaskentaa hyödynnetään etenkin liike-

laitoksissa. Julkishallinnossa on hyödynnetty myös toimintolaskentaa, vaikka se ei 

vielä ole saanut tarpeeksi kannustetta suhteessa perinteiseen tulosyksikköajatteluun. 

Toimintolaskenta etsii paikkaansa prosessiajattelun, kilpailutuksien ja hinnoitteluta-

voitteiden asettuessa yhä enemmän kuntien toimintalogiikaksi. Toimintolaskennan 

käyttö on kuitenkin lisääntynyt palveluyrityksisä ja -organisaatioissa. (Tammi 2006, 

291-292; Pellinen 2006, 188-192; Tyni et al 2009, 160.)  

 

Perinteinen toimintolaskentaprojekti alkaa johdon toimeksiannolla. Johdon ja 

henkilöstön sitoutuminen laskentamenetelmän kehittämiseen tulee olla selkeä, jotta 

tuloksista saadaan hyödynnettävät ja että projektin kuluttamat resurssit ovat 

tehokkaassa, kohdennetussa käytössä. Tämän jälkeen tehdään resurssien ja tuotanto- 

tai palveluprosessin toimintotojen kartoitus. Palveluprosessin kuvaaminen kaaviona 

on tärkeä välivaihe, joka jo itsessään herättää henkilöstön ja johdon keskustelemaan 

palvelukokonaisuuden kehitystarpeista. Toimintojen kartoitus tehdään yhteistyössä 

työntekijöiden ja esimeisten kesken, sillä työntekijät eivät aina huomaa hallinnon ja 

tukipalvelujen osuuttaa ja johto ei välttämättä pysty erittelemään työvaiheita 

toimintolaskennan tarvitsemalle tarkkuudelle saakka, tai tiedä välivaihaiheiden 

kuormittavuutta. Palveluprosessin kuvauksessa toiminnot kannattaa asettaa 

tärkeysjärjestykseen asiakasperusteisesti. Toisaalta palveluprosessin toiminto voi olla 

välttämätön ja saada tärkeysjärjestyksessä korkean sijan, vaikka toiminto ei luo 

asiakkaalle lisäarvoa. Palveluprosessin vaiheita voi luokitella myös siihen kuluvan 

ajan perustella tai muodostuvien kustannuksien prusteella. (Tyni et al. 2009, 152-

156.) Kustannusajurien nimeäminen on olellinen osa toimintolaskentaa, niiden avulla 

kustannukset kohdistetaan laskentakohteilleen. Niiden tulee kuvata tuotannossa 

syntyvien kustannusten käyttäytymistä. Kustannusajureiden tyyppejä on kolmessa 

kategoriassa, tapahtuman, keston ja intensiteetin mukaisesti. Niiden tarkkuus ja sovel-

tuvuus eri käyttöön vaihtelee. (Ashton et. al 1991, 120; Kaplan & Atkinson 1998, 

108.)  
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Palveluprosessien toimintoja tarkastellessa saatetaan havaita niin sanottuja 

pullonkauloja. Nämä voivat olla kustannus-, resurssi- ja aikaintensiivisiä tai muilla 

mittayksiköillä tarkasteltavia vaiheita, jotka vaikuttavat koko prosessiin haitallisesti. 

Pullonkaulan muodostavia tilanteita voi toki syntyä muutoinkin, esimerkiksi 

supistamalla tiettyä prosessin vaihetta, saadaan kuormitusta toisaalla. Vastaavasti jos 

toimintaa supistetaan tasaisesti kaikkialta, saadaan helposti myös palveluprosessin 

merkittävimmät vaiheet  pullonkaulatilanteeseen. Toimintolaskennan avulla kerätään 

tietoa prosessien  kustannuksellisesti kuormitetuimmista vaiheista. Sen avulla 

voidaan tunnistaa prosessista tehokkaimmat ja tehottominmmat osa-alueet ja ehkäistä 

tasaisen höyläysmenetelmän käyttöä kustannussäästöjä haettaessa. (Tyni et al. 2009, 

152-156.) 

 

Toimintolaskennan käyttömahdollisuuksia kunnallishallinnossa tutkineessa väitöskir-

jassa (Tammi 2006, 291) todetaan, ettei jatkossa enää riitä toiminnan ohjaus budjetti-

vuosittain tai budjetissa pysymistä ennakoiva talousseuranta. Tuloksilla ohjaus ei aina 

anna tarpeeksi vastauksia tuottavuuden nousutavoitteisiin.  Huomiota on kiinnitettävä 

myös prosesseihin, siihen miten tulos syntyy (Baker 1998, 19).   

 

3.3.1 Aikaperusteinen toimintolaskenta 

 

Aikaperusteinen toimintolaskenta (Time-Driven Activity Based Costing, TDABC) on 

eräs kustannusten kohdistamismenetelmä. TDABC-menetelmä eriytynyt itsenäisenä 

laskentamenetelmänä ABC:stä ja on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 2004 kehit-

telijöidensä Kaplanin ja Andessonin toimesta. Ensimmäinen terveydenhuoltoon tehty 

tutkimus (Demeere et al. 2009) aikaperusteisen kustannuslaskentamallin implemen-

toinnista esiteltiin 2009. Aikaperusteinen toimintolaskennan idea perustuu 

yksinkertaiseen ajurivalintaan. Kustannukset kohdistetaan nimetyille toiminnoille, 

käyttäen  kustannusajurina niihin kulunutta työaikaa. Työaika saada suoralla 

tarkkailulla, mittauksella ja haastattelemalla.  TDABC:n avulla pystytään hahmottaa 

moniulotteisten liiketoiminta- ja palveluprosessien kustannuksia, sillä ajan käyttämi-
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nen kustannusajurina yksinkertaistaa intressiä verrattuna tilanteeseen, jossa mittarina 

olisi useita erilaisia ajureita (esim. tapahtumien lukumäärä ja resurssi intensiivisyys). 

Aikaperusteisen (TDABC) toimintolaskennan käyttöjärjestelmät on helpompi ylläpi-

tää ja päivittää. Yritysten käyttämät ERP-järjestelmät, eli toiminnanohjausjärjestelmät 

tukevat aikaperusteista toimintolaskentaa paremmin, joten johdon on helpompi päi-

vittää kapasiteettisidonnaisia kustannushintoja tuotantoympäristön ja toimintaedelly-

tysten muuttuessa. Menetelmä vähentää myös aikaa, joka kuluu ERP järjestelmien 

kustannusanalyysi ja käsittelyprosessissa. TDABC mahdollistaa tarkemman tulkinnan 

yli ja ali kapasiteetista. (Pellinen 2006, 194; Kaplan & Andersson, 2003.) 

 

Aikaperusteisessa toimintolaskennassa tarvintaan kaksi muuttujaa.  

Kustannuslaskentaa varten tarvitsee tietää tuotantotekijän (voimavaran/resurssin) 

kuluttama aika tapahtuman tai toiminnon suorittamiseen. TDABC:n käyttö 

yksinkertaistaa perinteisen ABC laskennan käyttökelpoisemmalle tasolle 

palvelusektorilla,  jossa suuri osa kokonaiskustannuksista muodostuu  henkilöstöstä. 

Aikaperusteinen toimintolaskentamalli mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

erilaisten toimintojen käsittelyn samoilla lainalaisuuksilla. (Demeere et al. 2009, 296; 

Kaplan & Andersson, 2003.)  

 

Prosessien tai projektien eräs vaihe on niiden taloudellisten näkökulmien 

mittaaminen. Kustannusmallin (cost model design) ja budjetin suunnittelu on yhtä 

oleellinen vaihe kuin projektin aikataulun suunnittelu. Kokonaiskapasiteetti 

palvelualalla tarkoittaa työpanosta, jonka prosessin resurssiryhmät (eri 

ammattihenkilöt) muodostavat. Työpanos ei koskaan ole 100 %  ja laskentatoimen 

arvottaessa tätä resurssiryhmää käytetäänkin usein tehokkaan työajan suhdetta 

kokonaistyöaikaan.  Taulukossa 7 kuvataan aikaperusteisen kustannuslaskentamallin 

suunnittelun vaiheet. Taulukossa on yhdistetty kirjallisuuskatsauksen esimerkkejä, 

joissa tehtiin TDABC:n avulla kustannuslaskentamalli lastensairaalaan (USA) ja 

avohoitoklinikalle (Belgia). (Demeere et al. 2009, 297; Hennrikus et al. 2012, 55-56.) 
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TDABC:n käytössä on monta etua laskettaessa prosessikustannuksia sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa.  Sen avulla voidaan laskea palveluprosessien kustannusten määräl-

lisen arvon kehittymistä sen sijaan, että arvioitaisiin vain laadullisia tekijöitä. Sen 

käyttö ei vaadi toimialakohtaista tai julkishallintoon soveltamista. (French et al. 

2013,136-136.) 

 

Taulukko 7.  TDABC:n kustannuslaskentamallin suunnitteluvaiheet  

1 Määrittele palveluprosessi, jonka kustannuslaskentaa analysoidaan.  

2 Laadi prosessikuvaus 

3 Määrittele hoito- /palveluprosessin eri resurssia kuluttavat ryhmät (ammatti-

ryhmät). 

4 Määrittele kunkin ryhmän aiheuttama kokonaiskustannus (palkka, muut toi-

minnan kulut) >> €  

5 Määrittele kukin ryhmä ajallisena (ts. työpanos/kapasiteetti) kokonaisresurs-

sina. Tarvittaessa huomio kokonaiskapasiteetissa tehokkaan työajan määrä (*) 

6 Määritä kuhunkin prosessin toimintoon kuluva työaika, perustuen ennakkotie-

toon toiminnan luonteesta tai mittaukseen >> h, min 

7 Laske kunkin resurssiryhmän yksikkökustannus jakamalla sen kokonaiskus-

tannus tehokkaan työajan määrällä >> €/h, €/min 

8 Kerro kunkin resurssia kuluttavan ryhmän yksikkökustannus toimintoon ku-

luvalla työajalla >> € 

(*) tehokkaan työajan määrä on n. 65-80 % kokonaistyöajasta (mm. lomat, tauot, 

koulutukset, kokoukset)    

 

3.3.2 Toimintojohtaminen  

 

Toimintojohtaminen (ABM, Activity Based Management) on kustannusjohtamisen 

menetelmä, joka pyrkii johtamaan palveluprosessien suorituskykyä hyödyntäen 

tarvittaessa toimintolaskennan avulla saatua kustannustietoutta ja lisätietoa eri 
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prosessivaiheiden kustannuksellisista pullonkauloista. Toimintojohtamisen 

menetelmät ja näkökulmat painottuvat monessa organisaatiossa usein myös ilman 

toimintolaskentaa, etenkin palvelualoilla jossa toimintojohtamisen näkekulmat 

integroituvat laatujohtamisen, TQM:n (Total Quality Management) näkökulmiin. 

ABM:n avulla voidaan seurata palvelun laadun muutoksiin johtaneiden toimintojen 

kustannusrakenteita vaikka itse laadun muutokselle tai vaikuttavuuden muutokselle 

on vaikea asettaa yksiselitteisstä hintalappua. ABM helpottaa johtoportaan saamaa 

taloudellista tietoa ja se voi johtaa aloitteisiin prosessien parantamiseksi. Etenkin 

terveydenhuollossa käytetään kliinisiä ennalta sovittuja käytänteitä (mm. käypähoito 

suositukset), jotka luokittelevat hoidon etenemistä yksiselitteistenkin  toimintojen 

sarjoissa ja joiden pyrkimyksenä on saavuttaa tasainen hoidon laatu.  

ABMn avulla voidaan kehittää näiden prosessien kustannuskeskustelevuutta ja koh-

dentaa siten määrällisiä resursseja oikein. Vastaavasti tuotteistamisen näkökulmasta 

voidaan nähdä, että tällöin hoitoketjuille on määritelty kustannusraami, joka mahdol-

listaa edullisuusvertailun AMB:n käyttämät havainnot toimintolaskennasta nostavat 

henkilön työn näkyväksi tuotelaskentaan, arvioitavammaksi ja osaltaan myös 

arvostetuksi. (Aird 1996, 16-19; Tammi 2006, 302; Gupta et al. 2003, 138.)  

 

Laskentatoimen menetelmien kehittymisellä on usein jokin menetelmää kannatteleva 

johtamiskulttuuri tai niiden kehittymiseksi tarvitaan yhtenäinen intressi ja ymmärrys 

johtamisstrategiassa. Mikäli laskentaa ei kehitetä yhteistyössä, eikä se tue strategiaa, 

sen riskinä on jäädä ad hoc raportoinnin tasolle. Se, että tiedetään mitä on kiinnosta-

vaa seurata, ei riitä edistämään itse muutosta. Organisaation kustannuslaskennan me-

netelmät tai herätteet tehdä kustannuslaskentaa uudella tavalla voivat syntyä myös 

ilman, että muutoksen asema olisi vahvistettu johtamiskulttuurissa tai strategiassa. 

Laskennallisen mallin ympärille voi muodostua uusi tapa jäsentää toimintaa ja sen 

kustannusrakenteita, jolloin laskentamalli edustaa alhaalta ylöspäin ajettua muutosta. 
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3.4 Palvelusetelin kokonaiskustannusten muodostuminen   

 

Palveluseteleiden kokonaiskustannuksista ei kirjallisuuskatsauksen perusteella ole 

tutkittua yhteisymmärrystä, tai tutkimusta on vähän. Suomalaisissa palvelusetelitut-

kimuksissa on enemmän analysoitu asiakasnäkökulmaa, kuten palvelusetelin arvoa 

suhteessa asiakkaan omavastuuosuuden määräytymiseen, sekä asiakkaiden sosioeko-

nomisen aseman vaikutuksia mahdolliseen palveluseteliasiakkaiden eriarvoistumi-

seen. Osa tutkimustuloksista viittaa siihen, että palvelusetelitoiminta ja asiakkaan 

valinnanvapauden lisääntyminen kasvattaa palveluiden kokonaiskustannuksia. Hallin-

tokustannuksien kasvua rajoittaa palvelusetelijärjestelmän integroituminen olemassa 

oleviin järjestelmiin. (Charpentier 2004, 52; Kastberg 2010, 51-53; Linnosmaa 2012; 

56.) 

 

On luonnollista, että palveluseteliä varten luotu uusi hallintojärjestelmä kasvattaa 

kuluja verrattuna jo olemassa oleviin järjestelmiin ja integroituun hallinnointiin.  In-

tegroidun toimintamallin katsotaan olevan kustannustehokkaampi palvelusetelijärjes-

telmä ainakin alkuvaiheessa palvelun elinkaarta. Palveluntuottajien näkökulmasta 

palveluseteliyhteistyön haittapuolena on lisääntynyt toimistotyö (useiden tahojen las-

kuttaminen ja raportointi) ja tuottajat kokevat kuntien ja palveluntuottajien välisen 

tiedonkulun puutteelliseksi.  Prosessin hallinta näyttäisi vaikuttavan kiinnostukseen ja 

yritysyhteistyöhön siinä missä palvelusetelin arvokin (Volk & Laukkanen 2007.) 

 

Palvelusetelin kokonaiskustannusten muodostaminen kohtaa kustannuslaskennan 

klassiset haasteet, kustannusten laajuus-, mittaamis-, arvostus- ja kohdistamisongel-

mat mutta yksinkertaistettaessa palvelusetelin kokonaiskustannukset (TC) muodostu-

vat kolmesta osasta. Kokonaiskustannus muodostuu palvelusetelin arvosta, käytetty-

jen palvelusetelien määrästä ja hallinnollisista kustannuksista (FC) (Linnosmaa 

2012,52). Näin ollen: 

 

(1)   TC = VC * myönnettyjen setelien määrä + FC 
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Palvelusetelin arvo on muodostaa yhdessä myönnettyjen setelien määrän kanssa 

muuttuvan kustannuksen (VC), vaikka monen setelin arvo onkin vakio. Oleellisem-

paa on tilastoida käytettyjen palvelusetelien määrä, sillä näistä muodostuu sosiaali- ja 

terveysviraston kustannus yksityisille palveluntuottajille, eikä niinkään myönnettyjen 

setelien määristä. Kuvassa 7. havainnollistetaan palvelusetelin kokonaiskustannusten 

kertymistä. 

 

Kuva 7. Palvelusetelin kokonaiskustannusten muodostuminen 

 

Toiminnan laajentuessa hallinnolliset kulut nousevat. Palvelun pilotoinnin jälkeen 

hallinnollisten kulujen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi se, onko tavoitteena luoda 

palvelusetelitoimintaa varten kokonaan uusi hallintojärjestelmä vai integroidaanko 

setelin hallinnolliset kustannukset jo olemassa oleviin hallinnollisiin rakenteisiin. 

(Linnosmaa 2012, 53). Palvelusetelin hallinnolliset toiminnot; tietojen ylläpito, palve-

lutuottajan valinta ja valvonta, potilastiedon siirtäminen sekä maksuliikenne voivat 

toiminnan laajentuessa saavuttaa rajan, jonka jälkeen manuaalisten vaiheiden kustan-

nustehokkuutta tulisi nostaa, esimerkiksi sähköistämiseen liittyvällä investoinneilla.   

 

3.5 Setelitoiminnan laajentuminen ja kustannukset  

 

Palvelusetelin laajentamiseen erilaisiin palvelutuotteisiin edellyttää, että kunta on itse 

tuotteistanut kyseiset hankittavat palvelut. Ennen palvelusetelin laajentamista tulisi 

tehdä kannattavuusvertailua useista eri näkökulmista. Palvelusetelitoiminnan talou-

dellisia näkökulmia vahvistaa muun muassa asiakkaiden kysyntä palvelu saamiseksi 

setelillä, oman palvelutuotannon kyky tuottaa kyseistä palvelua ja yksityisten palve-

luntuottajien hinnoittelu. Setelitoiminnan laajentaminen edellyttää myös palvelusete-

Palvelusetelin arvo (€), VC1  
Käytettyjen seteleiden määrä 

(kpl) 
Hallinnolliset 

kustannukset (€), FC3 

Palvelusetelin kokonaiskustannukset, TC 
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lijärjestelmän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Toimivuus edellyttää prosessi-

en hallintaa ja tarkoituksenmukaisuus palvelusetelijärjestelmän kehittymistä osana 

hankintojen strategiaa.  Palvelusetelien määrä sidotaan vuosittain omaan budjettiin 

setelikohtaisesti, joten palvelusetelin arvo ja määrä tulisi säilyä tasapainossa (Melin et 

al. 2012, 43-44). Palvelusetelijärjestelmä voi tulla kunnalle kalliiksi, jos palvelusete-

lien käyttöä ei ole sidottu budjettiin, tai kysyntä ylittää määrärahallisen tarjonnan: 

(2)    KYSYNTÄPALSE > BUDJETTIPALSE 

Jonkun palvelusetelin käyttöaste nousee liian korkeaksi, siirtäen kysyntää yksityiselle 

palveluntuottajalle ja lisää oman kapasiteetin tehottomuutta 

(3)   KÄYTTÖASTEPALSE  > KÄYTTÖASTE OMA VASTAAVA TUOTANTO 

Palvelusetelin kokonaiskustannukset nousevat suuremmiksi muin oman palveltutuo-

tannon kustannukset. Koska kokonaiskustannuksia on vaikeampi määrittää, vertai-

luun voi ottaa myös palvelusetelin arvon suhteessa omaan tuotantoon tai ostopalvelun 

arvoon.  Palveluseteliasiakas ei maksa asiakasmaksuja, joten tämä tulisi vertailussa 

vähentää omasta tuotannosta ja ostopalveluista (nettokustannusperiaate)  

(4)   KUSTANNUKSETPALSE > KUSTANNUKSETOMA TUOTANTO 

(5)   ARVOPALSE > ARVO OMA TUOTANTO 

(6)   ARVOPALSE > ARVO OSTOPALVELU   

 

(Mukaillen Melin et al. 2012, 43; Linnosmaa 2012,11). 
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4 PALVELUPROSESSIEN MALLINNUS JA KEHITTÄMINEN 
 

4.1 Prosessimallinnus ja -johtaminen toimintaa kehitettäessä 

 

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistettiin Helsingissä vuoden 2013 alusta.  Aikai-

semmat hallinnolliset prosessit olivat olleet erilaisia. Uusien toimintamallien rakentu-

essa eri palveluprosessit vaativat ympärilleen vakiintuvia ja struktuuria luovia tekijöi-

tä, joita ovat muun muassa toiminnan prosessikuvausten laatiminen ja toiminnan ra-

portoinnin kehittäminen. Palvelun vakiintuessa hallinnolliset prosessivaiheet rutinoi-

tuvat ja raportointitarpeet muuttuvat. Myös palvelusetelipilottien edetessä vakiintu-

neeksi peruspalveluksi tarvitaan vastaavaa luotsausta ja rakenteita toiminnan vahvis-

tumisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  

 

Prosessimallinnuksen arviointistandardi (ISO/IEC 15504) kuvaa prosessin olevan 

joukko toimintoja, jotka muuttavat syötteitä tuotoksiksi. Tosiin sanoen prosessi on se, 

mitä tapahtuu pano-tuotos kaavion keskellä. Käytännössä prosessimalli muodostuu 

tuotannon ja hallinnon toimenpiteistä, jotka myötävaikuttavat tuotoksen luomiseen tai 

parantavat prosessin läpinäkyvyyttä. Vaikka kyseinen arviointistandardi on kehitelty 

alkujaan vastaamaan ohjelmistotuotannon prosessien arvioinnin tarpeisiin, laajentui 

se uudistuessaan myöhemmin kuitenkin yleisempään prosessien kyvykkyys ja kyp-

syystason standardeihin. Standardin mukaan organisaation kypsyyttä kuvaa muun 

muassa se kuinka pitkälle se on toteuttanut prosesseja, jotka auttavat organisaatio- tai 

liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. (SFS 2012.)   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukenttä koostuu lukuisista eri ydinpalvelujen ja 

hallinnonpalvelujen prosesseista. Suurin osa palvelutoiminnoista on vakiintuneita, ja 

sijoittuvat kypsään elinkaaren vaiheeseen organisaation palveluvalikoimassa. Muu-

tosimpulsseja kohdistuu luonnollisesti myös vakiintuneisiin osa-alueisiin. Palvelutar-

ve kuitenkin kehittyy, jolloin kypsien palvelutuotteiden ohelle tarjotaan vaihtoehtoi-

sia, heterogeenista asiakaskuntaa puhuttelevia palveluja. Nämä voivat olla pilottivai-

heissa olevia palveluja tai pilotoinnin jälkeen vakiintuneita, vielä markkinointia vaa-



46 

tivia palveluja.  Prosessimallinnuksen avulla voidaan konkretisoida palvelun vakiin-

tuneisuutta ja vahvistaa sen roolia osana palvelutarjoomaa, niin organisaation asiak-

kaille kuin myös sisäisesti. Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja tehokkuusnä-

kökulmien tarkastelijoille perinteinen input/output- prosessi on tuttu (Kuva 8). Perus-

yhtälön input- osuus julkishallinnossa harvoin nousee resurssirajoituksien vuoksi. 

Vastaavasti outputtia odotetaan runsaasti, joten on hyödyllistä ohjata näiden väliin 

jäävää osuutta, toimintojen pää- ja aliprosesseja.  

 

Kuva 8. Prosessiohjaus 

 

Prosessimalli pyrkii kuvaamaan mitä toimintoja prosessiin kuluu, milloin toiminnot 

suoritetaan, miten toiminnot suoritetaan ja miten resursseja käytetään. Mallit voivat 

olla kuvauksia prosesseihin liittyvistä työtuloksista (dokumentit, palvelut) ja resurs-

seista (henkilöstö, raha). Prosessimalli on hyödyllinen silloin kun se vie prosessien 

kehittämistä eteenpäin, auttaa arvioinnissa, on kattava, mutta tasapainoinen ja se so-

veltuu käyttötarkoitusalueelleen. Sopivimman malliin löytäminen saattaa olla hanka-

laa, riippuen muun muassa prosessin kypsyysvaiheesta, malliin kohdistuvien tavoit-

teiden hahmottumattomuudesta, mutta myös yleisen mallintamisen ja yksinkertaista-

misen haasteista. (SFS 2012.) 

 

Prosessiajattelu tai -johtaminen on yksi johtamismallien näkökulma, jonka jäsenty-

minen prosessikuviksi ja luokitteluiksi pyrkii esittämään kokonaisuudet hallittavam-

massa, mitattavammassa ja johdettavammassa muodossa. Johtamismalleja, jotka pe-

rustuvat prosessiajatteluun on useita, joista eräitä on esitelty lyhyesti taulukossa 8. 

Organisaatiossa voi olla päällekkäin monia johtamismalleja, joiden sovelluksia hyö-

Input Prosessi

Ohjaus

Output
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dynnetään eri toiminnoissa, kuten kustannusjohtamisessa, toiminta- tai palveluketju-

jen hallinnassa, tavara- ja tietovirtojen koordinoimisessa ja laadunhallinnassa. Johta-

mismallien ensisijaiset tavoitteet voivat olla erilaisia, mutta niiden tuotokset lisätä 

synergiaetuja, esimerkiksi laadunhallinta lisää helposti myös kustannushyötyjä. (SFS 

2012.)  

 

Taulukko 8. Prosessiohjauksen johtamismalleja 

Johtamismenetelmä Lyhenne 

Toimintojohtaminen ABM = Activity Based Management 

 ABC = Activity Baced Accounting 

Aikaperusteinen johtaminen TBM = Time Based Management 

 JIT = Just In Time (toimintaketjut ja logistiikka) 

 JOT= Juuri Oikeaan Tarpeeseen (palveluketjut) 

Liiketoimintaprosessien uu-

distaminen 

BPR= business process re-engineering 

Tavara- ja tietovirran hallinta SCM= Supply Chain Management 

Laadunhallinta mittarit TQM = Total Quality Management 

 TQC = Total Quality Control 

 SPC = Statistical Process Control  

 ISO 9000-sarja = quality management systems  

 Six Sigma 

 

Prosessiajattelua voidaan soveltaa niin yritysten kuin julkishallinnollisten organisaa-

tioiden tuloksellisuutta kehitettäessä, kun tiedostetaan, mikä on tavoite omien pää-

määrien kannalta. Prosessit tukeutuvat usein organisaatiorakenteeseen, jolloin ydin-

prosessit saattavat tarvita resursseja kaikista organisaation yksiköistä (mm. tukitoi-

minnot, tuotanto, asiakaspalvelu). Yritysmaailmassa läpi koko organisaation eteneviä 

prosessikuvauksia voisivat olla tuote- ja tuotantoprosessit, julkishallinnossa mm. 

asiakasprosessit, palveluprosessit sekä johtamis- ja tukiprosessit.  Prosessin rooli ja 

niiden tavoitteen asettelu voi vaihdella organisaatiossa hyvinkin paljon. Matriisiorga-

nisaatiossa toiminnot ja osastot eivät lainaa tai käytä toisen osaston resurssia vaan 

prosessijatkumo mahdollistetaan matalien yksikkörajapintojen avulla. Organisaatio-
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mallin ollessa hierarkkisempi saattaa toimintojen tai osastojen synergisyys olla vähäi-

sempää. Tällöin prosessijohtamisen lähtökohtana voi olla muun muassa toimintojen 

selkiinnyttäminen, kehittäminen tai resurssien allokointi. (Martinsuo & Blomqvist 

2010, 3-4.) 

 

Toiminnan kehittäminen prosessien mukaisesti sisältää alla esitettäviä vaiheita (Byck-

ling & Harrinvirta 2007, 27). Mukaan on sisällytetty teemoja, jotka soveltuvat sosiaa-

li- ja terveysviraston palveluseteliprosesseihin. 

 Prosessien tunnistaminen ja nimeäminen (palveluseteliprosessi, hankintaprosessi) 

 Asiakkuuksien ja sidosryhmien tunnistaminen ja nimeäminen (seteliasiakas/-

omaiset, henkilöstö, tuottajat, Valvira, Talpa jne.) 

 Prosessien kuvaaminen (tavoitteet, panokset, tuotokset, palvelut, prosessikaaviot) 

 Prosessin omistajien nimeäminen (tulosyksiköt, hankintayksikkö)  

 Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi  

 Prosessien suorituskyvyn mittaaminen (raportointi, vakiintunut seuranta) 

 Prosessien jatkuva parantaminen (oppiva organisaatio) 

 

Vaikka palvelutuotannon taustaprosessit ovat usein laajoja, niin mitattavien ydinpal-

velujen suoritteet yksilöityvät usein vuorovaikutustilanteeseen, palvelun tarjoajan 

(hoitohenkilöstö) ja asiakkaan (potilas) kesken.  Yritysmaailmassa tätä hetkeä kutsu-

taan eräänlaiseksi totuuden hetkeksi (moment of truth), asiakkuuden tulevaisuutta ja 

palvelusuoritteen onnistumista mittaavaksi hetkeksi, johon kaikki taustaprosessit ja 

asiakkuudenhallintajärjestelmät tähtäävät (Beaujean et al. 2006). Kunta-alalla asiak-

kuuksien säilymiseen uskotaan ja tärkeämmäksi elementiksi nousee tuotetun palvelun 

vaikuttavuus. Palveluseteliprosessit sisältävät seuraavia konkreettisia vaiheita ja 

poikkeavat muista sosiaali- ja terveysviraston asiakastuotantoon päätyvistä proses-

seista siinä, ettei sen edetessä kiintopisteenä ole perinteinen vuorovaikutustilanne 

kuntalaisen kesken, vaan se osuus on palveluntuottajayrityksen vastuulla. Seuraavas-

sa listassa kuvatuista palveluseteliprosessin vaiheista vain kohdat 1 ja 2 sisältävät 

tämän kaltaisia vuorovaikutustilanteita. 
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1) tietojen ylläpito ja valvonta,  

2) neuvonta ja myöntäminen, 

3) palveluntuottajan valinta ja sopiminen,  

4) potilastiedon siirtäminen palveluntuottajalle,  

5) palvelutapahtuman käsittely ja kirjaukset,  

6) hoitotiedon siirto potilastietojärjestelmään,  

7) maksuliikenne 

 

Prosessijohtamisen perusajatuksena on, ettei organisaatio ole olemassa itseään varten, 

vaan asiakkaitaan varten. Sen tavoitteet ovat toiminnallisissa prosesseissa, organisaa-

tion pullonkauloissa, jotka mahdollisesti haittaavat tehokasta toimintaa. Prosessijoh-

taminen julkishallinnossa tarjoaa tavan jäsentää tuotantotekijöiden (input) ja palvelu-

suoritteen (output) välistä osuutta ja täydentää tulosohjausta. Prosessijohtamisen tee-

sit ja peruskäsitteistö ovatkin samankaltaisia, mihin tulosjohtamisessa on totuttu. Pa-

nos, tuotos, vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus, laatu sekä asiakkaille ja yhteis-

kunnalle koituva hyöty painottuvat kuitenkin erilailla. Tulosjohtamisen mittareissa 

tavoitteet päätyvät näihin käsitteisiin, mutta prosessijohtamisessa toiminta- ja palve-

luketjujen kehittäminen saa voimansa juuri tulosjohtamisen osoittamista epäkohdista. 

Tulosjohtaminen korostaa enemmän epäkohtia, ja prosessijohtamisen ikään kuin jat-

kaa siitä mitä tulosjohtamisen mittarit kertovat. Sen tavoitteena on ryhtyä paranta-

maan olemassa olevia epäkohtia.  Henkilöstön mukaan sitouttaminen jatkuvaan kehi-

tykseen voi yksinkertaistua jos näkökulmana onkin prosessien arviointi välittömänä 

ja jatkuvana toimintojen sarjana, verrattuna vain lopputuloksen mittaukseen ja arvi-

ointiin.  

 

4.2 Palvelusetelien hallinnolliset prosessit 

 

Palveluseteliprosessi on poikkihallinnollinen ja siinä ydinpalvelut kuormittuvat vain 

neuvonnan osalta. Neuvonta on vaihtoehdon tarjoamista ja lisätiedon antoa kyseisestä 

rinnakkaispalvelusta, joten se muodostuu vakiintuvien palvelusetelien osalta vähäi-

semmäksi, koska setelitoiminnan tunnettavuus lisääntyy ja kuntalaiset osaavat itse 
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hakea asiasta tietoa muun muassa internetistä.  Näin ollen palveluseteliprosessia 

kuormittavat kulut muodostuvat pitkälti hallinnollisista henkilöstökuluista. Vyörytys-

periaatteiden vuoksi kyseiset kulut eivät löydy laskentajärjestelmistä tai kustannus-

paikoilta suoraan.  

 

Prosessin henkilöstökuluja tutkittiin vuonna 2012 yhteistyössä konsulttiyhtiö 

KPMG:n kanssa, sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen palvelusetelien osalta.  Kyseisten 

henkilöstökulujen tutkimisen taustalla oli prosessin sähköistämisen intressit ja säh-

köistämisen avulla saavutettavat mahdolliset kustannushyödyt. Sosiaali- ja terveysvi-

raston, sekä KPMG:n yhteisprojektissa muodostettiin yleiskuvaus palveluseteleiden 

kokonaisuudesta (kuva 9.), josta näkyy monet eri rajapinnat kunnan, palvelun tuotta-

jayritysten, asiakkaan ja taloushallintopalvelujen välillä. Kunnan ja asiakkaan välisiä 

rajapintoja on kolmessa vaiheessa. Kunta arvioi 1) asiakkaan palvelutarpeen ja tekee 

palveluseteliä varten mahdollisen päätöksen (sosh setelit) tai arvio kontaktiin 

hoitohenkilökunan kanssa (tervh setelit) ja myöntää setelin 2). Lisäksi kunta ottaa 

vastaan asiakaspalautteet palvelutuottajan antamasta palvelusta 3).  

 

Kunnan ja yrityksen välillä rajapintoja on yleiskaavion mukaan kuusi. Kunta 

koordinoi hyväksymiskriteereitä ja hakee tuottajia 4), vastaanottaa 5) ja hyväksyy 6) 

palveluntuottajan hakemuksen. Lisäksi kunnan vastuulla on palvelusetelilain nojalla 

ylläpitää tuottajista tietoa ja tarjota asiakkaille dataa hinnoista 7). Hallinnollisesti 

kuormittava vaihe kunnan ja tuottajan välillä on potilas- ja asiakastiedon välittäminen 

tuottajalle 8). Kuten aiemmin työssä mainittiin, niin etenkin terveyspalveluissa tämä 

vaihe on hyvin tietointensiivinen ja korostuu manuaalisissa menetelmisssä työläänä, 

tiedon kulkiessa monta kertaa tuottajan ja kunnan tietojärjestelmien välillä  

Palvelujen käyttöä myös seurataan tuottajan toimittamilla toteumaraporteilla 9).  

 

Kunnan ja ulkoistetun taloushallintopalvelun (Talpa) välillä rajapintavaiheita on 

kaksi. Kunta tarkistaa ja hyväksyy laskujen toteumat ja kirjaa tiedot omiin 

järjestelmiinsä 10),  jotka Talpa tiliöi ja maksaa palvelusetelituottajalle tai 
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mahdollisesti lähettää hyvityslaskun 11). Osa työstä on piilevää ja vaikka se on 

kirjattu yleisprosesssin, sitä ei kirjattu työajanseurantaan, joten se ei siten ole 

muunnettavissa laskelmissa euromääräisesksi. Tällaisia vaiheita edustavat mm. 

palveluseteleihin liittyvä suunnittelu ja asiantuntijatyö. 

 

Kuva 9. Palveluseteliprosessin nykytila sosiaali- ja terveysvirastossa 

 

Prosessikuvausten tavoitteena on yksinkertaistaa kokonaisuutta ja niiden avulla voi-

daan osoittaa myös prosessin heikkoja kohtia. Palvelusetelien prosessikuvaukset 

muodostuvat tärkeiksi siis monesta syystä, niin myös käytettäessä TDABC kustan-

nuslaskentamenetelmää, jossa ajankäytön kustannus liitetään prosessin eri toimintoi-

hin.  
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4.2.1 Yli 65-vuotiaiden palveluasumisen palveluseteli 

 

Vanhusten palvelujen kysyntä kasvaa nopeasti ikärakenteen muuttuessa.. Laitos-

hoidon sijaan toiminnallisena tavoitteena on kotihoidon ja tehostetun palveluasumi-

sen lisääminen. Palveluasumisen tarpeen nousuun reagoidaan sosiaali- ja terveysvi-

rastossa lisäämällä palveluasumisen palvelusetelituotantoa. Palveluseteliasiakkaiden 

määrän kasvattaminen on osa laitoshoidon ostopalvelutarpeen pienentämistä. Tavoit-

teena on vuonna 2014 nostaa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttäjien 

määrää 100:lla ja vähentää siten ostopalveluntarvetta. Palvelusetelin osuuden nosta-

misella on tavoitteena saavuttaa 1,5 milj. € kustannussäästö suhteessa ostopalveluun. 

Palveluseteliasiakkaiden määrää käytetäänkin yhtenä mittarina kyseisen sosiaali- ja 

terveysviraston strategisen linjauksen käytännön toteutumista. (Sote 2013a; Sote 

2014a.) 

 

Vuoden 2013 loppuun mennessä palveluasumisen palveluseteli oli käytössä 296 asi-

akkaalla. Omassa palveluasumisen palvelutuotannossa asiakkaita oli 2 781 henkilöä 

(Tilastoportaali 2014). Palveluseteliasiakkaiden määrä oli noin 7 % viraston oman 

palvelutuotannon palveluasumisasiakkaista. Vanhusten palveluasumisen kustannuk-

set ovat suurimmat koko viraston palvelusetelituotannosta. Kustannus koostuu myön-

nettyjen setelien määrästä sekä palvelusetelin arvosta. Vuonna 2013 kustannukset 

olivat 5,238 M€. 

 

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, vaihdellen 200€-

2700€/kk. Tulosidonnaisuudesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-

lilaissa (569/2009) ja asiakasmaksulaissa (570/2009), mutta arvon vaihteluvälistä 

päättää kunta itse. Huomioon otettavia tuloja ovat asiakaan netto ansio- ja pääomatu-

lot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat osuudet. Vastaavasti eläkkeensaajan hoitotukea, 

asumistukea, rintamalisää tai sotavammalain mukaista elinkorkoa ei oteta huomioon. 

Tulosidonnaiset palvelusetelit eivät huomio asiakkaan koko varallisuutta.  Varalli-

suudesta huomioidaan esimerkiksi vain metsää omistavan asiakkaan metsätulot, tie-
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tyn laskennallisen menettelyn avulla. Iäkkäiden ja toimintakyvyltään alentuneiden 

monisairaiden ympärivuorokautisesta hoitotasoratkaisuista vastaa sosiaali- ja terveys-

viraston selvitys-, arviointi- ja sijoitus- toimisto (SAS-toimisto). Palveluasumisen 

palveluseteliin on oikeutettu vain ympärivuorokautiseen palveluasumisen hoitotaso-

ratkaisun saanut asiakas (Helsingin kaupunki 2014).  

 

Sosiaali- ja terveysviraston palveluasumisen palvelusetelituottajia on Helsingin ja 

pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi myös ulkokunnissa. Palveluntuottajayksikkö-

jä on listattu rekisteriin 168 kpl. Niistä suurimmilla tuottajilla on tarjota useampia 

palveluyksikköjä. Eniten yksikköjä vanhusten palveluasumisen yrityksistä on Esperi 

Care Oy:llä (13 kpl), Mainiovire Oy:llä (12 kpl), Attendo Oy:llä (10 kpl), Folkhälsan 

Syd Ab:llä (7 kpl) ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:llä (6 kpl). Yrityksiä, 

hoivakoteja, säätiöitä tai järjestöjä on vanhusten palveluasumisen palveluntarjoajissa 

95 kpl. Palveluntuottaja voi laskuttaa kaupunkia vain palvelumaksusta ja perusmak-

susta, enintään palvelusetelin arvoon asti. Setelin arvon ylimenevän osan (esim. 

vuokra ja ateriat) palveluntuottaja laskuttaa suoraana asiakkaalta. (Helsingin kaupun-

ki 2014) Palveluasumisen prosessikuvaus esitetään hallinnollisten työajan ja -

kustannusten yhteydessä myöhemmin. 

 

4.2.2 Suun terveydenhuollon palvelusetelit 

 

Palvelusetelit ovat käytössä neljässä eri suun terveydenhuoltoon liittyvässä palvelus-

sa; erilaisissa suun ja hampaiden hoitokokonaisuuksissa, ensiavun jatkohoidossa, loh-

keaman hoitokokonaisuudessa ja tutkimuksessa. Palveluseteliä ei tarjota alle 17 vuo-

tiaille. Näistä hampaan lohkeamiin annettava palveluseteli on uusi, se on otettu käyt-

töön 2014. Palvelusetelillä saa kokonaisvaltaisemman suun terveydenhuollon tutki-

muksen, mikäli samassa hoidon tarpeen arvioinnissa, missä setelikin myönnetään, 

osoittautuu näille tutkimuksille tarvetta. Näin ollen asiakas saa hankkia setelillä yksi-

tyiseltä palveluntuottajalta mm. röntgenkuvat, hammaskiven poiston sekä ehkäisevän 

suun terveydenhuollon tarkastuksen ja hoidon. Palvelusetelin käytössä on toimenpi-
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dekohtainen omavastuukatto. Potilaan maksettavaksi jää osuus, joka ei ole suurempi 

kuin mitä Kela-korvauksen osuus, mikäli toimenpide olisi tehty yksityisesti ilman 

palveluseteliä. (Hiekkanen 2014a; Sote 2013a, 12.)  

 

Suun terveydenhuollon jakamien palveluseteleiden lukumäärä on selkeästi suurin. 

Vuonna 2013 suun terveydenhuollon asiakkaista palveluseteliä käytti 10 188 henki-

löä. Palvelusetelikäyntejä toteutui kuitenkin enemmän, noin 28 300 kpl, joten käynnit 

muodostuivat osaksi samoista asiakkaista.. Näin suuren volyymin hallinnolliset kus-

tannukset myös nousevat, prosessin eri vaiheet potilasasiakirjamerkintöjen kopioimi-

nen, laskutus ja muu paperityö vievät viiden hammashoitajan ja puolentoista ham-

maslääkärin työpanoksen. (Hiekkanen 2014 a ja b; Salonen 2014.) Suun terveyden-

huollon oman tuotannon vuoden käynneistä (477 000 kpl) palvelusetelillä vuonna 

2013 tuotettiin noin 6 %. Suun terveydenhuollon palvelusetelien kirjanpidon kustan-

nukset ovat sosiaali- ja terveysviraston toiseksi suurimmat, ollen vuonna 2013 noin 

3,415 M€. 

 

Palvelusetelin arvo määräytyy hoitotoimenpiteen mukaan, ja sillä kustannetaan osa 

yksityishammaslääkärin hoidosta. Loppuosan kustannuksista potilas maksaa itse suo-

raan yksityishammaslääkärille. Palvelusetelillä maksettaessa jäävästä omavastuu-

osuudesta ei saa Kela-korvausta, eikä siihen myönnetä toimeentulotukea. Suun ter-

veydenhuollon asiakkaalla on valittavanaan toista sataa eri vaihtoehtoa palveluseteli-

hammaslääkäriä valitessaan. Palveluntuottajaksi hyväksymispäätös on tehty hammas-

lääkärikohtaisesti, eikä yritys tai vastaanottokohtaisesti (Liite 3.). Samalla on tarkis-

tettu hammaslääkärien palveluntuottajaksi hyväksymistä varten tarvittavat todistuk-

set. Hammaslääkärikohtaisesti laskettuna tuottajia on 171 hlö (Sote 2014 c) mutta 

vaihtoehtoja on enemmän, sillä sama hammaslääkäri voi toimia useammalla eri vas-

taanotolla (Kallio 2014b). Palvelusetelien hallinnollisen työmäärän laskentaan on 

käytetty tätä lukua. Hammaslääkärit saattavat työskennellä eri vastaanotoilla, siten 

myös palveluhinnasto on erilainen. Suun terveydenhuollon palvelusetelin asiakasys-

tävällisyyden lisäämiseksi on yhteistyössä IBM:n kanassa rakennettu palveluseteli-
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laskuri, jossa on tieto kutakin suun hoitotoimenpidettä ja palvelua antavista tuottajis-

ta. Asiakkaan saama laskurin vertailu saman hoidon hinnasta terveyskeskuksessa tuo-

tettuna helpottaa valintaa.    

 

4.2.3 Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli 

 

Vammaisten henkilökohtaista apua voi saada sosiaali- ja terveysviraston kustantama-

na kolmella eri tavalla, palvelusetelillä, asiakkaan ja avunantajan keskenään tekemäl-

lä työnantajamallilla tai ostopalveluna. Vammaisten henkilökohtaisen avun palve-

luseteli, sekä muutkin vammaistyön palvelusetelit poikkeavat muista palveluseteleistä 

siten, ettei asiakkaalla ole niissä omavastuuta. Siinä missä palvelusetelilaki (PSL 

2009) määrittelee asiakkaan omavastuuosuuden kohtuullisuudesta, niin asiakasmak-

sulaki vastaavasti määrittelee kyseisen vammaispalvelulaissa tarkoitetun henkilökoh-

taisen avun asiakkaalle maksuttomaksi (Kunnat 2014). Setelit myönnetään palvelu-

tarvetta vastaan täyskatteisena. Siten ne eivät juuri poikkea maksusitoumus- tai osto-

palvelumääritelmästä muuten kuin siinä, että setelin avulla asiakaan vapaavalintai-

suus säilyy ja hän voi itse valita palveluntuottajan.  

 

Henkilökohtaisen avun kokonaiskustannukset ovat nousseet vuosittain. Yhtenä syynä 

tähän on henkilökohtaisen avun suuri ostopalvelun määrä. Tavoitteena on kustannus-

ten hillitseminen ja jatkossa palvelun tarjonnassa keskitytäänkin enemmän edulli-

semmiksi osoittautuneisiin palveluntarjonta malleihin kuten palvelusetelituotantoon, 

sekä työnantajamalliin.  Vuonna 2013 vammaisten henkilökohtaisen avun palve-

luseteliasiakkaita oli 353 hlö. Kaiken kaikkiaan vammaistyön henkilökohtaisen avun 

asiakkaita oli 1940 hlö, joten palvelusetelillä apua sai 18 % . Henkilökohtaisen avun 

palvelusetelikustannukset olivat vuonna 2013 sosiaali- ja terveysviraston seteleistä 

kolmanneksi suurimmat, ollen noin 2,291 M€. Vammaisten henkilökohtaisen avun 

palvelusetelituottajia on tutkimuksen teon aikana 15 yritystä (Liite 3).   
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4.2.4 Ikääntyvien päivätoiminnan palveluseteli 

Ikääntyvien päivätoiminta on yli 65-vuotiaille järjestettyä tavoitteellista toimintaa, 

jossa asiakkaalle on tehty yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.  Tarve todetaan 

yhdessä asiakkaan, omaisten ja oman alueen sosiaali- ja lähityöntekijöiden kanssa. Se 

on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja kuntoutusta tukevaa toimintaa, jolla edistetään 

ikääntyvän henkilön toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivä-

toiminnan palveluseteleillä tuetaan muistisairaiden ja omaishoidettavien kotona asu-

mista, sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista. Palvelusetelin kustannussäästö syntyy 

ikääntyvän väestön laitospaikkojen tarpeen pitkittämisen avulla, kotona tukemista 

edistävän palvelun muodossa.  

Palveluseteli myönnetään tuloista riippumatta kiinteällä arvolla. Se voi olla suuruu-

deltaan 50 €/päivä, jolloin se ei sisällä kuljetusta päivätoimintapaikkaan vaan henkilö 

tai hänen läheisensä huolehtivat kuljetuksesta itse. Toinen vaihtoehto sisältää kulje-

tuksen, jolloin setelin arvo on 65 €/päivä. Asiakkaalle jää maksettavaksi ylimenevä 

osuus kokonaisuudessaan, joka saattaa olla korkeampi, kuin mitä kunnallisesta päivä-

toiminnasta perittävä maksu 15 €/päivä, toisaalta palvelun saaminen on mahdollisesti 

nopeampaa. Vuonna 2013 palveluseteliä käytti 108 asiakasta ja omassa tuotannossa 

asiakkaita oli 1 954 (Tilastoportaali 2014). Palvelusetelin käyttöaste palvelusaajista 

edusti noin 6% oman toiminnan asiakaista. Palveluseteleitä myönnettiin 225 650 €:n 

arvosta. Vanhusten päivätoiminnan palvelusetelituottaja yrityksiä on 11 kpl (Liite 3).   

4.2.5 Kolonoskopian palveluseteli 

Palvelusetelipilotti paksusuolen tähystystutkimukseen eli kolonoskopiaan käynnistyi 

keväällä 2011. Nykyisin se toimii vakiintuneena vaihtoehtona kaupungin sisätautien 

poliklinikoilla suoritettaville paksusuolen tähystystutkimuksille. Palvelusetelillä asi-

akkaiden hoitoon pääsy on nopeampaa. Sosiaali- ja terveysviraston sisätautien poli-

klinikoille oli noin 4 kk jono, kun taas yksityiselle palveluntuottajalle pääsee keski-

määrin 1-2 viikossa. Kolonoskopian tarve arvioidaan sisätautien poliklinikoilla lääke-
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tieteellisin perustein ja tutkimuskriteerit ovat samat sekä oman toiminnan kuin palve-

lusetelitarjonnan osalta. Palveluseteliä tarjotaan lääketieteellisesti selkeämmän on-

gelman potilaille ja moniongelmaiset otetaan omaan toimintaan. Vuonna 2013 palve-

lusetelin vastaanotti kolonoskopiaa varten 458 henkilöä (Aimolahti 2013; Tilastopor-

taali 2014). Kustannukset olivat 144 100 €. Sisätautien poliklinikan antaman pak-

susuolentähystyksen palvelusetelin arvo on 390 € ja se on voimassa enintään kolme 

kuukautta. Kolonoskopian palveluseteleiden lukumäärä lasketaan myönnettyinä sete-

leinä eikä käynteinä, joten kaikkia seteleitä ei aina käytetä arvioiden edellisten luku-

jen suoran kustannuslaskennan perusteella.  

Palveluntuottajaksi haetaan sähköisen asioinnin kautta, ja haku on keskitetty kerran 

vuoteen.  Tuottajaksi valittavan on täytettävä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terve-

ysviraston palveluntuottajille asettamat hyväksymiskriteerit. Haun yhteydessä tuotta-

jat toimittavat voimassa olevan paksusuolen tähystystutkimuksen hintansa. Kolono-

skopia palveluntuottajia edellisellä kaudella 2013-2014 oli rekisterissä kolme yritystä, 

Lääkärikeskus Aava Oy, Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Asiakkaiden 

omavastuuosuudet vaihtelevat valittujen palveluntuottajien hintojen perusteella, välil-

lä 100-291 €.  

 

4.2.6 Palvelusetelitoiminnan volyymin yhteenveto 

Suurimmat palvelusetelikustannukset ovat vanhusten palveluasumisessa ja pienimmät 

kolonoskopiassa. Kuvassa 10, on yhteenveto kustannuksista vuodelta 2013.  

Kuva 10. Palvelusetelien kustannuksia 2013 (SAP BusinessObjects) 
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Palvelusetelien käyttöasteet suhteessa omaan toimintaan vaihtelevat siten, että ko-

lonoskopian palvelusetelin käyttöaste oli suurin ja ikäihmisten päivätoiminnan pienin. 

Yksittäisenä toimenpiteenä kolonoskopia edustaa asiakkaalle helpohkoa ja nopeam-

paa palvelun saamisen vaihtoehtoa. Myös tuottajien lukumäärä selkeyttää asiakas-

markkinointia ja vaivattomuutta selvittää palveluntarjonta vaihtoehtoja. Myös henki-

lökohtaisen avun palvelusetelin käyttöaste on korkeahko 18 %. Suun terveydenhuol-

lon seteliä käyttäneitä on paljon, mutta suhteutettuna oman tuotannon asiakaskäyntei-

hin verrattuna käyttöaste jää 7 % iin (taulukko 9). 

Taulukko 9. Palvelusetelien käyttöaste ja tuottajien lukumäärät (Sote 2013b) 

Palveluseteli 
Setelien  

lkm 

Palvelusetelin 

käyttöaste, % 
Tuottajia, lkm 

Vanhusten palveluasuminen 296 10 % 168 

Suun terveydenhuolto 28 300 7 % 171 

Henkilökohtainen apu 353 18 % 18 

Ikäihmisten päivätoiminta 108 6 % 11 

Kolonoskopia 458 31 % 3 

 

 

4.3. Palvelusetelin hallinnollisiin prosesseihin sitoutuneen työajan mittaaminen 

 

Palveluseteliprosessiin sitoutuneen hallinnollisen työajan määrää kartoitettiin vuosina 

2011-2012 sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja tilintarkastus-, vero- ja neuvontapal-

veluja tuottavan KPMG:n toimesta yhteistyössä. Palvelusetelitoiminnan sähköistä-

mis- ja järjestelmäratkaisuhankkeen tavoitteena oli selvittää hallinnointivaihtoehtoja 

kehittyville palveluseteliprosessille ja niiden sisältämien rutiinityövaiheiden automa-

tisoinnille. Vaihtoehtoina tarkastelussa painottui eniten Tiera Oy:n kehittelemä palve-

luseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) mutta myös muut vaihtoehdot, kuten OP-

Pohjolan ja Smartumin ratkaisut tarkastettiin. Kustannus-hyötyanalyysin päädyttiin 

kahden eri vaihtoehdon, sähköisen PSOP järjestelmän sekä manuaalisen nykymal-

lin välillä.  

     

Mukaan valittiin silloiset palvelusetelit sekä pilottivaiheessa olevat palvelusetelit. 

Näitä olivat silloisen sosiaaliviraston palvelusetelit vammaisten henkilökohtaisesta 
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avusta, lapsiperheiden kotipalvelusta, ikäihmisten päivätoiminnasta, vanhusten palve-

luasuminen ja vammaisten omaishoidontuesta. Terveyskeskuksen palveluseteleiden 

hallinnollinen työaika kartoitettiin vastaavasti palveluseteleistä suun terveydenhuolto, 

kotihoidon tukipalvelu ja siivous, kolonoskopia, kuntouttava psykoterapia, kotihoito 

ja kuntoutusyksikön palvelusetelit. Lisäksi selvitys tehtiin ostopalveluprosessien 

ajankäytöstä, koska PSOP järjestelmässä oli mahdollisuus myös ostopalvelujen jär-

jestelmähallinnointiin. 

 

Kyselyn ja tutkimusmateriaalin keräämisen otoksena olivat kaikki palvelusetelipro-

sessiin osallistuvat työntekijät. Sosiaalihuollon palveluseteleiden kutakin toimintoa 

suoritti yleensä tietty henkilö, joten työaikaa varten haastateltiin häntä. Terveyskes-

kuksen puolella yksi toiminto saattoi sisältää useamman eri välivaiheen (potilastieto-

järjestelmän tallennukset, tiedon välitys tuottajan ja kunnan kesken), joten haastatel-

tavia toimintoa kohden oli useampia.  Kysymykset lähettiin joissain tapauksissa tii-

meille, joiden edustajat vastasivat tiedotuksesta.  Samaa tehtävää suorittava tiimi ar-

vioi työaikansa käyttöä näin ollen yhteisesti. (Louhikytö & Viskari 2014.) 

 

Suurimmaksi haasteeksi ajankäytön aineiston muodostamisessa nousi työntekijöiden 

perehdyttäminen työajan mittauksiin. Työvaiheet saattoivat koostua hyvin pienistä 

ajallisista hetkistä (alle 5 min), joten oli vaikea vakioida tiettyä oikeaa tapaa tehdä 

jokin välivaihe. Työntekijät myös määrittelivät käytetyn työajan eri tavoin. Toiset 

aloittivat työajan mittauksen sen suunnittelusta, materiaalien kokoamisesta ja pereh-

tymisestä, toiset olisivat mitanneet vain itse teknisen suorituksen. Haasteena oli työ-

vaiheiden vakiintuneen mittausmallin lisäksi ohjeistaa analyysissä käytettyjen termi-

en ja käsitteiden sisältöä ja vaikutusta itse analyysiin siten, että työntekijät tunnistai-

sivat omissa prosesseissaan vastaavat kohdat. (Louhikytö & Viskari 2014.) 

  

Kustannushyötyanalyysin taustatietojen ja työajan mittausten perusteella rakennettiin 

KPMG:n, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toimesta mittaristo kuvaamaan nykyis-

tä toimintaa. Mittariarvoiksi laskettiin palvelusetelien ja ostopalveluiden prosessoin-
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tiin käytettyä aikaa eri prosessivaiheissa. Ohjeena oli antaa mittareita koskevat arvot 

keskimääräisinä. Työaikatieto kerättiin prosesseihin osallistuvilta henkilöiltä ammat-

tinimikkeittä. Prosesseihin osallistujia oli paljon sekä ylemmissä että alemmissa toi-

mihenkilöissä. Tähän tutkimukseen valittujen palveluseteleiden ja laskennassa käytet-

tyjen työaikatietojen ammattinimikkeet ovat:  

 

 

 

 

 

 

 

Projektiluontoisena työ loppui virastojen yhdistymiseen vuoden 2012 lopussa. Osa-

ratkaisuna hankkeen aikana toteutettiin sähköisen asioinnin sovellus palveluseteli-

tuottajaksi hakeutumiseksi (käytössä suun terveydenhuollon ja kolonoskopian tuottaja 

haussa). Lisäksi yhteistyössä toteutettiin IBM kanssa palvelusetelihammaslääkäreiden 

ja hinnaston hinnaston vertailusovellus kuntalaisten käyttöön. Tutkimuksen teon ai-

kana suurin osa palveluseteliprosessin vaiheista ovat olleet manuaalisia.  

 

4.4 Toimintolaskennassa käytettävien toimintojen esittely 

 

Palvelusetelin hallinnollisten kustannusten kustannuslaskenta suoritetaan tässä tutki-

muksessa käyttämällä toimintolaskennan TDABC-menetelmää, joka perustuu kirjalli-

suuskatsauksen mukaan laadittuihin prosessikuvauksiin, työaikakartoituksiin ja työn 

hintaan. Tutkimukseen on valittu palveluseteliprosessit, joihin käytetty työaika on 

kartoitettu ja jotka on ensin luokiteltu toiminnoittain neljään eri työvaiheeseen (pää-

prosessit) ja kymmeneen eri alatoimintoon (alaprosessit). Mittareina toimivat ammat-

tinimikkeet ja kuhunkin pää- ja alaprosessiin osallistuminen.  

  

- apulaisylilääkäri - kilpailutussihteeri 

- hammaslääkäri - kirjaamon työntekijä 

- johtajahammaslääkäri - kotiavustaja 

- ostopalvelupäällikkö  - osastosihteeri 

- projektipäällikkö - toimistosihteeri 

- päällikkö (sosiaalityö) - sairaanhoitaja 

- sosiaalityöntekijä (johtava) - sosiaalityöntekijä 

- ylilääkäri - taloussihteeri 

 - verkkotiedottaja 
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1) Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja tuottajien hyväksyntä 

 Yhden palveluntuottajahakemuksen käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetty 

aika (h/palveluntuottaja/kerta) 

 Hyväksytyn palveluntuottajan tietojen lisääminen ”palvelusetelituottajien lis-

talle” (h/palveluntuottaja /kerta) 

 

2) Palveluntuottajia koskevien tietojen ylläpitäminen 

 Palveluntuottajaa koskevien tietojen ylläpitoon käytetty aika                            

(keskim. h/päivitettävä palveluntuottaja/päivityskerta) 

 Yhden palveluntuottajan tietojen valvontaan käytetty aika  

(h/palveluntuottaja/valvontakerta) 

 

3) Palvelusetelin myöntäminen, luominen ja käyttäminen 

 Palvelusetelin neuvontaan ja myöntämiseen käytetty keskimääräinen aika 

(h/palveluseteli) 

 Keskimääräinen aika potilastiedon siirtämiseksi asiakkaal-

le/palveluntuottajalle (h/palveluseteli) 

 Keskimääräinen palvelutapahtuman käsittelyyn ja kirjaukseen käytetty aika 

(h/tapahtuma) 

 Hoitotiedon potilastietojärjestelmään siirtämiseen käytetty aika (h/tapahtuma) 

4) Maksuliikenteen hallinnointi 

 Laskulla olevan palvelutapahtuman käsittelyyn ja tarkistukseen käytetty aika 

(h/lasku) 

 Laskun hyväksyntään ja maksamiseen käytetty aika (h/lasku) 

Aikaperusteisen kustannuslaskennan välivaiheet etenevät tässä empiriatarkastelussa 

aiemmin kirjallisuukatsuksessa esitetyn TDABC-vaiheiden kanssa samankaltaisesti 

muutamin poikkeuksin. Palvelusetelin aikaperusteinen kokonaiskustannusten laskenta 

yksinkertaistaa mm. tehokkaan ajankäytön vaiheen, sekä resurssiryhmän 

kokonaiskustannukset. Tehokkaan ajankäytön suhde ei ole hyödyllinen tässä 

palvelusetelin hallinnollista kustannusta mittaavassa laskelmassa, sillä kyseessä ei ole 

palvelutuotteiden optimointiin tähtäävä laskelma. Lisäksi tähän päädyttiin, koska 

palkkakustannukset maksetaan viraston toimesta kuitenkin kokonaisina.  
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Palkkakertoimena on käytetty henkilöstökustannuksien keskimääräistä päivähintaa ja 

siitä laskettua tuntipalkkaa. Työn hinnan keskiarvo on laskelmissa 200 

€/henkilötyöpäivä. Samaa keskiarvoa on aiemmin käyetty myös KPMG:n toimesta. 

Laskennallista tarkkuutta lisäisi jos palveluseteliprosesseihin osallistuvien ammatin-

ryhmien päiväpalkan hinta saataisiin erikseen, eikä laskettaisi keskiarvoalla. Tarkem-

paa tietoa ei kuitenkaan saatu käyttöön kysyttäessä sosiaali- ja terveysviraston henki-

löstöhallinnosta ja taloushallintopalvelusta (Talpa).  

 

Henkilötyövuosien laskennassa on käytetty keskiarvoa 220 työpäivää vuodessa. Työ-

päivien määrä on laskelmissa määritelty siten, että 365 päivästä vähennetty viikonlo-

put (52*2=104), sekä arkipyhät (10pvä) lomapäivät (30 lpv/v). Laskelmat työaikakar-

toituksineen löytyvät liitteeltä 5.   

 

Toimintolaskennassa hyödynnetään työntekijöiltä kerättyjä työaikatietoja ja sen toi-

minnot perustuvat ennalta määriteltyihin toimintoihin. Kunkin toimintovaiheen las-

kennallinen kustannus on lisäksi yhdistetty palvelun prosessikuvaukseen muodostaen 

hintalappumallin ja käsityksen prosessitehokkuudesta.   
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5 PALVELUSETELIEN HALLINNOLLISEN TYÖAJAN KUS-

TANNUKSET 
 

 

5.1 Case A. Vanhusten palveluasumisen palveluseteliprosessi, hallinnollinen työ-

aika ja kustannukset 

 

Palvelusasumisen prosessikuvaus on mallinnettu diplomityössä esitettävää laskelmaa 

varten. Prosessikuvauksen tarkoituksena on yksinkertaistaa todellisuutta sille tasolle, 

jossa kustannuslaskennan tavoitteet ja ”hintalappumalli” ovat ensisijaisia intressialu-

eita. Se seurailee asiakkaan, tuottajan ja sosiaali- ja terveysviraston toimintoja proses-

sin edetessä.  Tarkempia työohjeita on käytännössä kaikille sidosryhmille tehty tar-

kemmallekin tasolle, jotka ovat julkaistu asiakkaille ja tuottajille soten ulkoisilla in-

ternetsivuilla. Näiden lisäksi prosessia tukevia kuvauksia on tehty myös sosiaali- ja 

terveysviraston sisäisiin tarpeisiin. Prosessin aikana tehdään kolme erilaista sopimus-

ta toimijoiden välillä. Ensimmäinen muodostetaan tuottajan ja sosiaali- ja terveysvi-

raston kesken (palveluntuottajasopimus), toinen sosiaali- ja terveysviraston sekä asi-

akkaan kesken (SAS-päätös ja palvelusetelipäätös) ja kolmas asiakkaan ja palvelun-

tuottajan välillä (palvelu- ja hoitosuhdesopimus).   

 

Kutakin toimintoresurssia varaava kustannus on yhdistetty vanhusten palveluasumi-

sen prosessikuvaukseen. Aikaperusteisessa toimintolaskennassa hyödynnetään jo ai-

emmin kerättyä aikatietoa, myös resurssia kuluttavat ammattiryhmät on määritelty 

aiemmin. Palveluasumisen setelitoiminnan suoritteet on päivitetty vastaamaan vuo-

den 2013 volyymeja, myös muutamia muita tarkennuksia on tehty laskennassa.  Tuot-

tajien toiminpaikkojen määrä on laskennassa nostettu vastaavaa tutkittavaa ajanjak-

soa. Alkuperäisessä kerätyssä materiaalissa ei ollut huomioitu kohdan kolme, hoito-

tiedon potilasjärjestelmään siirtämiseen käytettyä aikaa (h/tapahtuma). Tämä siksi, 

että palveluasumisen asiakastiedot kerätään asiakastietojärjestelmään (ATJ). Tähän 

annettiin laskennassa arvio 10min/asiakastieto.  
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Kun kaikkien toimintojen kustannukset lasketaan vuositasolla yhteen, saadaan työn 

hallinnollisiksi kustannuksiksi vuositasolla summa 52 860 €. Aikaa hallinnollisten 

toimintojen suorittamiseen kului 1 916 h/v, mikä vastaa noin 1,22 henkilötyövuotta.  

Euromääräisesti palvelusasumisen palvelusetelitoiminta edustaa kolmanneksi kallein-

ta hallinnollista kustannusta. Kun hallinnolliset kustannukset suhteutetaan kyseisen 

palvelusetelin kirjanpidon osoittamiin kokonaiskustannuksiin (5,238 M€) on niiden 

tuoma kustannuslisä vain noin yksi prosentti (1 %). Palveluasumisen palvelusetelin 

prosessikustannukset ovat matalat ja toisin sanoen prosessi on hallinnolliselta ajan-

käytöltään tehokas.   

 

Palvelusetelin yksikkökustannushinta ennen hallinnollisen työn lisää oli vuoden 2013 

tiedoilla 17 696 €/ asiakas/vuosi. Hallinnollisen kustannuksen jälkeen palveluasumi-

sen palvelusetelin yksikkökustannushinnaksi tulee 17 874 €/asiakas/vuosi. Sosiaali- 

ja terveysviraston oman palveluasumisen yksikkökustannus on vuoden 2013 toimin-

nallisen tilinpäätöksen mukaan 21 648 €. Palvelusetelin ja oman toiminnan yksikkö-

kustannuksia vertailtaessa on palvelusetelillä annettu palvelu 17 % edullisempaa kuin 

oma tuotanto.   

 

Kustannusten suurin hallinnollisen työajan pullonkaula oli maksuliikenteen hallin-

noinnissa, johon kului 43 % työajasta ja hallinnollisista kustannuksista 24 138 €/v. Se 

edustaa 52 % palveluasumisen hallinnollista kustannuksista. Seuraavassa kuvassa 11. 

esitellään palveluasumisen palveluseteliprosessi, sekä hallinnollisen työajan kustan-

nus. Taulukkoon 10 on tämän jälkeen viety tarkemmat luvut toiminnoittain. 

 

Laskennallista tarkkuutta lisäisi, jos alkuperäisessä tiedonkeruussa olisi huomioitu 

myös SAS-toimiston (selvitys, arviointi ja sijoitus) palveluseteliin kohdistama hallin-

nollinen työaika. Käytännössä SAS-toimisto tekee asiakkaan hoitotason arvioinnin 

samoin kriteerein niin palveluseteliasiakkaille kuin oman toiminnan asiakkaille. Hoi-

totasoratkaisun ollessa ympärivuorokautinen hoito, asiakas saa valita palvelun valit-

semallaan tavalla. Jos tämän työn osuus huomioitaisiin hallinnollisissa kuluissa näyt-
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täsi laskenta varmasti suurempaa summaa kohdassa kolme, palvelusetelin myöntämi-

nen, luominen ja käyttäminen. Toisaalta SAS-käsittelyn kustannuksia ei ilmeisesti ole 

huomioitu myöskään oman toiminnan kustannuksia koostavassa toiminnallisessa ti-

linpäätöksessä (2013), jota hyödynnetään palvelujen edullisuusvertailua tehdessä.  

 

Kuva 11. Palveluasumisen palvelusetelin hallinnolliset prosessikustannukset 
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kin synergiaetuja, jos niitä tehtäisiin yhteistyössä hallinnossa yli toimistorajojen. Näin 

ne toimisivat keskenään myös vertailukelpoisimmin.  

 

Taulukko 10. Palveluasumisen palvelusetelin kustannukset toimintojen pää- ja ala-

prosesseittain luokiteltuna  

 

 

 

5.2 Case B. Suun terveydenhuollon palveluseteliprosessi, hallinnollinen työaika 

ja kustannukset 

 

Suun terveydenhuollon palvelusetelien prosessikuvaus on tässä työssä mallinnettu 

esitettävää laskelmaa varten. Sen ensisijaisena tarkoituksena on yksinkertaistaa todel-

lisuutta kustannuslaskennan tavoitteiden esiin tuomiseksi. Toissijainen tavoite on 

kuvata tiedon ja tapahtumien kulkua asiakkaan, tuottajan, suun terveydenhuollon ja 

taloushallintopalvelujen välillä. Se on mallinnettu suun terveydenhuollon ostopalve-

luhallinnosta saatujen (Taube 2014) prosessikaavioiden ja uusien setelipalvelujen 

sanallisten kuvauksien avulla.  

 

Hammashoidon palveluseteli annetaan potilaan tarvitsemaan perushoitoon. Suun ter-

veydenhuollossa on ollut käytössä ensiavun jatkohoidon palveluseteli, kokonaishoi-

€ /vuosi

1) Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja tuottajien hyväksyntä

* Yhden palveluntuottajahakemuksen käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetty aika (h/palveluntuottaja/krt)
 3 517 €

* Hyväksytyn palveluntuottajan tietojen lisääminen ”palvelusetelituottajien listalle” (h/palveluntuottaja /krt) 2 110 €

2) Palveluntuottajia koskevien tietojen ylläpitäminen

* Palveluntuottajaa koskevien tietojen ylläpitoon käytetty aika (h/päivitettävä palveluntuottaja/päivityskrt)

 2 345 €

* Yhden palveluntuottajan tietojen valvontaan käytetty aika (h/ palveluntuottaja/ valvontakrt)
 1 172 €

3) Palvelusetelin myöntäminen, luominen ja käyttäminen

* Palvelusetelin neuvontaan ja myöntämiseen käytetty keskimääräinen aika (h/palveluseteli)

 8 166 €

* Keskimääräinen aika potilastiedon siirtämiseksi asiakkaalle/palveluntuottajalle (h/palveluseteli)
 3 402 €

* Keskimääräinen palvelutapahtuman käsittelyyn ja kirjaukseen käytetty aika
(h/tapahtuma)
 3 402 €

* Hoitotiedon potilastietojärjestelmään siirtämiseen käytetty aika
(h/tapahtuma)
 1 388 €

4) Maksuliikenteen hallinnointi

* Laskulla olevan palvelutapahtuman käsittelyyn ja tarkistukseen käytetty aika (h/lasku)

 24 138 €

* Laskun hyväksyntään ja maksamiseen käytetty aika (h/lasku)

 3 218 €

52 859 €

Palveluasumisen palveluseteliprosessin hallinnollinen hintalappu:
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don palveluseteli ja lohkeaman palveluseteli jo aiemmin. Sosiaali- ja terveyslautakun-

ta hyväksyi syksyllä 2014 myös tutkimuspalvelusetelin pienihoitoista suun tervey-

denhoitoa kiireettömässä hoitojonossa odottaville asiakkaille. Näiden neljän palve-

lusetelin osaprosessit poikkeavat toisistaan lähinnä siinä, missä vaiheessa ja keneltä 

asiakas palvelusetelin saa.  Lohkeaman palvelusetelin voi saada suoraan ajanvarauk-

sesta ja tutkimussetelin hoitojonosta. Tutkimuspalvelusetelin saavan asiakkaan hoi-

don tarve on arvioitu aiemmin tai se on selkeä, kuten lohkeamassa. Ensiavun jatko-

hoidossa ja kokonaishoidon palvelusetelissä on ollut lääkärikontakti ja se voidaan 

antaa vastaanotolla. Muut setelit voidaan antaa asiakkaalle hoitolan toimistosta, tai 

lähettää kirjeenä tai e-kirjeenä. Tutkimuspalvelusetelin kanssa etenevän asiakkaan 

yksityishammaslääkäri ei voi pyytää toimenpiteen laajennuslupaa sosiaali- ja terveys-

viraston suun terveydenhuollon ostopalveluhallinnosta (kuva 11). Tutkimuspalve-

luseteli mahdollistaa hoitojonojen purun, eikä vastaanottoa kunnan hammaslääkärillä 

tarvita. Tutkimuspalvelusetelin arvo on 71€ ja lohkeamapalvelusetelin arvo 73€. 

(Taube 2014; Hiekkanen 2014a; Sote 2014d) 

 

Uusiutuvien palvelusetelien myötä suun terveydenhuollon toimisto on päivittänyt 

tuottajayhteistyössä käytettäviä lakisääteisiä hyväksymiskriteerejä, sosiaali- ja terve-

ysviraston sekä suun terveydenhuollon toimiston omia hyväksymiskriteerejä. Valvon-

taa ja harmaan talouden ehkäisyä varten on tuottajilla velvoite liittyä tilaajavastuu 

palvelun piiriin. Asiakkaalle tarjotaan myös palvelusetelilaskuria ja tuottajille sähkö-

listä asiointia (Sote 2014d). Suun terveydenhuollon palveluseteliprosessi onkin tekni-

sesti saanut eniten tukea sähköistetyistä vaiheista verrattuna muihin seteihin. Oheises-

sa prosessikaaviossa on yhdistetty kaikkien neljän palvelusetelin vaiheet. Prosessin 

toiminnat ovat merkittävästi moninaisempaa verrattuna sosiaalihuollon setelitoimin-

taan, johtuen muun muassa potilasasiakirjamerkinnöistä. Myös setelin kertaluontei-

suus ja lyhyt hoitosuhde lisää volyymiä ja tallennuksia tietojärjestelmiin, eli hallin-

nollisia toimintoja, siinä missä sosiaalihuollon setelin käyttöaika saattaa olla useita 

vuosia.  
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Toimintolaskentaa varten on suun terveydenhuollossa aiemmin kerättyyn työajanseu-

rantamateriaaliin tehty muutama korjaus vuoden 2013 tasolle saattamiseksi. Tuottaji-

en ja setelien määrät on nostettu saatujen suoritetietojen tasolle. Lisäksi toimintolas-

kennan pääprosessin kohta kolme, tapahtuminen lukumäärä vuodessa, on skaalattu 

vastaamaan laskennan muita lukuja. Myönnettyjen palvelusetelien lukumäärä vuo-

dessa on noin puolet siitä, mitä tapahtumakirjauksia on vuodessa (kerroin 0,52). Suh-

deluku on looginen, sillä tapahtumakirjauksia tulee prosessissa tietojärjestelmiin en-

nen ja jälkeen palvelun saamista yksityisellä palveluntuottajalla. 

 

Hyödyntäen toimintolaskennan menetelmää (liite 5.) lasketaan myös suun terveyden-

huollon palvelusetelitoimintojen piileviä hallinnollisia kustannuksia. Työn hallinnol-

liset kustannukset vuositasolla ovat 828 650 €. Euromääräisesti suun terveydenhuol-

lon palvelusetelitoiminta edustaa kalleinta hallinnollista kustannusta.  Kun hallinnol-

liset kustannukset suhteutetaan kyseisten palvelusetelien kirjanpidon osoittamiin ko-

konaiskustannuksiin 2013 vuodelta (3,415 M€) on niiden tuoma kustannuslisä 24 %. 

Aikaa toimintojen suorituksiin kuluu 30 039 h/v. Se vastaa noin 19 henkilötyövuotta 

suun terveydenhuollon toimistolta vuoden 2013 volyymeilla. Suun terveydenhuollon 

palvelusetelin prosessikustannukset toimintolaskennalla laskettuna ovat merkittävän 

korkeat. Sosiaali- ja terveydenhoidon palvelualalla henkilöstökustannukset ovat pe-

rinteisesti korkeat, mutta palveluseteliprosessissa vain sen alkupäässä on tähän verrat-

tavaa työtä. Prosessikustannusten noustessa korkeiksi suhteessa kirjanpidon kustan-

nuksiin sekä manuaalisen työn tuntimäärät eivät kerro teknisesti tehokkaasta hallin-

nollisesta prosessista.  

 

Suun terveydenhuollon palvelusetelien yhteislaskennallinen yksikkökustannushinta 

ennen hallinnollisen työn lisää oli vuoden 2013 tiedoilla 121 €/seteli.  Hallinnollisen 

kustannuksen jälkeen näiden yksikkökustannushinnaksi tulee 150 €/seteli.  Palve-

luseteliprosessin näkymättömät kustannukset ovat sen verran korkeat että setelitoi-

minta muodostuu omaa toimintaa kalliimmaksi tässä vertailussa.  
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Prosessissa selkeästi kalleimmaksi vaiheeksi muodostuu palvelusetelin myöntäminen, 

luominen ja käyttäminen, muodostaen yhteensä 94 % hallinnollisen työn kustannuk-

sista (828 651€). Laskennallisesti suhdetta ei kevennä se, että suoritetussa toiminto-

laskennassa on käytetty keskiarvoa vuorokausipalkasta.  Tämä ei ole tarpeeksi osuva 

kerroin suun terveydenhuollon palveluseteliprosessin työvaiheisiin, jotka monesti 

sisältävät korkeamman toimihenkilön työtä, kuten ostopalveluhallinnossa. Kuvassa 

11. esitellään suun terveydenhuollon palveluseteleiden yhdistetty hallinnollinen pro-

sessi, sekä työajan kustannus. Taulukkoon 11 on viety tarkemmat luvut toiminnoit-

tain.  

 

Taulukko 11. Suun terveydenhuollon palvelusetelin kustannukset toimintojen pää- ja 

alaprosesseittain luokiteltuna  
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Kuva 11. Suun terveydenhuollon palveluseteleiden prosessikaavio 
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Prosessikustannuksia laskettaessa sekä mallinnettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluseteliprosesseja ja toimintoja, huomataan eroja näiden kahden erilaisen palve-

lumuodon palveluseteliprosessien kustannuskertoimissa. Hallinnollisen työn määrä 

vaihtelee selkeimmin juuri esimerkkitapauksissa, palveluasumisen (sosh) ja suun ter-

veydenhuollon (tervh) toimintolaskennassa. Koska prosessikustannusten laskeminen 

kullekin setelille on työlästä, etenkin tiedonkeruun kannalta, on käytännössä jatkossa 

helpompi käyttää tässä laskelmassa tehtyä analyysiä prosessien kustannuskertoimista. 

Sosiaalihuollon palvelusetelin prosessikustannukset suhteessa kirjanpidon näkyviin 

kustannuksiin ovat välillä 1,01- 1,08. Terveydenhuollon palvelusetelin prosessikus-

tannusten kerroin on vastaavasti 1,09 - 1,24. Näiden keskiarvot ovat laskennallisesti 

kätevä tapa tuoda hallinnollisten prosessien näkymättömät kustannukset näkyviksi.  

Taulukkoon 12 on koostettu tietoa kertoimista. Sosiaalihuollon palveluseteleiden pii-

levät kustannukset saa esiin kertomalla kirjanpidon luku 1,047:llä. Terveydenhuollon 

palveluseteleiden piilevät kustannukset saadaan esiin kertomalla kirjanpidon luku 

1,167:llä.  

 

Taulukko 12. Sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon prosessikustannuskertoimet 

Palveluseteli 
Kustannukset 

(2013) 

Lisätty hallinnol-

linen kustannus   

Prosessin kus-

tannuskerroin 

Palveluasuminen 5 237 888 € 5 290 747 € 1,010 

Suun terveydenhuolto 3 414 676 € 4 243 327 € 1,243 

Vammaisten henkilökohtainen apu 2 290 532 € 2 405 724 € 1,050 

Ikäihmisten päivätoiminta 225 649 € 243 142 € 1,078 

Kolonoskopia 144 103 € 157 262 € 1,091 

 

 

 

 

  

Setelin luokittelu Kerroin KA 

Sosiaalihuollon palveluseteli 1,01 – 1,08 1,046 

Terveydenhuollon palveluseteli 1,09 – 1,24 1,167 
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5.3 Edullisuusvertailu oman toiminnan ja palvelusetelitoiminnan välillä 

 

Edullisuusvertailu pyrkii arvioimaan valittujen palvelusetelien kustannuksien suhdet-

ta vastaavaan omaan toimintaan. Edullisuusvertailu on vaihtoehtolaskelma erilaisten 

tuotantotapojen välillä, rajaten ulkopuolelle kolmannen palvelujen tuotantotavan, eli 

ostopalvelun. Palvelusetelien vaihtoehtolaskelmien riittävyyttä Helsingin kaupungin 

vanhusten palveluasumisessa tutkineen laskentatoimen lopputyön (Kauppila 2013, 3) 

tuloksena oli, että vaihtoehtolaskelmat eivät aina vaikuta täysin riittäviltä perustele-

maan palvelusetelitoimintatavan edullisuutta. Ilman vaihtoehtoislaskelmaa palve-

luseteleille ei kuitenkaan voi antaa kustannustehokaan palvelujen tuotantotavan lei-

maa. Seuraava edullisuuslaskelma on tehty sosiaali- ja terveysviraston kustannusnä-

kökulmasta, eikä asiakaskasnäkökulmasta, joten omavastuuosuuksia ei ole huomioitu.  

 

Palveluseteleiden edullisuusvertailuun on valittu viisi volyymiltaan suurinta palve-

luseteliä vuoden 2013 tietojen perusteella. Nämä ovat palveluasumisen, ikäihmisten 

päivätoiminnan, suun terveydenhuollon, kolonoskopian ja vammaisten henkilökohtai-

sen avun palvelusetelit. Oman toiminnan kustannukset ovat pääsääntöisesti toimin-

nallisesta tilinpäätöksestä 2013. Oman toiminnan kustannukset on toistaiseksi saata-

vissa suoraan SAP/BO kirjanpidosta, jos palvelulla on oma sisäinen tilaus ja budjetti. 

Tällaisia kirjanpidosta suoraan hyödynnettäviä, oman kustannustiedon sisältäviä 

”tuotteistettuja” palvelumuotoja on oman toiminnan osalta muissa paitsi kolonosko-

piassa. Kolonoskopian laskennassa on kuitenkin pyritty arvioimaan kyseisen palvelun 

oman toiminnan kustannuksia. Palveluseteleiden erilliset kustannukset eivät löydy 

toiminnallisesta tilinpäätöksestä ja ne on kerätty sosiaali- ja terveysviraston talous- ja 

strategiayksiköstä. 

 

Toiminnan volyymiä kuvaavat suoritteet on palvelusetelien osalta kerätty sosiaali- ja 

terveydenhuollon tilastoportaaleista, sekä toiminnan- tai tietohallinnon suunnittelijoil-

ta. Oman toiminnan suoritteet on kerätty toiminnallisesta tilinpäätöksestä. Näistä 

muiden paitsi kolonoskopian ja suun terveydenhuollon suoritetiedot edustavat sellai-

senaan tilinpäätöksessä edullisuusvertailuun valittuja palveluja. Edellä mainituissa 
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kahdessa palvelussa on toiminalliseen tilinpäätökseen lisätty muitakin hoitosuorittei-

ta. Esimerkiksi suun terveydenhuollon oman toiminnan käynteihin raportoidaan kaik-

ki hoito- ja lääkärikäynnit, eikä se siten vastaa suun terveydenhuollon neljän eri pal-

velusetelin tuoteprofiilileja vuodelta 2013. Toisaalta suun terveydenhuollon neljä eri 

seteliä, tutkimuspalveluseteli, lohkeamapalveluseteli, kokonaishoidon palveluseteli ja 

ensiavun jatkohoidon palvelusetelit kattavat jo varsin edustavasti koko perustervey-

denhuollon suun terveydenhoidon palvelutarjonnan. Suoriteseurantaa voidaan tehdä 

erilaisin mittayksiköin, esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa käytetään asia-

kas/vuosi sekä asumisvuorokausien lukumääriä suoritemittauksissa. Koska rinnak-

kaispalvelujen suoritteet ja kustannukset merkitään toisinaan keskenään erilailla, on  

tehty joitain laskentaa mahdollistavia yleistyksiä. 

 

Toimintolaskennan avulla on laskettu edellä esiteltyjen viiden palvelusetelien hallin-

nolliset kustannukset (Liite 5), vaikka prosessikaaviomallia hyödyntävä ”hintalappu-

malli”-rakenne on laadittu vain kahteen edellä esiteltyyn, toisistaan hyvin erilaiseen 

palveluseteliprosessiin.  Palveluseteleiden suoritteet ja hallinnollisin kustannuslisin 

toimintolaskennan avulla huomioidut kustannukset ovat siis samoja kuin edellisessä 

kappaleessa esitetyt. Edullisuusvertailu on laskettu palvelutuotteiden yksikkökustan-

nushintoja vertailemalla euromääräisesti ja prosentuaalisesti. Palveluseteleihin verrat-

tavat kustannukset saadaan budjetoiduista palvelutuotteista, kun oman toiminnan kus-

tannuksista vähennetään asiakaspalvelujen ostot tiliryhmän kustannukset sekä tulojen 

puolelle kirjattavat mahdolliset asiakkaalta perittävät maksutulot. 

 

(7)  

 

 

 

  

Omaan toiminnan kustannuksien suhteutus palvelusetelin kustannuksiin 

(€) = Alapalvelumuodon toimintakulut yhteensä – asiakaspalvelujen 

ostot – asiakasmaksutulot 
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Vanhusten palveluasuminen   

Vanhusten palveluasumisen oman palvelun kustannukset ovat toiminnallisessa tilin-

päätöksessä 87,36 M€. Luku ei sisällä vähennettäviä asiakaspalvelun ostoja, ne on 

kuvattu tilinpäätöksessä erikseen. SAS-yksikön vanhusten palveluasumisen kustan-

nuksista on vähennetty asiakastulot (sosiaalitoimen maksut) 27,16 M€, ja saatu palve-

luseteleihin vertailukelpoinen vanhusten palveluasumisen oman toiminnan kustannus 

60,2M€. Suoritteista soveltuu palvelusetelivertailuun yksikkö asiakasmäärät/v, ja 

niiden määrä omassa toiminnassa vuonna 2013 oli 2 781 hlö. Oman toiminnan yksik-

kökustannukseksi saadaan 21 648 €/asiakas vuositasolla.  

 

Palvelusetelin hallinnollisiksi kustannuksiksi on toimintolaskennassa saatu 52 900€/v, 

joka on lisätty kirjanpidon palvelusetelikustannukseen ja saatu kokonaiskustannuk-

seksi 5,29 M€. Palvelusetelin yksikkökustannukseksi tulee 17 874 €/seteli. 

 

Vanhusten palveluasumisen tuottaminen palvelusetelillä on edullisempaa verrattuna 

omaan toimintaan. Kustannustehokkuus palvelusetelillä tuottamisen eduksi osoittau-

tuu myös palveluseteliprosessikulujen lisäämisen jälkeen. Palvelusetelitoiminta on 

vakiintunutta ja vaikka sen hallinnollinen prosessi on manuaalinen, on palvelun luon-

ne vastaavasti sellainen, ettei nopeita tarpeita synny ja palvelutarve on pidempiaikai-

nen. Kustannussäästö on yksikköhintana 3 774 €/asiakas/v, mikä tarkoittaa että van-

husten palveluasumisen tuottaminen palvelusetelillä on 17% edullisempaa suhteessa 

omaan toimintaan. 

 

Ikäihmisten päivätoiminta  

Ikäihmisten päivätoiminnan oman palvelun kustannukset olivat toiminnallisessa tilin-

päätöksessä 8,22 M€. Asiakaspalvelun ostot on kuvattu tilinpäätöksessä erikseen, 

eivät sisälly edelliseen kustannukseen. Asiakasmaksutulot on laskettu hoitovuorokau-

sien lukumäärän ja asiakasmaksun (16,1€/kerta) tulona ja oman toiminnan kustan-

nuksista on vähennetty 938 700 €. Toiminnallisessa tilinpäätöksessä tarkastellaan 

ikäihmisten toimintaa hoitovuorokausien suoritteilla. Taulukkoon 13 on tarjottu pal-
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velusetelivertailuun sopivampi ja tilastoportaalista löytyvä oman toiminnan asiakas-

määrä vuonna 2013, joka on 1 954 asiakasta. Oman toiminnan yksikkökustannuksek-

si saadaan 3 728 €/asiakas vuositasolla.  

 

Palvelusetelin hallinnollisiksi kustannuksiksi on toimintolaskennassa saatu 17 500 € 

vuodessa, joka on lisätty kirjanpidon palvelusetelikustannukseen ja saatu kokonai-

suudeksi 2 433 140 €. Palvelusetelin yksikkökustannukseksi tulee 2 251 €/seteli.  

 

Ikäihmisten päivätoiminta on myös edullisempi tuottaa palvelusetelillä. Ikäihmisten 

päivätoiminnan kustannussäästö on siis euroissa 1 477 €/asiakas vuositasolla, joka on 

40 % edullisempaa suhteessa omaan toimintaan. Ikäihmisten päivätoiminnan hallin-

nolliset kustannukset edustavat laskentaan valittujen seteleiden edullisinta euromää-

räistä prosessikustannusta. Hallinnollista työaikaa prosessiin kulu 634 h/vuosi, mikä 

tarkoittaa noin 0,4 henkilötyövuotta. 

 

Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollon oman palvelun kustannukset ovat toiminnallisessa tilinpää-

töksessä 54,35M€. Luvussa ei ole mukana vähennettäviä palvelun ostoja, sillä ne on 

kirjattu erikseen tilinpäätökseen. Oman toiminnan kuluista on vähennetty terveyden-

huollon asiakasmaksutulot, jotka ovat suun terveydenhuollon palveluissa tarkastelu-

vuonna noin 10,5 M€, joen oman toiminnan kustannuksiksi jää näin ollen 43,88 M€. 

Käynneiksi kirjattuja suoritteita oli 402 553, joten oman toiminnan yksikkökustan-

nukseksi tulee 109€/käynti. Palvelusetelin hallinnollisiksi kustannuksiksi on toiminto-

laskennassa saatu 828 650 €, joka on lisätty kirjanpidon palvelusetelikustannukseen 

ja saatu kokonaisuudeksi 4,24 M€. Vuoden 2013 setelilukumäärällä saadaan suun 

terveydenhuollon palvelusetelien keskiarvoa edustavaksi yksikkökustannukseksi 150 

€/seteli. Suun terveydenhuollon palvelujen palveluseteliprosessien hallinnolliset ja 

näkymättömät kustannukset nousevat korkeiksi johtuen manuaalisen työn määrästä ja 

seteleiden volyymeista. Kustannussäästöä ei muodostu tässä laskennassa, vaan palve-

lusetelin yksikkökustannus nousee 41 € arvokkaammaksi seteliä kohden, kuin tuotet-
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tuna omassa palvelussa. Prosentuaalisesti setelin yksikkökustannus suhteessa omaan 

toimintaan on 38 % kalliimpaa.  

 

Kustannuksien ohella toiminnan laadulliset tekijät, kuten palvelusetelin asiakkaan 

valinnan vapautta lisäävät ominaisuudet, hoitotakuuseen ja jonojen purun haasteisiin 

vastaaminen ovat myös oleellisia. Suoritemäärät suun terveydenhuollon palvelusete-

lien ja oman toiminnan välillä eivät ole täysin vertailukelpoisia. Suun terveydenhuol-

lon edullisuusvertailun laskennassa täytyy huomioida, ettei palveluseteliä tarjota alle 

17-vuotiaille, eikä pääsääntöisesti vanhuksille tai tulkkipalveluja tarvitseville asiak-

kaille. Myöskin palvelusetelituotteita on neljä, joille yhteisen yksikkökustannushin-

nan käyttö vertailussa täytyy tunnistaa laskennan riskiä lisääväksi tekijäksi. Toisaalta 

oman palvelun yhteistä yksikkökustannusta käytetään myös julkisessa toiminallisessa 

tilinpäätöksessä.  

  

Kolonoskopia  

Kolonoskopian oman toiminnan kustannuksia ei saa suoraan kirjanpidosta, eikä niitä 

ole esitelty toiminnallisessa tilinpäätöksessä, budjetointi on tehty ylemmälle tasolle, 

sisätautien poliklinikoille. Näin ollen kolonoskopian palvelutuotteelle kirjautuvat 

kirjanpidossa (SAP/BO) vain toiminnan ulkoiset kululajit, kuten ostot. Palkkojen ja 

vuokrien kustannukset eivät löydy kirjanpidosta alapalvelukohtaisesti vaan tulosyk-

sikkötasolla (Laakso, Malmi, Herttoniemi). Kolonoskopiassa myös oman toiminnan 

suoritteet on viety ylemmälle tasolle, yhteisesti sisätautipoliklinikan käynteihin, joi-

den lukumäärissä on myös muun toiminnan, kuten diabetologian, gastroenterologian, 

kardiologian ja yleissisätautien käynnit. Sisätautien poliklinikka vastaa myös jalkate-

rapia- ja ravitsemusterapiapalveluista, sekä diabeetikkojen silmänpohjakuvauksista. 

Näin ollen suoritetiedoissa on kaikki edellä mainitut käynnit, paitsi silmäseula, joka 

on toiminallisessa tilinpäätöksessä tuotteistettu erikseen. Edullisuusvertailu on suori-

tettu tiedostaen edellä mainitut laskentatoimen haasteet mutta pyritty kuitenkin arvi-

oimaan suhteessa saatuihin tietoihin kolonoskopian oman toiminnan kustannuksia. 
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Kirjanpitoon ja toiminnalliseen tilinpäätökseen tuotteistamattoman kolonoskopian 

yksikkökustannuksesta on tehty lisälaskentaa sisätautien poliklinikalla (Aimolahti 

2013) erikseen. Palvelun palkkakustannukset on laskettu tarvittavan erikoislääkärin ja 

sairaanhoitajan osalta, huomioiden lomarahat ja henkilösivukulut. Palvelulle on las-

kettu palkkakustannuksia myös välihuoltajan ja osastonsihteerin osalta. Näiden hen-

kilöstöresurssien kolonoskopiatoimenpiteelle jyvittyvä työaika on määritelty sisätau-

tipoliklinikalla. Saadussa erillisessä tuotteistuslaskennassa on arvioitu tarvittavien 

laitteiden, tilojen, hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden, laboratorionäytteiden, siivouksen 

ja pesulapalvelun kustannuksia.  Myös sisäisenä vyörytyksenä tulevat hallinnon kulut 

on huomioitu ja poliklinikan toimenpiteelle kohdistuvat asiakasmaksut vähennetty. 

Asiakaspalvelun ostoja ei ole. Yhteensä sisätautipoliklinikan oman lisälaskennan 

kautta saatu kolonoskopian yksikkökustannus on 409 €/toimenpide.  

 

Kolonoskopian palvelusetelin kustannukset olivat vuonna 2013 kirjanpidon mukaan 

144 100€. Palvelusetelin arvo on kiinteä 390€ ja niitä myönnettiin 458 kpl. Kirjanpi-

don kustannuksien ja suoritetilastoinnin suoralaskennassa huomaa, että osa palve-

lusetelien asiakkaista ei ilmeisesti kuitenkaan päätynyt yksityiseen hoitoon saatuaan 

palvelusetelin, sillä kaikki kustannukset ei ole tiliöityneet. Hallinnollisen osuuden 

yksikkökustannuslisä on kolonoskopiassa laskettukin myönnettyjen setelien suhtees-

sa. Aikaperusteisessa toimintolaskennassa saatu palvelusetelin prosessi- ja hallinnol-

lisen kustannus on 13 200€/v vuositasolla, josta tulee hallinnollisen kustannuksen 

lisäksi 29 €/seteli. Palvelusetelin kiinteä arvo lisättynä hallinnollisella kustannuksella 

tekee 419 €/kolonoskopia seteli. Kolonoskopian tuottaminen palvelusetelillä on kal-

liimpaa palvelusetelillä prosessikustannusten jälkeen. Palvelusetelin yksikkökustan-

nus nousee 10€ arvokkaammaksi, kuin tuotettuna omassa palvelussa. Sen yksikkö-

kustannus suhteessa omaan toimintaan tarkoittaa 2% kalliimpaa palvelun tuottamis-

muotoa. Tunteja sen hallinnointiin kuluu 477 h vuositasolla, mikä tarkoittaa noin 0,3 

henkilötyövuotta.  
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Vammaisten henkilökohtainen apu  

Vammaisten henkilökohtaista apua järjestetään sosiaali- ja terveysvirastossa kolmella 

eri tavalla. Avustettava voi toimia itse työnantajana, palvelu hankitaan palvelusetelillä 

tai ostopalveluna. Työnantajamalli edustaa henkilökohtaisessa avussa viraston omaa 

toimintaa. Työnantajamallissa avustettava valitsee itse avustajansa jolle sosiaali- ja 

terveysvirasto maksaa palkan, ennalta määrätyn palvelutarpeen tuntimäärän mukai-

sesti. Kustannukset tiliöidään pääsääntöisesti, joko kyseisestä toimintaa edustavan 

jaoksen palkkoihin (työnantajamalli) tai asiakaspalvelun ostopalveluihin (ostot ja 

palveluseteli). Avustettavalla asiakkailla ei ole vammaispalvelulain nojalla omavas-

tuuta ja palvelusetelit edustavatkin toiminnallisessa tilinpäätöksessä rahanjakotoimin-

taa. Vuoden 2013 toiminnallisessa tilinpäätöksessä vammaisten henkilökohtaiselle 

avulle ei ole kirjattu oman toiminnan kuluja vaan koko sosiaali- ja terveysviraston 

henkilökohtaisen avun kustannuspotti, joka oli 26,74 M€. Laskennassa tästä on vä-

hennetty henkilökohtaisen avun asiakaspalvelujen ostot 11,2M€ ja päädytty taulukos-

sa esitettyyn oman toiminnan vertailukelpoiseen kustannukseen 15,57M€. Asiakkaita 

omassa toiminnassa vertailuvuonna oli 934 hlö, joten yksikkökustannukseksi saadaan 

16 679 €/asiakas vuositasolla.  

 

Palvelusetelin hallinnollisiksi kustannuksiksi on toimintolaskennassa saatu vuosita-

solla 115 200€. Se on lisätty kirjanpidon palvelusetelikustannukseen ja saatu koko-

naisuudeksi 2,41 M€. Vuoden 2013 palvelusetelilukumäärällä 260 kpl saadaan palve-

lusetelin yksikkökustannukseksi 9 253 €/seteli. Henkilökohtaisen avun tuottaminen 

palvelusetelillä on edullisempaa. Kustannussäästö on euroissa 7 426 €/seteli joka on 

45 % edullisempaa suhteessa omaan toimintaan. Tunteja sen hallinnointiin kuluu 

vuositasolla 4175 h/v, joka tarkoittaa noin 2,65 henkilötyövuotta. Taulukossa 13. esi-

tellään edullisuusvertailun laskennan tuloksia. 

 

Oman toiminnan kustannuksiin kertyy monen tiliryhmän kustannuksia, jotka eivät ole 

kuormittamassa vastaavassa palvelusetelitoiminnassa. Vaikka oman toiminnan kus-

tannuksista vähennetään edullisuusvertailua varten tarvittavat kustannukset, kuten 
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asiakaspalvelujen ostot ja asiakasmaksutulot, jää niihin kuitenkin välittömiä kustan-

nuksia kuten henkilöstömenot ja kiinteitä kustannuksia kuten rakennusten, koneiden 

ja hallinnon kustannukset tai materiaalikustannukset. Palvelusetelillä edellä mainittu 

kustannustaakka on ulkoistettu, joten useimmissa tapauksissa palveluseteli on palve-

lun tuottamismuotona yksikkökustannukseltaan sosiaali- ja terveysvirastolle edulli-

sempi hallinnollisen prosessikustannuksen huomioimisenkin jälkeen 

 

Taulukko 13. Palvelusetelitoiminnan edullisuusvertailu suhteessa omaan toimintaan  

(SAP/BO 2014; TTP 2013; Tilastoportaali 2014; Aimolahti 2013)  

 

  

 €
SKH

Palveluasuminen (oma) 60 204 022 577 174 asumisvrk 2 781 asiakas/v 21 648 €/asiakas

Palveluseteli (kp) 5 237 888 92 302 asumisvrk 296 seteli/v 17 696 €/seteli

Palveluseteli + hallinnolliset kustannukset 5 290 747 17 874 €/seteli

Edullisuusvertailu, € 3 774 *edullisempi

Edullisuusvertailu, % 17 % *edullisempi

Ikäihmisten päivätoiminta (oma) 7 284 332 58 307 hoitovrk 1 954 asiakas/v 3 728 €/asiakas/v

Palveluseteli (kp) 225 649 - vrk 108 seteli/v 2 089 €/seteli/v

Palveluseteli + hallinnolliset kustannukset 243 142 2 251 €/seteli/v

Edullisuusvertailu, € 1 477 *edullisempi 

Edullisuusvertailu, % 40 % *edullisempi 

TEPA

Suun terveydenhuolto (oma,vain käynnit) 43 879 423 402 553 käynti 109 €/käynti

Palveluseteli (kp) 3 414 676 28 304 seteli lkm 121 €/seteli

Palveluseteli + hallinnolliset kustannukset 4 243 327 28 304 seteli lkm 150 €/seteli (keskiarvo)

Edullisuusvertailu, € -41 *kalliimpi

Edullisuusvertailu, % -38 % *kalliimpi 

Kolonoskopia  (pkl:n lisälaskenta) 409 €/käynti

Sisätautien pkl (yhteensä) 10 563 995 32230 käynti 328 €/käynti

*ttp 2013 (oma, vain käynnit)

Palveluseteli 144 103 458 seteli lkm 390 €/seteli (kiinteä arvo)

Palveluseteli + hallinnolliset kustannukset 157 262 458 seteli lkm 419 €/seteli

Edullisuusvertailu, € -10 *kalliimpi

Edullisuusvertailu, % 2 % *kalliimpi

PESO

Henkilökohtainen avustaja (oma) 15 577 934 934 asiakas 16 679 €/asiakas

Palveluseteli 2 290 532 260 seteli lkm 8 810 €/seteli

Palveluseteli + hallinnolliset kustannukset 2 405 724 260 seteli lkm 9 253 €/seteli

Edullisuusvertailu, € 7 426 *edullisempi 

Edullisuusvertailu, % 45 % *edullisempi 

Suoritteet/v, yks. €/suorite/v

*sis.työkustannukset, laiteet, tarvikkeet, tukipalvelut ja tilat
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

6.1 Työn keskeiset tulokset ja yhteenveto  

 

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli mallintaa vanhusten palveluasumisen ja suun ter-

veyden huollon palveluseteliprosessikuvaukset. Kuvauksien mallinnuksessa käytettiin 

pohjatietona olemassa olevia palvelukuvauksia, sekä asiakkaille ja tuottajille laadittu-

ja ohjeita. Uutta prosessikuvauksissa on, että tiedon kulku kaikkien sidosryhmien 

välillä on mallinnettu samaan kaavioon. Kuvausten tavoitteena oli yksinkertaistaa 

todellisuutta ja hahmottaa asiakkuuden, tiedon ja hallinnollisten työvaiheiden kiertoa 

alkaen asiakkaan palvelutarpeen heräämisestä laskutukseen saakka.  Lisäksi proses-

simallinnuksien avulla voidaan arvioida panos ja tuotos suhdetta, ja keskittää tavoit-

teellinen ohjaus prosessin suorituskykyä heikentäviin pullonkauloihin, jotka hidasta-

vat toimintaa ajallisesti ja lisäävät kustannuksia. Etenkin suun terveydenhuollon pal-

veluseteliprosessin kuvauksen mallintamisen ja yksinkertaistaminen yhteen kaavioon 

helpottaa todennäköisesti yhtenäisemmän kokonaiskuvan löytymistä muidenkin kuin 

asianomaisten työntekijöiden osalta. Laadittuja prosessikuvauksia voidaan käyttää 

sosiaali- ja terveysviraston organisaation sisäisiin tarpeisiin mahdollistaen toiminnan 

jäsentyneisyyttä ja hallinnollisten vaiheiden arviointia ja kehittämistä.  

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelien prosessit ovat erilaisia kuormit-

tavuudeltaan. Hallinnollinen kuormittavuus tarkoitti laskelmissa automaattisesti kus-

tannusnousua. Niiden hallinolliset työvaiheet työllistävät henkilöstöä vanhusten pal-

veluasumisen seteleissä selkeästi vähemmin kuin vertailuun valitussa suun tervey-

denhuollon palveluseteliprosessissa. Työllistävimmät hallinnolliset vaiheet ovat poti-

lastiedon siirtäminen asiakkaalle ja palveluntuottajalle (26 %) sekä hoitotiedon siir-

täminen potilastietojärjestelmiin (25 %). Myös palvelusetelien neuvontaa ja myöntä-

miseen käytetty aika (16 %), palvelutapahtuman käsittely (13 %) ja laskutus (13 %) 

osoittautuivat kuormittaviksi (kuva 12.) Vanhusten palveluasuminen 

palveluseteliprosessi sisältää vähemmän välivaiheita, eikä potilastiedon ole tarve 
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kulkea tuottajan ja sosiaali- ja terveysviraston rajapintojen läpi kuin kertaluonteisesti. 

Potilastietojärjestelmiin ei tehdä kirjauksia lainkaan tai sitä edustaa 

palvelusetelipäätöksen kertakirjaus asiaskastietojärjestelmään.   

 

Kuva 12. Palveluseteliprosessin toimintojen kuormittavuus  

 

Palveluasuminen edustaa varsin pysyvää asiakkuudeen siirtoa toisen 

palveluntuottajan vastuulle, mikä vähentää prosessiin sitoutuneen ajan kertymistä 

verrattuna kertalunteiseen suun terveydenhuollon palveluseteliprosessiin. Vanhusten 

palveluasumisen palveluseteliprosessi myös rakentuu viraston oman vastaavan 

palvelutuotannon rinnalle, hyödyntäen samoja hallinnollisia polkuja ja resursseja, 

jotka sisältyvät  SAS-toimiston toimintoihin. Suun terveydenhuollon 

palveluseteliohjeistus ja päätöksen antaminen on hajautunut ajanvaraukseen, 

päivystykseen, lääkäreille ja hoitajille sekä hoitojonon henkilökunnalle. Tämän 

lisäksi suun terveydenhuollon ostopalveluyksikkössä on henkilöstöresurssi vain 

palvelusetelitoiminnan ylläpitoon. Tuottajien ja ostopalveluyksikön välillä saattaa 

olla kutakin asiakasta kohden myönnetyn palvelusetelin laajennustarpeeseen liittyvää 

arviointia, joten ostopalveluyksikön toimintaa koordinoidaan hammaslääkäri-

johtoisesti. Suun terveydenhuollon palvelusetelien lukumäärät ovat myös satakertai-

set verrattuna palveluasumisen palveluseteleihin, joten kerroinvaikutus hallinnollises-



82 

sa kuormittavuudessa on tästäkin syystä selkeä. Volyymin lisäksi henkilöstön palkka-

kustannukset saattavat olla suun terveydenhuollon palveluseteliprosessien lääkärive-

toisessa toiminnassa korkeammat, vaikka palkkaerot eivät laskelmissa näykkään, joh-

tuen laskelmissa yhtenäisesti käytetystä keskiarvopalkasta. Suun terveydenhuollon 

prosessi myös itsessään vaikuttaa olevan monivaiheisempi.   

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli laskea kuinka suuria ovat palvelusetelitoiminnan 

hallinnolliset kustannukset. Hyödyntäen aikaperusteisen toimintolaskennan menetel-

mää saatiin prosessin toiminnoille hallinnollinen hintalappu, joiden kokonaisuudet 

muodostivat hallinnollisen kustannuksen palvelusetelikohtaisesti. Vuonna 2013 van-

husten palveluasumisen palvelusetelin hallinnollinen kustannus oli 53 000 € kirjanpi-

don kustannuksien päälle, suun terveydenhuollon palveluseteline hallinnollinen kus-

tannus oli 830 000 €, vammaisten henkilökohtaisen avun 115 000 €, vanhusten päivä-

toiminnan 17 500 € ja kolonoskopian 13 000 €.  Koska toisessa tutkimuskysymyksen 

laskennassa oli mukana viisi eri seteliä, pystyi jakoa sosiaalihuollon ja terveyden-

huollon toimialueille tekemään. Tämä nosti esiin sen, että terveydenhuollon seteli-

toiminnan hallinnollinen kustannuslisä osoittautui suuremmaksi. Suun terveydenhuol-

lossa hallinnollinen kustannuslisä oli 24 % ja kolonoskopian 9 % kirjanpidon kustan-

nuksien päälle. Vastaavasti sosiaalihuollon seteleistä ikäihmisen päivätoiminnan hal-

linnollinen kustannuslisä oli 8 %, henkilökohtaisen avun 5 % ja vanhusten palvelu-

asumisen kustannuslisä 1 %. Yleisesti ottaen laskelmissa päädyttiin siihen, että arvi-

oitaessa palvelusetelitoiminnan hallinnollisia kustannuksia, voinee sosiaalihuollon 

palvelusetelien kirjanpidon kustannuksien päälle lisätä kulukertoimeksi 1,046 ja ter-

veydenhuollon palvelusetelien kuluketoimeksi 1,167 piilevien kustannuksien esiin 

tuomiseksi.  

 

Aikaperusteinen toimintolaskenta eteni suoraviivaisesti, eikä se sisältänyt monimut-

kaista matematiikkaa. Se sisälsi muutaman laskennallisen yleistyksen keskipalkka-

hinnan (200€/vrk) käytössä ja henkilötyövuosien määrityksissä. Laskennan reliabili-

teettia heikentää kuitenkin kerätyn materiaalin mahdolliset ajan mittaamiseen liittyvät 

vakioinnin haasteet. Aikaperusteisen toimintolaskennan (TDABC) käyttö itsessään on 
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laskennallisesti yksinkertaista kunhan toimintoihin sitoutunut aika on kerätty. Las-

kennan yleisiä haasteita on vakioida toimintojen mittaukset, mikä on tyypillinen mit-

taamiseen liittyvä haaste muutoinkin, ei vain kustannuslaskennassa.  

 

Kolmas tutkimuskysymys pyrki tekemään edullisuusvertailua palvelusetelitoiminnal-

la hankittavien palvelujen kustannuksien ja sosiaali- ja terveysviraston itse tuottamien 

palvelujen välillä. Edullisuusvertailussa hyödynnettiin vuoden 2013 toiminnallisen 

tilinpäätöksen kustannuksia ja palvelusuoritteita siltä osin kun ne sieltä oli saatavissa. 

Suoraan oman toiminnan palvelujen yksikkökustannukset löytyivät vanhusten palve-

luasumista, ikäihmisten päivätoiminnasta ja suun terveydenhuollosta, joissa vastaa-

van ostopalvelutoiminnan kustannukset eivät sisältyneet lukuihin sillä ne raportoitiin 

erikseen. Edellisistä palvelutoiminnoista etsittiin SAP/BO kirjanpitojärjestelmästä 

kuitenkin asiakasmaksujen osuus ja vähennettiin se kustannuksista, jotta päästiin pal-

velusetelivertailuun. Henkilökohtaisen avun kustannuksista vähennettiin vain asia-

kaspalvelujen ostojen kustannukset, sillä tuloja ei ollut. Kolonoskopian palvelu edusti 

poikkeusta laskennassa, sillä sen kustannukset kertyvät ylemmälle sisätautipoliklini-

kan tasolle, eikä palvelua ole tuotteistettu siten, että kolonoskopian alapalvelumuo-

dolle olisi oma sisäinen tilaus kirjanpidossa kustannusten kohdennukseen. Kolonsko-

piaa ei tästä syystä haluttu jättää laskennan ulkopuolelle, joten sen osalta käytettiin 

arvioivaa oman toiminnan kustannusten laskentatapaan, sekä sisätautipoliklinikan 

omaa tuotteistuslaskentaa Edullisuusvertailuun kannattaa panostaa, sillä se on yksin-

kertaista, jos palvelulle on annettu oma sisäinen tilaus kustannusten kohdistukseen ja 

palvelu on tuotteistettu itsenäiseksi myös kustannusmielessä. Kustannus- ja edulli-

suusvertailu on oikeastaan välttämätön, jos halutaan antaa palvelulle kustannustehok-

kaamman toiminnan leima suhteessa toiseen. Ilman laskentaa ei edullisuuden olemas-

saolosta yksinkertaisesti ole näyttöä.  

 

Tuloksena kolmannessa tutkimuskysymyksessä on, ettei palvelusetelitoiminta ole 

kaikkien seteleiden osalta omaa toimintaa edullisempaa. Näiden seteleiden osalta voi 

tietysti olla, ettei edullisemman toiminnan tarjoaminen ole ensisijaisen tärkeää tai  

joko/tai vertailuun ei pyritäkään, vaan palvelusetelien avulla puretaan esimerkiksi 
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hoitojonoja, lisätään asiakaskeskeisyyttä ja valinnan vapautta palvelujen tuottajan 

suhteen. Tai sitten kyseinen tutkimustulos on uusi.  

 

Palveluseteli on kalliimpaa suhteessa omaan toimintaa suun terveydenhuollon palve-

lusetelissä ja kolonoskopiassa. Hallinnollisten prosessikustannuksien jälkeen suun 

terveydenhuollon setelin yksikkökustannus on 41 € (38 %) kalliimpi kuin omassa 

toiminnassa tuotettu palvelu. Kolonoskopiasssa palvelusetelin prosessikustannukset 

nostivat palvelusetelein yksikkökustannusta 10 € (2 %) kalliimmaksi suhteessa 

omaan toimintaan. Kolme muuta laskentaan valittua palvelusetelipalvelua olivat edul-

lisempia. Vanhusten palveluasumisessa prosessikustannuksien jälkeen palveluseteli-

tuotanto oli 3 774 € (17 %) edullisempaa, ikäihmisten päivätoiminnassa 1 477 € (40 

%) edullisempaa ja henkilökohtaisessa avussa 7 426 € (45 %) edullisempaa kuin vas-

taava oman tuotannon palvelu.  

 

6.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

        

Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset on jaoteltu riskiajattelulla eri osa-alueisiin. 

Nämä ovat (1) taloudellisten näkökulmien painottaminen kehitystoiminnassa ja las-

kennan kehittäminen, (2) raportoinnin yhtenäistäminen ja säännöllistäminen, (3) tilas-

toinnin kehittäminen sekä (4) prosessitehokkuuden parantaminen tiedonhallintajärjes-

telmin.   

 

Taloudellisten näkökulmien painottaminen kehitystoiminnassa 

Riskinä palvelusetelitoiminnan kehittämisessä sosiaali- ja terveysviraston eri toimis-

toissa on, ettei taloudellisilla näkökulmilla ja niiden laskennalla ole tavoitteellista 

asemaa kehitystoiminnassa. Palvelusetelien kokonaiskustannuksia arvioidaan tai pal-

velusetelitoimintaa kehitetään toiminnan kehittämisen muiden tavoitteiden ollessa 

etusijalla. Jos oman palvelun yksikkökustannuksia halutaan verrata palvelusetelipal-

velun yksikkökustannuksiin, tulee omat palvelut ensin tuotteistaa. Tämä tarkoittaa 



85 

kustannusjohtamisen näkökulmasta sitä, että palvelutuotteelle annetaan oma sisäinen 

tilaus, johon kustannuksia kerrytetään.  

  

Taloudellisen näkökulman painottaminen setelien kehitystoiminnassa helpottuu ja 

lisää vertailtavuutta, jos päätetään yhtenäisistä tavoista, joilla tietoa kerätään. Malli 

tiedon keräykseen voi olla esimerkiksi edullisuusvertailutaulukon (taulukko 13.) kal-

tainen. Tällöin tietoa kerätään oman toiminnan asiakkaista tai käynneistä, oman toi-

minnan kustannuksista, palveluseteliä käyttävistä asiakkaista ja palvelusetelien kus-

tannuksista. Pelkästään jo näiden tietojen yhtenäisellä keräämisellä saadaan tietoa 

palvelusetelitoiminnan käyttöasteesta ja yksikkökustannuksista. Tietojen avulla pys-

tytään tekemään toiminnan vertailua ja asettamaan palvelusetelitoiminnalle tavoittei-

ta. Palvelusetelien hallinnollinen kustannuslisä voidaan huomioida kertoimella.  

 

Palvelusetelit edustavat vain yhtä ostopalvelujen järjestämistapaa. Vastaavien suorien 

ostopalvelujen osalta olisi hyvä myös tuottaa samanlaista dataa, jolloin kaikkien kol-

men kesken voidaan miettiä optimaalisinta kokonaisuutta palvelujen tuottamisessa ja 

tarjoamisessa. Tällöin huomioidaan kustannustekijät mutta samalla muutkin toimin-

nan tuottamistavoitteet. Tämä voisi osaltaan myös vastata sote uudistuksen (2017) 

todennäköisesti kasvattamaan kustannustiedon tarpeeseen.  

 

Laskennassa on toki huomioitava, ettei yksikkökustannusten tarkastelu aina riitä edul-

lisuusvertailussa sillä suoritemäärittely palvelusetelien ja oman toiminnan välillä ei 

ole yhteneväistä. Omaan toimintaan usein jää myös haastavampi asiakasaineiso, sa-

malla kun palvelusetelituottajille päätyvät hoidollisesti kevyimmät asiakkaat. Tämä 

lisää laskennan haasteita ja vääristää suoritetietoja. Toisaalta vertailulaskennan ja 

tarkastelumittariston epäkohtien kehittäminen oikeampaan suuntaan ei myöskään 

hyödy siitä, ettei laskentaa tehdä edes toistaiseksi saatavissa olevilla arvoilla.  
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Raportoinnin yhtenäistäminen ja säännöllistäminen 

Raportoinnin kehittäminen yhtenäisemmäksi ja säännöllisemmäksi näiden vakiintu-

neiden palvelusetelituotteiden osalta lisää niiden ohjausvaikutusta.  Yhtenä tutkimuk-

sen suosituksena esitetäänkin, että yhtenäinen palveluseteliraportointi suoritetaan 

kerran vuodessa esimerkiksi tilinpäätöksien valmistumisen jälkeen. Jos toivotaan vie-

lä profiloivampaa otetta, niin ne voidaan nostaa myös toiminnalliseen tilinpäätökseen, 

sillä kyseisessä vertailussahan on jo ostopalvelutoimintakin. Palvelusetelit ovat elin-

kaarellaan sellaisessa vaiheessa, että on syytä miettiä miten raportoinnin yhtenäistä-

minen auttaisi virastoa hahmottamaan palvelusetelien käytön kokonaisuutta ja siihen 

liittyviä johtamisnäkökulmia paremmin. Suurempi volyymisten palvelusetelien osalta 

ei enää eletä pilottivaihetta. Palvelusetelien vakiintuneisuus edellyttää myös vakiin-

tuneempaa seurantaa vertailun helpottumiseksi. Eräs näkökulma onkin ajatella, että 

palvelusetelit ovat elinkaarellaan murrosvaiheessa ja niiden kehittämiseksi tarvitaan 

struktuuria. Tietty raportointimalli on jatkossa tärkeä myös, jos sosiaali- ja terveysvi-

rasto ei ota lähivuosien aikana käyttöönsä jotain palvelusetelitietojärjestelmää, niin 

erillisten tietopankkien tai –raporttien koostaminen auttaa talouden ja toiminnan 

suunnitelmissa. Tämän diplomityön kannalta oleellisten tietojen kokoaminen osoit-

tautuikin haastavaksi, tieto oli hajautuneena substanssin eri osastojen ja toimistojen 

suunnittelijoiden tiedostoissa.  

 

Prosessikuvausten osalta on havaittavissa, että vaikka kuvauksia päivitetään, niin nii-

den kesken ei ole yhtenäistä linjaa. Tämä on osaksi ison organisaation haaste, sillä 

jokainen substanssin toimisto kehittää omia seteleitään ja prosessikuvauksien kannal-

ta intressiryhmiä on paljon organisaation sisälläkin. Ydintoimintoja edustavat toivo-

vat varmasti yksityiskohtaisempia kuvauksia ja työkuvauksia, kun taas yleisen mal-

lintamisen kannalta olisi toivottavampaa yleisemmän tason kuvaukset. Riskinä on, 

että yksiköihin muodostuu erilaisia aliprosesseja, mitkä eivät aina ainakaan lisää pro-

sessitehokkuutta. Palvelusetelien tuotenimiä voisi myös yhtenäistää. Setelinimien 

vakioiminen lisäisi tunnettavuutta organisaation sisällä ja asiakkaille, nyt seuranta ja 

tilastointiraportoinneissa näkyi vielä erilaisia nimikkeitä samoille palveluseteleille. 
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Voidaan myös ajatella, ettei asiakasta lähtökohtaisesti kiinnosta minkä lain nojalla 

hän saa palvelusetelin, joten niiden käyttö tuotenimessä on turhaa pyrittäessä asiakas-

keskeisyyteen. 

 

Tilastoinnin kehittäminen 

Tilastoinnin kehittämisnäkökulma nousi esiin etsittäessä suoritemääriä palveluseteli-

toiminnalle. Terveyspalvelujen palvelusetelilukuja ei saa tilastoportaalista suoraan 

vaan ne sai kysyttäessä kyseisen palvelusetelin toiminnansuunnittelijalta. Sosiaali-

huollon suoritteissa osa lukuarvoista ei välttämättä kuvaa vuoden 2013 oikeaa mää-

rää, vaan suoritemäärä kertyy kumulatiivisesti, joten tilastoportaaliin ei päivity asiak-

kaiden poistuminen palvelun piiristä edes vuositasolla.  Osaa sosiaalihuollon setelei-

den suoritteista kirjataan päätöksittäin, osa asiakkaittain. Osassa poistuneet asiakkaat 

jäävät kuormittamaan tilastoja, joten luvut vaihtelevat helpommin. Lisäksi saattaa 

olla, että henkilölle on myös tehty useampi päätös palvelua kohden, nämä tekijät li-

säävät tulkinnallisuutta.  

 

Todellisten lukuarvojen saamiseksi ei siis voida aina hyödyntää viraston työntekijöil-

le julkisen tilastoportaalin lukuja, vaan niiden käyttö vaatii tilastohuollon valistunei-

suutta. On ymmärrettävää, etteivät suoritemäärät ehkä aina olekaan absoluuttisia sii-

nä, missä eivät kustannustiedotkaan ole, mutta toisaalta tiedon jakaminen on muuten 

helppotoimintoisen ja julkisen tilastoportaalin yleinen tehtävä. Osa palvelusetelien 

suoritteista löytyi selkeämmin tilastoportaalista vuoden 2013 osalta kuin toisten. Suo-

riteseurannan tavoitteet varmasti vaihtelevat sen mukaan keneltä kysyy, sillä tarpeet 

vaihtelevat, mutta tutkimuksen kustannusjohtamisen näkökulmista tilinpäätöksen 

tekeminen, edullisuusvertailut ja toiminnan kehittäminen ovat suoriteseurannan läh-

tökohtia. Tutkimuksen teon kannalta yllättävintä oli ehkä se, kuinka oman palvelutuo-

tannon suoriteseuranta on monesti heikommalla tasolla kuin palvelusetelien tai osto-

palvelujen suoriteseuranta, vaikka sillä on pidemmät perinteet. Oman toiminnan pal-

velusuoritteiden merkitsemisen vahvistaminen ja suoriteseurannan kehittäminen on 

ensisijaisesti johtamiskysymys.  
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Prosessitehokkuuden parantaminen ja tiedonhallintajärjestelmät 

Prosessitehokkuutta koko palvelusetelitoimintaan toisi selkeästi joku sähköinen tie-

donhallintajärjestelmä. Tietojärjestelmä toimii tietopankkina, siinä missä nyt tietoa 

kerätään exceleinä, monina mappeina, portaaleista ja taloudesta. Asiaa korostaa useat 

eri manuaalisen työn toiminnot prosessin edetessä, palvelusetelitoiminnan lisäänty-

minen ja käyttäjämäärien kasvu.  Manuaaliset työvaiheet ja erilliset tietojärjestelmä-

talletukset korostuvat, etenkin terveydenhuollon palvelusetelitoiminnassa. 

 

Palveluprosessin kaltainen yleistieto on sosiaali- ja terveysviraston sisällä monesti 

epäselvä kokonaisuus, minkä selkeyttämistä asiakkaille lisää myös sidosryhmien ra-

japintoja yhdistävä yhteinen tietojärjestelmä tai palveluseteliportaali. Kokonaispro-

sessi sisältää laajentuvia rajapintoja, kuten asiakkaan, tuottajayhteistyön sekä talous-

hallintopalvelut ja laskutuksen ja nämä ovat sidosryhmien välillä olemassa kaikissa 

sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelissä. 

 

Palvelusetelijärjestelmiä on useilla eri toimittajilla ja toisaalta näiden järjestelmien 

kypsyysastekin on jo parempi kuin aikaisempina vuosina, jolloin palvelusetelitoimin-

ta käynnistyi laajemmin kansallisesti. Hallinnolliset prosessit voivat olla kustannuk-

siltaan tietojärjestelmähankkeiden alkuvuosina intensiivisemmät, kuin niiden käytön 

ja osaamisen vakiintuessa implementointivaiheiden jälkeen.  

 

On myöskin huomioitava, ettei mikään manuaalinen prosessi parane tai tule tehok-

kaammaksi automaattisesti sen tieto- tai tiedonhallintajärjestelmään istuttamisella. 

Prosessien parannustyö, kuvaaminen, määrittely ja hallinnointi tulee saattaa hyvälle 

tasolle ennen tietojärjestelmähankkeiden aloittamista.  
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LIITE 1.  Vakinaistetut palvelusetelit Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa  

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelusetelitoimintaan kuuluu kaksitoista  

palveluseteliä vuoden 2014 alusta.  

 

 

1. Alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen 

2. Kolonoskopia 

3. Kotihoidossa harkinnan varainen palveluseteli siivoukseen 

4. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitoiminta 

5. Suun terveydenhuollon palvelut 

6. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen 

7. Vammaisten henkilökohtainen apu 

8. Vanhusten harkinnanvarainen lyhytaikainen hoito 

9. Ikäihmisten päivätoiminta 

 

10. Veteraanien avokuntoutus 

11. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät 

12. Yli 65-vuotiaiden palveluasuminen 
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LIITE 2. Kunnallisen palvelutoiminnan hinnoittelu      1/2 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hinnoiteltumalleja 

OKA, Omakustannushinnoittelu 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen eniten käytetty hinnoittelumenetelmä.  Omakustan-

nushinta summaa välittömät, välilliset – ja pääomakustannukset. Välittömät kustan-

nukset ovat suoraan kohdistettavia kustannuksia ja välilliset kustannukset ennalta 

määriteltyjen kustannusajureiden mukaan vyörytettyjä kustannuksia. Käytetään 

tuottamaan tietoa siitä, kuinka paljon palvelun tuottaminen maksaa kokonaisuutena, 

mutta vyörytyksen vuoksi ei pysty huomioimaan kys. palvelun hallinnon kustan-

nusosuutta. 

MOKA, Minimikustannushinnoittelu 

 Palvelun minimikustannusarvossa lasketaan yhteen palvelun välittömät ja välilliset 

kustannukset 

NOKA, Normaalikustannushinnoittelu 

MKH, Muuttuvakustannushinnoittelu 

Markkinahinnoittelu 

 Tuotteen hinta pyritään asettamaan niin, että se on kilpailukykyinen mutta silti kan-

nattava suhteessa markkinoiden muiden kilpailijoiden tuotteisiin nähden. Pyrkii 

maksimoimaan tuottojen ja kustannusten erotusta, eli voittoa. Voitto maksimoituu 

yleensä lähellä markkinahintaa, sillä kysyntä hiipuu hinnan noustessa.  

Marginaalikustannushinnoittelu 

 Marginaalikustannushinnoittelussa yhden palveluhyödykkeen hinta vastaa yhden 

lisähyödykkeen aiheuttamia lisäkustannuksia. Kutsutaan myös erilliskustannushin-

noitteluksi ja taloustieteessä marginaalikustannukset edustavat vaihtoehtoiskustan-

nusta.  

Katetuottohinnoittelu 

 Hinnoittelu perustuu muuttuvien kustannuksien laskentaan. Palvelun välittömiin ja 

välillisiin kustannuksiin (yht.MOKA) lisätään riittävä katetuotto palvelun veloitus-

hintaa määriteltäessä.  

Lakiin tai virastomaismääräykseen perustuva hinnoittelu 

 Lakiin tai virastomaismääräykseen perustuvassa hinnoittelussa käytetään usein 

omakustannehintaa tai alempaa hintaa.  Kustannusvastaavuus lasketaan normaalisti 

budjetoitujen menojen perusteella.  

Sopimusperusteinen hinnoittelu 

Hinnoittelu erilaisissa kuntapalveluissa 

- Maksuosuushinnoittelu kuntien yhteistoiminnassa (omakustannusperiaate, yhden-

vertaisuusperiaate, nettoperiaate, ennakkohinnoittelu ja jälkilaskutus) 

- Vieraskuntahinnoittelu 

- Sosiaalipalvelujen enimmäishinnat 

- Täyskustannushinnoittelu (liikenne- ja tapaturmapotilaat) 

- Lakisääteiset asiakasmaksut 

- Erikoissairaanhoidon DRG-hinnoitelu (NordDGR) 

- Avohoidon DRG-hinnoittelu (pDRG) 
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LIITE 2.                                                                                       2/2                                                                             

(Tyni et al. 2009, 65-89; Valkama 2005, 16-20) 
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Yritys tp Yritys tp

1 Ab Villa Stella  1 50 Lahden Diakoniasäätiö 1
2 Afasiasäätiön palvelut Oy 1 51 Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry 1
3 Agatha Kodit Oy 1 52 Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry
 1
4 Annalakodit Oy 1 53 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Ry 1
5 Attendo Oy 10 54 Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry   1
6 Betesda-säätiö   2 55 Mainiovire Oy 12
7 Caritas-säätiö
 4 56 Mallusjokisäätiö 1
8 Debora Oy    1 57 Manna ry 2
9 Demik  Oy 1 58 Maria-kodin kannatusyhdistys ry 1

10 Diakonia-säätiö Foibe 1 59 Marian kartano Oy
 2
11 Elämäntalo Oy 1 60 Materon palvelukoti Ay 1
12 Esperi Care Oy 13 61 Mediverkko Hoivapalvelut Oy 1
13 Espoon Eläkesäätiö 1 62 Mefys Oy 2
14 Finlands Svenska Söndagsskolförbundet rf 1 63 Mehiläinen Oy 1
15 Folkhälsan Syd Ab 7 64 Miinan hoitolat Oy 1
16 Hakami Oy 1 65 Mikeva Oy
 4
17 Helenan vanhainkodin säätiö 1 66 Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry 1
18 Helsinfors svenska metodistförsamling   1 67 Neso-Koti Ay 1
19 Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 6 68 Omakotisäätiö 1
20 Hoitokoti Anna ja Aatu Oy 1 69 Onnentäyttymys Oy   1
21 Hoitokoti Apilaniitty Oy 1 70 Palvelukoti Joenranta Oy
 1
22 Hoitokoti Iltatähti Oy 1 71 Palvelukoti Onni Oy 1
23 Hoitokoti Päiväkumpu Oy 3 72 Palvelukoti Rantakartano Oy  2
24 Hoitopalvelu Karin Pusa Oy 1 73 Parikanniemisäätiö 1
25 HoivaHovi Oy   1 74 Patolakoti Oy 2
26 Hoivakoti Atzalea Oy 1 75 Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy 1
27 Hoivakoti Ellen  Oy 1 76 Ravimäkiyhdistys ry 1
28 Hoivakoti Juventus Oy 1 77 Saga Care Finland Oy  2
29 Hoivakoti Karoliina  Oy 1 78 Seniorikoti Kolhon Sydän Oy  
  1
30 Hoivakoti Kultarusko Oy 1 79 Sipoon palvelutalo säätiö   3
31 HoivaSofia Oy 1 80 SJ-Group Oy 1
32 Hulipaskylän Hoivapalvelut Oy 1 81 Suomen Ikihyvä Oy 1
33 Hämeenlinnan Hoivapalvelu ky  1 82 Suvanto Koti Oy 1
34 Ida-Maria koti Oy 1 83 Telkänhoiva Oy 1
35 Ilmari Helanderin vanhusten säätiö 5 84 Tmi Mirja Uutela 1
36 Imatran Palvelukeskus Oy
 1 85 Tuulikkikoti Oy 1
37 Itä-Helsingin lähimmäistyö  Hely ry       2 86 Uudenmaan vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry 1
38 Jokikoto Oy  1 87 Vakkuri & Aalto Oy 1
39 Juankosken Hoiva Oy 1 88 Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpul 2
40 Jyränkölän Setlementti ry 3 89 Vanhusten palvelutaloyhdistys ry  2
41 Kaijankoti Oy 1 90 Vihdin Vanhainkotisäätiö 1
42 Kanervakoti 1 91 Villa Tapiola Oy 1
43 Kantti ry.     1 92 Villa-Kodit Oy 1
44 Kartanonväki Oy 1 93 Virpos Oy 1
45 Kiteen Kanervikkolakoti Oy 1 94 Yrjö ja Hanna Oy 3
46 Kivipuiston Palvelukotisäätiö 1 95 Änkilän hoivapalvelu Oy 1

47 Kouvolan Dementia ja Kehitysvammaisten 

Ryhmäkoti ry
2 YHTEENSÄ 168

48 Kulta-ajankoti 2

49 Käpyrinne ry 1

Vanhusten palveluasuminen

* Palveluntuottajayrityksiä internetrekisterin mukaan 95 kpl, 

yksiköitä enemmän

LIITE 3. Palvelusetelituottajia (2014) 

                                                                                                                                        

Helsingin kaupunki 2014 (päivitetty 4.12.2014) 
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Vanhuspalvelujen päivätoiminta
Yritys Yritys

1 Citywork Helsinki Oy Cecilia Hoiva Oy

2 Depora Oy Helsingin Alzheimer-yhdistys ry

3 Elämäsi Adato Oy Hoivaonni Oy

4 Esperi Turvapuhelin- ja Kotihoito Oy Ilmari Helanderin vanhustensäätiö

5 Galler Sports Kaunialan sairaala Oy

6 Hoitopalvelu Dahlström Oy Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry

7 Home Instead seniorihoiva Käpyrinne Ry

8 Koti-Medi Oy Omakotisäätiö

9 Kotipalvelu Ihana Palvelukoti Rantakartano Oy Myötätuuli

10 Marika Törnqvist Ab Oy Vanhusten Palvelutaloyhdistys Ry

11 Med Group Oy Wilhelmiina palvelut Oy 

12 Palvelukauppa KodinOnni Oy YHTEENSÄ 11

13 PIIKA & SISAR OY

14 SOL Henkilöstöpalvelut

15 Solgård Hemtjänst Oy Yritys

16 Sortso Osuuskunta Lääkärikeskus Aava Oy (Kamppi)

17 Tmi Ihana Hoitopalvelu Mehiläinen Oy (Töölö ja Ympyrätalo)

18 VTKL-palvelut Suomen Terveystalo Oy (Kamppi)

YHTEENSÄ 18 YHTEENSÄ 3

Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu   

Kolonoskopia

* Tuottajia enemmän, hyväksytään toimijoiksi 

ammatinharjoittajittain, joita yrityskohtaisesti 

useampi.

(Sote 2014c) 

Yritys tp Yritys tp
1 10 hammas /Itäkeskus 1 25 Lassilan hammaslääkäriasema 1
2 Agenttitalon hammaslääkäti 1 26 Leanportin hammaslääkäriasema Oy 1
3 Aurinkohammas 1 27 Lääkäriasema Hammasvelho 1
4 Fredent, Erikoishammaslääkäriklininikka 1 28 Lääkärikeskus Mehiläinen 1
5 Hakahammas-Suunklinikka 1 29 Malmin Hammas Oy 1
6 Hakunilan Hammas 1 30 Malmin Hammaslääkäriasema Oy 1
7 Hammashoitoasema Dentti 1 31 Malmin Torin Hammaslääkärit 1
8 Hammaskulma Oy 1 32 Megaklinikka 1
9 Hammaslääkräi Sari Pylvänen 1 33 Näkin hammas 1

10 Hammaslääkäri Pia Repka 1 34 Ogelin hammaslääkärit Oy 1
11 Hammaslääkäriasema Albin 1 35 Oma hammaslääkärisi 5

12 Hammaslääkäriasema Diana 1 36 Opushammas 1
13 Hammaslääkäriasema Hammasvelho 1 37 Oral 4
14 Hammaslääkäriaseman Fossa Py 1 38 Pihlajamänen HML-Asema 1
15 Hammaslääkärikeskus Denta 1 39 Plusterveys 2
16 Hammaspeikko 1 40 Puistolan Hammaslääkärikeskus 1
17 Hannu Cederberg 1 41 Rautatientorin Hammaslääkärisema 1
18 Helsingin Hammassairaala 1 42 Tilkan Hammasklinikka 1

19 Herttoniemen Hammaslääkärikeskus 1 43 Vallilan hammaslääkäriasema oy 1
20 Hämeentie 10, Hammashoitola OY 1 44 Vantaanportin hammaslääkärikeskus 1
21 Itäväylän Hammaslääkärit 1 45 Vuodent 1

22 Kaikukadun hammaslääkärit 1 YHTEENSÄ 53

23 Kaivopuiston Hammaslääkräiasema Oy 1
24 Kukontorin hammaslääkärit Oy 1

* Palveluntuottajayrityksiä nettirekisterin mukaan 45 kpl. Yritysmuotoina itsenäinen osakeyhtiö, konserniiin 

kuuluva toimipaikka tai itsenäinen ammatinharjoittaja (yksipaikkainen), toimipaikkoja 53 kpl. Tuottajia 

enemmän, hyväksytään toimijoiksi ammatinharjoittajittain, joita yrityskohtaisesti useampi.

Suun terveydenhuolto
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LIITE 4. Palveluseteliprosessien toiminnot 
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LIITE 5. Toimintolaskennan (TDABC) suoritus 
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Palveluseteli

Sija prosessi-

kustannuksissa 

(€)

Henkilötyö-

vuodet 

(htv)

Tunnit (t/v)

Suunte 1. 19,10 30 039

Vammaisten ha 2. 2,65 4 176

Vanhusten palveluasumine 3. 1,22 1 916

Ikäihmisten pvätoiminta 4. 0,40 634

Kolonoskopia 5. 0,30 477

1 htv (h) = 220 henkilötyöpäivää

 TDABC laskennassa käytetyt muunto-

kertoimet palkalle ja ajalle. 


