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Esipuhe

Terveys- ja vanhuspalvelut ovat kovien haasteiden edessä. Kansainvälisen vero-
kilpailun vuoksi verovaroin hoidetut palvelut kohtaavat niukkenevat resurssit.
Lisäksi suuret ikäluokat ovat lähestymässä eläkeikää ja hoitoon tulevien potilai-
den hoidon tarve on kasvussa. Terveyspalvelujen saatavuus ja laatu ovatkin
puhuttaneet ihmisiä viime aikoina. Ovatko kunnat puristaneet palvelut minimiin,
jotta saataisiin hoidettua mahdollisimman paljon potilaita mahdollisimman pienin
panoksin? Tämän julkaisun mukaan näin ei olisi tapahtunut.

Tämän julkaisun tarkoitus on tutkia tuottavuuden kehitystä, tuottavuuden mittaa-
misen ongelmia ja potilaiden hoidon tarvetta viime vuosina. On korkea aika
koota yhteen tämän hetken tietämys terveys- ja vanhuspalveluiden tuottavuu-
desta ja sen kehityksestä, sillä tähän saakka teemaa on tutkittu erillis-
selvityksin.

Kirja on syntynyt Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Kuntaliiton, Sosiaali-
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä Tilastokeskuksen yhteis-
työnä. Yhteistyön tiivistäminen jatkossa on entistäkin tärkeämpää – tarvitsemme
analyyseja tulkitsemaan usein mekaanisia tilastolukuja.

Pohjoismainen yhteiskuntamallimme perustuu peruspalvelujemme osalta pitkälti
yhteisesti rahoitettuihin kuntapalveluihin. Niiden tehokkuus ja tuottavuus on kan-
sakunnan etu ja hyvin hoidettuina ne luovat edellytyksiä elinkeinoelämämme
kilpailukyvylle.

Tässä kirjassa esitetty, eri analyysein mitattu tuottavuuskehitys vanhus- ja ter-
veyspalveluissa osoittaa, että parantamisen varaa on. Siihen meidän on yhdes-
sä tartuttava ja kehitettävä tulevaisuuden haasteisiin vastaavia toimintatapoja,
joissa tehokas toiminta yhdistyy kansalaisyhteiskuntamme periaatteisiin. En-
nakkoluulottomasti toimien meillä on kaikki mahdollisuudet kuntapalvelui-
den kilpailukyvyn parantamiselle. Siihen tarvitsemme yhteistyötä niin paikallis-,
alue- kuin muilla tasoilla. Tutkimustoiminta antaa meille signaaleja – niitä olem-
me nyt saaneet. Niistä on mentävä eteenpäin ja niitä sovellettava käytäntöön.
Siinä on meille kaikille suuri haaste.

Kiitokset kirjan toimittajille, kirjoittajille ja mukana olleille. Erityinen kiitos Nina
Intoselle, Anita Niskaselle ja Sari Virtaselle kuvioiden ja taulukoiden muok-
kauksesta.

Helsingissä 15.9.2003

Risto Parjanne Reino Hjerppe
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Yhteenveto

Suomen väestön ikääntyminen lisää terveyden- ja vanhustenhuollon palvelujen
kysyntää. Koska pääosa näistä palveluista tuotetaan julkisesti, ikääntymisen
seurauksena on odotettavissa myös lisäpaineita julkisten palvelumenojen kas-
vattamiselle ja verojen korotuksille. Mikäli verotus halutaan pitää suurin piirtein
nykytasollaan tai jopa alentaa, on julkisia resursseja arvioitava uudelleen palve-
luja painottaen.

Julkisten palveluiden menopaineet riippuvat merkittävässä määrin tuottavuuden
(tuotos/panos) kehityksestä hoiva- ja hoitopalveluissa. Muualla taloudessa –
etenkin tavaratuotannossa – tuottavuutta on tavallisesti parannettu korvaamalla
työpanosta koneilla ja kehittämällä teknologiaa. Koska terveys- ja vanhuspalve-
lut ovat hyvin työintensiivisiä, tuottavuus on kehittynyt selvästi tavaratuotantoa
hitaammin. Uhkakuvana on, että tavaratuotantoa alhaisemmasta tuottavuus-
kehityksestä johtuen niin sanottu Baumolin tauti etenee, mikä lisää julkisten
palveluiden menoja ikääntymisen ohella.

Tähän saakka terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuutta on tutkittu
erillisselvityksin. Nyt onkin korkea aika koota yhteen näkemys viime vuosien
kehityksestä. Kuinka terveys- ja vanhuspalveluiden tuottavuus on viime vuosina
kehittynyt? Kuinka on käynyt palveluiden tehokkuuden? Tässä kirjassa pohdi-
taan näitä kysymyksiä. Tarkastelussa otetaan huomioon myös hoidon laatu ja
asiakkaiden hoidon tarve sekä pohditaan tuottavuuden mittaamisen ongelmia.

Tuottavuus voidaan yleisesti määritellä aikaansaadun tuotoksen ja käytettyjen
tuotantopanosten väliseksi suhteeksi. Tuottavuutta voidaan arvioida useilla eri
tasoilla. Tarkastelun kohteena voi olla koko kansantalouden, jonkin toimialan
(esimerkiksi terveydenhuollon) tai yksittäisen tuotanto-organisaation (esimerkik-
si yhden terveyskeskuksen) tuottavuuden kehitys.

Tehokkuus on tuottavuutta suppeampi käsite ja sen mittaamiseen liittyy aina
kaksi elementtiä: tarkasteltavan yksikön havaittu tuottavuus ja annetuilla
panosmäärillä (tuotantoedellytyksillä) aikaansaatu paras mahdollinen tuotta-
vuus. Tehokkuutta mitataan suhteessa tähän parhaaseen mahdolliseen tuotta-
vuuteen. Näin määriteltynä tuottavuuden muutokset voidaan jakaa tehokkuuden
ja teknologiseen muutokseen. Tehokas yksikkö toimii suurimmalla mahdollisella
tuottavuustasolla. Tehottomat yksiköt puolestaan tuhlaavat resurssejaan suh-
teessa tehokkaisiin. Tehottomassa yksikössä palvelun tuottamiseen on käytetty
enemmän tuotantopanoksia, esim. henkilötyöpanosta, kuin tehokkaassa
yksikössä. Tehokkaimpien yksiköiden tuottavuuden paraneminen tarkoittaa tek-
nologian tai tuotantomenetelmien paranemista.

Julkisissa palveluissa tuottavuutta (tuotos/panos) on vaikea mitata tuotoksen
hinnoitteluongelman vuoksi. Julkisten palveluiden tuotoksen määräämiseen ei
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ole käytettävissä yksityisen sektorin kaltaista markkinainformaatiota. Yksityisen
sektorin tuotosta mitattaessa ajatellaan ostajien maksuhalukkuuden ja sitä kaut-
ta hinnan määrittävän laatua. Koska julkisilla palveluilla ei ole markkina-
hintaa, palveluiden tuotoksen mahdollisia laatumuutoksia ei saada samalla ta-
valla selville. Julkisia palveluja käyttävät asiakkaat ovat kuitenkin kiinnostuneita
paitsi palvelujen saatavuudesta myös sisällöstä ja laadusta. Kansantalouden
tilinpidossa julkisten palvelujen tuotoksen määritysongelma on ratkaistu käyttä-
mällä tuotoksen arvona julkisten palvelujen kustannuksia, mistä seuraa että
kansantalouden tilinpidossa julkisten palveluiden tuottavuuden kasvu on määri-
telmällisesti nolla.

Tuotoksen mittaaminen on ongelma etenkin terveyskeskusten tuottavuuden tut-
kimisessa. Erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden tuotosta pystytään mit-
taamaan paremmin DRG-, RAVA- ja RAI-järjestelmien ansiosta. Myös
erikoissairaanhoidon episodimittaus parantaa tuotoksen arviointia. Lisäksi tilas-
tolliset menetelmät – kuten DEA – helpottavat julkisten palveluiden tuottavuuden
arviointia. Tässä julkaisussa raportoidut tulokset perustuvat näihin keinoihin.
Vaikka hintainformaation puutetta voidaan korjata näillä järjestelmillä ja menetel-
millä, saatuihin tuloksiin on silti syytä suhtautua tietyllä varauksella.

Nyt käytössä olevilla menetelmillä saadut tulokset osoittavat, että tuottavuus on
viime vuosina laskenut terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Terveyskes-
kuksissa tuottavuus laski 10–11 % vuosina 1997–2001. Vanhainkotiosastojen ja
terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen aineistolla havaittiin tuottavuuden
laskeneen 7–8 % vuosina 2000–2002. Myös suurimpien kaupunkien vanhusten-
huollossa tuottavuus laski voimakkaasti vuosina 1998–2001.

Vanhustenhuollossa tuottavuuden aleneminen johtuu osaksi hoidettavien van-
husten suuremmasta avun ja hoivan tarpeesta. Kotihoidossa tuottavuus on
kasvanut, jos hoidon vaativuuden muutos otetaan huomioon. Vanhainkotien ja
terveyskeskusten pitkäaikaisessa laitoshoidossa tuottavuus on alentunut, vaikka
annettujen palvelujen resurssi-intensiteetin muutos otetaan huomioon. Alenemi-
nen merkitsee sitä, että toimintakyky vakioituna resursseja on käytetty asiak-
kaan hoitoon aikaisempaa enemmän.

Erikoissairaanhoidossa tuottavuus sen sijaan kasvoi yhteensä 1,0 % vuosina
1998–2001, mutta siinäkin tuottavuus parani vain vuonna 1999 ja kääntyi lie-
vään laskuun siitä alkaen. Vaikka tuottavuuskehitys on kääntynyt negatiiviseksi
viime vuosina, vuonna 1999 erikoissairaanhoidon kustannustehokkuus oli kui-
tenkin Suomessa vielä 12 % korkeampi kuin Norjassa.

Nykytilanteeseen heijastuu vielä osittain 1990-luvun alun syvä lama, jolloin
resursseja jouduttiin leikkaamaan. Lamavuosien supistusten jälkeen terveyden-
huollon resursseja kokonaisuudessaan on vähitellen lisätty vuodesta 1994
alkaen, ja reaalisesti terveydenhuollon resurssit saavuttivat vuoden 1990 tason
vuonna 2001. Vuonna 2002 julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden yh-
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teenlaskettu työvoima oli parituhatta suurempi kuin vuonna 1990. Resurs-
sikehitys on voinut heikentää laskennallista tuottavuutta viime vuosina niiltä
osin kuin resurssien lisäys on johtunut lama-ajan leikkausten kompensoin-
nista.

Vanhuspalveluissa tehokkuuden ja palvelujen heikon laadun välillä ei havaittu
selkeää yhteyttä, vaikka tulokset jossakin määrin tätä tukevat. Tehokkaat yksiköt
eivät välttämättä ole toimineet laadun kustannuksella. Toisaalta havaittiin, että
vanhuspalveluissa hoidettavien vanhusten avuntarve on viime vuosina lisäänty-
nyt. Näin ollen ainakin vanhuspalveluissa tuottavuuden aleneminen ei aiheutuisi
laatumuutoksista vaan pikemminkin hoidettavien entistä suuremmasta avun-
tarpeesta. Lisääntyvä avuntarve puolestaan lisää koulutetun työvoiman tarvetta,
mikä nostaa kustannuksia.

Tuotoksen mittausongelman ohella tuottavuustutkimusta voisi periaatteessa vai-
keuttaa se, että potilaita siirrellään sairaaloiden, terveyskeskusten ja vanhus-
palveluiden avohuollon välillä. Tämä ei kuitenkaan näy tuloksissamme, sillä
tuottavuus on laskenut kaikilla tarkastelluilla aloilla kotipalvelua lukuun ottamatta.

Saatujen tulosten mukaan myös alueelliset tehokkuuserot ovat merkittävät sekä
terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa että vanhuspalveluissa. Terveys-
keskuksista heikoimman tuottavuuden yksiköissä on pystytty kuromaan umpeen
eroa kaikkein tehokkaimpiin. Näin perusterveydenhuollon kustannukset ovat
nousseet valtakunnallisesti vähemmän kuin mitä yleinen kustannuskehitys olisi
saanut aikaan. Tuottavuuserojen supistuminen on jatkunut jo ilmeisesti pidem-
pään. Lähes vastaavalla aineistolla tehdyillä tehokkuusmittauksilla vuosilta
1988–1995 keskimääräinen tehokkuus asettui 1990-luvun alkuvuosina pää-
sääntöisesti tässä mitattua karkeasti viisi prosenttia alemmalle tasolle. Tuotta-
vuuserojen tasoittumisesta huolimatta vielä jäljellä olevaa 14 prosentin
keskimääräistä kustannushävikkiä tuottavimpiin terveyskeskusyksiköihin verrat-
tuna on pidettävä suurena.

Vanhainkotiosastojen ja terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen aineistolla
puolestaan havaittiin, että osastojen välinen keskimääräinen tehokkuusero
(tehottomuus) oli 20–30 %. Myös erikoissairaanhoidossa sairaalakohtaiset tuot-
tavuuserot ovat selvästi kaventuneet vuosien 1998 ja 2001 välillä. Akuuttien
sydäninfarktitapausten esimerkki osoitti kuitenkin, että hoidon kustannuksissa ja
vaikuttavuudessa on edelleen suuria alueellisia eroja.

Tulosten mukaan lyhyellä aikavälillä tuottavuutta parannettaisiin helpommin
tehottomimpien tuotantoyksiköiden (terveyskeskusten, sairaaloiden, vanhain-
kotien) toimintaa parantamalla, ei niinkään hoitokäytäntöjen tehokkainta rinta-
maa edelleen kehittämällä. Tehottomien yksiköiden toiminnan parantaminen
hillitsee koko sektorin resurssitarpeen kasvua. Pitkällä aikavälillä on tarpeen
pyrkiä myös teknologisen rintaman edistämiseen.
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Kuinka tehostaminen onnistuu? Valtionvarainministeriön ja OECD:n mukaan
hyviä lääkkeitä ovat kuntaliitokset, seutuyhteistyö ja verkottuminen. Lisäksi on
ehdotettu yrittäjyyden ja kilpailun lisäämistä. Yleisimmät keinot kilpailun lisäämi-
sessä ovat palvelusetelijärjestelmä ja tilaaja-tuottajamalli. Toisaalta näitäkin kei-
noja kohtaan on esitetty varsin perusteltuakin kritiikkiä. Terveydenhuollossa
kilpailu ei aina merkitse toiminnan tehostumista tai kustannusten optimointia
johtuen siitä, että kysyntä on rajaton. Esim. pääkaupunkiseudulla on kovin kilpai-
lu mutta korkeimmat hinnat. Ruotsissa tilaaja-tuottajamallista terveydenhuollos-
sa ollaan siirtymässä toimijoiden väliseen kumppanuuteen. Vakuutuspohjaisuus
on kansainvälisissä vertailuissa osoittautunut kalliimmaksi kuin pohjoismainen
yhteisvastuun järjestelmä. Selvää kuitenkin on, että tulevien haasteiden edessä
tarvitsemme sekä rakenteiden että toimintatapojemme uudistamista. Taloudellis-
ten kannustimien rakentaminen ja kehittäminen ovat tällöin keskeisellä sijalla.
Olennaista on kuitenkin myös – kuten edellä jo todettiin – palvelusektorilla
työskentelevien korkean motivaatiotason säilyttäminen. Tärkeätä on myös huo-
lehtia palveluja tuottavien henkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Jo nyt on
nähtävissä pätevän henkilökunnan rekrytointiongelmia terveyden- ja vanhusten-
huollossa. Palvelutuotantoa koskevat innovaatiot ovat myös tärkeä tuottavuuden
parantamisen lähde. Voidaan olettaa, että informaatio- ja muu teknologia tarjoaa
tulevaisuudessa ratkaisuja myös tuottavuuden parantamiseen, mutta näihin liit-
tyy innovaatioiden toteutumiselle tyypillinen epävarmuus.

Palvelutuotannon tuotannollisen toiminnan tehostamisen lisäksi toinen mahdolli-
suus on se, että hillitään palvelujen tarpeen kasvua. Ennaltaehkäisevä toiminta,
ohjaus ja ennakoivat toimenpiteet sekä hoitojen vieminen loppuun vähentävät
palvelujen tarvetta. Kaikki mikä vähentää laitospalvelujen tarvetta, vähentää
merkittävästi resurssitarvetta.

Tutkimuksessa rajauduttiin tuotoksen mittaamisessa annetun hoidon mittaami-
seen. Kysymykseen hoidon vaikutuksesta hoidon kohteena olevien ihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin ei pystytty vastaamaan. Vaikuttavuuden mittaaminen
onkin yksi tärkeimmistä lisätutkimuksen haasteista. Terveyden- ja vanhusten-
huollon lopullisena päämääränähän on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvoin-
tia eikä pelkästään tuottaa mahdollisimman suurta määrää näitä palveluja.

Lisäksi palveluja koskevan tiedon tuotantoa on kehitettävä, jotta tuotosta pystyt-
täisiin mittaamaan entistä paremmin. Vaikka tiedontuotannossa on edistytty, se
on vielä epäyhtenäistä. Tuottavuuden kehityksen vertailussa eri palvelujen välillä
hyödyttäisiin etenkin tiedontuotannon menetelmien standardoinnista.
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1 Johdanto ja johtopäätökset

1.1 Miksi tuottavuutta olisi lisättävä?
(Reino Hjerppe – Aki Kangasharju)

Tausta ja tavoitteet

Suomen väestön ikääntyminen lisää tulevaisuudessa terveyden- ja vanhusten-
huollon palvelujen kysyntää. Koska pääosa näistä palveluista on julkisen sekto-
rin tuottamaa, ikääntymisen seurauksena on odotettavissa lisäpaineita julkisten
palvelumenojen kasvattamiselle ja verojen korotuksille. Mikäli verotus halutaan
pitää suurin piirtein nykytasollaan tai jopa alentaa, on julkisia resursseja arvioita-
va uudelleen palveluja painottaen.

Julkisten palveluiden menopaineet riippuvat merkittävässä määrin tuottavuuden
(tuotos/panos) kehityksestä hoiva- ja hoitopalveluissa. Muualla taloudessa –
etenkin tavaratuotannossa – tuottavuutta on tavallisesti parannettu korvaamalla
työpanosta koneilla ja kehittämällä teknologiaa. Terveys- ja vanhuspalvelut ovat
kuitenkin hyvin työintensiivisiä, joten työn korvaaminen ei ole lyhyellä aikavälillä
helppoa. Terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuus onkin jäänyt jälkeen tavara-
tuotannon tuottavuuden kehityksestä. Silti näiden palvelujen reaalipalkkoja on
korotettu lähes muita toimialoja vastaavasti, jotta alalle ohjautuisi riittävästi työ-
voimaa.1 Seurauksena on palvelujen suhteellisen hinnan nousu eli ne tulevat
aiempaa kalliimmiksi. Tilanne kärjistyy sitä enemmän, mitä enemmän muussa
kansantaloudessa tuottavuus ja reaalipalkat kasvavat, sillä sitä kalliimmaksi
terveyden- ja vanhustenhoidon palvelujen kustannukset (hinnat) nousevat. Tätä
ilmiötä kutsutaan kansantaloustieteessä ns. Baumolin taudiksi, eikä sitä ole
helppo välttää.

Baumolin taudin lääkkeenä on terveyden- ja vanhustenhuollon hoitomenetel-
mien kehittäminen siten, että palvelujen tuottavuus nousee. Tuottavuuden kohot-
taminen lisäisi myös mahdollisuuksia vastata ikääntymisen tuomiin haasteisiin.
Käsillä olevan julkaisun tavoite onkin selvittää, kuinka terveys- ja vanhuspalve-
luiden tuottavuus on viime vuosina kehittynyt. Lisäksi selvitetään näiden palve-
luiden tehokkuuden kehitystä.

Tuottavuus voidaan yleisesti määritellä aikaansaadun tuotoksen ja käytettyjen
tuotantopanosten väliseksi suhteeksi. Tuottavuutta voidaan arvioida useilla eri

1 Kansantalouden tasapaino säilyy, jos reaalipalkkojen kasvu vastaa tuottavuuden
kasvua. Kansantalouden tuottavuus on kasvanut keskimäärin 3 % vuodessa viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Pitkällä aikavälillä reaalipalkat ovatkin kasvaneet suurin
piirtein tuottavuuden kasvua vastaavasti, joskin aivan viime vuosina on tästä vauhdis-
ta jääty jälkeen.
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tasoilla. Tarkastelun kohteena voi olla koko kansantalouden, jonkin toimialan
(esimerkiksi terveydenhuollon) tai yksittäisen tuotanto-organisaation (esimerkik-
si yhden terveyskeskuksen) tuottavuuden kehitys.

Tehokkuus on tuottavuutta suppeampi käsite ja sen mittaamiseen liittyy aina
kaksi elementtiä: tarkasteltavan yksikön havaittu tuottavuus ja annetuilla
panosmäärillä (tuotantoedellytyksillä) paras mahdollinen tuottavuus. Tehokkuut-
ta mitataan suhteessa tähän parhaaseen mahdolliseen tuottavuuteen. Näin
määriteltynä tuottavuuden muutokset voidaan jakaa tehokkuuden ja teknologi-
seen muutokseen. Tehokas yksikkö toimii suurimmalla mahdollisella tuottavuus-
tasolla. Tehottomat yksiköt puolestaan tuhlaavat resurssejaan suhteessa
tehokkaisiin. Tehokkaimpien yksiköiden tuottavuuden paraneminen tarkoittaa
teknologian tai tuotantomenetelmien paranemista. Vaikka tehottomien yksiköi-
den tuottavuus kohoaisikin, siitä ei seuraa automaattisesti tehokkuuden kasvu,
jos tehokkaimmat tuottajat tehostavat toimintaansa tehottomia enemmän.

Sekä tuottavuuden että tehokkuuden kehittäminen ovat keskeisessä roolissa
terveys- ja vanhuspalvelujen haasteisiin vastaamisessa. Tuottavuuden ja tehok-
kuuden lisäys ei voi merkitä sitä, että palvelujen laadusta tingitään. Pikemminkin
on niin, että tulevaisuudessa tulotason noustua myös vaatimustaso kasvaa.
Myös palvelujen laadulta odotetaan parannuksia. Toisaalta on odotettavissa,
että laatuparannukset tulevat myös maksamaan, joten hoidon kustannukset ja
hinnat myös tätä tietä pyrkivät kasvamaan.

Julkisten terveys- ja vanhuspalveluiden menojen lisäys riippuu olennaisesti
myös siitä, miten lisääntyvän vanhusten määrän terveys ja toimintakyky tulevai-
suudessa kehittyy. Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan toimintakyky on pitkällä
aikavälillä kehittynyt myönteisesti, joten hoitopalvelujen tarve ei tulle kasvamaan
aivan vanhusten lukumäärän mukaisesti (Aromaa ym. 2002).

Tuottavuuden mittaaminen

Tuottavuus on yksi kansantalouden tärkeimmistä menestysmittareista. Korkea
tuottavuus kansantaloudessa tuottaa korkean tulo- ja elintason. Korkeaa tuotta-
vuuden tasoa voidaan pitää myös kansakunnan kilpailukyvyn mittarina. Kuiten-
kin julkisyhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden tuottavuuden kasvu on
nykyisten kansantulolaskelmien mukaan määritelmällisesti nolla. Toisin sanoen
julkisyhteisöjen palveluksessa olevien oletetaan jatkuvasti tuottavan saman
määrän palveluja eli toimivan jatkuvasti yhtä tehokkaasti. Kun julkisyhteisöjen
osuus kansantaloudessa on suuri, sisältyy julkisen sektorin laskelmien tuotta-
vuusoletukseen vakavan mittausharhan mahdollisuus.

Kansantalouden tilinpidossa omaksuttu menettely perustuu kansainväliseen so-
pimukseen julkisen sektorin tuottavuuden laskemisesta. Syynä tähän ovat olleet
monet käsitteelliset ja tilastolliset ongelmat, jotka liittyvät julkisen sektorin
tuotoksen ja tuottavuuden laskentaan. EU:n komissio on kuitenkin hiljattain
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tehnyt päätöksiä kansantalouden tilinpidon hinta- ja volyymimenetelmien
harmonisointitavoista, ja Eurostatissa on koottu hinta- ja volyymikäsikirja ohjeek-
si uusista menetelmistä. Komission päätöksen mukaan uudet hinta- ja volyymi-
menetelmät tulee ottaa käyttöön viimeistään vuonna 2006.

Julkisyhteisöjen tuottavuus kansantalouden tilinpidossa on tähän saakka oletet-
tu ajassa muuttumattomaksi lähinnä julkisyhteisöjen tuotoksen (laadun)
mittaamisongelman vuoksi. Mitä julkisyhteisöt tuottavat, ei ole aina itsestään
selvä asia. Kollektiivisen turvallisuuden tuottaminen on yhteinen asia. Me kaikki
tarvitsemme esim. liikenne- ja terveydenhuollon palveluja. Koulut ja tutkimus-
laitokset sivistävät ja tuottavat uutta tietoa.

Laatua mitattaessa ollaan viime kädessä kiinnostuneita vaikuttavuudesta. Mutta
vaikuttavuuden käsitekään ei ole itsestään selvä ja ongelmaton. Mihin esi-
merkiksi tutkimuksen vaikuttavuuden tulee kohdistua? Onko kysymys vaikutta-
vuudesta julkisen vallan päätöksentekoon? Vai halutaanko vaikuttavuutta ken-
ties mitata kansalaismielipiteen muutoksella?

Tuotoksen ja laadun mittausongelmaa ei esiinny markkinatuotannossa, koska
oletetaan, että markkinahinta heijastaa sekä määrää että laatua. Jos ostaja on
halukas maksamaan hyödykkeestä tietyn hinnan, sen katsotaan mittaavan tuot-
teen arvoa kuluttajalle. Tähän oletetaan sisältyvän ostajan arvio tuotteen mää-
rästä ja laadusta. Ostopäätös vaikuttaa kuluttajan hyvinvointiin.

Julkisten palveluiden joukossa tuotoksen määritteleminen on erityisen ongel-
mallista niin sanotuissa kollektiivisissa palveluissa, joita ovat turvallisuus, ylei-
nen järjestys ja lainsäädäntö. Lisääntyykö koettu turvallisuus 30 %, jos armeijan
miesvahvuutta lisätään 30 %? Vastaus tähän on, että se riippuu kuluttajasta.
Jotkut arvostavat tämän lisäyksen hyvin suureen arvoon, toisille taas se on
huomattavasti vähemmän merkityksellinen. On selvää, että tässä tilanteessa
’tuottavuuden’ lisääntyminen on ongelmallista määrittää. Viime kädessä puolus-
tusvoimien ’todellinen tuottavuus’ ratkaistaan kuitenkin kriisitilanteessa.

Suurin osa modernin julkisen sektorin tuotannosta on kuitenkin selkeitä yksilöille
kohdistuvia palvelutuotteita: koulutusta, terveydenhoitoa, sosiaalisia palveluja
lapsille ja vanhuksille. Jopa 60 % kaikista julkisista menoista kohdistuu tämän-
tapaisten, pääosin kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.
Oppitunti, hoitopäivät, oppilasmäärät tai potilasmäärät ovat kohtuullisen helposti
laskettavissa. Nämä ovat niitä palveluita, joita varten toiminnot ovat olemassa.
Veronmaksajien ja julkisten palvelujen kuluttajien on syytä olla kiinnostuneita
siitä, miten näiden tuotteiden tuotannossa on onnistuttu. Saadaanko sama mää-
rä tuotteita entisin resurssein vai tarvitaanko niitä lisää. Tuotteita voidaan tarvit-
taessa jaotella homogeenisiin ryhmiin. Edellä luetellun kaltaisia mittareita on
myös Tilastokeskuksen asiantuntijaryhmä äskettäin käyttänyt arvioidessaan jul-
kisen sektorin tuottavuuskehitystä (Tilastokeskus 1999).
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Kolmantena ryhmänä on elinkeinoja palvelevat julkiset toiminnot (esim. TE-
keskukset). Näiden tuotosmittauksia koskevat pitkälti samat ongelmat kuin
hyvinvointipalvelujakin. Neljäs ryhmä on julkisten investointien ja infrastruktuuri-
palvelujen, kuten liikenneverkkojen, tuottaminen. Myös näissä toiminnoissa lop-
putuote on periaatteessa suhteellisen selkeästi määriteltävissä. Näin ollen
tuottavuutta voidaan mitata, vaikka kansantalouden tilinpidossa näin ei ole tähän
saakka tehty.

Tuottavuustutkimukset

Julkisen toiminnan tuottavuuden kohottamista ja sille tietopohjaa luovaa julkisten
palvelujen tuottavuuden arviointia pidettiin jo 1980-luvulla tärkeinä kehittämis-
kohteina. Pitkään julkisyhteisöjen tuottavuutta koskeva tutkimustoiminta oli kui-
tenkin satunnaista. Eri sektoreilta julkaistiin aika ajoin joitakin tutkimuksia
(ks. tarkemmin Luoma – Östring 1993). Oppilasmääriä ja hoitopäiviä mittarina
käyttäen voitiin todeta jo 1980-luvulla tiettyjä trendejä julkisten palvelujen tuotta-
misessa (Hjerppe 1982). Näiden indikaattoreiden perusteella julkisen sektorin
tuottavuus näytti osittain olleen laskussa.

Tämän jälkeen VATT:ssa on tehty varsin runsaasti tutkimusta, jossa on verrattu
samankaltaisia julkisia palveluja tuottavia yksiköitä, kuten terveyskeskuksia ja
kouluja, keskenään. Näissä tutkimuksissa on voitu havaita, että yksiköiden te-
hokkuus vaihtelee hyvinkin paljon. Samat tuotosmäärät syntyvät eri yksiköissä
hyvinkin erilaisilla resurssimäärillä. Tämä voidaan todeta, vaikka jätettäisiin
mittausvirheillekin oma osansa. Nämä tutkimukset viittaavat siihen, ettei julkisen
palvelutuotannon tuottavuus ole suinkaan vakio. Ei ole myöskään syytä olettaa, että
se säilyisi ajassa täysin vakiona. Näistä tutkimuksista on julkaistu yhteen-
veto (Hjerppe – Luoma 1997). Luoma ja Järviö (2000) yhdistävät terveyskeskusten
poikkileikkausaineistoon vuosia 1988–1995 koskevan aikasarjatarkastelun. Sen
mukaan tuottavuus on kasvanut 1990-luvun alussa, mutta eri terveyskeskusten
välillä on edelleen havaittavissa merkittäviä tehokkuuseroja. Tuoreen tutkimuksen
mukaan terveyskeskuksilla oli teknisessä tehokkuudessa keskimäärin 7–10 pro-
senttia tehostamisvaraa toiminnassaan vuosina 1997 ja 1998 (Räty ym. 2002).
Myös terveyskeskusten väliset tehokkuuden erot olivat huomattavat, ja
kuntayhtymien terveyskeskusten tehokkuusluvut olivat keskimäärin korkeammat
kuin kuntien omien terveyskeskusten. Regressiomalleilla havaittiin, että erittäin suu-
ren tai pienen väestöpohjan terveyskeskusten joukossa oli suhteellisesti enemmän
alhaisen tehokkuusluvun saaneita terveyskeskuksia kuin keskisuurissa terveys-
keskuksissa. Ympäristötekijät vaikuttivat terveyskeskusten tehokkuuteen kauttaal-
taan mutta nostivat alhaisimpia tehokkuuslukuja erityisesti Oulun ja Lapin lääneissä.

Käsillä oleva julkaisu etenee siten, että seuraavaksi alaluvussa 1.2 Risto
Parjanne johdattelee tuottavuustutkimukseen kuntasektorin näkökulmasta. Ala-
luvussa 1.3 vedetään jo johtopäätökset koko kirjan annista. Näin luku 1 tarjoaa
koko kirjan tiiviissä muodossa. Luvut 2–4 sisältävät varsinaiset tutkimukset ja
käsitepohdinnat.
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Luvuissa 2 ja 3 raportoidaan empiirisiä tuottavuus- ja tehokkuustuloksia aina
vuoteen 2002 saakka. Luvussa 2 Maija-Liisa Järviö ja Tarmo Räty käsittele-
vät terveyskeskusten tuottavuutta sekä Unto Häkkinen ja Miika Linna erikois-
sairaanhoidon tuottavuutta. Luvussa 3 Juha Laine tarkastelee vanhusten-
huollon tuottavuutta vanhainkotiosaston ja terveyskeskussairaalan vuode-
osaston aineistolla ja Yrjö Lahtinen samaa asiaa suurimpien kaupunkien
aineistolla.

Empiiristen lukujen jälkeen luvussa 4 Reino Hjerppe ja Kalevi Luoma antavat
syventävää tietoa empiirisissä töissä käytetyistä käsitteistä ja tuottavuuden tutki-
musmenetelmistä sekä keskustelevat tuottavuustutkimuksen mittausongelmista.
Lisäksi luvussa 4 Olli Seppänen luotaa tulevaa kuvaamalla kansantalouden
tilinpidon uudistusta, missä tavoitteena on päästä aitoon tuotoksen ja tätä kautta
julkisten palveluiden tuottavuuden mittaamiseen. Oiva Myllyntaus puolestaan
tarkastelee tuottavuustilastointia ja koko laskentatoimea kuntien johtamisen
kannalta. Lisäksi hän tarkastelee panosten, niillä aikaan saatujen tuotosten ja
tuotosten vaikuttavuuden välisiä suhteita.

1.2 Kuntatalous ja tuottavuus
(Risto Parjanne)

Tuottavuus ja sen kehittäminen kunnallisessa palvelutuotannossa on hyvinvointi-
yhteiskuntamme kehittämisen keskeinen asia. Julkisten palvelujen tuottavuus on
asia, josta on liikkeellä monenlaisia mielikuvia, mutta vähän punnittua tietoa.
Tästä syystä Kuntaliitto on lähtenyt yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskes-
kuksen kanssa tuottavuustalkoisiin ja pyrkii tämän kirjan muodossa valottamaan
asiaan liittyviä monia ulottuvuuksia.

Kuinka me sitten kansainvälisesti sijoitumme julkisten palveluiden tuotavuudesta
puhuttaessa? Eri maiden välisten vertailujen tekeminen on monestakin syystä
osoittautunut hankalaksi. Tuotanto- ja rahoitustavat vaihtelevat. Suomessa pal-
velut on pääosin rahoitettu yhteisvastuullisesti verovaroin – kuten muissakin
pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna käytämme hyvinvointipalvelui-
hin lähes 10 prosenttiyksikköä vähemmän resursseja kansantuotteestamme.
Terveydenhuoltomme kansantuoteosuus on EU-maiden alhaisimpia. Oppimis-
tulokset suhteessa panostuksiimme on todettu erittäin hyviksi. Näin mitaten
palvelutuotantomme on tehokas.

Kuitenkin kansainväliset suositukset julkisen taloutemme tehostamiseksi lähte-
vät usein siitä, että julkisten palveluiden kilpailua on lisättävä ja tuottavuutta
nostettava. OECD:n Suomea koskeva maatutkimus vuodelta 2003 ja EU:n ta-
louspolitiikan laajat suuntaviivat ja maakohtaiset suositukset ovat tästä esimerk-
kejä. Toisaalta Suomi kuten muutkin pohjoismaat kuuluvat maailman kil-
pailukykyisimpiin maihin. Tämä siitäkin huolimatta, että veroasteet ovat varsin
korkeat ja julkisen toiminnan osuus suuri. Tämä lopputulos voidaan nähdä myös
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niin, että julkisten, erityisesti kuntien hoitamien palveluiden merkitys korkealle
kilpailukyvyllemme on ollut positiivinen. Ei ole vain menestyviä yrityksiä, vaan
osaamisstrategia perustuu vankalle koulutuspohjalle, sosiaalisesti ehyeen yhteis-
kuntaan, missä palvelut pelaavat. Hyvin tuottavat ja tehokkaat yhteiskunnan
osiot perustuvat vuorovaikutukseen, jossa julkisilla palveluilla on yhteiskunnan
vakauden ja toimivuuden kannalta keskeinen rooli. Tämä on myös menestyvän
yritystoiminnan elinehto yhdessä vakaan ja kilpailukykyisen taloudellisen toiminta-
ympäristön kanssa.

Talouden dynamiikan, verotuksen ja julkisen toiminnan välistä yhteyttä tulisikin
tutkia nykyistä tarkemmin. Monissa maissa vakuutuspohjainen järjestelmä saat-
taa olla kokonaisuudessaan julkista kalliimpi ja myös tehottomampi vaikka sen
vaikutus julkiseen talouteen olisi vähäisempi.

Myös valtiovarainministeriö on kiinnittänyt jatkuvaa huomiota kuntien tuottavuus-
kehitykseen. Sen taholta on esitetty myös ajatus, että tuottavuuskehitys tulisi
ottaa mukaan arvioitaessa valtion kunnille suunnattavia valtionosuuksia.
Julkaisussaan ”Hyvinvointipalveluiden turvaaminen” valtiovarainministeriö no-
jautuu Tilastokeskuksen julkisten palvelujen panos-tuotosanalyysiin, joka osoit-
taa kuntayhteisöjen lähes jatkuvaa tuottavuuden alenemaa vuodesta 1995
(Valtionvarainministeriö 2003).

Taulukko 1. Valtion ja kuntien tuottavuuskehitys – muutos edellisestä vuodesta, %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Valtio
Kokonaistuottavuus –0,5 0,8 1,9 – 0,7 –0,7 2,8 –1,8
Työn tuottavuus 3,0 6,8 0,0 3,3 –1,5 –1,1 0,3 –0,2
Kuntayhteisöt
Kokonaistuottavuus –2,5 0,1 0,2 –2,2 –1,4 –1,8 –2,5 –

Lähde: Tilastokeskus

Vaikka palvelutuotannossa on paljonkin parantamisen varaa, on mekaanisten
lukujen esittäminen koko kuntasektorilta hyvin kyseenalaista. Muutoksia tapah-
tuu vuosittain samalla kun myös toiminnan kohteet, asiakkaat muuttavat luon-
nettaan. Tuottavuus ja tuloksellisuus ja siihen liittyvä laatu ansaitsevatkin
nykyistä monipuolisempaa tarkastelua.

Tällä hetkellä lähinnä Tilastokeskuksessa kehitetyt yksikkökustannuksia kuvaa-
vat mittarit ovat yleisimmin käytössä. Niillä on painoarvoa esimerkiksi poliittises-
sa keskustelussa ja niiden kautta luodaan mielikuvaa kuntien palvelutuotan-
nosta. Ne mittaavat kuitenkin yksikkökustannuksia, eli millä panoksilla saadaan
aikaan tiettyä suuretta – tuotosta. Tilastokeskuksen laskelmien ensimmäinen
vuosi on 1995 ja tuottavuutta verrataan aina edelliseen vuoteen. Laajuudeltaan
ne ovat varsin puutteellisia koska esimerkiksi terveydenhuolto ei ole mukana

Johdanto ja johtopäätökset



17

lainkaan. Itsekriittisesti voidaan myös kysyä, onko edes järkevää esittää koko
kunnallista toimintaa kuvaavaa yhtä yhteenlaskettua panosta ja siihen liittyvää
yhtä kokonaistuotosta?

Tuotoksen osalta onkin syytä olla hyvin varovainen. Mittarien tulisi olla sellaisia,
että vertailu yli ajan olisi mahdollista, koska palvelutuotannon sisällössä tapah-
tuu jatkuvaa muutosta ja kehitystä. Tuotokset eivät ole sisällöltään samoja nyt
kuin mitä ne olivat esim. viisi vuotta sitten. Esimerkiksi vanhustenhuollossa ja
terveydenhuollossa rakennemuutos on ollut huomattava. Siksi myös mekaani-
sesti lasketut tuottavuuserot eri sektoreilla saattavat vaihdella huomattavasti
vuodesta toiseen. Tuotoksen vakiointi onkin yksi haaste tuottavuuslaskennan
jatkokehittämiselle.

Julkista sektoria ja sen osana kunnallista toimintaa verrataan usein yksityiseen
sektoriin. Tämä on erityisesti työvoimavaltaisella kuntasektorilla harhaanjohta-
vaa, koska panos/tuotos laskelmien rinnalle tulisi tällöin pystyä arvioimaan myös
tuotannosta kertyvä arvonlisäys kuten yksityisellä puolella. Myös hinnan-
muodostus aiheuttaa ongelmia. Hinnat ovat useimmiten säädeltyjä, eikä vertai-
lukelpoista palvelutuotantoa juurikaan ole tarjolla. Kuntien kilpailuttaminen on
vielä suhteellisen vähäistä ja vertailuhintoja vertailukelpoisen kustannuslasken-
nan kautta niukasti saatavilla.

Kuntien toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan varmistaa tehokas ja
taloudellinen palvelutuotanto kuntalaisille. Tämän tavoitteen mukaisesti kuntien-
kin tulee olla toiminnassaan tuottavia. Siksi on tärkeätä, että tuottavuutta selvite-
tään ja siihen liittyviä näkökohtia syvennetään niin, että tuottavuutta ja tehokkuutta
voitaisiin jatkossa kuvata nykyistä paremmin.

Suuri kysymys on toiminnan laatu ja sen suhde tuottavuuteen. Voiko toiminta olla
sekä tuottavaa että laadukasta? Vastaus on tietenkin myönteinen, mutta vain
tiettyyn rajaan saakka, jos tuottavuuden mittareina käytetään pelkästään yksikkö-
kustannuksia. Päivähoidon tuottavuutta tuskin voidaan olennaisesti parantaa
muutoin kuin suurentamalla ryhmäkokoja. Erikoissairaanhoidon tuottavuuden
nousun kääntöpuoli on henkilöstön työn kuormituksen kasvu, lyhyemmät hoito-
ajat ja verrattain suuret hoitojonot. Jonojen purkaminen entisin resurssein nos-
taisi tuottavuutta. Onko se kuitenkaan laajalti mahdollista? Sama koskee esim.
vanhustenhuoltoa. Uudet hoitosuositukset esim. siitä, kuinka paljon henkilö-
kuntaa asiakasta kohden tulisi olla, merkitsevät käänteisesti tuottavuuden alene-
mista. Kansalliseen terveysprojektiin liittyen toteutetaan kansalaisten kannalta
tärkeä hoitotakuu. Sen kääntöpuoli tulee olemaan kasvavat kustannukset ja
mekaanisesti lasketun tuottavuuden aleneminen.

Tuottavuutta vertailtaessa tärkeätä on myös vertailuvuoden käyttö. Jos indeksin
perusvuodeksi otamme 1990 tai 1995, saamme hyvinkin erilaisia tuloksia. Kunta-
sektorilla nimenomaan 1990-luvun alkupuoli oli säästöjen ja toiminnan tehosta-
misen aikaa, jolloin panos/tuotos -ajatteluun perustuen tuottavuus kohosi.
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Tilastokeskuksen laskelmien ensimmäinen vuosi on 1995 ja siitä alkaen tuotta-
vuutta mitataan vuosipareittain, jolloin ko. vuotta verrataan aina edelliseen vuo-
teen. Vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla vuodesta 1990 alkaen. On hyvin
kyseenalaista, voidaanko tuottavuutta kunnallisessa palvelujärjestelmässä, esi-
merkiksi vanhustenhuollossa, nostaa jatkuvasti vuodesta toiseen ilman, että se
jossain vaiheessa vaikuttaa palvelun laatuun. Käänteisesti voidaan ajatella, että
joissain kunnissa mekaaninen tuottavuus on jo niin korkea, että sitä tulisi laskea
ja laatua parantaa.

Olennaista ovat myös muutokset tuotoksen kohteissa – asiakkaissa. Jos asia-
kasryhmät vaativat aikaisempaa enemmän hoitoa ja ovat huonokuntoisempia,
se näkyy lisääntyvinä hoitopäivinä. Kasvava tuottavuus edellyttäisi henkilö-
kunnan määrän pitämistä lähes ennallaan. Tähän on kunnissa pyritty ja jatku-
vasta, kenties väärin toteutetusta tehostamisesta, on osin seurannut työuupu-
musta ja halua ennenaikaiselle eläkkeelle. Tätäkin asiaa pyritään tässä julkai-
sussa avaamaan tarkastelemalla asiakasryhmien hoitoisuuden muutosta ja sen
vaikutusta tuottavuuteen ns. RAVA-indeksillä.

Laskennallisen tuottavuuden ja tuloksellisuuden kannalta tärkeätä on myös toi-
minnan arviointi ja siihen olennaisesti liittyvä tuloksellisuus. Tätä koskevaa selvi-
tystyötä on tehty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KARTUKE-projektissa, jossa
käytännön esimerkkien kautta pyritään saamaan kuntien tuloksellisuuskartoitus
todella käyntiin. KARTUKE 2002–2004 on osa Työturvallisuuskeskuksen tulok-
sellisuusprojektia, jossa ovat mukana Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lisäksi
kunta-alan pääsopijajärjestöt. Siinä tutkitaan kunnallisten palvelujen tulokselli-
suutta, henkilöjohtamista ja työyhteisöjen kehittämistä ja se toteutetaan yhteis-
työssä neljän yliopiston ja 19 kuntayksikön kanssa. Sitä rahoittavat Työsuojelu-
rahasto, kunnat ja yliopistot.

Palvelutoiminnan tuottavuuteen liittyy myös arviointi, jota kunnissa on jo pitkään
kehitetty. Kuntaliiton oma ns. ARVI-hanke on edennyt jo pitkälle – Kunnallis-
talouden ja hallinnon neuvottelukunnassa on oma arviointijaostonsa. Keskeistä
tässäkin on paikallisista lähtökohdista ponnistava omaehtoinen arviointitoiminta.
Kuntien valtuustojen tavoitteet ja niiden arviointi ovat olennainen osa kunnallista
itsehallintoa. Valtion keskushallinnon tulee tietenkin osaltaan pyrkiä varmista-
maan se, että lainsäädännön mukaiset velvoitteet tulevat kunnissa hyvin hoide-
tuiksi voimavarojen puitteissa. Kuntien itsehallinnon ja valtion keskushallinnon
välisen suhteen tulee olla joustava tässäkin suhteessa niin, että elävä demokra-
tia voi toteutua. Kunnista ei tässäkään suhteessa tule tehdä valtion etäispäättei-
tä. Jos siihen suuntaan liikumme, itsehallinto ja sen myötä elävä demokratia
joutuu nykyistäkin kovemmalle koetukselle.

Tuottavuus ja tuloksellisuus ovat tärkeitä myös tuleviin haasteisiin vastattaessa.
Ikääntyvä väestömme tulee tarvitsemaan nykyistä enemmän erityisesti sosiaali-
ja terveystoimen palveluita. Kunnissa niin kuin muuallakin yhteiskunnassamme,
työmarkkinat tulevat muuttumaan suurten ikäluokkien lähtiessä vähitellen suurin
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joukoin eläkkeelle. Julkisen taloutemme liikkumavara tulee olemaan jatkossakin
varsin kapea. Talouden näkymät yhdessä ikääntymisen ja työmarkkinoiden muu-
tosten kanssa asettavatkin tuottavuuden parantamiselle kovat haasteet. Jotta
niistä selviämme, tulee kuntien olla nykyistäkin kilpailukykyisempiä tulevaisuu-
dessa. Tuotantokoneistomme trimmaaminen onkin jatkuva prosessi, jossa
tuloksellisuuden ja myös tuottavuuden parantaminen on aivan keskeistä.

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen onkin monen tekijän summa,
eikä mikään yksittäinen temppu – kuten kuntien määrän äkkinäinen pudottami-
nen – tuo ratkaisua. Kuntien yksikkökustannuseroja ei voida selittää kuntakoolla.
Sekä suuremmissa että pienemmissä kunnissa on esimerkkejä suuntaan jos
toiseenkin ja monesti tilastojen takana saattaa piillä palvelujen tuotantoraken-
teen, kirjanpidolliset sekä asiakaskunnassa tapahtuneet muutokset.

Tilastokeskus on uudistamassa kansantalouden tilinpitoaan EU-suositusten mu-
kaisiksi vuodesta 2006 alkaen. Tässä yhteydessä uudistetaan mitä ilmeisimmin
myös kuntia ja kuntayhtymiä koskeva tuottavuustilastointi. Tärkeätä on, että
tämäkin uudistustyö tapahtuu hyvässä yhteistyössä valtion tilastoviranomaisen,
tutkimuslaitosten ja toiminnasta vastaavien kuntien kanssa.

Vaikka kunnallisten palvelujemme tuottamisessa on paljon parantamisen varaa,
on siinä nykyisellään myös paljon hyvää. Kansalaiset ovat keskimäärin varsin
tyytyväisiä julkisiin palveluihimme ja haluavat ne pääosin pitää kunnallisina.

1.3 Johtopäätökset
(Aki Kangasharju – Reijo Vuorento)

Tässä julkaisussa luodaan yhtenäinen kuva terveys- ja vanhuspalvelujen tuotta-
vuuden kehityksestä vuosina 1997–2002 pitäytyen saatavilla oleviin aineistoihin
ja mittausmenetelmiin. Nykyisen aineistot ja mittausmenetelmät jättävät kehittä-
misen varaa tuottavuustutkimukseen. Kehittämisen tarve on ilmeisin tuotoksen
mittaamisessa.

Julkisissa palveluissa tuottavuutta (tuotos/panos) on vaikea mitata tuotoksen
hinnoitteluongelman vuoksi. Julkisten palveluiden tuotoksen määräämiseen ei
ole käytettävissä yksityisen sektorin kaltaista markkinainformaatiota. Yksityisen
sektorin tuotosta mitattaessa ajatellaan ostajien maksuhalukkuuden ja sitä kaut-
ta hinnan määrittävän laatua. Koska julkisilla palveluilla ei ole markkinahintaa,
palveluiden tuotoksen mahdollisia laatumuutoksia ei saada samalla tavalla sel-
ville. Julkisia palveluja käyttävät asiakkaat ovat kuitenkin kiinnostuneita paitsi
palvelujen saatavuudesta myös sisällöstä ja laadusta. Kansantalouden tilinpi-
dossa julkisten palvelujen tuotoksen määritysongelma on ratkaistu käyttämällä
tuotoksen arvona julkisten palvelujen kustannuksia, mistä seuraa, että kansan-
talouden tilinpidossa julkisten palveluiden tuottavuuden kasvu on määritelmäl-
lisesti nolla.
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Tuotoksen mittaaminen on ongelma etenkin terveyskeskusten tuottavuuden
tutkimisessa. Erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden tuotosta pystytään
mittaamaan paremmin DRG-, RAVA- ja RAI-järjestelmien ansiosta. Myös eri-
koissairaanhoidon episodimittaus parantaa tuotoksen arviointia. Lisäksi tilas-
tolliset menetelmät – kuten DEA – helpottavat julkisten palveluiden tuotta-
vuuden arviointia. Tässä julkaisussa raportoidut tulokset perustuvat näihin
keinoihin. Vaikka hintainformaation puutetta voidaan korjata näillä järjestel-
millä ja menetelmillä, saatuihin tuloksiin on silti syytä suhtautua tietyllä varauk-
sella.

Nyt käytössä olevilla menetelmillä saadut tulokset osoittavat, että tuottavuus on
viime vuosina laskenut terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Terveyskes-
kuksissa tuottavuus laski 10–11 % vuosina 1997–2001. Vanhainkotiosastojen ja
terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen aineistolla havaittiin tuottavuuden
laskeneen 7–8 % vuosina 2000–2002. Myös suurimpien kaupunkien vanhusten-
huollossa tuottavuus laski voimakkaasti vuosina 1998–2001.

Vanhustenhuollossa tuottavuuden aleneminen johtuu osaksi hoidettavien van-
husten suuremmasta avun ja hoivan tarpeesta. Kotihoidossa tuottavuus on
kasvanut, jos hoidon vaativuuden muutos otetaan huomioon. Vanhainkotien ja
terveyskeskusten pitkäaikaisessa laitoshoidossa tuottavuus on alentunut, vaikka
annettujen palvelujen resurssi-intensiteetin muutos otetaan huomioon. Alenemi-
nen merkitsee sitä, että toimintakyky vakioituna resursseja on käytetty asiak-
kaan hoitoon aikaisempaa enemmän.

Erikoissairaanhoidossa tuottavuus sen sijaan kasvoi yhteensä 0,5 % vuosina
1998–2001, mutta siinäkin tuottavuus parani vain vuonna 1998 ja kääntyi lie-
vään laskuun vuodesta 1999 alkaen. Vaikka tuottavuuskehitys on kääntynyt
negatiiviseksi viime vuosina, vuonna 1999 erikoissairaanhoidon kustannus-
tehokkuus oli kuitenkin Suomessa vielä 12 % korkeampi kuin Norjassa.

Nykytilanteeseen heijastuu vielä osittain 1990-luvun alun syvä lama, jolloin
resursseja jouduttiin leikkaamaan. Lamavuosien supistusten jälkeen terveyden-
huollon resursseja kokonaisuudessaan on vähitellen lisätty vuodesta 1994 al-
kaen ja reaalisesti terveydenhuollon resurssit saavuttivat vuoden 1990 tason
vuonna 2001. Vuonna 2002 julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteen-
laskettu työvoima oli parituhatta suurempi kuin vuonna 1990. Resurssikehitys on
voinut heikentää laskennallista tuottavuutta viime vuosina niiltä osin kuin resurs-
sien lisäys on johtunut lama-ajan leikkausten kompensoinnista.

Vanhuspalveluissa tehokkuuden ja palvelujen heikon laadun välillä ei havaittu
selkeää yhteyttä, vaikka tulokset jossakin määrin tätä tukevat. Tehokkaat yksiköt
eivät välttämättä ole toimineet laadun kustannuksella. Toisaalta havaittiin, että
vanhuspalveluissa hoidettavien vanhusten avuntarve on viime vuosina lisäänty-
nyt. Näin ollen ainakin vanhuspalveluissa tuottavuuden aleneminen ei aiheutuisi
laatumuutoksista vaan pikemminkin hoidettavien entistä suuremmasta avun-
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tarpeesta. Lisääntyvä avuntarve puolestaan lisää koulutetun työvoiman tarvetta,
mikä nostaa kustannuksia.

Tuotoksen mittausongelman ohella tuottavuustutkimusta voisi periaatteessa vai-
keuttaa se, että potilaita siirrellään sairaaloiden, terveyskeskusten ja vanhus-
palveluiden avohuollon välillä. Tämä ei kuitenkaan näy tuloksissamme, sillä
tuottavuus on laskenut kaikilla tarkastelluilla aloilla kotipalvelua lukuun otta-
matta.

Saatujen tulosten mukaan myös alueelliset tehokkuuserot ovat merkittävät sekä
terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa että vanhuspalveluissa. Terveys-
keskuksista heikoimman tuottavuuden yksiköissä on pystytty kuromaan umpeen
eroa kaikkein tehokkaimpiin. Näin perusterveydenhuollon kustannukset ovat
nousseet valtakunnallisesti vähemmän kuin mitä yleinen kustannuskehitys olisi
saanut aikaan. Tuottavuuserojen supistuminen on jatkunut jo ilmeisesti pidem-
pään. Lähes vastaavalla aineistolla tehdyillä tehokkuusmittauksilla vuosilta
1988–1995 keskimääräinen tehokkuus asettui 1990-luvun alkuvuosina pää-
sääntöisesti tässä mitattua karkeasti viisi prosenttia alemmalle tasolle. Mahdolli-
sesti terveyskeskukset oppivat toisiltaan ja yhdenmukaistuvat pikkuhiljaa, mutta
vielä jäljellä olevaa 14 prosentin keskimääräistä kustannushävikkiä tuottavimpiin
terveyskeskusyksiköihin verrattuna on pidettävä suurena.

Vanhainkotiosastojen ja terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen aineistolla
puolestaan havaittiin, että osastojen välinen keskimääräinen tehokkuusero
(tehottomuus) oli 20–30 %. Myös erikoissairaanhoidossa sairaalakohtaiset tuot-
tavuuserot ovat selvästi kaventuneet vuosien 1998 ja 2001 välillä. Akuuttien
sydäninfarktitapausten esimerkki osoitti kuitenkin, että hoidon kustannuksissa ja
vaikuttavuudessa on edelleen suuria alueellisia eroja.

Tulosten mukaan lyhyellä aikavälillä tuottavuutta parannettaisiin helpommin
tehottomimpien tuotantoyksiköiden (terveyskeskusten, sairaaloiden, vanhain-
kotien) toimintaa parantamalla, ei niinkään hoitokäytäntöjen tehokkainta rinta-
maa edelleen kehittämällä. Tehottomien yksiköiden toiminnan parantaminen
hillitsee koko sektorin resurssitarpeen kasvua. Pitkällä aikavälillä on tarpeen
pyrkiä myös teknologisen rintaman edistämiseen.

Kuinka tehostaminen onnistuu? Valtionvarainministeriön ja OECD:n mukaan
hyviä lääkkeitä ovat kuntaliitokset, seutuyhteistyö ja verkottuminen. Lisäksi on
ehdotettu yrittäjyyden ja kilpailun lisäämistä. Yleisimmät keinot kilpailun lisäämi-
sessä ovat palvelusetelijärjestelmä ja tilaaja-tuottajamalli. Toisaalta näitäkin kei-
noja kohtaan on esitetty varsin perusteltuakin kritiikkiä. Terveystaloudessa
kilpailu ei aina merkitse toiminnan tehostumista tai kustannusten optimointia
johtuen siitä, että kysyntä on rajaton. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on kovin
kilpailu mutta korkeimmat hinnat. Ruotsissa tilaaja-tuottaja mallista terveyden-
huollossa ollaan siirtymässä toimijoiden väliseen kumppanuuteen. Vakuutus-
pohjaisuus on kansainvälisissä vertailuissa osoittautunut kalliimmaksi kuin poh-

Johdanto ja johtopäätökset



22

joismainen yhteisvastuun järjestelmä. Selvää kuitenkin on, että tulevien haastei-
den edessä tarvitsemme sekä rakenteiden että toimintatapojen uudistamista.
Taloudellisten kannustimien rakentaminen ja kehittäminen ovat tällöin keskeisel-
lä sijalla. Olennaista on kuitenkin myös – kuten edellä jo todettiin – palvelusekto-
rilla työskentelevien korkean motivaatiotason säilyttäminen. Tärkeätä on myös
huolehtia palveluja tuottavien henkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Jo nyt
on nähtävissä pätevän henkilökunnan rekrytointiongelmia terveyden- ja vanhus-
tenhuollossa. Palvelutuotantoa koskevat innovaatiot ovat myös tärkeä tuottavuu-
den parantamisen lähde. Voidaan olettaa että informaatio- ja muu teknologia
tarjoaa tulevaisuudessa ratkaisuja myös tuottavuuden parantamiseen, mutta
näihin liittyy innovaatioiden toteutumiselle tyypillinen epävarmuus.

Palvelutuotannon tuotannollisen toiminnan tehostamisen lisäksi toinen mahdolli-
suus on se, että hillitään palvelujen tarpeen kasvua. Ennaltaehkäisevä toiminta,
ohjaus ja ennakoivat toimenpiteet sekä hoitojen vieminen loppuun vähentävät
palvelujen tarvetta. Kaikki mikä vähentää laitospalvelujen tarvetta, vähentää
merkittävästi resurssitarvetta.

Tutkimuksessa rajauduttiin tuotoksen mittaamisessa annetun hoidon mittaami-
seen. Kysymykseen hoidon vaikutuksesta hoidon kohteena olevien ihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin ei pystytty vastaamaan. Vaikuttavuuden mittaaminen
onkin yksi tärkeimmistä lisätutkimuksen haasteista. Terveyden- ja vanhusten-
huollon lopullisena päämääränähän on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvoin-
tia eikä pelkästään tuottaa mahdollisimman suurta määrää näitä palveluja.

Lisäksi palveluja koskevan tiedon tuotantoa on kehitettävä, jotta tuotosta pystyt-
täisiin mittaamaan entistä paremmin. Vaikka tiedontuotannossa on edistytty, se
on vielä epäyhtenäistä. Tuottavuuden kehityksen vertailussa eri palvelujen välillä
hyödyttäisiin etenkin tiedontuotannon menetelmien standardoinnista.
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2 Terveydenhuollon tuottavuus ja tehokkuus

2.1 Johdanto
(Maija-Liisa Järviö – Tarmo Räty)

Kunnilla on keskeinen vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä kaikille kansalai-
sille asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Kunnat tai kuntayhtymät tuot-
tavat pääosin nämä palvelut. Vuonna 2003 perusterveydenhuollon palvelujen
tuottamisesta vastasi 279 terveyskeskusta, joista Manner-Suomessa toimivilla
kuntayhtymillä on 70 ja yksittäisillä kunnilla 208 terveyskeskusta. Yksi terveys-
keskus on yksityinen. Julkisesti tuotetuista sairaalapalveluista vastasi 23 sai-
raanhoitopiiriä, joissa oli viisi yliopistollista sairaalaa, 16 keskussairaalaa ja
33 muuta kunnallista sairaalaa.

Vuonna 2001 terveyspalvelujen käyttömenot olivat 6,3 mrd. euroa. Kunnat katta-
vat terveyspalvelujen kustannukset pääosin omilla verotuloillaan. Välittömistä
terveyspalvelujen käyttökustannuksista kunnat käyttivät vuonna 2001 2,3 mrd.
perusterveydenhuoltoon ja 3,2 mrd. erikoissairaanhoitoon. Terveyspalvelujen
rahoituksen jakauma pysyi vuosina 1997–2001 pääosiltaan samana. Kuntien
käyttömenot terveyspalveluihin nousivat reaalisesti vajaat 6 %, eikä kustannus-
ten jakautumisessa perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon tapahtunut
merkittäviä muutoksia.

Resurssien käytön tehokkuutta tavoiteltaessa on pohdittava kahta vastakkaista
terveydenhuollon tavoitetta. Ensinnäkin väestön ikääntymisen myötä terveys-
palvelujen kysyntä tulee kasvamaan, ja samalla vaatimukset palvelujen sisällön
ja laadun suhteen voivat nousta muistakin yhteiskunnallisista syitä. Tähän tar-
peeseen vastaaminen merkitsee palvelutuotannossa lähes väistämättä tuotta-
vuuden laskua. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton
laatimassa ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa (So-
siaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto 2001) tavoitteet ilmaistaan muodossa
hoitajaa per asiakaspaikka, tuottavuutta heikentäen. Toiseksi on pohdittava,
kuinka peruspalvelujen rahoitusratkaisut ja palvelujen ohjausjärjestelmät sekä
organisointitavat edistävät tuottavuuden parantamista. Pelkkään rekisteriaineis-
toon perustuvassa analyysissä on mahdotonta erottaa näitä vastakkaisia tuotta-
vuussuuntauksia. Mitattua tuottavuuden muutosta pitääkin arvioida erikseen
asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten hoidon laadun kehittymisen,
näkökulmasta. Näin heikentynyt tuottavuus voi olla jopa toivottava ilmiö.

Palvelujen ohjausjärjestelmän ja organisoinnin merkitystä korostaa havaittu
vaihtelu julkisesti rahoitettujen terveyspalvelujen vertailukelpoisissa kustannuk-
sissa. Viime vuosina tehtyjen tehokkuustutkimusten mukaan samanlaisia palve-
luja tuottavien organisaatioiden, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden, välillä
oli huomattavaa vaihtelua sekä palvelutuotannon teknisessä tehokkuudessa
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että panosten käytön allokatiivisessa tehokkuudessa (ks. esim. Luoma ym.
1996, Linna – Häkkinen 1995). Palvelutuotannon tehostamisen ja tuottavuuden
lisäämisen keinoja on syytä etsiä eri suunnilta siitä huolimatta, että esimerkiksi
terveydenhuollon kansainväliset vertailut osoittavat suomalaisen järjestelmän
olevan koko kansantalouden tasolla mitattuna tehokas, kustannuksiltaan koh-
tuullinen ja palvelujen saatavuuden suhteen toimiva (Aronen ym. 2001).

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan terveyskeskusten ja erikoissairaan-
hoidon tehokkuuden ja tuottavuuden kehitystä 2000-luvun vaihteessa. Luvussa
2.2 esitellään analyysi yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten tehokkuudesta ja
tuottavuudesta vuosina 1997–2001. Koska terveyskeskusten tuotosten hinnois-
ta tai niiden välisistä suhteista ei ole tietoa, niin terveyskeskusten välisiä tehok-
kuuseroja tutkittiin Data envelopment -analyysillä (DEA). Terveyskeskusten
tuottavuuden kehitystä mitattiin Malmquist-indeksillä. DEA menetelmä laskee
kullekin yksikölle vertailevan tehokkuusluvun painottamalla tuotoksia ja panok-
sia siten, että tuottavuus verrattuna muihin yksiköihin on mahdollisimman
korkea. Malmquist-indeksin laskennassa käytetään pohjana vertailuvuosien
DEA-tehokkuuslukuja. Näistä voidaan laskea kokonaistuottavuuden muutokset
yksiköittäin ja jakaa (dekomponoida) muutokset teknisen tehokkuuden ja
teknologian muutokseen. Malmquist-dekomponoinnissa teknologian muutos
kuvaa havaintojoukon parhaiden yksiköiden tuottavuuden muutosta. Tekni-
nen tehokkuus kuvaa taas sitä, kuinka eri yksiköiden tehokkuus suhteessa
kunkin ajankohdan parhaiden yksiköiden muodostamaan tehokkuusrinta-
maan on muuttunut.

Luvussa 2.3 tarkastellaan erikoissairaanhoidon tuottavuutta vuosina 1998–
2001. Erikoissairaanhoidon osalta yksikköjen (sairaanhoitopiirien) lukumäärä on
vain kymmenes osa terveyskeskuksista, joten valtakunnallisesti erikoissairaan-
hoidosta on helpompi kerätä yhtenäisiä aineistoja. Lisäksi erikoissairaanhoidon
eri tuotosten resurssitarvetta kuvaamaan on laadittu yhtenäinen mittaristo
(NordDRG-ryhmitys), joka ottaa huomioon riittävän tarkasti palvelujen sisällön.
Myös vanhusten laitospalvelujen resurssitarvetta kuvaamaan on laadittu vastaa-
va RUG/RAI-luokitus, sitä käytetään luvussa 4. Erikoissairaanhoidon tuottavuut-
ta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: miten tuottavuus on ajallisesti muuttu-
nut, miten tuottavuuserot ovat kehittyneet ja miltä tuottavuus näyttää alueellisesti
tarkasteltuna.

2.2 Terveyskeskukset vuosina 1997–2001
(Maija-Liisa Järviö – Tarmo Räty)

Aikaisempien tutkimusten mukaan (Häkkinen – Luoma 1989, Luoma – Järviö
1992) terveyskeskusten tuottavuus aleni selvästi 1970- ja 1980-luvuilla ja terveys-
keskusten välillä oli huomattavia eroja palvelutuotannon tehokkuudessa 1990-
luvun alussa. Vuosia 1988–1995 koskeneen tutkimuksen (Luoma – Järviö 2000,
Luoma 2000) tulokset osoittivat, että terveyskeskusten tuottavuus aleni vuosina
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1988–1991 mutta kääntyi sen jälkeen nousuun. Tutkimustulokset osoittivat, että
tehokkuuserot kasvoivat tuottavuuden kohotessa ja supistuivat tuottavuuden
heikentyessä. Rädyn ym. (2002) tutkimus osoitti terveyskeskusten välisten te-
hokkuuserojen ja tuottavuuden säilyneen samalla tasolla vuosina 1997–1998.
Tehokkuuseroja vertailtaessa ongelmana on aineiston vertailukelpoisuus koko
tarkasteluajanjaksona. Vuosien 1988–1995 tutkimuksessa käytettiin 193 terveys-
keskusta, kun taas vuosien 1997–1998 tutkimuksessa aineisto kattoi vain 167
terveyskeskusta, osin erilaisten panosmuuttujien vuoksi.

Aineisto

Käsillä olevan tutkimuksen perusaineisto on kerätty kuntaliiton toimittamista
terveyskeskusten taloustilastoista vuosilta 1997–2001 ja Stakesin ylläpitämästä
SOTKA-tietokannasta. Havaintoaineisto sisälsi tietoja kaikista Manner-Suomen
terveyskeskuksista, joita oli 265 vuonna 1997 ja 277 vuonna 2001. Terveys-
keskuksista kuntayhtymien omistamia vuonna oli 80 (71 vuonna 2001) ja kuntien
omistamia 185 (206 vuonna 2001).

Lähtökohtana oli koota mahdollisimman yhtenäinen aineisto vuosien 1988–1995
tutkimuksen (Luoma – Järviö 2000, Luoma 2000) kanssa. Terveyskeskukset
ovat erilaisia paitsi menoilla tai henkilökuntamäärällä arvioidulla koolla tai asu-
kaspohjan suuruudella mitattuna myös tuottamaltaan palvelurakenteelta. Jotkut
terveyskeskukset luokitellaan erikoislääkärijohtoisiksi terveyskeskuksiksi, jois-
sakin terveyskeskuksista annetaan vuodeosastohoitoa, joissakin vain avohoito-
palveluja. Sekä vuosien 1988–1995 että 1997–2001 aineistoista on poistettu
erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset ja terveyskeskukset, joissa ei toiminut
vuodeosastoa. Näin vuosien 1988–1995 aineistoon jäi jäljelle 193 terveyskes-
kusta. Kuntaliitokset ja muutokset terveyskeskuksia ylläpitävissä kuntayhty-
missä tekivät mahdottomaksi koota tarkalleen samanlaista aineistoa vuosilta
1997–2001. Kun aineistosta vielä poistettiin terveyskeskukset, joista ei ollut
saatavilla yhtenäistä tai luotettavaa tietoa havaintoperiodin ensimmäiseltä ja
viimeiseltä vuodelta2, tuottavuutta ja tehokkuuseroja voitiin tutkia vain pääte-
vuosilta 1997 ja 2001 186 terveyskeskuksen aineistolla. Välivuosien osalta on
käytettävissä riittävällä luotettavuudella tiedot kaikkien muuttujien kokonais-
määristä havaintojoukossa.

2 Käytetty laaja, yli 200 terveyskeskuksen havaintoaineisto sisältää väistämättä suur-
takin, paikallisista tai hetkellisistä tekijöistä tai tilastointivirheistä johtuvaa vaihtelua.
Tämä vaihtelu näkyy voimakkaasti käytettävissä tuottavuus- ja tehokkuusmittareissa.
Korjattua tietoa ei useinkaan ole saatavissa, joten ainoa mahdollisuus on poistaa
havainto. Tulosten vertailtavuuden vuoksi epäilyttävä havainto yhdenkin vuoden koh-
dalla edellyttää terveyskeskuksen poistamista kaikilta vuosilta. Aineiston tarkka tutki-
minen jokaiselta vuodelta johtaisi näin selvästi valittua pienempään tutkimuksen
kattavuuteen.
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Tutkimuksessa käytettiin kuutta tuotosmuuttujaa: 1) käynnit lääkärin luona, sisäl-
täen päivävastaanottokäynnit sekä ilta- yö- ja viikonloppukäynnit, 2) käynnit
muun ammattihenkilökunnan luona, 3) kotisairaanhoidon käynnit, 4) hammas-
huollon käynnit yhteensä, sisältäen käynnit hammaslääkärin luona sekä muut
hammashuollon käynnit, 5) alle 29 vuorokautta kestäneiden hoitojaksojen luku-
määrän ja 6) 29 vuorokautta tai pitempien ja kuolemaan johtaneiden hoitojakso-
jen hoitopäivien lukumäärän tarkasteltavan vuoden aikana. Hoitojaksojen ja
hoitopäivien lukumäärätiedot perustuvat Stakesin toimittamiin hoitoilmoitus-
rekisterin tietoihin.

Tutkimuksen panosmuuttujana käytettiin terveyskeskusten vuoden 2001
hintaisiksi muutettuja toimintamenoja. Hintaindeksinä käytettiin julkisten meno-
jen kunnallistalouden terveystoimen hintaindeksiä.

Kuviossa 1 on piirretty tässä selvityksessä käytettyjen terveyskeskusten
suorite- ja käyttömenomuuttujien kehitys vuosina 1988–2001. Havainnot on
skaalattu vuoteen 1988. Kiinteähintaiset toimintamenot olivat korkeimmillaan
vuonna 1991 ja laskivat sen jälkeen vuoteen 1999 asti. 2000-luvun alun
nousu oli suhteellisen nopeaa, noin 5 % kahdessa vuodessa, mutta menot
olivat edelleen alemmalla tasolla kuin edellisen vuosikymmenen alussa.
Suoritteista lääkärissä käynnit vaihtelivat ilman trendiä noin kuuden prosen-
tin välillä vuosina 1988–1995, mutta vuodesta 1997 käynnit laskivat tasaises-
ti 7,5 % viidessä vuodessa. Kotisairaanhoidon käyntien, hammashuollon
käyntien ja pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrät kääntyivät laskuun jo
vuonna 1992. Sama kehitys jatkui vuoteen 2001. Sen sijaan lyhytaikaisen
hoidon hoitojaksojen samoin kuin muun ammattihenkilökunnan vastaanotto-
käyntien määrät kasvoivat lähes koko 1990-luvun. Hoitojaksojen suurin kas-
vu ajoittui 1990-luvun alkupuolelle. Kasvu kuitenkin tasaantui vuosikymme-
nen vaihteessa, samoin kuin muun ammattihenkilökunnan vastaanotto-
käyntien määrän kasvu.

Havaittu käyttömenojen ja suoritteiden kehitys joko laskee tai nostaa terveys-
keskusten kokonaistuottavuutta riippuen siitä, minkälainen paino erilaisille
suoritteille annetaan, eli kompensoiko lyhytaikaisen hoidon ja muun ammatti-
henkilökunnan vastaanottokäyntien kasvu riittävästi muiden suoritteiden mää-
rän laskua. Tässä tutkimuksessa DEA-menetelmä painottaa suoritteita
mahdollisimman varovaisesti siten, että esimerkiksi muihin terveyskeskuksiin
nähden suhteellisen alhaisia suoritemääriä ei oteta huomioon, tai niiden paino
pidetään pienenä, yksittäisen terveyskeskuksen tuottavuuskehitystä lasket-
taessa.
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Kuvio 1. Panos- ja tuotosmuuttujien kehitys vuosina 1988–2001, skaalattuna
vuoden 1988 tasoon. Aineistot eivät ole täysin vertailukelpoisia periodien 1988–
1995 ja 1997–2001 välillä

Tehokkuuden ja tuottavuuden muutos vuosina 1997–2001

Erityisesti tehokkuuslaskelmissa osoittautui, että periodin välivuosina 1998–
2000 aineistossa on ilmeisesti joitakin poikkeavia havaintoja, jotka vaikuttivat
oleellisesti mitattuihin terveyskeskuskohtaisiin tehokkuuslukuihin. Raportoimme
tässä yhteydessä vain periodin päätevuosien tehokkuusmittarit.

Taulukossa 1 on yhteenveto keskimääräisestä tehokkuuskehityksestä vuosina
1997–2001. Vaikka terveyskeskusten keskimääräinen tehokkuus rintamaan näh-
den kasvoi ajanjaksolla liki 3 % (83 %–86 %), vielä vuonna 2001 terveyskeskukset
olisivat voineet tuottaa suoritteensa 14 % pienemmillä käyttömenoilla, mikäli kaikki
olisivat toimineet DEA-menetelmällä mitattuna tehokkaasti. Tehokkuuskeskiarvoi-
hin liittyvä tilastollinen vaihtelu (luotettavuustaso) on arviolta vajaat 2 %, eli tehok-
kuuden kolmen prosentin keskimääräinen kasvu ei uskottavasti johdu pelkästään
satunnaisvaihtelusta. Keskiarvo ei kuitenkaan ole välttämättä paras mittari kuvaa-
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maan kehitystä, sillä kaikki täysin tehokkaat terveyskeskukset saavat tehokkuus-
luvukseen 1. Vuonna 1997 näitä oli 19 ja päätevuonna 26 terveyskeskusta.
Kuitenkin kaikki jakauman muotoa kuvaavat tunnusluvut taulukossa 1 osoittavat
tehokkuuserojen supistuneen vuosien 1997 ja 2001 välillä.

Taulukko 1. DEA-tehokkuuslukujen jakauma vuosina 1997 ja 2001

1997 2001
Keskiarvo 0,83 0,86
Luotettavuustaso (95 %) 0,02 0,02
Tehokkaita (lkm) 19 26
Mediaani 0,85 0,87
Minimi 0,50 0,58
Yläkvarttiili 0,92 0,94
Alakvarttiili 0,76 0,79

Kun esitettyä tehokkuusjakaumaa verrataan vuosien 1988–1995 jakaumiin (ks.
esim. Luoma 2000), keskimääräinen tehokkuus näyttäisi nousseen jopa yli 10 %.
Vaikka aineistoja on yritetty koota mahdollisimman yhdenmukaisiksi, yksittäisten
havaintojen merkitys on aikaisemmalla periodilla jäänyt merkittäväksi. Kuitenkin
tulosten mukaan keskimääräinen tehokkuus oli useana 1990-luvun alkuvuotena
ollut vajaat 80 %. Tästä näkökulmasta keskimääräisen tehokkuuden voidaan
väittää parantuneen 1990-luvulla selvästi, karkeasti 5 prosenttiyksikköä, eli tuot-
tavuuserojen kaventuneen.

Vuoden 2001 laskettu yli 10 %:n tehokkuustappio tehokkaimpaan rintamaan ver-
rattuna näyttää suurelta, mutta laskelma edellyttää, että terveyskeskuksissa käy-
tettyjä suoritteita lukuun ottamatta kaikki muut tehokkuuteen vaikuttavat tekijät
olisivat yhtäläiset. Terveyskeskuksen koko on yksi ilmeinen vaikuttava tekijä.
Tämän lisäksi joukko muita tekijöitä (ks. Räty ym. 2002), kuten asukastiheys sekä
yksityisten terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon käyttö ja käytettävyys ovat
yksittäisten terveyskeskusten kohdalla osoittautuneet merkittäviksi. Näillä tekijöil-
lä ei kuitenkaan havaittu olleen vaikutusta keskimääräiseen tehokkuuteen tai
tehokkuusjakaumaan.

Tehokkuuden jakaumaa ja terveyskeskusten koon merkitystä havainnollistetaan
kuviossa 2 ns. Salter-diagrammilla. Se esittää terveyskeskusten tehokkuusluvut
suuruusjärjestyksessä siten, että pylvään leveys kuvaa terveyskeskuksen kokoa
toimintamenoilla mitattuna ja korkeus DEA-tehokkuutta. Diagrammeihin on mer-
kitty ne terveyskeskukset, jotka ovat kuuluneet kymmenen suurimman joukkoon
jompana kumpana tarkasteluvuotena. Molempina vuosina nämä terveyskeskuk-
set, samoin kuin useat muut suuret terveyskeskukset, sijaitsevat pääosiltaan
kuvion vasemmassa laidassa tehottomimpien terveyskeskusten joukossa. Vuo-
teen 1997 verrattuna suuret ja tehottomimmat terveyskeskukset pystyivät paran-
tamaan toimintansa tehokkuutta, mutta pääpiirteissään ne eivät pystyneet
kuromaan umpeen pienten ja keskisuurten terveyskeskusten tuottavuusetua.
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Kuvio 2. Tehokkuusjakaumat vuosina 1997 ja 2001
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Vuoden 1997 tehottomien yksiköiden toiminnan tehostuminen näkyy selvemmin
kuvion 3 korrelogrammista. Pisteparvikuvio on pääosiltaan 45 asteen suoran
yläpuolella. Kuvioon piirretyllä regressiosuoralla voidaan selittää noin 40 % te-
hokkuuden kehityksestä ja se poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi 45 asteen
suorasta.3

Kuvio 3. Korrelogrammi tehokkuusluvuista
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3 Regressioyhtälö: Tehokkuus 2001 = 0,4+0,55* Tehokkuus 1997, R2=39,3 %, testi
rajoitteelle vakio nolla ja kulmakerroin 1:  F(2,184)=50,5.

Terveyskeskusten kokoa voi mitata myös niiden toiminta-alueen väestömäärällä.
Taulukossa 2 on esitetty tehokkuuslukujen keskiarvot eri väestömäärillä. Kaik-
kein pienimmällä ja suurimmalla väestöpohjalla toimineiden terveyskeskusten
keskimääräinen tehokkuusluku on selvästi muita alhaisempi. Vaikka Rädyn ym.
(2002) tutkimuksessa vuosilta 1997–1998 käytettiin erilaisia panosmuuttujia,
siinä saatiin vastaavanlainen jakauma terveyskeskusten tehokkuuden ja koon
välillä. Väestömäärillä mitaten kehitys vuosien 1997 ja 2001 välillä oli positiivista
sekä pienimmissä että kaikkein suurimmissa terveyskeskuksissa.
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Taulukko 2. DEA-tehokkuuslukujen keskiarvo terveyskeskusalueen väkiluvun
mukaan vuosina 1997 ja 2001

Väkiluku 1997 2001
Alle 5000 0,77 0,81
5000–10000 0,86 0,87
10000–15000 0,84 0,88
15000–30000 0,87 0,88
30000–50000 0,84 0,86
Yli 50000 0,77 0,80

Alueellisesti tarkastellen läänien keskimääräiset DEA-tehokkuusluvut alenivat
pohjoista kohden (kuvio 4). Keskimääräisiin lukuihin vaikuttanee osin läänin
terveyskeskusten lukumäärä, mikä oli Länsi-Suomen läänissä monikertainen
Lapin lääniin verrattuna. Mutta ero Länsi-Suomen ja Lapin läänin välillä on niin
huomattava, ettei se selity yksin terveyskeskusten lukumääräerolla. Rädyn ym.
(2002) tutkimuksessa tätä eroa voitiin selittää sellaisilla ympäristötekijöillä, joihin
terveyskeskusten toiminnan organisoinnilla on vaikea vaikuttaa.

Kuvio 4. Läänien keskimääräiset DEA-tehokkuusluvut vuosina 1997 ja 2001

Vaikka tehokkuuden muutosta voidaan pitää positiivisena asiana, se tarkoittaa
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joukossa. Se ei kerro mitään absoluuttisesta tuottavuuden muutoksesta eli siitä,
miten tuotosten ja panosten välinen suhde on kehittynyt. Tuottavuus voi hyvinkin
laskea, vaikka tehokkuus kasvaisikin, jos koko toimialalla panokset kasvavat
ilman merkittäviä tuotoslisäyksiä, mutta yksittäiset ei-tehokkaat terveyskeskuk-
set nostavat tehokkuuttaan nopeammin (tai laskevat hitaammin) kuin toimialan
tehokkaimmat yksiköt. Esimerkiksi terveyskeskuksille ohjattavista lisävaroista
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tehokkaimmat yksiköt voivat ohjata resursseja hoidon laatuun, joka ei näy
suoriteperusteisessa tuottavuusmittarissa, kun taas tehottomat yksiköt laajenta-
vat tarjontaa tai säästävät menoja.

Kokonaistehokkuuden muutosta on arvioitu kustannukset minimoivalla
Malmquist-indeksillä. Sen tulkinta on käänteinen tehokkuusmittarille, ykköstä
suuremmat arvot merkitsevät tuottavuuden laskua ja ykköstä pienemmät arvot
tuottavuuden kasvua periodien välillä. Taulukossa 3 on yhteenveto kokonais-
tuottavuuden muutoksista terveyskeskuksissa. Kokonaistuottavuus aleni keski-
määrin 11 % vuosina 1997–2001.

Taulukko 3. Kokonaistuottavuuden tunnusluvut vuosina 1997–2001

1997–2001
Keskiarvo 1,11
Luotettavuustaso (95 %) 0,020
Mediaani 1,11
Minimi 0,61
Maksimi 1,54
Yläkvarttiili 1,18
Alakvarttiili 1,02

Huomio. Ykköstä suuremmat arvot merkitsevät tuottavuuden alenemista.

Tuottavuusmuutokset eivät kuitenkaan jakaudu täysin tasaisesti eri kokoisille
terveyskeskuksille, jakauma on kuvattu Salter-diagrammissa kuviossa 5.
Painotettuna käyttömenoilla kokonaistuottavuus aleni keskimäärin 10 %.
Periodilla tuottavuuttaan parantaneiden terveyskeskusten määrä oli 39 (21 %) ja
ne kattoivat 22,5 % toimialan käyttömenoista vuonna 2001.

Kuvio 5. Tuottavuuden muutosten jakauma vuosina 1997–2001
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Vuosien 1997–2001 tuottavuuden lasku kuvaa teknisessä mielessä teknologian
taantumaa siten, että tehokkaimpien yksiköiden tuottavuus on laskenut. Saman-
aikainen keskimääräinen tehokkuuden kasvu kertoo tuottavuuserojen kaven-
tumisesta, eli tehottomimpien yksiköiden tuottavuus on laskenut vähemmän.
Malmquist-indeksin dekomponointi, taulukossa 4, paljastaa näiden tekijöiden
välisen suhteen.

Taulukko 4. Vuosien 1997–2001 Malmquist-indeksi ja sen komponenttien tun-
nusluvut

Kokonaistuottavuuden Tehokkuuden Teknologian
muutos muutos muutos

Keskiarvo 1,11 0,97 1,14
Mediaani 1,11 0,98 1,14
Minimi 0,61 0,69 0,89
Maksimi 1,54 1,39 1,39

Tehokkaimpien yksiköiden muodostaman parhaan käytössä olevan teknologian
tuottavuus laski 14 %. Kun panosmittarina käytettiin käyttömenoja, tämä tarkoit-
taa perusterveydenhuollon yhtä voimakasta suoritekohtaista minimikustan-
nustason nousua. Keskimäärin kustannukset suoritetta kohden eivät nousseet
aivan yhtä paljon, sillä tehokkuuden kasvun myötä kustannuserot terveys-
keskusten välillä pienentyivät.

Lääneittäin tarkasteltuna kokonaistuottavuuden kehittymisessä ei ollut merkittä-
viä eroja.

Tuottavuuserojen kapeneminen näkyy selkeästi, kun terveyskeskukset järjeste-
tään vuoden 1997 tehokkuusluvun mukaiseen järjestykseen ja verrataan tehok-
kuuden ja tuottavuuden kehitystä tarkasteluperiodilla (kuvio 6). Tutkittaessa
regressiomallilla tuottavuuskehityksen ja vuoden 1997 tehokkuusluvun välistä
yhteyttä, malli sai tilastollisesti merkittävän positiivisen kertoimen 0,37 selitys-
asteella 31 %. Käytännössä alhaisen tehokkuuden (ja tuottavuuden) terveys-
keskuksilla oli suuremmat mahdollisuudet parantaa tuottavuuttaan ja näin tasoit-
taa tuottavuuseroja.

Keskustelua tuloksista

Terveyskeskusten suoritteiden ja käyttömenoja graafinen vertailu 1990-luvun
loppupuolelta osoittaa, että tuottavuuskehitys on kokonaisuutena kääntynyt las-
kuun. Lääkärissä- ja kotisairaanhoidon käyntien, pitkäaikaisen hoidon hoitopäi-
vien ja hammashuollon käyntien määrät vähenivät samaan aikaan kun
käyttömenot kääntyivät kasvuun vuonna 1999. Vertailtaessa kehitystä 1990-
luvun alkupuoleen suoritteiden yhteismäärä (ks. Luoma 2000) kääntyi lievään
laskuun jo vuonna 1992. Myös terveyskeskusten reaaliset käyttömenot laskivat
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vuoteen 1995 asti. Näin vuosikymmenen alkupuolen positiivinen tuottavuuskehi-
tys kääntyi tuottavuuden laskuksi vuosina 1997–2001.

Mitattu tuottavuuden keskimääräinen lasku, 10–11 % laskutavasta riippuen, ei
kerro koko totuutta perusterveydenhuollon kehityksestä. Panosmuuttujana käy-
tettiin kiinteähintaisia käyttömenoja, joten keskimääräinen reaalinen suorit-
teen yksikköhinta on noussut vastaavasti. Terveyskeskusten tuottavuuskehitys ei
ole kuitenkaan ollut yhtenevää, vaan erityisesti heikoimman tuottavuuden yksi-
köissä on pystytty kuromaan umpeen tuottavuuseroa kaikkein tehokkaimpiin.
Näin perusterveydenhuollon kustannukset ovat valtakunnallisesti nousseet vä-
hemmän kuin mitä yleinen kustannuskehitys olisi saanut aikaan. Tuottavuusero-
jen supistuminen on jatkunut jo ilmeisesti pidempään. Lähes vastaavalla aineis-
tolla tehdyillä tehokkuusmittauksilla vuosilta 1988–1995 keskimääräinen tehok-
kuus asettui 1990-luvun alkuvuosina pääsääntöisesti tässä mitattua noin 5 %
alemmalle tasolle. Tuottavuuserojen tasoittumisesta huolimatta vielä jäljellä ole-
vaa 14 %:n keskimääräistä kustannushävikkiä on pidettävä suurena.

Suoritteilla ja käyttökustannuksilla mitattua tuottavuuden laskua ei myöskään
voida pitää ainoana terveyskeskusten suoritusmittarina. Sekä julkisen talouden
että yksityisten talouksien tilan kohentuessa palvelujen laatuun kohdistuu aikai-
sempaa suurempia paineita. Työvoimavaltaisessa terveydenhuollossa laadun

Kuvio 6. Malmquist-indeksi vuoden 1997 DEA-tehokkuusluvun mukaan. Kuvios-
sa Malmquist-indeksin käänteisluku eli tuottavuus kasvaa ykköstä suuremmilla
arvoilla ja alenee ykköstä pienemmillä arvoilla
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parantaminen on hyvin huonosti toteutettavissa ilman hoitohenkilöstön lisäystä.
Täysin tässä käytetyn ryhmittelyn mukaisia yhtenäisiä tietoja terveyskeskusten
henkilökuntamääristä ei ole toistaiseksi saatavilla koko periodilta, mutta vuodes-
ta 1999 vuoteen 2001 yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten hoitajien luku-
määrä on työvuosina mitaten noussut 15 % (Tilastokeskus, palkkatilasto).
Lääkärien ja muun henkilökunnan määrissä ei ole tapahtunut olennaista muu-
tosta. Kasvanut hoitohenkilöstö on ainakin periaatteessa mahdollistanut sekä
hoidon laadun että henkilökunnan työskentelyolosuhteiden parantamisen. Näin
käyttömenojen ja hoitohenkilökunnan määrän kasvu ainakin osittain korjaa
1990-luvun alun supistuksia perusterveydenhuollon palvelujen tarjonnassa.

Suoriteperusteinen tuottavuuden mittaus ohittaa osin keskeisen kysymyksen
tuotettujen terveyspalvelujen vaikuttavuudesta. Ei ole olemassa yksiselitteistä
mittaria, jolla voitaisiin verrata terveydenhuollon suoritteiden ja väestön tervey-
dentilan välistä yhteyttä. Suoriteperusteisessa tuottavuusmittauksessa kuitenkin
oletetaan, että terveyskeskukset tai kunnat itse arvioivat parhaan mahdollisen
vaikuttavuuden ja sopeuttavat suoritteensa ja niiden laadun sen mukaisesti.
Tarkasteluperiodin aikana tapahtui selviä muutoksia suoriterakenteessa.
Pitkäaikaishoidon päivien väheneminen ja lyhytaikaisten hoitojaksojen lisäänty-
minen liittyy hoitokäytäntöjen kehitykseen, missä pyritään pois laitosmaisesta
hoidosta. Hoitotyön uudelleen järjestelystä kertoo myös se, että varsinaisten
lääkärissä käyntien määrä väheni samaan aikaan kuin käynnit muun ammatti-
henkilökunnan luona lisääntyivät. Nämä muutokset eivät kääntäneet suorite-
perusteista tuottavuusmittaria kasvuun, mutta niiden vaikutuksen ainakin toivo-
taan näkyvän kansalaisten terveydessä ja koetussa palvelujen laadussa.

Kun terveyskeskusten suoriteperusteinen tuottavuus on ollut laskusuunnassa,
voidaanko odottaa, että perusterveydenhuollon kustannukset eivät väestön
ikääntyessä nouse kohtuuttomiksi? Yli 65-vuotiaiden määrän oletetaan kasva-
van vuoteen 2030 mennessä 72 %. Luoma ym. (2003) ja Räty ym. (2003) ovat jo
tutkineet asiaa lähtien liikkeelle ikääntyvien toimintakyvystä ja tarpeesta kehittää
vanhuspalvelujen laatua. Ikääntymisen, palvelujen laadun ja kustannusten väli-
nen yhtälö ei ole täysin ratkaisematon, jos terveydenhuoltojärjestelmä onnistuu
pitämään ikääntyvän väestön paremmassa kunnossa kuin nykyiset ikä-
polvet. Laitoshoidon aloittamisen siirtyminen kolmella vuodella seuraavan kol-
men vuosikymmenen aikana vähentäisi terveydenhuollon kustannuspaineita
niin merkittävästi, että myös hoidon laadun parantamiseen – suoriteperusteista
tuottavuutta heikentäenkin – on kohtuulliset mahdollisuudet. Perusterveyden-
huollon toiminnan vaikuttavuudella on tässä tehtävässä keskeinen rooli.
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2.3 Erikoissairaanhoito vuosina 1998–2001
(Miika Linna – Unto Häkkinen)

Terveydenhuollon tuottavuuden mittaaminen ei ole ollut näihin päiviin asti syste-
maattista vaan perustunut lähinnä erillistutkimuksiin ja -selvityksiin. Tuotoksen
mittaamiseen ja määrittelyyn liittyvistä ongelmista huolimatta terveydenhuollon
eri osa-alueiden tuottavuuskehitystä ja yksikkökohtaisia tuottavuuseroja on kui-
tenkin seurattu jo 1990-luvun alusta. Tuottavuusvertailujen kysyntä lisääntyi
huomattavasti, kun 1990-luvun alun taloudellinen lama ja valtiontalouden vel-
kaantuminen synnyttivät painetta julkisen sektorin menojen leikkaamiseen ja
tehokkuuden lisäämiseen. Viime aikoina on virinnyt myös kiinnostus eri maiden
välisiin terveydenhuollon kustannusten vertailuihin sekä muihin tuotantoa
kuvaavien suorituskyvyn mittareihin, joihin tuottavuus liittyy olennaisesti (Linna
ym. 2003).

Tuottavuustutkimus on tullut entistä houkuttelevammaksi myös tietojärjestelmien
kehittymisen sekä tietosisältöjen yhdenmukaistamisen, erityisesti diagnoo-
sien ja toimenpiteiden luokitustyön myötä. Pitkäjänteinen kustannuslaskenta-
perusteiden yhdenmukaistaminen (Kuntaliiton suositukset ja ohjeet) sekä eräät
kustannuslaskennan vertailukelpoisuutta selvittäneet erillishankkeet ovat mah-
dollistaneet yhä tarkemmat ja luotettavammat tuottavuusvertailut. Tuotosten mit-
taamisessa on tapahtunut niinikään merkittävää kehitystä. Erikoissairaanhoito
on sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla kulkenut toiminnasta aiheutuvien
suoritteiden mittaamisen ja tuotteistuksen määrittelytyön etulinjassa: NordDRG-
järjestelmä (http://norddrg.kuntaliitto.fi/forum/) on tarjonnut aiempia järjestelmiä
paremman, paljon tutkitun sekä käytössä testatun tavan ryhmitellä potilaat
diagnoosien ja tehtyjen toimenpiteiden perusteella. Tuottavuusmittauksen kan-
nalta onkin oleellista kyetä mittaamaan ’tuotos’ eli palvelujen sisältö riittävän
tarkasti. Minimivaatimus vertailujen mielekkyyden varmistamiseksi on käyttää
potilasryhmittelyä, joka ottaa huomioon erot eri potilasryhmien voimavarojen
kulutuksessa, kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon potilaiden DRG-ryhmitys
tai pitkäaikaissairaanhoidon RUG-luokitus (Björkgren ym. 1999).

Viimeaikainen tutkimus- ja kehittämistyö hoitoketjujen muodostamisessa ja
ryhmittelyssä on suunnannut erikoissairaanhoidon tuotoksen määrittelyä uuteen
ja perustavasti erilaiseen toiminnan malliin, hoitoprosessien kuvaamiseen (Lin-
na ym. 1998). Välisuoritteiden eli hoitojaksojen ja -käyntien sijasta on ryhdytty
mittaamaan hoitoketjukokonaisuuksia, vuodeosastohoidon episodeja ja avo-
hoidon episodeja. Tässä työssä keskeinen rooli on ollut Stakesin ja sairaanhoito-
piirien yhteistyönä toteutetulla ja vuosittain jatkuvalla sairaaloiden hoitotoimin-
nan tuottavuus -projektilla (nk. Benchmarking-projekti). Uudessa tuottavuuden
mittaamisessa pyritään hoitoketjujen mittaamisen avulla tarkastelemaan toimin-
tojen tuottavuutta mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla eli potilasryhmä-
kohtaisesti. Kaikkein merkittävin kehitystyö erikoissairaanhoidon tuotosten mää-
rittelyssä kohdistuu tällä hetkellä alueellisten episodien määrittelyyn. Alueellisis-
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sa episodeissa potilaan hoitoketjua seurataan yli sairaala- ja sairaanhoitopii-
rirajojen. Näiden episodien laskeminen mahdollistaa kunta- ja sairaanhoito-
piiritason alueellisen tuottavuusvertailun. Alueellista näkökulmaa on
laajennettu myös tautiryhmittäiseen tarkasteluun, jolloin on mahdollista tar-
kastella samanaikaisesti sekä toiminnan tuottavuutta että vaikuttavuutta
(Häkkinen ym. 2002).

Erikoissairaanhoidon tuotosten mittaaminen perustuu seuraavassa sairaaloiden
hoitotoiminnan tuottavuusprojektissa kehitettyyn uuteen mittariin, episodiin. Se
on toiminnan varsinainen lopputuote tai -suorite. Episodi tarkoittaa potilaan koko
hoitoprosessia eli kaikkia vuodeosastohoitojaksoja ja niihin liittyviä avohoito-
käyntejä, toimenpiteitä ja muita suoritteita, jotka on tehty potilaan terveysongel-
man ratkaisemiseksi. Episodi muistuttaa ’hoidettu potilas’ -käsitettä; se voi käsit-
tää esimerkiksi sappileikkauksen, johon kuuluu yksi poliklinikkakäynti ennen
leikkausta, itse leikkaus vuodeosastohoitoineen sekä yksi jälkitarkastuskäynti
poliklinikalla. Yhdellä henkilöllä voi olla useita eri episodeja. Toisaalta suorite,
kuten hoitojakso, voi kuulua vain yhteen episodiin. Episodin ajallinen kesto
rajautuu yhteen vuoteen. Kuviossa 1 on esitetty kaksi mahdollista tapaa määri-
tellä episodi: tuottajakohtaisessa episodissa rajoitutaan tarkastelemaan hoito-
kokonaisuutta sairaalakohtaisesti, kun taas alueellinen episodi sisältää potilaan
saaman hoidon kaikissa eri sairaaloissa.

Sairaalan tai sairaalan yhden erikoisalan kokonaistuotos muodostettiin kolmen
erityyppisen tuotoksen painotettuna summana: vuodeosastohoitoa sisältänei-
den episodien sekä kahden kokonaan avohoitoa sisältäneen hoitokokonaisuu-
den, päivystysepisodien ja ajanvarausepisodien. Tuottavuuslukuja laskettaessa
erityyppisten episodien määrät kerrottiin vastaavilla episodeille lasketuilla paino-
kertoimilla. Sairaalan tai erikoisalan markkamääräinen kokonaistuotos saadaan
kun painotetut episodien määrät kerrotaan vastaavilla keskimääräisillä yksikkö-
kustannuksilla. Panoksina käytettiin sairaalan tai sairaalan yhden erikoisalan
kokonaiskustannuksia.

Kustannustiedot perustuivat sairaanhoitopiirien tilinpäätöstietoihin, erikoisalojen
toiminnallisiin tuloslaskelmiin ja sisäisiin kustannuslaskentaraportteihin. Sairaa-
lan kokonaiskustannuksista vähennettiin ne kustannuserät, jotka eivät liity eri-
koissairaanhoidon toimintoihin ja sairaalan omiin palveluihin välittömästi tai
välillisesti tukipalveluina. Seuraava tarkastelu käsittää vain ns. somaattisen eri-
koissairaanhoidon, jolloin ulkopuolelle on jätetty psykiatrinen erikoissairaan-
hoito. Myös kehitysvammahuollon kustannukset jätettiin pois niissä sairaanhoito-
piireissä, jotka toimivat myös kehitysvammahuollon erityispiirinä.
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Kokonaiskustannukset muodostettiin sairaalan toimintakuluista, käyttöomaisuu-
den poistoista sekä vieraan pääoman kuluista. Toimintakulut koostuivat siis
pääosin henkilöstömenoista, erilaisista materiaalin ja palvelujen ostoista sekä
vuokramenoista. Kokonaiskustannuksista vähennettiin läpilaskutettavat asiakas-
palvelujen ostot, koulutus- ja tutkimustoiminnan laskennalliset kustannukset
(EVO-rahoitus) sekä muun kuin sairaalan oman toiminnan kustannukset, esi-
merkiksi muualle myytävien laboratorio- ja röntgenpalveluiden kustannukset.
Pääomakulut eivät sisältäneet peruspääoman eivätkä siirtyneen omaisuuden
lainan korkokuluja. Hintaindeksinä käytettiin julkisten menojen kunnallistalouden
terveystoimen hintaindeksiä.

Erikoissairaanhoidon tuottavuuskehitystä tarkastellaan seuraavassa kolmesta
eri näkökulmasta: miten tuottavuus on ajallisesti muuttunut, miten tuottavuuserot
ovat kehittyneet poikkileikkaustarkastelussa (sairaaloiden keskinäinen vertailu)
ja miltä tuottavuus näyttää alueellisesta näkökulmasta. Aluksi esitetään somaat-
tisen erikoissairaanhoidon tuottavuuskehitys, kun mukana on koko somaattinen
erikoissairaanhoito yhteenlaskettuna. Seuraavaksi verrataan tuottavuuseroja
sekä niiden kehitystä sairaaloittain. Lopuksi tarkastellaan tuottavuutta alueelli-
sesta näkökulmasta kokonaisuutena, erikoisaloittain ja eräiden potilasryhmien
osalta erikseen. Sydäninfarktipotilaiden osalta arvioidaan myös hoidon vaikutta-
vuutta.
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Potilaan hoitokokonaisuuteen liittyvät tapahtumat 3 eri sairaalassa

Potilaan
hoitoon liit-
tyvät tapahtumat
yhdessä sairaa-
lassa (z)

Kuvio 1. Potilaan hoitoepisodit erikoissairaanhoidossa. Alueellinen episodi (A)
ja tuottajakohtainen (sairaalan) episodi (B)
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Tuottavuuden kehitys kokonaisuutena 1998–2001

Kuviossa 2 on esitetty erikoissairaanhoidon tuotosten ja kustannusten kehitys
1990-luvulla. Indeksit on kiinnitetty siten, että vuonna 1998 indeksien arvot ovat
100. Erikoissairaanhoidon deflatoitujen kokonaiskustannusten indeksi oli 103,5
vuonna 2001, eli 3,5 % korkeampi kuin lähtövuonna. Painotettujen vuodeosasto-
episodien lukumäärä kasvoi 5,2 %, kun taas painotettujen avoepisodien lukumäärä
vain noin 1,0 % vuosina 1998–2001. Vuodeosasto sekä avohoito yhteenlaskettuna
saatiin kokonaistuotos, jonka määrä kasvoi 4,5 %. Tuotantorakenne on muuttunut
vuosien 1999 ja 2000 välillä yllättäen hieman vuodeosastopainotteisempaan suun-
taan, kun taas koko 90-luvun ajan trendi on ollut avohoitoja suhteellisesti enemmän
suosiva. Kokonaan avohoidossa annettujen hoitojen (avoepisodien) osuus koko-
naistuotannosta laski 15,7 prosentista 15,2:een 1998–2001.

Tuotos- ja kustannustietojen perusteella on mahdollista laskea arvio tuottavuu-
den kehityksestä 1998–2001. Tuottavuus on noussut 1,0 %, ja tuottavuuden
kasvu on perustunut pääasiassa lisääntyneisiin vuodeosastohoitoa sisältänei-
siin episodeihin. Keskimääräinen vuotuinen tuottavuuden nousu on siis ollut vain
noin 0,33 %. Koko erikoissairaanhoidon vuotuiset tuottavuuden muutokset olivat
3,7 % (1998–1999), –1,3 % (1999–2000) ja –1,4 % (2000–2001). Tuottavuus
alkoi siis heiketä jo vuosina 1999–2000. Tällöin tuottavuuden lasku johtui tuotos-
määrään nähden nopeammin kasvaneesta panosten käytöstä.
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Kuvio 2. Kustannusten ja tuotosten kehitys 1998–2001 koko somaattisessa
erikoissairaanhoidossa. Vuosi 1998 on kiinnitetty arvoon 100
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Kuviossa 3 on esitetty tuottavuuden kehitys sairaalatyypeittäin. Havaitaan, että
tuottavuus nousi vuoteen 2000 eniten ’muiden sairaaloiden’ ryhmässä, johon
kuuluu lähinnä (pieniä ja keskisuuria) entisiä aluesairaaloita. Tuottavuuden muu-
tos on aiheutunut tässä ryhmässä vuosina 1999–2000 lähinnä kustannusten
leikkauksilla ja toiminnan supistamisella. Tällöin myös Helsingin erikoissairaan-
hoito liittyi osaksi HUSia, jolloin kustannuksia ja tuotantoa siirtyi n. 100 miljoonan
euron edestä yliopistosairaaloiden ryhmään.

Keskussairaaloiden ryhmässä tuottavuuskehitys on ollut lievästi negatiivinen
vuodesta 1999 asti, mutta edelleen ollaan niukasti vuoden 1998 tuottavuuden
yläpuolella. Selityksenä saattavat olla toiminnalliset järjestelyt, joissa juuri ’Muut
sairaalat’ -ryhmässä ollutta tuotantoa on siirretty keskussairaaloihin.

Yliopistosairaaloiden ryhmässä vasta vuonna 2001 koettiin negatiivinen tuotta-
vuuskehitys, ja yliopistosairaalat olivatkin vielä vuonna 2001 n. 1,5 % vuoden
1998 tasoa korkeammalla. Yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa tuotos-
määrät ovat kasvaneet, joten vuoden 2001 tuottavuuden notkahdus johtuu suh-
teellisesti nopeammin kasvaneesta tuotantopanosten käytöstä.

Tehokkuuserot sairaaloittain 1998–2001

Terveydenhuollon eri tuottajaorganisaatioiden tehokkuusvertailuissa havaitut
erot osoittavat, että osa organisaatioista pystyy tuottamaan käytössään olevilla
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voimavaroilla enemmän kuin toiset. Potilastietojärjestelmien tietoja sekä kustan-
nus- ja voimavaratietoja yhdistelevään tuottavuuden mittaamiseen sisältyy kui-
tenkin edelleen monia virhelähteitä. Tuottajakohtaisissa vertailuissa (poikkileik-
kausasetelmassa) potilasryhmityksen tärkeys vielä korostuu, koska porras-
tetussa järjestelmässä potilaiden hoidon vaikeusaste voi vaihdella huomattavas-
tikin. Lisäksi tuottavuusvertailuissa pitäisikin pystyä entistä enemmän arvioi-
maan sitä, mistä havaitut erot johtuvat, kuinka suuri osa eroista johtuu
paikallisista tekijöistä kuten hoidon porrastuksesta ja perusterveydenhuollon
toimivuudesta ja kuinka suuri osa taas tekijöistä, joihin organisaatiot itse voivat
vaikuttaa.

Kuviossa 4 on laskettu sairaaloiden tuottavuuslukujen jakaumat vuosina 1998 ja
2001. Sairaalat on järjestetty tehokkuuserojen tarkastelua varten siten, että
korkeimman tuottavuuden arvo on 1,0, ja 0,90 tarkoittaa 10 % tehottomuutta.
Havaitaan, että tuottavuuserot ovat selvästi kaventuneet tarkasteluajanjaksona.
Vuonna 2001 peräti 72 %:ssa sairaaloista tuottavuus oli +–10 % keskiarvosta.
Tuottavuuserot olivat pienempiä keskus- ja yliopistosairaaloiden joukossa, kun
taas muissa kunnallisissa sairaaloissa vaihtelu oli suurempaa.

Kuvio 4. Sairaaloiden tuottavuuslukujen jakaumat poikkileikkauksina 1998 ja
2001. Korkeimman tuottavuuden arvo on 1,0, ja luku 0,90 tarkoittaa 10 % tehot-
tomuutta
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Tuottavuuskehitys alueittain

Tuottavuuden alueellisessa tarkastelussa katsotaan tietyn alueen, sairaanhoito-
piirin tai kunnan, asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja kustan-
nuksia. Asukkaiden saamat palvelut on voitu antaa missä hyvänsä sairaalassa
tai sairaanhoitopiirissä. Alueellisessa tarkastelussa voidaan erikoissairaanhoidon
asukasta kohti laskettujen kustannusten (kustannukset/asukas) poikkeamat ja-
kaa kahteen eroja selittävään komponenttiin: tuottavuuseroista johtuviin (kus-
tannukset/episodi) sekä palvelujen käyttöeroista johtuviin (episodit/asukas).
Seuraavassa tarkastellaan alueellisia tuloksia sairaanhoitopiiri- ja aluetasolla
vuosina 1998–2001.

Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 1998 keskimää-
rin 465 euroa asukasta kohti. Kiintein hinnoin kustannukset olivat samalla tasolla
myös vuonna 2001. Kuviossa 5 on jaettu kustannusten kehitys edellä mainittuun
kahteen osatekijään4. Vuonna 1999 asukasta kohti laskettuja kustannuksia pys-
tyttiin koko maassa jossain määrin laskemaan edellisestä vuodesta, koska tuot-
tavuus (mitattuna episodien keskimääräisellä yksikkökustannuksella) parani.

4 Tässä tarkastelussa ovat mukana ainoastaan sellaiset alue-episodit, joihin sisältyy
vuodeosastohoitojaksoja.
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Kuvio 5. Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksia selittävien tekijöiden
kehitys vuosina 1998–2001 (1998=100)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

1998 1999 2000 2001

Kustannukset/asukas

Kustannukset/episodi

Episodit/asukas



44

Samanaikaisesti myös tuotettujen alue-episodien määrä hieman lisääntyi. Vuo-
den 1999 jälkeen ovat alueellisten episodien yksikkökustannukset kasvaneet
noin 4 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon kehitystä tarkasteltaessa on otetta-
va huomioon erityisesti kaksi seikkaa. Ensinnäkin vuonna 2000 HUS-piirin pe-
rustamisen yhteydessä tehtiin organisatorisia muutoksia ja mm. osa Helsingin
sairaanhoitopiirin toiminnasta siirrettiin Helsingin perusterveydenhuollon toimin-
naksi. Tämän takia vuonna 2000 erikoissairaanhoidon alueellisten episodien
määrä laski vuonna 2000. Lisäksi on todennäköistä, että lääkärilakko lisäsi
yksikkökustannuksia vuonna 2001.

Kuva kehityksestä muuttuu kun tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kirurgian
erikoisalan kehitystä. Kiinteähintaiset kustannukset asukasta kohti kasvoivat
vuosina 1998–2001 152 eurosta 164 euroon eli noin 7 % (kuvio 6). Kasvu johtui
kokonaisuudessaan tuotannon kasvusta, sillä episodien yksikkökustannus oli
vuonna 2001 samalla tasolla kuin vuonna 1998. Yksikkökustannukset alenivat
(eli tuottavuus lisääntyi) vuonna 1999 noin 6 %. Tämän jälkeen tuottavuus on
jonkin verran huonontunut. Yksikkökustannuksissa on kuitenkin varsin suurta
sairaanhoitopiireittäistä vaihtelua. Vuonna 2001 kalleimman ja halvimman sai-
raanhoitopiirin yksikkökustannusten ero oli noin 700 euroa eli noin 30 %.

Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuushankkeessa on mahdollisuus pureutua
varsin yksityiskohtaisesti kustannuskehitykseen ja sen taustalla oleviin tekijöihin.

Terveydenhuollon tuottavuus ja tehokkuus

Kuvio 6. Kirurgisen erikoisalan kustannuksia selittävien tekijöiden kehitys vuosi-
na 1998–2001 (1998=100)

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

1998 1999 2000 2001

Kustannukset/asukas

Kustannukset/episodi

Episodit/asukas



45

Kuviossa 7 on esitetty kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden kehitystä DRG-
ryhmässä 209 (lonkan tai polven tekonivelleikkaus). Tämän potilasryhmän kus-
tannukset asukasta kohti kasvoivat neljänä tarkasteltavana vuonna yli 8 %.
Samalla kuitenkin episodien määrä kasvoi 12 %. Yksikkökustannukset olivat
vuonna 2001 5 % alhaisemmat kuin vuonna 1998, mutta tästä huolimatta suuret
alueelliset erot eivät supistuneet. Vuonna 2001 kalleimmassa sairaanhoitopiiris-
sä leikkausepisodin kustannus oli 9 350 euroa ja halvimmassa 5 870 euroa eli
kustannukset olivat kalleimmassa sairaanhoitopiirissä noin 60 % korkeammat
kuin halvimmassa.

Akuuttia sydäninfarktia koskevassa tarkastelussa (Häkkinen ym. 2002) pysty-
tään saman aikaisesti arvioimaan sekä tuottavuutta että vaikuttavuutta. Sydän-
infarktin saaneita potilaita seurattiin sairaanhoitopiireittäin vuoden ajan ja lasket-
tiin yhteen heidän hoidostaan 365 vuorokauden aikana aiheutuneet kustannuk-
set. Vaikuttavuutta mitattiin kuolleisuudella seuranta-aikana. Vuosien 1998 ja
2000 välisenä aikana kiinteähintaiset hoidon kustannukset infarktipotilasta kohti
lisääntyivät 6 500 eurosta 7 000 euroon eli noin 8 %. Samanaikaisesti infarkti-
potilaiden yhden vuoden kuolleisuus vähentyi 27,7 %:sta 26,5 %:iin. Kustannuk-
sissa ja vaikuttavuudessa on suuria alueellisia eroja. Kuviossa 8 on esitetty
kolmelta vuodelta infarktipotilaiden vaikuttavuuden (yhden vuoden ikä- ja suku-
puolivakioitu kuolleisuus) ja yksikkökustannuksen (ikä- ja sukupuolivakioidut
kustannukset potilasta kohti) välinen yhteys. Hoidon kustannukset eivät juuri-
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Kuvio 7. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten kustannuksia selittävien tekijöi-
den kehitys vuosina 1998–2001 (1998=100)
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kaan selitä alueellisia eroja kuolleisuudessa, vaikka kuvioon alueellisten havain-
tojen perusteella piirretty viiva on lievästi laskeva eli kustannusten lisääntyessä
näyttäisi kuolleisuus hieman vähenevän.

Kuvio 8. Sydäninfarktipotilaiden yhden vuoden kuolleisuus (%) ja kustannukset
(euroa/potilas) sairaanhoitopiireittäin vuosina 1998–2000, ikä- ja sukupuoli-
vakioidut luvut
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Tuottajakohtaisesti eli sairaaloittain laskettu tuottavuus kasvoi yhteensä 1,0 %
vuosina 1998–2001, mutta on ollut laskussa jo vuodesta 1999 lähtien. Alueelli-
sessa tarkastelussa tuottavuus ei muuttunut tarkasteluajanjaksona. Sairaaloi-
den väliset tuottavuuserot ovat selvästi kaventuneet vuosien 1998 ja 2001 välillä.
Akuuttien sydäninfarktitapausten esimerkki osoitti kuitenkin, että hoidon kustan-
nuksissa ja vaikuttavuudessa on edelleen suuria alueellisia eroja.

Useiden tutkimusten mukaan sairaaloiden ja terveyskeskusten tuottavuus lisään-
tyi lamavuosina, jolloin olemassa olevilla voimavaroilla pystyttiin tuottamaan suu-
rempi määrä palveluja (Luoma 2000, Linna 1998). Toisaalta viime vuosikymmenen
alun tilannetta selvittäneet tutkimukset osoittivat yhdenmukaisesti, että kunnallis-
ten terveyspalvelujen tuotannossa oli merkittäviä tehokkuuseroja. 1990-luvun
lopulla tuottavuuden nousu on hidastunut ja kääntynyt jopa lievään laskuun.

Erikoissairaanhoito on hieman lisännyt tuottavuuttaan hoitoepisodeilla (tai
välisuoritteilla) mitattuna, mutta edelleenkään ei tiedetä, kuinka suuria positiivi-
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sia terveysvaikutuksia tuottavuuden kasvu on tuonut mukanaan. Lisäksi hoito-
käytäntöjen muuttuminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta välisuoritteisiin pe-
rustuvassa tuottavuusvertailussa. Tuottavuusmittauksen lisäksi tarvitaan siis
enemmän tietoa hoitojen vaikuttavuudesta (hoidon aiheuttama terveydentilan
muutos). Tällainen informaatio on myös välttämätöntä kun pohditaan kohdenta-
van (allokatiivisen) tehokkuuden lisäämisen keinoja.

Usein esitetään, että terveydenhuolto olisi joutunut jatkuvien leikkausten koh-
teeksi 1990-luvulla. Reaalisesti terveydenhuoltomenot asukasta kohti olivat
vuonna 2001 samalla tasolla kuin vuonna 1990. Vuodesta 1994 lähtien tervey-
denhuoltoon kokonaisuutena on satsattu reaalisesti enemmän markkoja, ja kou-
lutetun terveydenhuoltohenkilöstön määrä on kasvanut jatkuvasti. Laman aikana
BKT:n pienentyessä terveydenhuoltoa ei leikattu samassa suhteessa, jolloin
BKT-osuus kasvoi. Nousukauden aikana 90-luvun lopulla BKT kasvoi, mutta
terveydenhuoltoon ei panostettu samassa suhteessa, jolloin BKT-osuus pieneni.
OECD-maissa keskimäärin terveydenhuollon BKT-osuuden kasvu on jo taittu-
nut. Kansanvälisessä vertailussa Suomen asema on muuttunut. Sekä BKT-
osuudella että kustannuksilla asukasta kohti mitattuna maamme terveyden-
huoltojärjestelmä näyttää edulliselta.

Suomen ja Norjan erikoissairaanhoidon tuottavuutta kartoittavasta vertailututki-
muksesta saaduilla aineistoilla voitiin saada molemmista maista alueellinen ja
tuottajakohtainen näkökulma aiemmin esitetyn mukaisesti (Linna ym. 2003).
Henkilötason aineistoilla ja NordDRG-ryhmittelyä käyttämällä oli mahdollista
kuvata suhteellisen tarkasti erikoissairaanhoidon palvelujen sisältö molemmissa
maissa sekä laskea erikoissairaanhoidon tuottavuus. Osoittautui, että runsaam-
masta erikoissairaanhoidon rahoituksesta huolimatta norjalaiset saivat 12 %
vähemmän erikoissairaanhoidon palveluja väkilukuun suhteutettuna. Tämä joh-
tui siitä, että sairaaloiden tuottavuus on Norjassa 16 % alhaisempi ja palkat
keskimäärin 25 % korkeampia kuin Suomessa. Yksikkökustannuksissa tämä
merkitsi 41 %:n eroa.

Tuottavuuskehityksen hidastuminen 1990-luvun loppupuolella saattaa olla merk-
ki siitä, että terveydenhuolto voisi hyötyä kohtuullisesta lisärahoituksesta, joka
toimisi impulssina tuottavuuskehityksen nostamiseksi jälleen positiiviseksi.
Tämä edellyttää kuitenkin näyttöön perustuvaa seurantaa ja riittäviä tietoja
johtamisen tueksi, sillä lisärahoituksen vaikutus saattaa haihtua liiaksi tehot-
tomuuteen tai kohonneisiin panoshintoihin.

Tuottavuudessa on suuria sekä tuottajakohtaisia että alueittaisia eroja. Näitä
selittäviä tekijöitä on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Suomalaisessa terveyden-
huollossa tehdyissä tutkimuksissa on kyetty testaamaan useitakin toiminta-
tapaan (tuotantorakenteeseen, toimintaympäristöön, taloudellisiin taustatekijöi-
hin) ja rahoitukseen liittyviä seikkoja, mutta on mahdollista, että monet, mahdol-
lisesti merkittävätkin tuottavuutta selittävät tekijät ovat puuttuneet analyyseistä.

Terveydenhuollon tuottavuus ja tehokkuus
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NordDRG:n käyttö on levinnyt sairaanhoitopiireihin pilottihankkeissa, joissa on
selvitetty DRG-ryhmittelyn käyttöä tuotteistuksessa ja erikoissairaanhoidon
kuntalaskutuksessa. NordDRG:n käyttöön perehtyminen on kiinnittänyt palvelu-
jen tuottajien huomion myös diagnoosien (pää- ja sivudiagnoosien) sekä toi-
menpiteiden huolellisen kirjaamisen merkitykseen ja osaltaan edistänyt hoito-
toiminnasta kerättävien tilastojen laatua. On kuitenkin muistettava, että DRG-
ryhmittelyn käyttöön liittyy edelleenkin epätarkkuuksia, joilla on merkitystä eten-
kin tehokkuuden poikkileikkausvertailuissa.

Terveydenhuollon teknologiat ja toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti. Alati
nopeutuva muutosten tahti asettaa kiinnostavia haasteita tulevaisuuden tuotta-
vuuden ja tehokkuuden tutkimukselle. Tuotosmäärittelytyön on kyettävä mukau-
tumaan uusien teknologioiden (esim. LYHKI, avohoitopainotteisuus, tietoverk-
koja hyödyntävät e-health -palvelut, kotisairaanhoito) läpimurtoihin, mikä tuo
erityisiä paineita valtakunnalliseen tilastointiin ja tietosisältöjen määritystyöhön.
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3 Vanhustenhuollon tuottavuus ja tehokkuus

3.1 Johdanto
(Yrjö Lahtinen – Juha Laine)

Kiinnostus väestön ikääntymisen taloudellisiin vaikutuksiin on lisääntynyt Suo-
messa viime vuosina. Tämä on ollut selvimmin havaittavissa vanhustenhoidon
rahoituspohjaan ja palvelujen riittävyyteen liittyvän keskustelun ja tutkimuksen
lisääntymisenä. Tutkimuslaitokset ovat esittäneet arvioita ikääntymisen aiheutta-
masta voimavaratarpeesta seuraavien 30 vuoden aikana. Kunnat ovat tuoneet
esiin huolensa väestörakenteen muutoksen vaikutuksista palvelujen rahoitus-
pohjaan ja järjestämismahdollisuuksiin. Lisäksi odotukset ja vaatimukset julkis-
ten palvelujen tehokkuudesta ovat voimistuneet. Taloudellisten vaikutusten
lisäksi myös vanhusten hoidon laatu on ollut viime vuosina merkittävästi esillä.

Tutkittua tietoa vanhuksille tarkoitettujen palvelujen tehokkuudesta tai laadusta
ja niiden muutoksista on kuitenkin suhteellisen niukasti, eikä niistä ole toistaisek-
si ollut saatavissa valtakunnallisesti kattavaa tietoa. Arkiajattelussa käsitykset
esimerkiksi laadusta perustuvat usein yhdestä laitoksesta saatuihin kokemuksiin
tai julkisesta keskustelusta muodostettuihin mielikuviin. Tehokkuuden osalta on
puolestaan tavallista, että yksityisiä palvelun tuottajia pidetään tehokkaampina
kuin julkisia, vaikka tutkimustulokset eivät tätä kiistattomasti tue. Päätöksenteon
tueksi, tulevaisuuden muutosten ennakoimiseksi ja palvelujen kehittämiseksi
tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Vanhustenhuollon tuottavuuden mittaaminen on perustunut varsin kaavamai-
seen tuotoksen ja panoksen arvottamiseen. Tuotosta on esim. Tilastokeskuksen
raporteissa ja Hallituksen kertomuksissa valtionvarain hoidosta tarkasteltu hoi-
topäivinä tai asiakasmäärinä (Hallituksen kertomus valtionvarain hoidosta 2002,
Tilastokeskus 2002). Näin mitaten myöskään hoidon intensiteetti tai laatu eivät
ole tulleet otetuksi huomioon.

Panos on tavallisesti laskettu kuntien tilinpäätöksistä ja tuloslaskelmasta, joihin
sisältyy monia vertailtavuutta ja luotettavuutta alentavia seikkoja, niin kuin
hoitokäytäntöjen ja palvelurakenteen erojen ja jatkuvan muuttumisen määrittely
ja tulkinta tilastoihin. Laskentakäytäntöjen kirjavuus aiheuttaa myös vertailta-
vuuteen ongelmia mm. ostopalvelujen ja oman toiminnan tietojen osalta. Nykyi-
sillä tilinpäätös- ja tilastotiedoilla ei voida saada kuin hyvin karkea kuva tuotta-
vuudesta. Miten asiakkaiden saama palvelu on vaikuttanut heidän hyvinvointiin-
sa, toimintakykyynsä ja terveyteensä, jää kokonaan ulkopuolelle.

Varsinaisen kustannuslaskentatiedon puute on edelleen suuri koko kunnallisen
sosiaali- ja terveydenhuollon alueella, vaikka ns. benchmarking ja vertailutieto
on osoittautunut kuntien päätöksenteossa käyttökelpoiseksi ja kysytyksi. Yhtenä
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esimerkkinä tästä on Kuntaliiton vuosittain julkaisemat suurten kaupunkien ter-
veydenhuollon kustannusvertailut, jotka nyttemmin on laajennettu keskisuuria
kaupunkeja koskeviksi. Ilman kustannus- ja suoritetietojen kehittämistä useim-
pien sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuustarkastelujen luotettavuutta ei saa-
da tyydyttävälle tasolle, käytettiinpä mitä hyvänsä menetelmiä vertailun analyy-
sissä.

Tuottavuuden rinnalle olisi kehitettävä muita mittareita, joilla palvelujen kehittäjät
voisivat kilvoitella keskenään. Toimintakyvyn muutoksen mittaamisen avulla saa-
taisiin tietoa siitä, miten eri palvelujen tuottajat ovat onnistuneet asiakkaittensa
toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tapio Rajalan laskelmat osoittavat, että asiakkai-
den hoitaminen kotiin säilyttää toimintakyvyn paremmin kuin muissa hoito-
muodoissa (Rajala ym. 2001).

Luvussa 3.2 kuvataan tehokkuuden vaihtelua ja muutosta pitkäaikaishoidossa
terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa vuosina 2000–2002. Li-
säksi tarkastellaan hoidon kliinisen laadun yhteyttä tehokkuuteen. Tarkastelussa
hyödynnetään RAI-järjestelmää (Resident Assessment Instrument), joka on
useassa maassa käytössä oleva asiakaspohjainen arviointi- ja laadunseuranta-
järjestelmä (Morris et al. 1990). Vuonna 2003 noin 20 prosenttia Suomen
pitkäaikaisasiakkaista on RAI-järjestelmän piirissä. Tämä tarkoittaa noin 6 600
asiakasta noin 230 osastossa (Noro ym. 2001).

Luvussa 3.3 tarkastellaan vanhustenhuollon tuottavuuden ja asiakkaiden avun
tarpeen kehitystä RAVA-indeksiä hyödyntämällä. RAVA-indeksi on vanhusten
toimintakykyä mittaava mittari. RAVA-indeksin arvot vaihtelevat välillä 1,2–4,0.
Mitä suuremman arvon asiakas saa, sitä suurempi on hoidon ja hoivan tarve.
Esimerkiksi vanhainkodin ohjeellisena alarajana voidaan pitää RAVA-indeksiä
2,5 ja sairaalatasoisen pitkäaikaishoidon alarajana vastaavasti 3,0 tai 3,5. Ny-
kyään RAVA-indeksi on vanhustenhuollon toimintakyvyn arviointivälineenä noin
300 kunnassa. (Lahtinen ym. 1999.)

3.2 Pitkäaikaishoidon tehokkuus ja laatu vuosina 2000–2002
(Juha Laine)

Vanhustenhoidossa, kuten missä tahansa terveys- ja sosiaalipalvelun tuotan-
nossa, päämääränä tulisi olla, että annetuilla voimavaroilla saadaan aikaan
mahdollisimman paljon terveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia. Tavoite voidaan
ilmaista myös siten, että haluttuun lopputulokseen päästään mahdollisimman
vähäisin voimavaroin. Tärkein voimavara vanhustenhoidossa on henkilöstö.
Henkilöstömenot muodostavatkin pitkäaikaisosastojen kokonaiskustannuksista
noin 80 %. Lisäksi henkilöstön ammattitaidolla ja henkilöstörakenteella on osoi-
tettu olevan yhteys hoidon tuloksellisuuteen (Dellefield 2000, Needleman et al.
2002).

Vanhusten huollon tuottavuus ja tehokkuus
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Tehottomasti tuotetut palvelut hukkaavat voimavaroja, joita voitaisiin mahdolli-
sesti käyttää hyödyllisemmin toisaalla. Laadullisesti tai vaikuttavuudeltaan heikot
palvelut eivät puolestaan ole hyväksyttäviä, koska ne saattavat aiheuttaa asiak-
kaille esimerkiksi terveydellisiä haittoja. Minkään palvelutuotantoyksikön, esi-
merkiksi sairaalaosaston, olemassaolon ei pitäisi olla itsetarkoitus. Yksikön
olisikin pystyttävä osoittamaan toimintansa tarkoituksenmukaisuus ja tulok-
sellisuus. Mikäli yksikkö tuottaa laadullisesti korkeatasoista hoitoa mahdollisim-
man tehokkaasti, on vaikea kuvitella, että kenelläkään olisi perusteita kyseen-
alaistaa sen toimintaa ja olemassaoloa. Tällaisen osaston toimintaa tulisi tukea
voimakkaasti.

Vanhustenhoidon tehokkuustutkimus Suomessa

Vanhusten palvelujen tehokkuuteen liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa
hyvin vähän verrattuna esimerkiksi erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksista
tehtyihin tutkimuksiin. Yhtenä syynä tähän on ollut sellaisten menetelmien ja
välineiden puute, joilla laitosten ja osastojen potilasrakenne voidaan ottaa huo-
mioon. Potilasrakenne vaikuttaa sekä tarvittaviin voimavaroihin että hoidon tu-
loksiin. Esimerkiksi vanhainkoteihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille ohja-
taan erikuntoisia potilaita, jolloin myös odotukset hoidon tuloksista ja kestosta
ovat erilaisia. Eri yksiköiden toimintaa, kuten esimerkiksi tehokkuutta tai laatua,
ei pystytä luotettavasti vertaamaan, ellei asiakasrakennetta voida vakioida. Suo-
messa asiakasrakenteen arviointiin ja asiakkaiden sijoitteluun on käytetty muun
muassa RAVA-indeksiä, joka kuvaa asiakkaiden toimintakykyä (Lahtinen ym.
1999).

Magnus Björkgrenin vuonna 2002 julkaistussa väitöskirjatutkimuksessa
(Björkgren 2002) arvioitiin vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon tehokkuutta ja
testattiin potilaiden ryhmittelyyn käytettävää kansainvälistä RUG-III-mittaria
(Resource Utilization Groups). Sen avulla voidaan kuvata asiakkaiden vaatimia
taloudellisia voimavaroja, ja sitä voidaan hyödyntää potilasrakenteen vakioi-
misessa, kustannusten seurannassa, palvelujen budjetoinnissa ja maksujärjes-
telmissä. Tutkimuksessa pitkäaikaishoidon tehokkuutta mitattiin eri menetelmillä
käyttäen aineistoa, jossa oli mukana 64 pitkäaikaisosastoa vanhainkodeista ja
terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilta. Osastojen väliset tehokkuuserot oli-
vat suuret. Esimerkiksi keskimääräinen kustannustehottomuus oli 23 %. Suu-
remmat osastot toimivat tehokkaammin kuin pienemmät. Optimaalinen
osastokoko vaihteli 35 ja 43 laitospaikan välillä. Tehottomuuden syynä oli muun
muassa sairaanhoitajien ja hoito- ja laitosapulaisten suuri määrä suhteessa
perushoitajiin.

Hoidon laatu osana tehokkuuden mittaamista

Potilasrakenteen mittaamiseen liittyvien ongelmien lisäksi tehokkuustutkimuksia
on kritisoitu siitä, että niissä ei oteta huomioon hoidon laatua (Newhouse 1994).
Tehokaskaan toiminta ei ole hyväksyttävää, jos hoidon laatu on huonoa. Tavan-
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omaisen uskomuksen mukaan tehokkuus saavutetaan esimerkiksi hoidon laa-
tua heikentämällä. Toisaalta tiedetään myös, ettei terveydenhuollossa välttämät-
tä saavuteta parempia tuloksia, vaikka voimavaroja lisättäisiinkin. Stakesin ja
Chydenius-instituutin vuonna 2000 käynnistämä RAI-tietojärjestelmän käyttöön-
otto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -projekti tarjoaa uusia mahdollisuuksia
tehokkuustutkimukselle ja hoidon laadun arvioinnille. Benchmarking tarkoittaa
parhaimmista käytännöistä oppimista.

Stakesin ylläpitämästä RAI-tietokannasta saadaan vajaat 30 hoidon kliinistä
laatua kuvaavaa laatuindikaattoria, jotka kuvaavat haitallisia hoitoprosesseja ja
haitallisia hoitotuloksia osastotasolla. Tällaisia indikaattoreita ovat esimerkiksi
liikkumista estävien välineiden käyttö, masennus ilman hoitoa, kaatumiset ja
painehaavojen esiintyminen ja ilmaantuminen. Kun hoidon laatua kuvaavat tie-
dot yhdistetään kustannustietoihin ja muihin osastojen toimintaa kuvaaviin tietoi-
hin, voidaan arvioida sekä hoidon laadun vaikutusta toiminnan tehokkuuteen
että tehokkuuden, laadun, toimintaympäristön ja henkilöstömäärän keskinäisiä
yhteyksiä.

Pitkäaikaisosastojen tehokkuus ja laatu

Tässä luvussa esitettävät tulokset perustuvat RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto
ja pitkäaikaishoidon benchmarking -projektissa vuosina 2001–2003 kerättyihin
aineistoihin. Luvussa kuvataan pitkäaikaishoidon tehokkuuden vaihtelua ja muu-
tosta sekä laadun yhteyttä tehokkuuteen. Taulukossa 1 on esitetty tiedot ja
menetelmät, joita on käytetty tässä luvussa esitettävien tehokkuuslukujen laske-
misessa. Tehokkuuden laskemismenetelmät on esitetty yksityiskohtaisesti kirjan
luvussa 4.

Kuviossa 1 on kuvattu 117 vanhainkotiosaston ja terveyskeskus-sairaalan vuo-
deosaston teknisen tehokkuuden vaihtelua vuonna 2001 DEA-menetelmällä
(Data Envelopment Analysis) laskettuna. Kuvio on esitetty Salter-diagrammina,
jossa osastot ovat suuruusjärjestyksessä siten, että pylvään leveys kuvaa osas-
ton kokoa kokonaiskustannuksilla mitattuna ja korkeus DEA-tehokkuusluvun
suuruutta. Keskimääräinen tehottomuus oli noin 20 %. Terveyskeskuksissa tek-
ninen tehokkuus oli keskimäärin hieman parempi kuin vanhainkodeissa.

Tehokkuutta tarkasteltiin myös kustannusten osalta estimoimalla minimikustan-
nusfunktio. Osastojen väliset erot ovat teknisen tehokkuuden tapaan hyvin suu-
ret. Keskimääräinen kustannustehottomuus vuonna 2001 oli noin 30 %. Terveys-
keskussairaaloissa kiinteät kustannukset olivat korkeammat kuin vanhain-
kodeissa, mutta marginaalikustannus eli kustannus lisähoitopäivien tuottamises-
ta oli sitä vastoin pienempi.
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Taulukko 1. Tehokkuuslukujen laskemisessa käytetyt tiedot ja menetelmät

Menetelmä Tekninen tehokkuus Kustannustehokkuus Tuottavuusindeksi vuo-
ja vuosi vuonna 2001 vuonna 2001 sina 2000–2002 (Tuo-

(DEA) # (Kustannusfunktio) # tos/panos) #

Panokset Sairaanhoitajien tai Potilasrakennevakioidut Kokonaiskustannukset
vastaavien henkilötyö- hoitopäivät+

vuodet
Panoshinnat (työ)

Lähi- ja perushoitajien
tai vastaavien henkilö- Laitostyyppi (vanhainkoti
työvuodet tai terveyskeskussairaala)

Avustavan henkilöstön
henkilötyövuodet

Pääoma (hoitopaikat)
Tuotos Potilasrakennevakioidut Kokonaiskustannukset Potilasrakennevakioidut

hoitopäivät+ hoitopäivät+

# Tekninen tehokkuus, kustannustehokkuus ja tehokkuusindeksi perustuvat erillisiin analyyseihin,
ja ne ovat myös lähtökohdiltaan erilaisia. Eri menetelmillä lasketut luvut eivät ole suoraan vertailu-
kelpoisia keskenään.
+ Potilasrakenne vakioitiin RUG-III-ryhmittelyllä.

Kuvio 1. Tekninen tehokkuus 117 osastossa vuonna 2001

�
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Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon tehokkuus vaihtelee suuresti potilasraken-
teen vakioimisen jälkeenkin. Tulos ei ole yllättävä, koska samansuuruisia tehok-
kuuseroja on saatu sekä sairaaloiden tehokkuustutkimuksissa (Linna 1999) että
aiemmissa vanhustenhuollon tehokkuutta käsittelevissä tutkimuksissa (Björkgren
2002). Pitkäaikaishoidossa tehokkuuseroja selittävät muun muassa osastojen
kuormitusaste, osasto- ja laitostyyppi, ostopalvelujen määrä ja moduuli- tai
tiimityöskentely.

Kuviossa 2 on esitetty, millä tavoin pitkäaikaisen laitoshoidon tuottavuus on kehit-
tynyt vuodesta 2000 vuoteen 2002. Tuottavuus laskettiin indeksillä. Kuviossa on
esitetty tuottavuuden muutos sekä seuraamalla samoja terveyskeskussairaala-
ja vanhainkotiosastoja kahden vuoden aikana (n=34) että kokonaisai-
neistossa, jossa osastojen määrä on lisääntynyt vuosittain. Indeksi on kiinnitetty
siten, että vuonna 2000 indeksin arvo on 100. Tuottavuus on laskenut 7–8 %
kahden vuoden aikana. Syynä tähän ovat olleet sekä kokonaiskustannusten
nousu että suoritteiden (potilasrakennevakioitujen hoitopäivien) väheneminen. Tu-
los on yhdenmukainen muualla saatujen havaintojen kanssa (ks. kirjan muut
luvut).
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Myös hoidon (heikko) laatu saattaa olla yhteydessä tehokkuuteen. Taulukossa 2
on kuvattu esimerkinomaisesti eräiden haitallisten hoitoprosessien ja hoitotulos-
ten vaihtelua osastoissa. Lukuja tulkitaan siten, että mitä suurempi on esiin-
tyvyys (%), sitä heikompi on kliininen hoidon laatu. Myös hoidon laatu vaihtelee
osastojen välillä suuresti, jopa kymmeniä prosentteja. Esimerkiksi liikkumista
estävien välineiden käyttö potilailla vaihtelee välillä 0–67 %. Osa vaihtelusta
selittyy todennäköisesti osastojen erilaisella potilasrakenteella, mutta osa ku-
vaa varmasti todellista hoidon laadun ja hoitokäytäntöjen vaihtelua.

Taulukko 2. Kliinisen laadun vaihtelu osastoissa, %

Muuttuja Keskiarvo Minimi ja maksimi
(keskihajonta)

Liikkumista estävien välineiden käyttö 18 (15) 0–67
Masennus- ja psyykelääkkeiden käyttö 60 (14) 23–93
Masennus ilman hoitoa 14 (7) 0–37
Painehaavojen esiintyminen 11 (6) 0–37

Seuraavaksi osastot (n=114) jaettiin parhaimpaan ja heikoimpaan kymmenyk-
seen eli osastoihin, joissa on alhaisin haitallisten hoitoprosessien ja -tulosten
esiintyvyys (=alin kymmenys) ja osastoihin, joissa esiintyvyys on korkein (=ylin
kymmenys). Kummassakin ryhmässä oli 11 osastoa. Kuviossa 3 on esitetty
ylimmässä kymmenyksessä olevien yhdentoista osaston keskiarvoero alimmas-
sa kymmenyksessä oleviin yhteentoista osastoon laadussa (%) ja kustannus-
tehokkuudessa (tehokkuusluvuissa). Ylimmässä kymmenyksessä olevissa
osastoissa haitallisten hoitoprosessien ja -tulosten esiintyvyys on 25–50 % suu-
rempi kuin alimmassa kymmenyksessä olevissa osastoissa. Esimerkiksi liikku-
mista estävien välineiden käyttö on keskimäärin lähes 50 % yleisempää niissä
11 osastossa, jotka sijoittuvat laatujakauman ylimpään kymmenykseen verrattu-
na laatujakauman alimmassa kymmenyksessä oleviin osastoihin. Taulukossa on
myös kuvattu ylimmässä kymmenyksessä olevien osastojen kustannustehok-
kuus suhteessa alimmassa kymmenyksessä oleviin. Erot tehokkuudessa ovat
2–14 %. Positiivinen tehokkuusero tarkoittaa, että laatujakauman ylimmässä
kymmenyksessä olevat osastot toimivat tehokkaammin kuin alimmassa
kymmenyksessä olevat osastot. Negatiivinen tehokkuusero puolestaan tarkoit-
taa, että ylimmässä kymmenyksessä olevat osastot toimivat tehottomammin.
Tarkasteltaessa esimerkiksi liikkumista estävien välineiden käyttöä havaitaan,
että ylimmässä kymmenyksessä olevat osastot (heikko laatu) toimivat keskimää-
rin 14 % tehokkaammin kuin alimmassa kymmenyksessä olevat osastot (hyvä
laatu).
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Tehokkuusero on ristiriitainen eri laatuindikaattorien kohdalla. Tämä tarkoittaa,
että huono laatu voi olla joko positiivisesti tai negatiivisesti yhteydessä tehokkuu-
teen riippuen siitä, millä indikaattorilla laatu on mitattu. Laatu on moniulotteinen
ilmiö, joten ei ole yllättävää, etteivät laatuindikaattorit ole yksiselitteisesti yhtey-
dessä tehokkuuteen. On mahdollista, että osastot, jotka panostavat hoidon
laatuun, voivat myös kiinnittää huomioita toiminnan tehokkuuteen, jolloin mo-
lemmilla osa-alueilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Huono hoidon laatu mi-
tattuna liikkumista estävien välineiden käytöllä ja painehaavojen esiintymisellä
on kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tehokkuuteen, mikä tukee
oletusta tehokkuuden ja laadun välisestä vaihtokaupasta. Vastaava tulos saa-
daan, jos laadun yhteyttä tehokkuuteen tarkastellaan monimuuttuja-analyysilla
tai jos kymmenyksien sijaan osastot jaetaan parhaimpaan ja heikoimpaan nel-
jännekseen.
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Kuvio 3. Laatujakauman ylimmässä kymmenyksessä olevien osastojen (heikko
laatu) keskiarvoero alimmassa kymmenyksessä oleviin osastoihin (hyvä laatu)
laadussa ja kustannustehokkuudessa, %
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Johtopäätökset

Eri menetelmillä laskettuna pitkäaikaisosastojen tehottomuus on keskimäärin
noin 20–30 %. Osastojen väliset erot ovat merkittäviä. Tehokkuuseroja ei voida
selittää vain erilaisella potilasrakenteella, vaan myös toiminnan organisoinnilla ja
resursoinnilla. Eroja voi selittää myös hoidon laatu. Tutkimustulokset eivät kui-
tenkaan toistaiseksi anna täysin yksiselitteistä kuvaa hoidon kliinisen laadun ja
tehokkuuden välisestä vaihtokaupasta, vaikka sitä jossakin määrin näyttää ole-
van. On kuitenkin mahdollista, että yksittäisen osaston toiminta voi olla yhtä
aikaa sekä tehokasta että kliinisesti laadukasta. Sen sijaan voidaan olettaa, että
toiminnan rakenteeseen liittyvän laadun parantaminen, kuten esimerkiksi
henkilöstömitoituksen tai henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien lisäämi-
nen lisää kustannuksia, jolloin tehokkuus todennäköisesti heikkenee ainakin
lyhyellä aikavälillä.

Pitkäaikaishoidon tuottavuus on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2002 noin 8 %.
Selvimpiä syitä muutokseen ovat henkilöstömitoituksen parantuminen ja hoito-
paikkojen vähentyminen. Tuottavuuden väheneminen saattaa olla yhteydessä
hoidon laadun parantumiseen, mutta tätä ei ole vielä tutkittu. Mikäli näin on,
tuottavuuden väheneminen on myönteistä. Tehokkuuden ja hoidon kliinisen laa-
dun suuri vaihtelu osastojen välillä antaa kuitenkin viitteitä siitä, että molemmilla
osa-alueilla on kehittämismahdollisuuksia.

3.3 Hoidon tarve ja tuottavuus vanhustenhuollossa vuosina
1998–2001
(Yrjö Lahtinen)

Erikoissairaanhoidon NordDRG-luokitusjärjestelmässä hoitojaksojen välinen kus-
tannusero otetaan huomioon ns. painokertoimien avulla. Tuotos/suoritemäärä saa-
daan vakioiduksi resurssien vaativuuden suhteen. Vanhustenhuollossa vastaavaa
menetelmää on kehitelty. RUG-RAI-järjestelmän avulla on vanhusten laitoshoidon
potilaiden hoitopäiviä vakioitu työaikamittaukseen perustuen. Tuloksia tuottavuu-
den eroista on saatu hankkeessa mukana olevien kuntien hoitoyksiköistä vuosilta
2000, 2001 ja 2003. Näitä esitellään seuraavassa luvussa. Suomessa on
laajimmalle levinnyt ns. RAVA-indeksi, joka kuvaa vanhuksien toimintakykyä. Täs-
sä artikkelissa pyritään toimintakyvyn ja kustannustietojen avulla arvioimaan hoi-
don vaativuutta vanhuspalveluissa. Tavoitteen on osoittaa, selittääkö asiakkaiden
raskashoitoisuus aikaisempaan verrattuna viime vuosien tuottavuuden alenemis-
ta. Tämä on luonteeltaan kartoittavaa esitutkimusta. Tässä esitettyjä tuloksia ei ole
julkaistu aikaisemmin. Tutkimuksessa on hyödynnetty suurten kaupunkien Kunta-
liiton julkaisemia RAVA-tutkimuksien aineistoja samoin suurten kaupunkien ter-
veydenhuollon kustannusvertailuja. Lisäksi on ollut käytettävissä Turun kaupungin
RAVA-indeksin seurantatietoja, joita Tapio Rajala on luovuttanut tähän tarkoituk-
seen. Suurten kaupunkien aineistot ovat siksi laajoja, että tulosten, joita tässä
esitetään, voitaneen katsoa kohtalaisen hyvin edustavan koko maata.
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Turun terveysviraston lääkärit Tapio Rajala ja Eero Vaissi ovat vuosina 1989–
1990 kehittäneet RAVA-indeksin (Turku-indeksi). Indeksin avulla on verrattu eri
hoitolaitosten ja hoitomuotojen asiakkaiden toimintakykyä suhteessa kustannuk-
siin, hoitajien subjektiiviseen arvioon hoidon raskaudesta ym. sekä ohjattu ter-
veydenhuollon potilasvirtoja. RAVA-indeksi on ollut potilaiden hoitopaikan valin-
nassa apuvälineenä SAS-kokouksissa (SAS = suunnittele, arvioi, sijoita).

RAVA-indeksi mittaa päivittäisen avun, erityisesti hoivan tarvetta ja asiakkaan toi-
mintakykyä. Niiden taustalla voivat olla asiakkaan vaikeudet selviytyä päivittäisistä
toiminnoista, mutta myös, sairastavuus ja muut seikat, kuten sosiaalinen ja fyysinen
ympäristö vaikuttavat avun tarpeeseen. RAVA-indeksi koostuu kysymyksistä, joilla
mitataan asiakkaan päivittäisen avun tarvetta liikkumisessa, syömisessä ja pukeutu-
misessa. Mittari sisältää myös muistin sekä käyttäytymisen alueet ja lisäksi näön,
kuulon, puheen sekä lääkkeiden ottamisen arvioinnin (Lahtinen ym. 1999).

Vanhuspalvelujen tuottavuus

Vanhuspalvelujen tuottavuuden kehitys viime vuosina suurissa kaupungeissa
(Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja
Vantaa) näkyy oheisesta kuviosta 1. Siinä on laskettu myös kolmen hoito-
muodon kokonaiskustannuksilla painotettu vanhustenhuollon kokonaistuotta-
vuuden muutos. Jotta kokonaistuottavuuden laskenta olisi kattava, tulisi ottaa
huomioon lisäksi palveluasuminen, kotisairaanhoito, kotipalvelun tukipalvelut ja
tilapäinen kotipalvelu ja muut vanhusten palvelut, niin kuin esim. päivätoiminta
yms. Näiden osuus on kuitenkin niin pieni, että tässä esitetyt yhteensä-luvut ovat
melko luotettavia kuvaamaan vanhustenhuollon kokonaismuutosta.

Eri hoitomuotojen välinen tuottavuusero on kaventunut. Kotipalvelun ja sosiaali-
toimen ympärivuorokautisen hoidon tuottavuus on painunut laskuun. Kotipalve-
lun tuottavuuden vuotuinen muutos (käynnit/1000 euroa) on vuoden 1999
positiivisesta 7,4 % kasvusta pudonnut tässä vertailussa kaikkein alimmaksi,
vuonna 2001 tuottavuuden aleneminen oli 10,8 %. Terveyskeskusten vuode-
osastohoidossa tuottavuuden alenemista on tapahtunut kaikkina kolmena ver-
tailuvuotena. Enimmillään tuottavuus laski vuonna 2000 –9,1 %. Ympärivuoro-
kautinen hoito sosiaalitoimessa, joka käsittää vanhainkotihoidon ja tehostetun
palveluasumisen, on mennyt koko ajan alaspäin. Vuonna 2001 aleneminen oli
peräti 9,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 1998–2001 välillä suurien
kaupunkien vanhustenhuollossa tuottavuus laski kotipalvelussa 9 %, terveys-
keskusten pitkäaikaishoidossa 18,5 % ja vanhainkotien ja muussa ympärivuoro-
kautisessa hoidossa 16 %. Painotettu keskiarvo tuottavuusmuutoksista osoittaa
tuottavuuden laskun kiihtyneen vuoden 1999 noin 2 prosentista vuoden 2001
8 prosenttiin.

Edellä esitetyt suurten kaupunkien tuottavuusluvut perustuvat yleisiin menetelmiin,
joissa panos lasketaan kiinteässä rahanarvossa ja tuotos suoritteina (Lahtinen ym.
2000). Samalla tavalla on laskettu kuntien eri toimintojen tuottavuutta esimerkiksi
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Tilastokeskuksen laskelmissa. Näin suuria vuosittaisia heilahteluja voidaan pitää
arveluttavina, vaikka toisaalta käytettävissä ollut aineisto on huomattavasti
luotettavampaa ja tarkempaa kuin viralliset tilastot samasta aihepiiristä.
Suoritetilastointiin sisältyy paljon tulkinta- ja epäluotettavuustekijöitä, joilla saattaa
kuitenkin olla osuutta oheisiin tuloksiin. Erityisesti palveluasuminen on vaikeasti
rajattava toiminto.

Hoidossa olevien avun tarve on kasvanut

Tapio Rajala on vuodesta 1993 seurannut Turun hoidon piirissä olevia vanhuksia
toimintakykymittarilla. Mittarina on käytetty RAVA-indeksiä. Vastaavia tietoja näin
pitkältä aikaväliltä ei ole muista kunnista saatavissa.

Oheisissa kuvioissa 2–5 on kuvattu eri RAVA-tasoille sijoittuvien asiakkaitten luku-
määriä eri hoitomuodoissa. Asiakkaat ovat RAVA-tasoittain tarkasteltuna raskas-
hoitoisempia vuonna 2001 kuin vuonna 1993. Hoitomuodosta riippumatta nähdään,
että asiakasmäärät RAVA-indeksin ylimmissä luokissa ovat kasvaneet ja alimmissa
vähentyneet. Hoidon piirissä olevien toimintakyvyn aleneminen näyttää kohdistu-
neen erityisesti vuosien 1993 ja 1997 väliseen aikaan; muutos 1997:stä vuoteen
2001 jää pienemmäksi. Hoidettujen suurempi avun tarve on tuotosta kasvattava
ominaisuus, joka ei suoraan näy hoitovuorokausissa tai käyntisuoritemäärissä.

Kuviossa 2 nähdään mm. asiakkaiden määrän huomattava aleneminen vuosien
1993 ja 1997 välillä. Asiakkaiden määrä väheni 1596:sta 677:ään. Syynä näin
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Kuvio 2. Asiakkaiden lukumäärät kotihoidossa eri RAVA-indeksin tasoilla Turus-
sa vuosina 1993, 1997 ja 2001
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Kuvio 3. Yksityisten palvelutalojen asukkaiden lukumäärät eri RAVA-indeksin
tasoilla Turussa vuosina 1993, 1997 ja 2001
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Kuvio 4. Kaupungin vanhainkotien asukkaiden lukumäärät eri RAVA-indeksin
tasoilla Turussa vuosina 1993, 1997 ja 2001
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Kuvio 5. Hoivasairaaloiden potilaiden lukumäärä eri RAVA-indeksin tasoilla Tu-
russa vuosina 1993, 1997 ja 2001
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suureen muutokseen ovat kotihoidon säästöpaineet ja resurssien kohdistaminen
suuremmassa avun tarpeessa oleville.

Seuraavissa kuvioissa 6–9 on kuvattuna suurten kaupunkien vanhustenhuol-
lon asiakkaiden suhteelliset osuudet vuosina 1998, 2000 ja 2002. Osuudet
ovat RAVA-tasoittain. Hoidettavien avun tarpeen kasvu näkyy kaikista ku-
vioista, selvintä se näyttää olleen kotihoidossa ja palveluasumisessa. Koti-
hoidossa on kevythoitoisimman luokan (RAVA-indeksi alle 1,5) osuus pie-
nentynyt vuoden 1998 41,4 %:sta vuoden 2002 25,8 %:iin. Tämä on esimerk-
ki muutaman vuoden aikana tapahtuneesta erittäin suuresta hoitoresurssien
käytön muutoksesta. Myös palvelujen saanti vähäisen avun tarpeen ollessa
kyseessä on tullut vaikeammaksi tai asiakas ohjataan ns. tukipalvelujen
piiriin.

Vanhusten huollon tuottavuus ja tehokkuus

Kuvio 6. RAVA-indeksin eri tasojen osuudet kotihoidossa (suuret kaupungit)
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Kuvio 7. RAVA-indeksin tasojen osuudet palveluasumisessa (suuret kaupungit)
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Terveyskeskusten pitkäaikaisessa laitoshoidossa on vain pieniä muutoksia. Toi-
seksi ylimmän RAVA-tason (RAVA-indeksi >3 <= 3,5) osuus on jopa hiukan
vähentynyt. Mitään merkittävää muutosta ei voida sanoa tapahtuneen myös-
kään vanhainkotihoidossa.

Tuottavuuden painottaminen eri RAVA-tasojen hoitokustannusten
perusteella

Suurten kaupunkien RAVA-tutkimuksissa on kysytty myös vanhuspalveluiden
kustannustietoja. Tällaisia tietoja Kuntaliitto on kerännyt vuosilta 1997, 1999 ja
2001.

Tietojen saaminen on ollut vaikeaa ja niiden kirjavuus on ollut suurta siitäkin
huolimatta, että kyseessä on erilliskysely, jonka pitäisi olla tietojen antajille
motivoivampaa kuin rutiininomaiset tilastokyselyt. Kustannuspainot laskettiin eri
hoitomuodoista vuorokausikustannusten perusteella. Tässä tutkimuksessa valit-
tiin vuoden 1999 kotihoidon kustannukset RAVA-tasojen suhteellisten kustan-
nusten laskentaperustaksi seuraavista syistä:

Kuvio 9. RAVA-indeksin tasojen osuudet terveyskeskuksen pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa (suuret kaupungit)
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– Vuoden 1999 kustannustiedot olivat täydellisimmät ja luotettavimmat.
– Kotihoito oli ainoa hoitomuoto, jossa oli mahdollista laskea vuorokausikustan-

nukset erikseen eritasoiselle hoidolle sen mukaan, kuinka paljon käyntejä
asiakkaan luokse tehtiin.

– Oli mahdollista ottaa sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kustannukset
huomioon asiakaskohtaisesti.

Kotihoitoluokat

Tulokset esitetään RAVA-luokittain. Kotisairaanhoidossa käynnin keskimääräi-
nen pituus on noin puolet kotipalvelun käynnin pituudesta. Tämän takia muodos-
tettiin kotihoidon laskennallisten käyntien määrä kullekin asiakkaalle siten, että
kotipalvelukäynteihin lisättiin kotisairaanhoitokäynnit jaettuna kahdella. Näin
saatu kuukauden laskennallisten käyntien lukumäärä jaettiin tuoteryhmiin seu-
raavasti:

– Kotihoito 1 1–9 laskennallista käyntiä kuukaudessa,
– Kotihoito 2 10–29 laskennallista käyntiä kuukaudessa,
– Kotihoito 3 30–79 laskennallista käyntiä kuukaudessa,
– Kotihoito 4 80– laskennallista käyntiä kuukaudessa.

Kotihoidon kustannukset

Kustannukset kotihoidon RAVA-luokissa vuoden 1999 hintatasossa €/vuoro-
kausi on taulukossa 1 laskettu suurten kaupunkien tiedoista. Säännöllistä koti-
hoitoa saaneiden vanhusten käyntikustannukset (brutto) kerrottiin käyntien mää-
rällä erikseen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon osalta ja summat laskettiin
yhteen. Näin saatiin jokaisen vanhuksen kotihoidon vuorokausikustannus.
Käyntikustannuksina käytettiin keskimääräisiä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
käyntikustannuksia. Taulukon 1 laskelmassa kustannukset ovat euroina vuoro-
kautta kohti.

Sarakkeessa RAVA k-arvo esitetään kunkin RAVA-luokan asiakkaitten RAVA-
indeksien aritmeettinen keskiarvo. RAVA-luokkien keskimääräiset kustannukset
vuorokautta kohti vaihtelivat 9,42:sta 65,52 euroon, keskiarvon ollessa 20,68
euroa.

Käynnin keskimääräinen pituuden vaihtelua eri kotihoitoluokissa selvitettiin mm.
Jyväskylän, Turun ja Helsingin vanhustenhuollon johtajien kanssa. Saatujen
arvioiden ja selvitysten tulokset olivat ristiriitaisia. Lopulta näytti siltä, ettei eri
kotihoitoluokkien välillä kovin merkittäviä eroja olisikaan, vaikka aikaisempien
selvitysten perusteella voidaan kyllä nähdä, että raskaassa kotihoidossa, jossa
käydään useita kertoja päivässä, käynnit keskimäärin jäisivät lyhyemmiksi kuin
silloin, kun vanhusta käydään katsomassa esim. kerran viikossa (Lahtinen ym.
1997).

Vanhusten huollon tuottavuus ja tehokkuus
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Taulukko 1. Kotihoidon kustannukset/vuorokausi eri RAVA-tasoilla suurissa
kaupungeissa vuonna 1999

RAVA- Luokka- RAVA €/ vuoro- Kust. N Kust. yht     €/vrk
luokka rajat k-arvo kausi paino €/vrk RAVA-piste
1 1,29–1,49 1,34 9,42 0,46 3 591 33 815 7,05
2 1,5–1,9 1,69 17,82 0,86 3 565 63 519 10,52
3 2–2,49 2,22 29,80 1,44 1 384 41 246 13,44
4 2,5–2,9 2,73 42,14 2,04 899 37 884 15,42
5 3–3,49 3,22 54,37 2,63 430 23 377 16,88
6 3,5–4,02 3,71 65,52 3,17 94 6 159 17,64
Kaikki 1,82 20,68 1,00 9 963 205 999 11,38

Huomio: Kustannukset/vrk kasvavat lineaarisesti RAVA-luokan noustessa. Kotihoidossa kustan-
nukset vaihtelivat RAVA-luokissa voimakkaasti. RAVA-pistettä kohti laskettuna vaihtelu oli huomat-
tavasti pienempää. Laskelma perustuu asiakaskohtaiseen toimintakyvyn ja käyntien laskentaan.
Kustannukset on laskettu keskimääräisen käyntikustannuksen perusteella.

Tuottavuuden vakiointikertoimet

Tässä esitettävillä kertoimilla on kaksi tarkoitusta. Yhtäältä niillä halutaan osoit-
taa suuruusluokka, joka kunnallisen vanhustenhuollon tuottavuusmittauksessa
tulisi laskea suoritteen tuottamiseen tarvittavalle resurssi-intensiteetin kasvulle
(tai vähennykselle, jos asiakkaat ovat muuttuneet aikaisempaa vertailuajan-
kohtaa helppohoitoisemmiksi). Resurssi-intensiteetin muutos tarkoittaa tässä
hoidon vaativuuden muutosta eli asiakkaiden avun tarpeen muutosta kiinteässä
rahanarvossa mitattuna. Tämä vastaisi periaatteessa erikoissairaanhoidon puo-
lella käytettävää Case Mix -vakiointia (DRG), jossa hoitojaksot vakioidaan poti-
laan sairauden vaativuuden ja kustannustietojen avulla. Tässä vakiointia teh-
dään vanhustenhuollon asiakkaan toimintakyvyn (RAVA-luokan) ja kustannus-
tietojen avulla. Kertoimen avulla voidaan laskea toimintakyvyn mukaan vakioitu
tuottavuus. DRG-järjestelmän kustannuspainoja vastaavat kustannuspainot
(taulukko 1) kuvaavat RAVA-luokkien suhteellisia kustannuksia/ vuorokausi.

Toisaalta laskentatapa, jota tässä on kuvattu, on tarkoitettu herättämään ajatuk-
sia ja mahdollisesti omalta osaltaan antamaan aineksia menetelmien kehittämi-
seksi.

Tuottavuuskertoimet on laskettu olemassa olevista valmiista suurten kaupunkien
aineistoista. Toimintakyvyn merkitystä kustannuksiin mitattiin kotihoidon
asiakaskohtaisesta aineistosta. Kultakin asiakkaalta oli käytettävissä erikseen
kotipalvelusta ja kotihoidosta seuraavat tiedot:

– RAVA-indeksi
– RAVA-luokka (1–6)
– asiakaskäyntien lukumäärä
– kotihoidon luokka (1–4, käyntien perusteella muodostettu).

Vanhusten huollon tuottavuus ja tehokkuus
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Kullekin asiakkaalle muodostettiin seuraavat muuttujat:

– kustannus/vuorokausi, kotipalvelu
– kustannus/vuorokausi, kotisairaanhoito
– Kustannus/vuorokausi, kotihoito (=edelliset yhteenlaskettuna). Tästä lasket-

tiin taulukossa 1 esitetyt kustannuspainot.

Aineistosta laskettiin myös seuraavia tietoja:

– RAVA-indeksin keskiarvo kussakin RAVA-luokassa
– RAVA-indeksin keskiarvo kussakin kotihoitoluokassa
– RAVA-indeksin kesiarvo kotihoitoluokittain/RAVA-luokittain
– RAVA-luokkien kotihoidon kustannus/vuorokausi -keskiarvo.

Lisäksi tehtiin ristiintaulukointi, josta nähdään eri kotihoitoluokkien asiakkaitten
RAVA-luokat. Asiakaskohtaiset aineistot olivat vuodelta 2000. Kustannustiedot
oli kerätty vuodelta 1999.

Vakiointikertoimien laskemiseksi laskettiin suurten kaupunkien asiakas-
kohtaisista RAVA-tutkimusaineistoista vuosilta 1998, 2000 ja 2002 suhteelliset
jakaumat RAVA-luokkiin. Tämä tehtiin hoitomuodoittain erikseen kotihoidosta,
palveluasumisesta ja vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidosta.
Kustannuspainoilla laskettiin edelleen kunkin vuoden suhteelliset kustannukset.
Vuosien välistä eroprosenttia käytetään tässä vakiointikertoimena. Kerroin ottaa
huomioon muutoksen asiakaskunnan RAVA-luokkiin sijoittumisessa, se ei ota
huomioon muutosta tuotannon määrässä tai rahanarvossa. Kustannuspainot oli
mahdollista laskea vain kotihoidosta; avun tarpeen muutoksen oletetaan taulu-
kossa 2 olevan sama kaikissa muissakin hoitomuodoissa. Kaikki asiakas-
kohtaiset aineistot olivat ilman henkilötietoja.

Taulukko 2. Vanhuspalvelujen tuottavuuden vakiointikertoimet (resurssi-intensi-
teetin reaalimuutos) %

Hoitomuoto 1998–2000 2000–2002 1998–2002
Kotihoito 15,8 8,6 25,7
Palveluasuminen 10,5 8,8 20,1
Vanhainkotihoito 4,6 0,4 5,0
Terveyskeskusten
pitkäaikaishoito 0,2 1,9 2,1

Huomio: Laskelma perustuu eri vuosien RAVA-luokkien asiakasmäärien ja kotihoidon käynti-
tiheyksien muutoksiin ja keskimääräisiin käyntikustannuksiin. Aineisto on tehty yhden viikon seu-
rannalla kunakin vuonna. Havaintolukumäärät 26114 (1998), 31630 (2000), 29808 (2002).

Taulukon 2 kertoimet ovat suuria kotihoidon ja palveluasumisen kohdalla. Voi-
daan havaita, että neljässä vuodessa kotihoitoon on saatu jopa 25,7 % intensi-
teetin lisäys vuodesta 1998 vuoteen 2002.
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Jos näitä kertoimia vertaa kuvioon 1, jossa tuottavuus suurimmillaan laski vuo-
dessa 10,8 %, voidaan todeta tuottavuuden alenemisen osin selittyvän hoidet-
tavien vanhusten suuremmalla avun ja hoivan tarpeella. Kotihoidossa tuottavuu-
den vakiointikertoimet ovat niin suuria tuottavuuden muutosprosentteihin verrat-
tuna, että voidaan sanoa, että tuottavuus on kasvanut, jos hoidon vaativuuden
muutos otetaan huomioon. Kertoimet ovat vanhainkotien ja terveyskeskusten
pitkäaikaisessa laitoshoidossa kasvaneet vähemmän, mikä merkitsee sitä, että
näiden toimintamuotojen kohdalla tuottavuus on alentunut, vaikka annettujen
palvelujen resurssi-intensiteetin muutos otetaan huomioon. Aleneminen merkit-
see sitä, että toimintakyky vakioituna resursseja on käytetty asiakkaan hoitoon
aikaisempaa enemmän.

Arviointia

Vanhustenhuollon kehitys on ennakoitavissa tarkastelemalla väestöennusteita.
Vuoden 2020 jälkeen suuret ikäluokat ovat palvelujen suurkäyttäjäiässä. Siihen
asti tarpeen kasvu jatkuu suurin piirtein samaa trendiä kuin se on jatkunut viime
vuosina ja viime vuosikymmenen ajan.

Kehitys näyttää viime vuosien aikana johtaneen lamavuosien jälkitilanteeseen,
jossa tuotantoprosessi alkaa oireilla ja antaa huolestuttavia signaaleja. Esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on hakeutunut moniin muihin
ammattiryhmiin verrattuna vuorotteluvapaalle selvästi lukumääräistä osuuttaan
enemmän. Toisaalta kuntien ja myös valtion osuus osa-aikaisista työsuhteista oli
selkeästi suurempi kuin yksityisellä sektorilla. Jos kunnat menettävät houkutte-
levuutta työnantajina, tämä laskee pitkässä juoksussa tuottavuutta ja voi rapaut-
taa pahasti palvelujärjestelmää.

Monet kunnallispoliitikot kantavat huolta ikääntyneille järjestettävistä palveluista,
niiden oikeasta määrästä ja laadusta. Ikääntyneiden palveluissa inhimillisyys ja
talous tulisi sovittaa yhteen. Tämän yhtälön ratkaisu on ollut kuntien päättäjille
kuntatalouden kireyden takia vaikeaa, erityisesti viime vuosina. Tulevina vuosina
vaikeudet tulevat monessa kunnassa kasvamaan.

On ollut ehkä liian helppoa lisätä palvelujen tuottavuutta olemalla lisäämättä
resursseja kohdeväestön kasvua vastaavasti. Tuottavuutta on voitukin lisätä
asiakkaan saamien palvelujen määrää ja laatua vähentämällä. Henkilöstön
kuormituksen kasvu ja palvelutason heikentäminen ovat kuitenkin olleet 1990-
luvun tilapäisiä ratkaisuja. Nyt elämme niiden seurauksien aikaa. Olemme jälki-
tilassa, jossa tuottavuuden kasvun rinnalla, jos kasvua voidaan edes pitää
tavoitteena, on haasteena myös henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja pal-
velujen laadun ylläpito ja parantaminen. Keskeistä on palvelurakenteen suunnit-
telu ja siihen liittyen myös palvelujen ulkoistaminen ja kilpailuttaminen. Viimeksi
mainittuihin keinoihin liittyy myös kysymyksiä kunnan järjestämisvastuun, palve-
lujen laadun, jatkuvuuden ja tuottajien valvonnan ja kokonaisuuden hallinnan
alueilta. Arviointi pelkästään hinta- tai tuottavuusvertailun perusteella on har-
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haanjohtavaa. Rahoituksen uudet ratkaisut ovat myös edessä. Tuottavuuden
kehitys onkin erityisen haasteellista tilanteessa, jossa kuntia arvostellaan van-
husten heitteillejätöstä ja palveluhenkilöstön uuvuttamisesta. Tutkijat epäilevät,
että terveyspalveluissa negatiivinen tuottavuuskehitys ja työvoimapula ovat tule-
vien vuosikymmenien uhkia (Luoma ym. 2003). Yhdeksi avainkysymykseksi
näyttää muodostuvan palvelujen tarpeen muutos väestön ikääntyessä.

Tehostamisen varaa on aina. Kuntamme ja niiden palvelujärjestelmät ovat erilai-
sia, toimivat eri lähtökohdista käsin ja erilaisella toimintakulttuurilla. Tästä syystä
valtakunnan tason tarkasteluissa puhe kuntasektorin kehityksestä tai voimava-
roista on helposti liian yleistävää.
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4 Tuottavuuden mittaaminen

4.1 Johdanto
(Aki Kangasharju)

Tässä luvussa perehdytään aluksi tuottavuuden käsitteeseen ja mittausmenetel-
miin. Eräs keskeinen puute tuottavuuden tilastoinnissa on ollut se, että julkisten
palveluiden tuottavuuden kasvu on kansantalouden tilinpidossa oletettu mit-
tausongelmien vuoksi nollaksi. Käsitepohdinnan jälkeen kuvataankin kansanta-
louden tilinpidon uudistusta, missä tavoitteena on päästä aitoon tuotoksen ja
tätä kautta tuottavuuden mittaamiseen julkisissa palveluissa. Lopuksi tarkastel-
laan kunnallistalouden tietotuotannon tuottamia tunnuslukuja tuottavuuserojen
selittäjinä. Lisäksi tarkastellaan tunnuslukujen kehittämishankkeita, joilla pyri-
tään pääsemään perinteisestä tuottavuuden mittaamisesta panosten vaikutta-
vuuden mittaamiseen.

4.2 Käsitteet
(Reino Hjerppe – Kalevi Luoma)

Tuottavuuskäsite on periaatteessa yksinkertainen. Tuottavuus kuvaa tuotannon
määrän ja sen tuottamiseen käytettyjen panosten suhdetta. Tuottavuus saadaan
laskettua jakamalla tuotoksen volyymi panosten käytön volyymilla. Jos tuotoksia
ja panoksia olisi vain yksi, tuottavuus saataisiin jakamalla tuotoksen määrä
panosten määrällä. Käytännössä mittaaminen on yksinkertaista vain, jos tuote-
taan yhtä samanlaista tuotetta, jonka aikaansaamiseen käytetään yhtä saman-
laista panosta. Tavallisesti tuotteita on kuitenkin useita, niiden laatu vaihtelee ja
muuttuu teknisen tai muun kehityksen seurauksena. Toimialoittaisissa tarkas-
teluissa tuotoksia voi olla useita tuhansia. Tuottavuuden laskemiseksi on tällöin
ratkaistava, kuinka eri tuotokset (tai panokset) lasketaan yhteen. Käytännössä
on ratkaistava, kuinka eri tuotosten painot määrätään niin, että saadaan luotetta-
va arvio kokonaistuotoksen määrälle.

Väljästi ilmaisten palvelutuotannon tuottavuuden voidaan katsoa määräytyvän
kahdesta komponentista. Ensinnäkin se riippuu tuotoksen arvosta, joka tuote-
tuilla palveluilla on, ja toiseksi tuotannollisesta tehokkuudesta. Tuotannollinen
tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon ja millä kustannuksilla panoksia käytetään
yhden tuotosyksikön aikaansaamiseen. Tuotoksen arvo taas riippuu sekä tuotet-
tujen palvelujen määristä että siitä, miten eri palveluja arvostetaan. Yksityisten
palvelujen arvon mittana käytetään lähes poikkeuksetta hintoja, joita palveluista
voidaan periä markkinoilla. Tuottavuus voi kohota sekä palvelutuotannon tuotan-
nollisen tehokkuuden kohoamisesta että tuotettujen palvelujen laadun parane-
misesta. Tässä laadun paraneminen on ymmärrettävä laajasti minä tahansa
muutoksena, jonka ansiosta palvelu vastaa aikaisempaa paremmin palvelun
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kuluttajan tarpeita. Aina ei ole itsestään selvää, mikä osa tuotannon lisäyksestä
on määrällistä ja mikä osa laadullista muutosta.

Tuottavuuteen vaikuttaa siis sekä palvelutuotannon allokatiivinen tehokkuus että
sen kustannustehokkuus (Kuvio 1). Allokatiivinen tehokkuus kuvaa sitä, kuinka
hyvin tuotettu palvelujen rakenne vastaa kuluttajien tai palvelujen käyttäjien
preferenssejä ja edistää heidän hyvinvointiaan. Kustannustehokkuudella ym-
märretään kykyä tuottaa tietyt palvelumäärät mahdollisimman alhaisin kustan-
nuksin. Se voidaan vielä jakaa kahteen osaan: tekniseen tehokkuuteen ja
panosten käytön allokatiiviseen tehokkuuteen. Tekninen tehokkuus ilmaisee
sitä, kuinka hyvin käytettävistä olevat panokset kyetään muuntamaan tuotok-
siksi. Panosten käytön allokatiivinen tehokkuus taas kuvaa sitä, kuinka lähellä
panosten käytön rakenne on optimaalista ottaen huomioon panosten hinnat.

Suomessa tehdyissä tuottavuus- ja tehokkuusarvioinneissa julkisia palveluja
tarkastellaan usein yksisuuntaisena prosessina, jossa resurssit muunnetaan
ensin tuotoksiksi, joilla vuorostaan toivotaan saatavan aikaan tiettyjä hyvinvointi-
vaikutuksia. Esimerkiksi Sintonen ym. (1987) määrittelevät tuottavuuden ter-
veyspalveluissa tuotosten ja panosten väliseksi suhteeksi ja tehokkuuden joko
terveysvaikutusten (tai päämäärien) ja panosten suhteena tai hyötyjen ja kus-
tannusten välisenä erotuksena. Taloustieteen tuotantoteoria käsittelee tuotta-
vuutta laajempana käsitteenä. Sen mukaan tuottavuus on tuotosten ja panosten
välinen suhde, mutta se mikä kulloinkin tuotantoteoriassa määritellään panok-
seksi ja tuotokseksi, riippuu siitä, mitä vaihetta tuotantoketjussa tarkastellaan
(Coelli ym. 1998, Aronen ym. 2001). Siten tuottavuus voidaan laskea joko
suoritteiden ja panosten, päämäärien ja panosten tai päämäärien ja suoritteiden
välisenä suhteena. Kaikkia näitä tuottavuusmittareita voidaan kutsua yhteisellä
nimellä suoriutumismittarit (performance measures).

Kuvio 1. Tuottavuuden ulottuvuudet

Panosten käytön allokatiivinen 
tehokkuus (hinnat) 

Tekninen tehokkuus 

Allokatiivinen tehokkuus 
(preferenssit) 

Kustannustehokkuus 

Tuottavuus 

�
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Tehokkuus on tuotantoteoriassa suppeampi käsite kuin tuottavuus. Sen mittaa-
miseen liittyy aina kaksi elementtiä: tarkasteltavan yksikön havaittu tuottavuus ja
annetuilla edellytyksillä paras mahdollinen tuottavuus. Tehokkuus on näiden
tuottavuuksien välinen suhde. Siten tehokkuus on aina suhteellinen mittari ja
sidoksissa vallitsevaan teknologiaan. Tehokkuutta ei siis voida mitata, jos paras-
ta mahdollista tuottavuutta ei voida mitata. Näin määriteltynä tuottavuuden muu-
tokset voidaan jakaa tehokkuuden ja teknologiseen muutokseen. Tehokas
yksikkö toimii suurimmalla mahdollisella tuottavuustasolla ja tehottomat yksiköt
tuhlaavat resurssejaan suhteessa tehokkaisiin. Vaikka tarkasteltavan yksikön
tuottavuus kohoaisikin, siitä ei seuraa automaattisesti tehokkuuden kasvu, jos
muut tuottajat tehostavat toimintaansa enemmän. Tämä käytäntö sitoo tehok-
kuuden aina tuottajan ja toimialan näkökulmaan.

Tuottavuutta voidaan arvioida useilla eri tasoilla. Tarkastelun kohteena voi olla
koko kansantalouden, jonkin toimialan tai yksittäisen tuotanto-organisaation
tuottavuuden kehitys. Tuottavuutta mitataan ja arvioidaan useilla erilaisilla mene-
telmillä ja mittareilla. Tuottavuutta voidaan mitata suhteuttamalla tuotosmäärä eri
panoksiin, esimerkiksi työn, pääoman tai kokonaistuottavuutena. Kokonaistuot-
tavuus kuvaa tuottavuuden nousua työn ja pääoman yhteismäärään nähden.
Kokonaistuottavuuteen vaikuttavat tuotannollisen tehokkuuden muutokset, tek-
ninen kehitys ja panosten laadun muutokset sekä parannukset tuotannon
organisoinnissa. Tunnetuin ja yleisimmin tiedotusvälineissä esiin tuleva tuotta-
vuusmitta on työn tuottavuuden kehitys. Siinä kansantalouden arvonlisäyksen
tai bruttoarvon muutos suhteutetaan (tavallisesti) työtunteina ilmaistuun työ-
panoksen muutokseen. On huomattava, että työn tuottavuuden muutokseen
vaikuttavat muutokset pääoman ja välituotteiden käytössä.

Työn tuottavuutta voi parantaa periaatteessa kolmella tavalla. Ensimmäinen tapa
on investoida työntekijöiden koulutukseen, toinen on mekanisaatio eli ihmisten
korvaaminen koneilla ja laitteilla. Kolmas tapa on uuden teknologian kehittämi-
nen tai muualla jo kehitetyn teknologian omaksuminen. Taloushistoriasta tiedäm-
me, että kaksi ensimmäistä tekijää – koulutus ja mekanisaatio – selittävät
tuottavuuden kasvusta kolmanneksen. Loput eli kaksi kolmasosaa voi panna
teknologisen kehityksen tiliin. Se on siis kasvutekijöistä kaikkein tärkein. (Pohjola
2003)

Palvelutuotannon tuottavuus

Palvelutoiminnan tuottavuuden arvioimiseen liittyy monia ongelmia, jotka pää-
osin aiheutuvat tuotoksen mittaamis- ja määrittämisvaikeuksista. Palveluiden
määrää ei useinkaan ole helppoa ilmaista homogeenisina yksikköinä. Palvelui-
den laadun muutosten identifiointi on vaikeaa. Yksityisten markkinahintaisten
palvelujen tuottavuuden kehitystä laskettaessa pitäisi pystyä erottamaan laadun
muutoksesta aiheutuva hinnan muutos ko. palvelujen muita syistä aiheutuvasta
hintojen muutoksesta. Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden arvioimisessa
lisäongelmia aiheutuu siitä, ettei tuotoksen arvon laskemiseksi ole käytettävissä

Tuottavuuden mittaaminen
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markkinahintoja. Kansantalouden tilinpidossa julkisten palvelujen tuotoksen
mittaamisongelma on ratkaistu käyttämällä tuotoksen arvona julkisten palvelu-
jen kustannuksia. Siksi kansantalouden tilinpidon perusteella ei voida arvioida
julkisten palvelujen tuottavuuden kehitystä.

Julkiset palvelut koostuvat yksittäisille kotitalouksille suuntautuvista hyvinvointi-
palveluista (kuten terveys- ja sosiaalipalvelut) sekä koko yhteiskuntaa hyödyt-
tävistä kollektiivipalveluista (kuten maanpuolustus ja yleinen hallinto). Julkisissa
palveluissakin voidaan kuitenkin palvelutuotos erottaa sen tuottamiseen käyte-
tyistä tuotantopanoksista. Palvelutuotannon muutokset ajassa voidaan eriyttää
panosten määrissä tapahtuvista muutoksesta. Näiden muutosten ero mittaa
periaatteessa julkisen sektorin tuottavuutta. Tuottavuus on siten tuotosten määrä
panosyksikköjen määrää kohden ja tuottavuuden muutos puolestaan tuotannon
muutos suhteessa panosten muutokseen. Periaatteessa tuotannon volyymi-
indeksi on tällöin laskettavissa suoraan laskemalla tuotettujen palvelujen mää-
rän kehitys ja punnitsemalla nämä yhteen tuotettujen palvelujen arvolla. Samaa
metodia voidaan soveltaa myös julkisten palvelujen volyymi-indeksin lasken-
nassa.

Käytännössä palvelujen määrän mittaaminen on kuitenkin usein ongelmallista.
Ei löydy sopivia määrän mittayksiköitä. Lisäksi voi olla vaikeuksia erottaa palve-
lujen määrää ja laatua toisistaan. Julkisten organisaatioiden laskentatoimi ei
juurikaan tuota tietoa, jotka mahdollistaisivat palvelujen laadun muutosten arvioin-
tia. Kuitenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa nämä tuotannon mittausongelmat
ovat paljon vähäisempiä kuin esimerkiksi kollektiivipalveluissa. Useimmat ter-
veyspalvelut voidaan yksilöidä ja dokumentoida hyvin yksityiskohtaisestikin, jo-
ten nämä muodostavat hyvän perustan tuotannon määrän mittauksille. Tuotetut
palvelut voivat olla esimerkiksi hoitopäiviä, käyntikertoja tai suoritettuja toimen-
piteitä, kuten leikkauksia tms. Tällöin on otettava huomioon, että tuotannon
määrä on pidettävä käsitteellisesti erossa palvelusta kuluttajalle koituvasta hyö-
dystä. Kuluttajien hyötyjä ovat esimerkiksi toipuminen sairaudesta, eliniän
piteneminen ja parantunut toimintakyky. Näitä ei kuitenkaan useimmiten ole
helppo yhdistää hoitosuoritteisiin.

Yksi terveyspalveluiden tuotannon mittauksen tavoitteista voi olla se, että
halutaan selvittää tuotettujen palvelujen ja terveyden välinen riippuvuus. On
hyvin arvokasta, jos voidaan selvittää tuotettujen palvelujen volyymin vaiku-
tus terveyteen. Tämä antaa pohjaa arvioinnille erilaisten palvelujen merkityk-
sestä terveyden kehittymisen näkökulmasta. Tämä voi olla hyvä perusta koko
terveyssektorin resurssien allokaation parantamiseen. Tämä edellyttää sitä,
että terveyspalvelujen määrä on selvästi erotettu itse terveyden määrän
kehityksestä. On hyvin tunnettua, että terveyden kehitykseen vaikuttavat
terveyspalvelujen ohella puhtaus, asunto-olot, ravinto, koulutus, tupakan,
huumeiden ja alkoholin kulutus kuten myös elinympäristön terveellisyys tai
saastuminen.

Tuottavuuden mittaaminen
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Itse asiassa periaatteessa terveyden- ja vanhustenhuoltopalvelujen määrän mit-
taamiseen ei liity sen kummempaa mystiikkaa kuin muidenkaan palvelujen mää-
rän mittaamiseen. Myös yksityisen sektorin palvelujen määrän mittaaminen on
omalla tavallaan ongelmallista, ajatellaanpa vaikka rahoituspalvelujen määrää.
Ennaltaehkäisevän terveystyön määrän mittaaminen sitä vastoin on ongelmallis-
ta. Myös toimenpiteet, jotka tähtäävät esimerkiksi ennaltaehkäisevästi vanhus-
ten kuntoisuuden parantamiseen tai ylläpitoon, saattavat yhtä lailla olla vaikeasti
identifioitavissa. Kuitenkin suurelle osalle tarkasteltavana olevien sektoreiden
palveluista on ajateltavissa kohtuullisen tyydyttävät palvelujen määrän kehitystä
kuvaavat mittarit.

Tuottavuuden mittaamisen kannalta on myös tärkeää, että panostekijöitä on
mitattu mahdollisimman monipuolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tarkastella
vain työpanoksen kehitystä, vaan panosmittauksiin tulisi sisällyttää myös raken-
nukset sekä koneet, laitteet ja erilaiset välineet joita tarvitaan palvelujen tuotta-
misessa. Periaatteessa meillä on siis seuraava käsiteketju (Kuvio 2). Tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden analyysin kannalta on tärkeätä, että nämä käsitteet
pidetään erillään ja niitä pyritään myös erikseen mittamaan.

Tuottavuuden mittaaminen

Kuvio 2. Vaikutusketju panoksista hyvinvointiin

Panokset Tuotokset Vaikutus 
terveyteen 

Vaikutus 
kokonais-

hyvinvointiin 
�

Palvelujärjestelmän tehokkuus

Jos haluamme tarkastella palvelujärjestelmän toiminnan tehokkuutta on syytä
ottaa kuvaan myös palvelujärjestelmän toimivuutta kuvaavia indikaattoreita. Näi-
tä ovat palvelujen saatavuus ylipäätänsä, mistä ne ovat saatavissa sekä palve-
luihin pääsyn joustavuus esim. jonotusajat. Joitakin palveluja ei saa lainkaan
Suomesta ja silloin ne on hankittava kenties ulkomailta. Perusterveydenhuolto
on yleensä lähellä saatavissa, mutta kun kysymys on erikoissairaanhoidosta niin
palveluja saattaa olla vain yhdestä toimipisteestä saatavissa koko valtakun-
nassa.

Oheisessa kuviossa olemme tarkastelleet lähemmin palvelutuotannon määrän ja
laadun käsitteitä ja niiden yhteyksiä palvelujärjestelmän toimivuuteen (Kuvio 3).

Julkisten terveyden- ja vanhustenhuoltopalveluiden tuotoksen mittaamisessa
ongelmat liittyvät ennen muuta siihen, kuinka laadunmuutokset ja -vaihtelut
voidaan ottaa huomioon. Jotta suoritteisiin perustuvat mittarit antaisivat oikean
kuvan tuotoksen kehittymisestä, suoritteiden pitäisi olla riittävän homogeenisia
sekä sisällöltään että laadultaan. Nopean teknologisen muutoksen ja lääke-
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tieteen kehityksen oloissa näin tuskin kuitenkaan on. Voidaan esimerkiksi todeta
kuten Aulin-Ahmavaara ja Kokkinen (2001), että tähystyksellä suoritettu leikkaus
vaatii vähemmän hoitopäiviä kuin vastaava perinteinen operaatio ja on potilaan
kannalta varmasti vähintään yhtä arvokas kuin enemmän kipuja aiheuttava ja
pidempää sairaslomaa edellyttävä perinteinen leikkaus. Toki on todettava, että
erikoissairaanhoidon tuottavuus- ja tehokkuustutkimuksissa hoitopäivien sijasta
yleensä suoritemittarina on käytetty hoitopäivien sijasta hoitojaksoja. Hoito-
jaksojakin parempi erikoissairaanhoidon tuotoksen mittaustapa voi olla Linnan ja
Häkkisen (ks. luku 2.3) tutkimuksessa sovellettu episodeihin perustuva tuotos-
mitta. Episodilla tarkoitetaan potilaan koko hoitoprosessia eli kaikkia potilaan
terveysongelman ratkaisemiseksi tehtyjä vuodeosastohoitojaksoja ja niihin liitty-
viä avohoitokäyntejä, toimenpiteitä ja muita suoritteita. Tällöin hoitopäivät,
-jaksot ja -käynnit nähdään terveydenhuollon välituotteina eikä lopputuotteina.

Pitkäaikaissairaanhoidossa ja vanhusten laitoshoidossa on tuotoksen mittarina
käytetty usein hoitopäiviä. Hoitopäivät eivät kuitenkaan ole homogeenisiä ja
laitoshoidossa olevien vanhusten avun- ja hoivantarve on vuosien myötä keski-
määrin lisääntynyt, kun laitoshoitoa on pyritty yhä enemmän korvaamaan palve-
luasumisella ja kotiin annettavilla palveluilla. Onkin tärkeää, että hoitopäivien

Tuottavuuden mittaaminen

Kuvio 3. Tuotos, mittaaminen ja vaikutus
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määrän lisäksi otetaan huomioon resurssitarpeet, jotka kasvavasta vanhusten
hoivan tarpeesta aiheutuvat. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää RAVA-indek-
siä (ks. luku 3).

Suurimmat ongelmat suoriteperusteisissa tuotosmitoissa liittyvät siihen, että
laadun vaihtelu ja muutokset jäävät tällaisilla mittareilla huomioon ottamatta.
Tämä ongelma korostuu erityisesti, jos laatua pyritään parantamaan henkilöstö-
lisäysten avulla. Jos esimerkiksi vanhainkotien ja terveyskeskusten hoitohenki-
löstöä lisättäisiin niin kuin ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosi-
tuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto 2001) suositellaan, seu-
rauksena olisi mitatun tuottavuuden aleneminen, mikäli tuotosmitta perustuisi
tilastoituihin suoritteisiin kuten hoitopäiviin. Tällainen tulkinta olisi kuitenkin kovin
kyseenalainen, jos henkilöstön lisäyksillä kyettäisiin parantamaan hoidon ja
hoivan laatua.

Tuottavuustutkimuksen menetelmät

Kuten todettiin tuottavuusmitat voidaan jakaa deskriptiivisiin ja analyyttisiin.
Deskriptiivisiksi mitoiksi voidaan kutsua lukuja, jotka voidaan laskea suoraan
käytettävissä olevien tuotos- ja panostietojen avulla käyttämättä mitään formaa-
lia mallia. Jonkin tuotantoa kuvaavan mallin perusteella laskettuja tuottavuus-
mittoja voidaan kutsua analyyttisiksi (Hjalmarsson 1991). Deskriptiiviset tuotta-
vuusmitat perustuvat tavallisimmin suhdelukuihin, joissa tavalla tai toisella las-
kettu tuotosmäärä on jaettu jollain panosten käyttöä kuvaavalla mitalla.

Tuotanto- ja kustannusfunktiot

Perinteisessä analyyttisessä tuotantoteoreettisessa lähestymistavassa tuottavuus-
tarkastelut pohjautuvat yleensä tuotantofunktioon, joka kuvaa tuotantoteknolo-
gian fyysisiä ja teknisiä suhteita. Kun tuotantofunktioon liitetään jokin käyttäy-
tymishypoteesi, kuten kustannusten minimointi tai voittojen maksimointi, voidaan
tuotantofunktiotarkastelun avulla arvioida eri tekijöiden (esim. mittakaavavaiku-
tusten tai teknisen kehityksen) vaikutuksia tuottavuuteen.

Tuotanto- ja kustannusfunktiot perustuvat ajatteluun, jonka mukaan soveltuvilla
matemaattisilla funktioilla kuvataan tuotannon ja panostekijöiden määrien tai
niiden kustannusten välillä vallitsevaa riippuvuutta. Tuotantofunktio ilmaisee eri
panosmäärillä ja teknologian tasolla saavutettavan maksimaalisen (käytännön
sovellutuksissa usein keskimääräisen) tuotannon määrän. Kustannusfunktion
avulla pyritään mallintamaan panoshintojen ja tuotosmäärien yhteys kokonais-
kustannuksiin.

Kustannusfunktio liittyy läheisesti tuotantofunktioon. Kummatkin funktiot sisältä-
vät saman informaation tuotantotekniikasta. Kustannusfunktiot ovat käyttö-
kelpoisia ja usein tuotantofunktioita yksinkertaisempia soveltaa julkisten palvelu-
ja tuottavien yksiköiden tuottavuusanalyyseihin. Niiden estimoinnissa tarvittavat
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tiedot ovat usein helpoimmin saatavissa. Samoin niiden avulla voidaan luonte-
vasti käsitellä useita eri palveluja.

Kustannusfunktioiden avulla voidaan myös arvioida erilaisten kustannuksiin vai-
kuttavien tekijöiden merkitystä. Jos esimerkiksi palvelujen käyttäjät koostuvat
vaativuudeltaan erilaisista asiakkaista, voidaan tätä kuvaavia muuttujia ottaa
selitettäväksi tekijäksi kustannusfunktioon. Esimerkiksi vanhainkotien kustan-
nusfunktioanalyysissä selitettävinä muuttujina on käytetty eri hoitoisuusluokkiin
kuuluvien vanhuksien osuuksia kaikista potilaista (Luoma ym. 1991, Darton –
Knapp 1982).

Kustannusfunktiomenetelmää on maailmalla sovellettu laajalti julkisen palvelu-
sektorin tuottavuus- ja kustannustarkasteluissa. Esimerkiksi sairaaloiden ja van-
hainkotien hoitopäiväkustannusten eroja on usein pyritty selittämään kustannus-
funktioiden avulla (ks. esim. Granneman et al. 1986, Darton – Knapp 1982).
Suomessa kustannusfunktioanalyysia on käytetty julkisen palvelutuotannon
tarkasteluissa vain muutamassa tapauksessa.

Viime vuosina tuotannollisen tehokkuuden arvioinnissa ovat yleistyneet etäi-
syysfunktioihin perustuvat sovellukset. Tuotantoetäisyysfunktio mittaa tuotannon
tehokkuutta vertaamalla havaittua tuotantoa suurimpaan mahdolliseen tuotan-
toon annetulla panosjoukolla. Panosetäisyysfunktio taas mittaa tuotantopanos-
ten käytön tehokkuutta vertaamalla havaittua panosvektoria pienimpään mah-
dolliseen panosvektoriin, jolla annettu tuotos voidaan tuottaa. Etäisyys-
funktioihin perustuvien analyysien etuna on se, että niiden avulla voidaan iden-
tifioida tehokkaan tuotannon rintama ja arvioida eri tuotantoyksiköiden tehok-
kuutta suhteessa tähän rintamaan. Useimmat empiiriset etäisyysfunktioiden
sovellukset ovat perustuneet data envelopment -analyysiin (ks. alla) tai muihin
deterministisiin lineaarisiin ohjelmointiratkaisuihin. Viime vuosina ovat kuitenkin
yleistyneet myös etäisyysfunktioiden tilastolliset, ekonometriset sovellukset. Lin-
na (1999) on arvioinut suomalaisten sairaaloiden tuotannollista kustannustehok-
kuutta käyttäen etäisyysfunktioihin perustuvia ekonometrisiä menetelmiä.

Indeksiteoriaan perustuvat menetelmät

Tuottavuuden muutosta arvioitaessa käytetään lähes poikkeuksetta indeksejä,
koska monien tuotosten ja panosten tapauksessa tuotosten ja panosten yhteis-
määriä ei voida ilmaista fyysisinä mittoina. Tuottavuuden mittaamisessa indeksi-
teorian avulla pyritään löytämään sopivat indeksit, joiden avulla tuotos- ja panos-
määrän muutokset voidaan arvioida.

Indeksiteoriassa voidaan erottaa kaksi pääsuuntausta: deskriptiivinen ja taloudelli-
nen indeksiteoria. Deskriptiivisen indeksiteorian perusteella laadittujen indeksikaa-
vojen taustalla ei ole taloudellista mallia. Siinä edellytetään vain, että indeksikaavat
täyttävät eräitä ”terveen järjen” mukaisia perusväittämä. Yleisesti käytössä olevat
hinta- ja volyymi-indeksit perustuvat deskriptiiviseen indeksiteoriaan.
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Toisen päälähestymistavan, ns. taloudellisen indeksiteorian, avulla voidaan joh-
taa indeksikaavoja, joiden taustalla ovat talousteoriasta johdetut hintoja ja mää-
riä toisiinsa sitovat lainalaisuudet. Taloudellisen indeksiteorian pohjalta johdet-
tujen indeksien taustaolettamuksena on tavallisesti minimikustannusperiaate.
Oletetaan tuottajien käyttävän sellaisia panosyhdistelmiä, että kustannukset
minimoituvat. Tämä olettamus voidaan asettaa julkisessa hallinnossa ja palvelu-
tuotannossa kyseenalaiseksi. Indeksiteoriasta lisää esimerkiksi teoksissa Caves
ym. (1982), Diewert (1976), Diewert (1992), Hjalmarsson (1991), Lehtoranta ym.
(1999).

Malmquist-indeksi

Käyttökelpoinen vaihtoehto, kun ei haluta lähteä minimikustannusolettamuk-
sesta, on Malmqvistin tuottavuusindeksi, joka on etäisyysfunktioihin perustuva
ei-parametrinen menetelmä (ks. tarkemmin esim. Luoma 2000, Räty ym. 2002).
Tämä indeksi voidaan laskea pelkästään tuotos- ja panosmäärätietojen avulla.
Hinta- ja kustannustietoja ei tarvita. Malmquist-indeksi onkin viime vuosina tullut
suosituksi menetelmäksi pyrittäessä arvioimaan julkisen palvelutuotannon tuot-
tavuuskehitystä (ks. Hjerppe – Luoma 1997).

Malmquist-indeksin etuna on, että sen käyttö ei edellytä hintainformaatiota eikä
painojen määrittämistä. Toinen etu on, että Malmquist-indeksin avulla arvioitu
tuottavuuden muutos voidaan jakaa kahteen komponenttiin, teknisen tehokkuu-
den muutokseen ja teknologian muutokseen. Tässä teknologinen muutos on
ymmärrettävä laajasti. Siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi palvelujen tuottamista
koskevat normit ja johtamiskäytännöt, ei pelkästään koneiden kehittyminen.
Malmquist-indeksin käytännön sovelluksissa teknologisen muutoksen termiä
käytetään kuvaamaan sitä, kuinka havaintojoukon parhaiden yksiköiden tuotta-
vuus on muuttunut. Teknisen tehokkuuden muutoksen mittana taas pidetään
sitä, kuinka eri yksiköiden tehokkuus suhteessa kunkin ajankohdan parhai-
den yksiköiden muodostamaan tehokkuusrintamaan on muuttunut. Suomessa
Malmquist-indeksiä on käytetty monien kunnallisten palvelualojen tuottavuus-
kehityksen selvittämiseen. Sen avulla on tutkittu vanhainkotien (Luoma ym.
1996a), terveyskeskusten (Luoma – Järviö 2000) ja sairaaloiden (Linna 1999)
tuotannollisen tehokkuuden muutoksia.

Data envelopment -analyysi

Julkisen sektorin tehokkuuden arvioinnissa koetaan usein ongelmaksi se, että
julkisen sektorin organisaatioilla on useita eri tavoitteita ja että ne tuottavat
monia erilaisia palveluja ja suoritteita. Julkisen sektorin organisaation tuotoksen
yhteismäärän laskemiseen ei useinkaan ole olemassa hintoja, joita voitaisiin
käyttää eri tuotosten arvostusperusteina.

Data envelopment -analyysi (DEA) on viimeisten parinkymmenen vuoden aika-
na yleistynyt julkisen sektorin organisaatioiden tehokkuusvertailuissa pääasias-
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sa sen vuoksi, että menetelmä soveltuu hyvin juuri tilanteisiin, joissa tuotosten
(tai panosten) yhteenlaskeminen on hankalaa tuotosten ja niitä kuvaavien mitta-
reiden moninaisuuden vuoksi. Perinteiset tuottavuuden arviointimenetelmät, esi-
merkiksi erilaiset indekseihin tai tuotantofunktioihin perustuvat menetelmät,
edellyttävät sellaisten painojen määrittämistä, joilla erilaiset tuotokset voidaan
laskea yhteen, tai oletusta käytetystä tuotantoteknologiasta. DEA:n käyttö ei
vaadi oletusta tietyn tyyppisestä tuotantofunktiosta, ainoastaan sen, että panos-
ten ja tuotosten välillä vallitsee riippuvuussuhde. DEA:a sanotaankin tällä perus-
teella usein ei-parametriseksi menetelmäksi. DEA ei myöskään edellytä, että eri
tuotoksille (tai panoksille) on olemassa yhteiset arvostusperusteet, joiden poh-
jalta voidaan konstruoida tuotosten suhteellista tärkeyttä kuvaavat painokertoi-
met. Edellä mainittujen syiden takia DEA on usein varteenotettava vaihtoehto
arvioitaessa julkisten organisaatioiden tuotannollista tehokkuutta.

DEA:n käyttö tehokkuuden arvioinnissa yleistyi 1980-luvulla nopeasti sen jäl-
keen, kun Charnes, Cooper ja Rhodes (1978) osoittivat, kuinka Farrellin (1957)
esittämät tuotannollisen tehokkuuden mittarit voitiin laskea lineaarista ohjel-
mointia soveltaen. Suomessa ensimmäiset DEA-sovellukset esitettiin 1990-
luvun alussa (Luoma – Järviö 1992, Kirjavainen – Loikkanen 1993).

DEA:n avulla verrataan organisatorisia yksikköjä, jotka tuottavat samantyyppisiä
suoritteita (tuotoksia) samantyyppisillä resurssipanoksilla. DEA:n perusidea on
ensinnäkin etsiä havaintojoukosta ne yksiköt, jotka muodostavat tehokkuusrinta-
man. DEA:n mukaan tuotantoyksikkö on tehokas, mikäli ei ole toista yksikköä tai
yksiköiden yhdistelmää, joka voi tuottaa enemmän jotain tuotosta tuottamatta
vähemmän mitään muuta tuotosta samoilla tai vähemmillä panoksilla. Mikäli
näin ei ole, yksikkö on ainakin jossain määrin tehoton. Panosten käytön näkö-
kulmasta tarkasteltuna yksikkö ei toimi tehokkaasti, mikäli on mahdollista vähen-
tää jonkin panoksen käyttöä samalla lisäämättä toista panosta ja vähentämättä
yhtäkään tuotosta.

DEA:n avulla tehokkuusrintama voidaan muodostaa joustavasti. DEA edellyttää
ainoastaan, että tehokkaiden panostuotosyhdistelmien joukko on konveksi, toi-
sin sanoen kahden tehokkaan panostuotosyhdistelmän lineaarinen kombinaatio
(painotettu keskiarvo) on osa tehokkuusrintamaa. Tehokkuusrintaman muodos-
tamisessa lähtökohtana ovat havaitut resurssienkäytön ja tuotettujen suorittei-
den yhdistelmät. DEA laskee kullekin yksikölle tehokkuusluvun, joka riippuu
siitä, kuinka kaukana se suhteellisesti ottaen on tehokkuusrintamasta. Kunkin
yksikön vertailukohta DEA:ssa muodostuu tehokkaista yksiköistä, joilla on sa-
mankaltainen panos-tuotos-rakenne kuin arvioitavalla yksiköllä.

Jos tuotannossa vallitsevat vakioskaalatuotot eli mittakaavaetuja tai -haittoja ei
ole, voidaan kahden tuotoksen ja yhden panoksen tapauksessa DEA:n ideaa
havainnollistaa kuvion 4 avulla. Oletetaan konkreettisuuden vuoksi, että kuvion
pisteet kuvaavat terveyskeskuksia, jotka tuottavat hoitopäiviä ja avohoitokäynte-
jä. Edelleen oletetaan, että panoksia voidaan mitata käyttömenoilla. Hoitopäivät
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ja avohoitokäynnit jaetaan käyttömenoilla. Pystyakselilla kuvataan avohoito-
käyntejä, jotka eri terveyskeskukset tuottaisivat yhtä suurilla käyttömenoilla, ja
vaaka-akselilla vastaavasti laskettuja hoitopäiviä. Pisteet A–F kuvaavat eri ter-
veyskeskusten tuottamia avohoitokäynti- ja hoitopäivämääriä, kun panosmäärä-
erot on eliminoitu.

Kuvio 4. Tehokkuuslukujen määräytyminen, kun tuotoksia on kaksi ja panoksia
yksi

Tehokkuusrintama saadaan yhdistämällä origosta kauimpana olevat pisteet.
Kuvion tapauksessa se kulkee pisteiden A, B, C ja D kautta. Näiden pisteiden
kuvaamien yksiköiden tehokkuusluku on yksi. Muiden yksiköiden tehokkuusluku
saadaan jakamalla yksikön tuottama tuotosmäärä tuotosmäärällä, jonka se tuot-
taisi, jos se olisi yhtä tehokas kuin tehokkuusrintamalla olevat yksiköt. Yksikön E
tehokkuusluku on etäisyyden OE suhde etäisyyteen OE*. Yksikölle F se on
vastaavasti OF/OF*.

Kuvion 4 havainnollistamassa tapauksessa tehokkuusluku lasketaan tosiasialli-
sen tuotoksen ja maksimituotoksen välisenä suhteena, kun panosmäärä pide-
tään annettuna. Vakioskaalatuottojen tapauksessa päästään samaan tehok-
kuuslukuun, kun suhteutetaan minimipanosmäärä tosiasialliseen panosmää-
rään olettaen tuotosmäärää kiinnitetyksi. Näin tehokkuusluvun voi katsoa kuvaa-
van yksikön panosmäärän säästämismahdollisuuksia.
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Vakioskaalatuotto-oletuksen sijasta voidaan käyttää oletusta muuttuvista skaa-
latuotoista. Silloin kunkin yksikön tehokkuusrintama muodostuu ainoastaan sel-
laisista yksiköistä, jotka ovat kooltaan likimain tarkasteltavan yksikön suuruisia
(ks. esim. Räty ym. 2002).

Matemaattisesti kohdeyksikön tehokkuusluku saadaan ratkaisemalla kullekin
yksikölle optimaaliset tuotos- ja panospainot sekä tehokkuus. Painot ovat mallis-
sa tuntemattomia. Malli valitsee tarkasteltavalle yksikölle mahdollisimman edulli-
set painot. Tästä seuraa, että yksikkö, joka on ylivoimainen suhteessa muihin
tuotantoyksiköihin vain yhdenkin tuotos-panos-suhteen osalta, on tehokas. Se
saa tehokkuusluvukseen ykkösen. Mikäli lukua tarkastellaan panosten säästä-
mismahdollisuuksien näkökulmasta, niin esim. tehokkuusluku 0,85 tarkoittaa
tällöin sitä, että yksikön pitäisi kyetä vähentämään panosten käyttöä 15 prosent-
tia säilyttäen tuotosmäärän ennallaan.

DEA ei poista tuottavuus- ja tehokkuustutkimusten perusongelmaa, tuotosten
määrittämistä ja mittaamista, mutta helpottaa sitä olennaisesti. Yleisimmin pa-
noskäytön mittoina on tutkimuksissa käytetty mm. kokonaismenoja ja/tai eritel-
tyjä menoja, henkilökuntamääriä ja työtunteja. Joskus panoksiin sisällytetään
muuttujia, jotka kuvaavat tuotanto-olosuhteiden vaikeutta. Tuotosmittareina ovat
tyypillisesti palvelutoiminnan suoritemääriä kuvaavat muuttujat. Terveydenhuol-
lossa tuotosta on mitattu erilaisten käyntien, hoitojaksojen ja hoitopäivien mää-
rillä.

DEA:a sovellettaessa voidaan muuttujiksi valita paitsi välittömästi toiminnan
tuloksiin vaikuttavia tekijöitä, myös toimintaan välillisesti vaikuttavia ympäristö-
tekijöitä. Terveydenhuollon tuottavuusvertailuissa toimintaan välillisesti vaikutta-
vina tekijöinä on käytetty esimerkiksi väestön määrää ja ikärakennetta. Myös
toiminnan laadun mukaan ottaminen DEA-tuottavuustarkasteluun on mahdollis-
ta edellyttäen, että laatua voidaan kuvata kvantitatiivisen muuttujan avulla.

DEA:n tulosten luotettavuuteen vaikuttaa panos- ja tuotosmuuttujien lukumäärä:
jos muuttujien määrä suhteessa tutkittavien yksiköiden määrään kasvaa, kärsii
DEA:n kyky erotella tehokkaat yksiköt tehottomista. Muuttujien määrän kasvaes-
sa, esimerkiksi muuttujia disaggregoimalla, DEA-tehokkuuslukujen arvot kohoa-
vat ja tehokkaiden yksiköiden määrä lisääntyy. Tyypillisesti DEA:ssa käytettyjen
muuttujien lukumäärä on vaihdellut 5–10.

DEA-menetelmään sisältyvästä tutkimusyksikkökohtaisesta muuttujien painotta-
misesta seuraa, että kukin tutkimusyksikkö saa parhaan mahdollisen tehokkuus-
luvun. Tehottomiksi luokiteltujen yksiköiden tehottomuutta voidaan siten pitää
tehottomuuden minimiarviona. Sen sijaan tehokkaiksi luokiteltujen yksiköiden
tehokkuus on varmistettava jatkoanalyysein, sillä yksikön DEA-tehokkuus voi
perustua vain yhden tuotoksen tehokkaaseen tuotantoon eikä koko toiminnan
tehokkuuteen. Ongelmaa voidaan kuitenkin vähentää asettamalla rajoituksia
yksikkökohtaisille tuotospainoille (Luoma ym. 1996b).
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DEA-tehokkuusluvun arvo määräytyy sen perusteella, kuinka kaukana yksikkö
sijaitsee tehokkaiden yksiköiden muodostamasta tehokkuusrintamasta. DEA
määrittää tehottomille yksiköille sellaiset tehokkaat yksiköt, jotka vastaavat tuo-
tos- ja panosrakenteeltaan mahdollisimman hyvin tehotonta yksikköä. Näiden
yksiköiden avulla voidaan päätellä paljonko tehottoman yksikön pitäisi lisätä eri
tuotoksia annetuilla panoksilla (tai vähentää panoksia säilyttäen tuotosmäärä),
jotta se tulisi tehokkaaksi. Mikäli tehokkuusluvukseen yksi saava yksikkö ei ole
minkään tehottoman yksikön tehokkuusrintamalla, on se panos- tai tuotosraken-
teeltaan niin muista poikkeava, ettei sen tehokkuutta voida luotettavasti arvioida.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on julkaistu useita tutkimuksia, joissa
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien tehokkuutta on verrattu käyt-
täen menetelmänä data envelopment -analyysia (Luoma – Järviö 1992, 1994,
Luoma ym. 1996a, Linna – Häkkinen 1995, 1998, Räty ym. 2002, Björkgren
2002).

Lopuksi

Julkisten palvelujen tuottavuuskehitys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka hy-
vin voidaan turvata kansalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut ilman kohtuuton-
ta verorasitusta. Terveyden- ja vanhustenhuollossa tuottavuuteen ja tehok-
kuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota väestön ikääntymisen lisätessä huo-
mattavasti näiden palvelujen kysyntää (ks. esim. Luoma ym. 2003). Terveyden-
ja vanhustenhuollossa tuottavuuden arvioiminen ei kuitenkaan ole yksinkertai-
nen tehtävä. Suurimmat ongelmat liittyvät tuotoksen määrittämiseen ja siihen,
kuinka tuottavuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon laadun muutokset.
Nämä ongelmat eivät niinkään ole menetelmällisiä vaan johtuvat pikemminkin
käytettävissä olevien tilasto- ja rekisteriaineistojen puutteista. Viime vuosina on
kuitenkin kyetty sekä terveyden- että vanhustenhuollon tuotosta mittaamaan
aiempaa yksityiskohtaisemmin ja näin tuottamaan entistä luotettavampia arvioi-
ta näiden palvelujen tuottavuuskehityksestä (ks. esim. luvut 2.3 ja 3.2).

Julkisten palvelujen tuottavuuskehityksen arviointiin on nykyään käytettävissä
monenlaisia menetelmiä, ja niitä on Suomessakin sovellettu käyttäen erilaisia
tilasto- ja rekisteriaineistoja. Eri tuottavuustutkimusten tulosten vertailussa ja
tulkinnassa on aina pidettävä mielessä käytettävien menetelmien ja aineisto-
jen rajoitukset. On kysyttävä, millä ehdoilla ja oletuksilla tuottavuuden kehitys-
tä kuvaavat tunnusluvut antavat riittävän luotettavan kuvan tuottavuuskehi-
tyksestä.
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4.3 Julkisyhteisöjen tuotoksen mittaamisuudistus
(Olli Seppänen)

Bruttokansantuotteen (BKT) volyymin laskentamenetelmiä ollaan uudistamassa
ja harmonisoimassa EU-maissa. BKT:n volyymi on tärkeä tekijä EU:n vakaus- ja
kasvusopimuksen seurannassa, minkä vuoksi BKT:n volyymia on mitattava
yhdenmukaisin menetelmin. Vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan julkisyhtei-
söjen yli 3 %:n alijäämä suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen on
sallittu vain, jos reaalinen bruttokansantuote laskee edelliseen vuoteen verrattu-
na vähintään 2 %.

EU:n komissio on hiljattain tehnyt päätöksiä kansantalouden tilinpidon hinta- ja
volyymimenetelmien harmonisointitavoista ja Eurostatissa on koottu hinta- ja
volyymikäsikirja ohjeeksi uusista menetelmistä. Päätökset ja käsikirjan menetel-
mäohjeet merkitsevät mm. kaksoisdeflatoinnin, vaihtuvan perusvuoden ja nk.
ketjuindeksien käyttöönottoa kansantalouden tilinpidon kiinteähintaisissa laskel-
missa. Uudistettujen hinta- ja volyymimenetelmien käyttöönotolle on määritelty
siirtymäaikoja. Komission päätöksen mukaan uudet hinta- ja volyymimenetelmät
tulee ottaa käyttöön viimeistään vuonna 2006.

Julkisyhteisöjen hinta- ja volyymimenetelmät

Perinteisesti kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen5 kiinteähintainen koko-
naistuotos on laskettu deflatoitujen6 kustannusten (palkansaajakorvausten, pois-
toja vastaavan kiinteän pääoman kulumisen ja välituotteiksi ostettujen tavaroi-
den ja palvelujen) summana. Tarjotut palvelut eli kokonaistuotos jaetaan eri
tuotoslajeihin: markkinatuotokseen eli markkinahintaan myytyihin palveluihin,
omaan loppukäyttöön tuotettuun tuotokseen ja muuhun markkinattomaan tuotok-
seen. Muu markkinaton tuotos saadaan, kun kaksi muuta tuotoslajia vähenne-
tään kokonaistuotoksesta. Muu markkinaton tuotos kuvaa käyttäjille ilmaisten tai
nimellistä maksua vastaan tarjottujen palvelujen arvoa7.

Tätä edellä kuvattua julkisyhteisöjen palvelujen tuotoksen volyymin laskenta-
menetelmää on käytetty siksi, että vain pieni osa tuotoksesta myydään hyödyke-
markkinoilla markkinahintaan. Markkinahintojen puuttuessa tuotoksen volyymi
on jouduttu laskemaan jollain muulla menetelmällä kuin tuotteiden hinnan muu-
tos eliminoimalla, mitä tapaa markkinoilla myytävien tuotteiden deflatoinnissa

5 Julkisyhteisöihin kansantalouden tilipidossa kuuluvat kuntayhteisöt (kunnat ja kunta-
yhtymät), valtio ja pakollisen sosiaalivakuuttamisen yksiköt. Julkisyhteisöjen omista-
mat yhtiöt ja liikelaitokset eivät kuulu julkisyhteisöihin vaan yrityksiin.

6 Deflatoinnilla tarkoitetaan hintojen muutoksen vaikutuksen puhdistamista käypä-
hintaisista eli kuluvan vuoden rahassa mitatuista tiedoista.

7 Maksujen osuutta muusta markkinattomasta tuotoksesta kuvaa kansantalouden tilin-
pidossa termi markkinattomien tuotteiden myynnit.
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yleensä käytetään. Käytetty laskentamenetelmä ei ole mahdollistanut mielekäs-
tä julkisyhteisöjen palvelujen tuottavuuden muutoksen mittaamista. Kun julkis-
yhteisöjen kiinteähintaiset tiedot lasketaan edellä kuvattuun tapaan kustannus-
erät deflatoiden, kokonaistuottavuuden muutos on määritelmällisesti nolla.

Hinta- ja volyymimenetelmien uudistaminen kansantalouden tilinpidossa merkit-
see myös julkisyhteisöjen tarjoamien palvelujen edellä kuvatun deflatointimene-
telmän osittaista muuttamista. EU:n komission päätöksessä ja hinta- ja volyymi-
käsikirjassa määrätään, että julkisyhteisöjen yksilöllisissä palveluissa markki-
nattomien palvelujen volyymin mittaamisessa tulee käyttää volyymi-indikaat-
toreita perinteisen kustannusten deflatoinnin sijasta. Laskentamenetelmässä
volyymi-indikaattoreina käytetään tuotettujen palvelujen määrien muutoksia, joi-
den oletetaan kuvaavan tuotettujen palvelujen volyymin muutosta.

Yksilölliset ja kollektiiviset palvelut

Julkisyhteisöjen palvelut jaetaan yksilöllisiin palveluihin ja kollektiivipalveluihin.
Tämä jako on tärkeä, koska se vaikuttaa tulevaan kiinteähintaisen tuotoksen
laskentamenetelmään. Julkisyhteisöjen toimialoista yksilöllisiin palveluihin kuu-
luvat työeläkevakuutus, muu pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus-, terveyden-
huolto-, eläinlääkintä- ja sosiaalipalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoi-
minta. Julkisyhteisöjen muiden toimialojen tuotanto, esim. julkinen hallinto ja
maanpuolustus, kuuluvat kollektiivipalveluihin.

Vuodesta 2006 lähtien julkisyhteisöjen yksilöllisten palvelujen volyymin kehitys
tulee määrittää tuotoksen volyymikehitystä kuvaavien volyymi-indikaattoreiden
avulla eli mittaamalla tuotos suoraan. Näin kyetään laskemaan myös näiden
palvelujen tuottavuuskehitys. Tarkkaan ottaen tuotosindikaattori määritellään sil-
le osalle tuotosta, jota ei käytetä omaan loppukäyttöön tai jota ei myydä asiak-
kaille markkinahintaan eli muulle markkinattomalle tuotokselle. Omaan
loppukäyttöön tuotetut tuotteet ja asiakkaille markkinahintaan myydyt tuotteet
deflatoidaan erillisillä hintaindekseillä. Kollektiivipalvelujen kiinteähintaisten tie-
tojen laskentamenetelmä pysyy ennallaan eli näiden palvelujen kiinteähintainen
tuotos lasketaan edelleen kiinteähintaisten kustannusten summana.

Vaikka julkisyhteisöjen kiinteähintaisten tietojen laskentamenetelmää ollaan
muuttamassa yksilöllisten palvelujen osalta, käypähintaisten eli kuluvan vuoden
rahassa mitattujen tietojen laskentamenetelmä pysyy ennallaan sekä yksilölli-
sissä että kollektiivipalveluissa. Tuotos lasketaan siis edelleen kustannusten
summana.

Kiinteähintainen laskenta käytännössä

Volyymi-indikaattoreita käytetään siis muun markkinattoman tuotoksen kiinteä-
hintaistamiseen. Käytännössä edellisen vuoden käypähintainen muu markki-
naton tuotos kerrotaan volyymi-indikaattorin kuvaamalla volyymin muutoksella.
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Muut tuotoksen alaerät eli markkinatuotos ja tuotos omaan loppukäyttöön
deflatoidaan erikseen. Kun tuotoksen kaikki alaerät lasketaan yhteen saadaan
kiinteähintainen kokonaistuotos. Tämän ja välituotekäytön erotuksena saadaan
bruttoarvonlisäys, josta poistoja vastaavan kiinteän pääoman kulumisen vähen-
nyksen jälkeen jää residuaaliksi nettoarvonlisäys. Näin ollen kiinteähintaisen
tuotantotilin laskentatapa on lähellä esim. yrityssektorin yksiköiden tuotoksen
laskentaa.

Jokaiselle yksilöllisten palvelujen toimialan muulle markkinattomalle tuotokselle
tarvitaan oma sen volyymiä kuvaava indikaattori tai omat indikaattorit toimialan
muun markkinattoman tuotoksen volyymin muutoksen kuvaamiseksi. Tuotok-
sista pyritään muodostamaan suoriteryhmiä siten, että keskenään samanlaiset
palvelut muodostavat oman suoriteryhmän ja erilaiset tuotokset ovat eri suorite-
ryhmissä. Tämän kaltaisella luokittelulla voidaan tuotosten rakenteellisia muu-
toksia huomioida tuotoksen volyymin muutoksena.

Yleensä toimialan muun markkinattoman tuotoksen volyymin mittaamiseen tar-
vitaan useita volyymi-indikaattoreita. Esimerkiksi koulutuspalvelujen volyymin
mittaamiseksi tarvitaan erillinen indikaattori vähintään perusopetukselle, lukio-
koulutukselle, ammatilliselle opetukselle, ammattikorkeakouluopetukselle ja yli-
opistoille. Niin ikään erikoissairaanhoitopalvelujen volyymin muutoksen määrit-
tämiseen tarvitaan erillisiä määrätietoja erilaisista hoitojaksoista tai hoitoepi-
sodeista. Hinta- ja volyymikäsikirjan ohjeita tuotoksen volyymin määrittämiseksi
kuvaillaan myöhemmin tässä luvussa.

Jos toimialan muun markkinattoman tuotoksen volyymin muutoksen kuvaami-
seen tarvitaan useampi kuin yksi volyymi-indikaattori, toimialan erilaiset tuotok-
set täytyy vielä painottaa keskenään. Koska muilla markkinattomilla tuotoksilla ei
ole markkinahintoja, Eurostatin hinta- ja volyymikäsikirja ohjaa käyttämään
tuotosten kustannusosuuksia erilaisten tuotosten volyymimuutosten painottami-
sessa. Kansantalouden tilinpidossa kustannusosuuksien käyttäminen painotta-
misessa on looginen tapa painottaa erilaisia palveluja, koska palvelujen arvo
käyvin hinnoin määritellään siinä kustannusten avulla.

Hinta- ja volyymikäsikirjan ohjeita muun markkinattoman tuotoksen
mittaamiseksi

Hinta- ja volyymikäsikirjassa on ohjeita julkisyhteisöjen yksilöllisten palvelujen
muun markkinattoman tuotoksen volyymin mittaamiseksi sekä yleisellä tasolla
että tarkemmalla tasolla tuotteittain. Julkisyhteisöjen osalta tärkeimpien palvelu-
jen, esim. terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen, hinta- ja volyymimenetelmiä
on valmisteltu työryhmissä. Seuraavaksi käydään läpi käsikirjan yleisen tason
menetelmäohjeita, jonka jälkeen tarkastellaan yksilöllisten palvelujen tulevia
menetelmiä tuotteittain.
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Yleisiä ohjeita8

Hinta- ja volyymikäsikirjan mukaan muun markkinattoman tuotoksen volyymi-
indikaattoreiden pitää täyttää seuraavat ehdot:
– niiden pitää kattaa kaikki ulkopuolisille tuotetut tuotteet
– kukin tuotos pitää painottaa perusvuoden kustannuksilla
– tuotokset pitää määrittää mahdollisimman hienojakoisella jaolla homogee-

nisiin tuoteryhmiin
– niiden pitää huomioida laadun muutokset.

Käsikirjassa käytettävät hinta- ja volyymimenetelmät luokitellaan kolmeen ryh-
mään: A-, B- ja C-menetelmiin (suositeltava/vaihtoehtoinen/hylättävä). Yleisesti
ottaen, jos markkinattomien palvelujen tuotoksen volyymi-indikaattori täyttää
edellä mainitut neljä kriteeriä, menetelmä luokitellaan A-menetelmäksi. Jos edel-
lä mainitut neljä kriteeriä eivät aivan täyty, on menetelmä B-menetelmä. Tällai-
nen tilanne on esim. silloin, kun tuotejakoa voidaan parantaa tai jos laadun
muutoksia ei kyetä kokonaisuudessaan ottamaan huomioon. Jos tuotosindi-
kaattori ei mittaa todellisuudessa tuotosta vaan esim. panoksia tai aktiviteettia,
on menetelmä C-menetelmä.

Yksilöllisissä palveluissa käytetään edellä mainittua luokittelua hyväksyttävistä
ja hylättävistä menetelmistä. Kiinteähintaisen tuotoksen mittaamista volyymi-
indikaattoreilla pidetään parhaimpana vaihtoehtona myös kollektiivipalveluille.
Kuitenkin myös kustannusten deflatointi siten, että kukin kustannuslaji defla-
toidaan erikseen ottaen huomioon niissä tapahtuvat laadun muutokset, hyväksy-
tään vaihtoehtoiseksi menetelmäksi (B-menetelmäksi).

Suomessa volyymi-indikaattorit pyritään ottamaan käyttöön julkisyhteisöjen
yksilöllisissä palveluissa. Kollektiivipalveluissa jatketaan kustannusten deflatoin-
tia. Kollektiivipalveluiden kattavaan tuotoksen mittaamiseen ei ole toistaiseksi
Suomessa mahdollisuuksia. Suomi on myös jättänyt varauman EU:lle yksilöllis-
ten palveluiden volyymi-indikaattoreiden käyttöönotosta. Tämä tarkoittaa sitä,
että uutta menetelmää ei oteta käyttöön, jos volyymi-indikaattorit eivät ole laa-
dultaan riittävän hyviä käytettäväksi kansantalouden tilinpidossa.

Laadun muutokset

Tuotteiden laadun muutoksia on kokonaisuudessaan vaikea huomioida tuotok-
sen volyymi-indikaattoreissa. Käytännössä osa laadun muutoksista on huomioi-
tavissa tiheällä tuotosryhmittelyllä, jossa tuotokset on ryhmitelty siten, että sa-
manlaiset tuotokset luokitellaan saamaan ryhmään. Tällöin tuotosten rakenne-
muutosten aiheuttamat laadun muutokset saadaan huomioitua tarjottujen tuot-

8 Luvussa referoidaan hinta- ja volyymikäsikirjan lukua 3.1.2 (Eurostat 2001, ss.
31–35).
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teiden volyymin muutokseksi. Tällaisia rakenteellisia muutoksia ovat esim. eri-
koissairaanhoidon hoitoepisodeissa tapahtuvat rakennemuutokset erilaisten
hoitojen välillä. Mitä homogeenisempia tuoteryhmät ovat ja mitä vähemmän
kunkin tuoteryhmän sisällä tarjotun palvelun laatu muuttuu, sitä paremmin palve-
lujen laadun muutokset kyetään mittaamaan volyymin muutoksina.

Tuoteryhmien sisäistä laadun muutosta on sen sijaan huomattavasti vaikeam-
paa huomioida tuotoksen volyymin muutoksena. Tuoteryhmän sisäistä laadun
muutosta on esimerkiksi jonkin erikoissairaanhoidon hoitoepisodin laadun muut-
tuminen paremmaksi tai huonommaksi. Tuotteiden laadun muutosten huo-
mioimiseksi tulisi löytää objektiivista arviointia kustakin tuotteesta. Tämä voi
kuitenkin olla hyvin vaikeaa. Vaikka arvioinnin perusteella voitaisiinkin löytää
laatueroja tuoteryhmän sisältä, erojen määrittäminen määrälliseksi mitaksi voi
osoittautua vaikeaksi. Palvelujen vaikutusten tarkastelu on yksi vaihtoehto laa-
dun muutosten arviointiin. Vaikuttavuuden muutokset kielivät muuttuneesta pal-
velujen laadusta, mutta vaikuttavuuteen voivat vaikuttaa myös monet itse
tarjotusta palvelusta riippumattomat tekijät, mikä vaikeuttaa vaikuttavuusmitta-
reiden käyttöä laatumuutosten arvioinnissa.

Volyymi-indikaattorit tuotteittain 9

Kuntien, kuntayhtymien ja valtion eri yksilöllisten palvelujen lisäksi lakisääteinen
työeläkevakuuttaminen ja muu pakollinen sosiaalivakuuttaminen kuuluvat julkis-
yhteisöjen yksilöllisiin palveluihin. Työeläkevakuuttamiseen kuuluvat mm. laki-
sääteiseen eli pakolliseen eläkevakuutukseen erikoistuneet yhtiöt, eläkekassat
ja -säätiöt. Muun pakollisen sosiaalivakuuttamisen yksiköihin kuuluvat mm. Kela,
työttömyyskassat, sairauskassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat. Eurostatin
hinta- ja volyymikäsikirjan mukaan sosiaalivakuutuksen tuotoksen volyymia voisi
mitata esim. eläkkeitä saavien henkilöiden lukumäärällä.

Hinta- ja volyymikäsikirjassa todetaan koulutuksen tuotoksen olevan oppilaiden
saama opetuksen määrä eri koulutusasteittain laadun muutokset huomioiden.
Koulutusasteet tulee jakaa vähintään seuraavalla tarkkuudella: esiopetus, ala-
asteopetus, yläasteopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, yliopistokoulu-
tus, muu korkeakouluopetus (ammattikorkeakoulut) ja muu koulutus. Sopivin
indikaattori (A-menetelmä) koulutuksen tuotokselle on nk. oppilastunti. Oppilas-
tunneilla tarkoitetaan oppilaiden saamien opetustuntien lukumäärää (ei järjestet-
tyjen opetustuntien lukumäärää). Vaihtoehtoinen menetelmä (B-menetelmä) on
oppilastunnit ilman laadun muutoksia tai oppilaiden lukumäärä, jos kyetään
osoittamaan, että opetustuntien määrä on riittävän vakaa.

9 Luvussa referoidaan hinta- ja volyymikäsikirjan lukuja 4.11-4.14 (Eurostat 2001,
ss.112–124).
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Terveydenhuollon tuotos kuvataan hinta- ja volyymikäsikirjassa potilaiden saa-
maksi terveydenhuoltopalvelujen määräksi, jossa huomioidaan tarjottujen palve-
lujen laadun muutokset. Käsikirjassa ehdotetaan erikoissairaanhoidon volyymi-
indikaattoriksi pääosin hoitojaksojen käyttämistä. Erikoissairaanhoidossa hoito-
jaksojen luokittelussa suositeltavin menetelmä on DRG-painotetut hoitojaksot,
joissa on huomioitu kaikki, myös hoitojaksojen nk. sisäiset laadun muutokset
hoitojaksojen rakenteellisten muutosten ohella. Vaihtoehtoiseksi menetelmäksi
(B-menetelmä) hyväksytään ICD-diagnoosiluokituksen käyttö ja DRG-paino-
tettujen hoitojaksojen käyttö, jos vain hoitojaksojen rakenteelliset muutokset
kyetään huomioimaan.

Perusterveydenhuollon indikaattorina suositeltavimmaksi menetelmäksi tode-
taan palvelusta riippuen potilaskäyntien lukumäärä- tai ensikäyntitiedot, missä
käynnit on jaoteltu eri ryhmiin hoidosta riippuen ja myös tuoteryhmien sisäiset
laadun muutokset on huomioitu. Jos vain hoitokäyntien tai ensikäyntien raken-
teelliset muutokset kyetään huomioimaan, menetelmä on B-menetelmä.

Sosiaalipalvelujen volyymi-indikaattorit jakautuvat kahteen osaan riippuen siitä,
sisältyykö palveluun majoitus vai onko kyseessä avopalvelu. Suositeltavin
indikaattori majoituksen sisältäviin palveluihin on hoitopäivä. Hoitopäivien tulee
olla laitoksittain jaoteltu ja suoriteryhmien sisäisten laadun muutosten tulee olla
huomioitu. Jos suoriteryhmien sisäisiä laadun muutoksia ei kyetä huomiomaan,
menetelmä on B-menetelmä. Avopalveluille sopivin indikaattori on hoidettavien
henkilöiden lukumäärä palveluittain jaoteltuna ja suoriteryhmän sisäiset laadun
muutokset huomioituna.

Kulttuuripalvelujen (teatteri, museot, orkesterit) indikaattoriksi hinta- ja volyymi-
käsikirja suosittaa katsojien, kävijöiden tai kuulijoiden lukumäärää. Kirjastojen
indikaattoreiksi suositellaan kirjastokäyntejä ja lainauksien lukumäärätietoja.

Käytännössä edellä kuvattuja sopivimpia indikaattoreita (A-menetelmiä) ei voida
yleensä tiedon puuttuessa käyttää. Esim. Suomessa ei kerätä oppilastuntitietoja
(tietoa kuinka monta tuntia opetusta oppilaat eri oppilaitoksissa saavat kalenteri-
vuoden aikana). Tällöin joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia indikaattoreita.
Koulutuspalveluissa tällainen voisi olla koulutusalasta riippuen oppilaiden määrä
tai opetustuntien lukumäärä (kuinka monta tuntia opettajat ovat antaneet ope-
tusta). Käytettäviä indikaattoreita ei voida yleensä pitää A-menetelmänä, koska
tuoteryhmän sisäistä laadun muutosta ei kyetä arvioimaan. Näin ollen käytettä-
vät menetelmät tulevat olemaan nk. vaihtoehtoisia B-menetelmiä.

Lopuksi

Tilastokeskuksessa ollaan jo kehittämässä viimeistään vuonna 2006 käyttöön
otettavia volyymi-indikaattoreita. Tähän saakka vertaillaan käytössä olevia
indikaattorivaihtoehtoja, tehdään koelaskelmia samalla, kun eri tuotteiden volyy-
mi-indikaattoritietoja on saatavissa ja tehdään lopulta vuonna 2005 päätös me-

Tuottavuuden mittaaminen



90

netelmän käyttöönotosta. Menetelmän käyttöönoton valmistelun aikana pyritään
hyödyntämään eri ilmiöalueiden asiantuntijoiden kokemusta mahdollisimman
laajasti sekä huomioimaan eri näkökulmat mahdollisimman hyvän lopputuloksen
saavuttamiseksi.

Kaiken kaikkiaan julkisyhteisöjen yksilöllisten palvelujen kiinteähintaisen lasken-
tamenetelmän muuttaminen vaikuttaa suurella painolla myös bruttokansantuot-
teen volyymin laskentaan. Viime vuosina julkisyhteisöjen yksilöllisten palvelujen
maksutta tai nimelliseen hintaan tuotettujen palvelujen arvo on ollut n. 12–13 %
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuositilinpidon lisäksi uusien menetelmien
käyttöönotolla on vaikutuksia myös kansantalouden tilinpidon suhdannetilasto-
jen (1/4-vuositilinpidon ja kuukausikuvaajan) tietojen laadintaan, koska uudet
menetelmät otetaan käyttöön myös näissä tilastoissa.

Volyymi-indikaattoreiden kehittämisessä Tilastokeskuksen tuottavuustilastointi-
hankkeen kokemuksista on paljon hyötyä. Myös tilinpidon volyymi-indikaatto-
reiden kehittämisessä keskeinen ongelma liittyy tuotoksen määrittelyyn. Lasken-
tamenetelmä tilinpidossa on kuntayhteisöjen tietojen osalta hieman erilainen
verrattuna Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnissa käytettyyn tuotoksen volyy-
min mittaustapaan. Kansantalouden tilinpidossa myös markkinahintaan myyty-
jen tuotteiden ja omaan loppukäyttöön tuotettujen tuotteiden volyymin muutok-
set vaikuttavat kokonaistuotoksen volyymin muutokseen markkinattomien tuottei-
den ohella.

Edellä kuvattu kansantalouden tilinpidon julkisyhteisöjen yksilöllisten palvelujen
laskentamenetelmien kehittäminen merkitsee sitä, että nykyinen Tilastokeskuk-
sen tuottavuustilastointi tulee jäämään kuntayhteisöjen osalta tarpeettomaksi
vuonna 2006. Vastaavien toimintojen tuottavuuden muutos (laajennettuna esim.
terveydenhuoltopalveluilla) voidaan tulevaisuudessa laskea kansantalouden ti-
linpidon tietojen avulla. Sen sijaan tarve kansantalouden tilinpidosta erilliselle
valtion yksiköiden tuottavuustilastoinnille säilyy, vaikka yksilöllisiin palveluihin
kuuluvat toimialat kuuluvatkin tilinpidon uusien menetelmien piiriin. Suurin osa
valtion palveluista kuuluu kollektiivipalveluihin.

Kaikki nykyisin Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnissa käytetyt tuotosindi-
kaattorit tullaan käymään huolellisesti lävitse kansantalouden tilinpidon volyymi-
menetelmien kehittämisen yhteydessä. Samoja tuotosindikaattoreita ei välttä-
mättä tulla käyttämään kansantalouden tilinpidossa muun markkinattoman
tuotoksen volyymin mittaamisessa. Tarkentumista tuottavuusmuutosten mittaa-
miseen tulee myös kustannusten deflatoinnista, joka kansantalouden tilinpidos-
sa tehdään tarjonta- ja käyttötaulukoiden puitteissa tarkemmalla tasolla kuin
tuottavuustilastoinnin puitteissa on ollut mahdollista tehdä.
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4.4 Laskentatoimen informaatio ja tuottavuustutkimus
(Oiva Myllyntaus)

Kunnan kokonaistalouden tunnusluvuilla ei useinkaan nähdä olevan välitöntä
yhteyttä tuottavuuden tutkimukseen; nehän eivät suoranaisesti mittaa kunnan
palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tuottavuuserojen syitä voidaan kuitenkin ha-
kea myös kuntatalouden tilasta. Tutkimus voi osoittaa, että kunnan talous on
keskimäärää vahvempi, mutta sen palvelutaso keskimäärää heikompi. Tällöin
tulosten selittämisessä kokonaistalouden ymmärtäminen ja hallinta on eduksi.

Kokonaistalouden laskelmien ja tunnuslukujen tarkoituksena on antaa tietoa
tulorahoituksen riittävyydestä ja kunnan rahoitusasemasta. Tulorahoituksen
riittävyys käy ilmi tuloslaskelmasta. Sen välitulokset eli toimintakate, vuosikate,
tilikauden tulos ja tuloslaskelman viimeinen rivi eli tilikauden ylijäämä tai ali-
jäämä lähestyvät riittävyysongelmaa eri tasoilla.

Pääosin kunnan tulorahoitus on verorahoitusta, mistä syystä tilikauden tulos ei
osoita toiminnan tuloksellisuutta muussa kuin tulorahoituksen riittävyyden tar-
koituksessa. Kuntayhtymässä sen sijaan tilikauden tuloksen perusteella on mah-
dollista arvioida paitsi tulorahoituksen riittävyyttä myös toiminnan taloudelli-
suutta ja kannattavuutta. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida myös kun-
nan liiketoiminnassa sen osoittaman taloudellisen tuloksen perusteella.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan mainittujen katteiden lisäksi tuloslaskel-
man eristä laskettujen tunnuslukujen avulla. Tunnuslukujen käyttö kuntien väli-
sessä vertailussa on mahdollista tietyin varauksin. Yleisimmin käytettyjä tunnus-
lukuja ovat toiminta- ja vuosikatteet asukasta kohden. Toimintakate kuvaa veron-
maksajan rahoitusosuutta toimintamenoista. Käyttäjän maksuosuus kustannuk-
siin ilmoitetaan toimintatuottojen prosenttiosuutena toimintakuluista. Näissä
tunnusluvuissa kunnan koko, toiminnan yhtiöittäminen ja liikelaitostaminen sekä
oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kunta-
kohtaisia eroja. Väestön ikärakenteen erot voivat olla tärkein selittävä tekijä
muutoin kooltaan ja toiminnoiltaan samanlaisissa kuntayksiköissä. Vuosikate/
asukas-tunnusluvulle ei voida asettaa tavoitearvoa, joka pätisi kaikille kunnille.
Vuosikatteen vertailtavuus vähintäänkin edellyttää, että katteet lasketaan saman
suuruisella, esimerkiksi kuntien keskimääräisellä, veroprosentilla.

Talouden tasapainon arvioinnissa on vakiintunut käyttöön tunnusluku, joka
osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden poistoista. Tunnusluvun selitysmallin
mukaan kunnan tulorahoitus on tasapainossa, mikäli vuosikate on siitä vähen-
nettävien poistojen suuruinen. Toisin sanoen tasapainotavoitteen mukainen 100
prosentin tunnuslukuarvo toteutuu, kun tilikaudella päädytään nollatulokseen.
Tasapainovaateen täyttymisen edellytyksenä kuitenkin on, että poistojen määrä
vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitasoa.
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Tulorahoituksen riittävyyttä mitataan myös suhteuttamalla vuosikatetta rahoitus-
laskelman eriin. Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta käyttää tulo-
rahoituksen ja nettoinvestointien erotusta ensisijaisena perusteena arvioides-
saan vuotuista kuntatalouden rahoitustarpeen määrää (Kuthanek 2002). Tun-
nusluvun ongelmana kuitenkin on, että vuosikate on nimensä mukaisesti
vuotuinen erä kun taas investointimeno on tarkoitettu tuottamaan tuloa tai palve-
luja useana tilikautena. Kuntataloutta kokonaisuutena tarkastellen ei tällä seikal-
la ehkä ole suurta merkitystä, mutta yksittäisen kunnan kohdalla tunnusluvun
arvojen vuotuiset vaihtelut voivat olla jyrkkiä ilman, että kysymys on muusta kuin
ajallisen jaksotuksen huomiotta jättämisestä tunnusluvussa. Tulorahoituksen ja
nettoinvestointien erotus ei myöskään osoita rahoituksen kokonaistarvetta, kos-
ka sen ulkopuolelle jäävät antolainaus ja kunnan omien lainojen lyhennykset.

Tehtäväkohtaisen tuloksellisuuden mittaaminen budjetoinnissa

Pääosa kunnan palveluista luovutetaan käyttäjälle korvauksetta. Näin ei voida
osoittaa tuottoa, jonka perusteella voitaisiin arvioida toiminnan tuloksellisuutta
kannattavuutena. Palvelujen järjestämisen tarkoituksena on kuitenkin luoda sel-
laista lisäarvoa, joka saa aikaan myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoin-
nissa tai muutoin edistää kunnan alueeseen tai tuotantorakenteeseen liittyvää
kestävää kehitystä. Vaikutukset voivat olla kuntalaisten hyvinvointia lisääviä tai
sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia vähentäviä taikka ne voivat muulla tavoin
luoda mahdollisuuksia tai turvata edellytyksiä kunnan palvelutoiminnalle ja sen
jatkuvuudelle.

Kunnallisen palvelutoiminnan erityisestä, verotukseen perustavasta rahoitusta-
vasta johtuen panos-tuotos -mallia onkin täydennettävä panos-tuotos-vaikutus
-malliksi silloin, kun sitä sovelletaan toiminnan tavoitteiden asettamisessa ja
tulosten arvioinnissa verorahoitteisessa toiminnassa (kuvio 1).

Ensimmäinen koko kunta-alaa koskeva yritys panos-tuotos-vaikutus -mallin so-
veltamisessa tehtiin jo 1970-luvulla, kun kuntien keskusjärjestöt antoivat valtion-
hallinnon esimerkkiä seuraten suoritelaskentaa koskevan suosituksen (Kunnalli-
sen laskentatoimen uudistamistoimikunta 1977). Tavoitteena oli luoda suorite-
mittarit käytettäväksi kuntien suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja nii-
den seurannassa sekä tietojen antamisessa valtion viranomaisille. Mittarit olivat
pääasiassa suorite- tai sijaissuoritemääriä koskevia mittareita. Vaikutuksia kos-
kevia määrittelyjä tai mittareita ei suositukseen sisältynyt, vaikka vaikutus esitet-
tiinkin käsitteenä mallikaaviossa.
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Mainittu suositus ei johtanut yleiseen suoritetavoitteiden asettamiseen kuntien ja
kuntainliittojen talousarvioissa. Suoritetietoja alettiin kuitenkin enenevässä määrin
esittää kunnalliskertomuksissa ja tilastoissa. Suoritteiden ja tunnuslukujen määrit-
telyn pääasialliseksi tarkoitukseksi muodostuikin vähitellen kuntia koskevien toi-
mintatietojen määrällinen lisääminen sekä niiden vertailtavuuden ja luotettavuu-
den parantaminen. 1980-luvulla valmistui muun muassa julkisen luokituslauta-
kunnan mietintö julkisen toiminnan avainsuoritteista (1983), Sairaalaliiton suositus
terveydenhuollon tunnusluvuista (1985) ja kuntien keskusjärjestöjen suositus kun-
nallisen toiminnan mittareista ja tunnusluvuista (1988). Uudelleen panos-tuotos-
vaikutus -mallia yritettiin tuoda kunnan tavoiteasetteluun talousarviossa ja sen
seurannassa 1980-luvun lopussa, kun Kunnallinen työmarkkinalaitos antoi kun-
nallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevan suosituksen (1989).
Sitä voidaan pitää ensimmäisenä laajamittaisena yrityksenä rakentaa kunnan
tavoiteasettelua ja resurssien jakoa teoreettisen viitekehyksen pohjalta.

Panos-tuotos-vaikutus -mallin avulla tavoitteet voidaan luokitella vaikuttavuus-
tavoitteisiin ja tuotantotavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet määritellään tällöin
asiakkaassa tai kunnan toimintaympäristössä tapahtuvina, kunnan palvelujen
aikaansaamina vaikutuksina. Asiakasvaikutuksia ovat esimerkiksi suoritetut tut-
kinnot, asiakkaan tuleminen hoidetuksi, asiakkaan työllistyminen koulutuksen
ansiosta tai asiakkaan selviytyminen laitoshoidon sijasta avohoidossa.

Erona väestövaikuttavuustavoitteisiin on, että palvelutoiminnan vaikuttavuutta
kuvataan kunnan budjetoinnissa tehtäväkohtaisesti ja määrällisiksi operationa-
lisoiduilla mittareilla, joissa kustannusten, tuotoksen ja vaikutuksen kausaali-
suus on ainakin jossain määrin osoitettavissa.

Kuvio 1. Panos-tuotos-vaikutus -malli

Lähde: Myllyntaus 2002.
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Palvelun vaikuttavuutta voidaan kuvata myös tuloksellisuutta kuvaavan tunnus-
luvun muodossa, jonka osatekijänä palvelun vaikutus on. Vaikuttavuustavoitteet
voivat siten olla vaikutusten määrää tai laatua koskevia tavoitteita, vaikutusten
suhdetta tuotemäärään kuvaavia tavoitteita tai kustannusvaikuttavuustavoitteita.

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen on prosessi, jossa resurssien käytöllä
pyritään saamaan aikaan tuotoksia. Tuotantoprosessi itsessään edellyttää pa-
noksen (resurssien käytön) ja tuotoksen kausaalista riippuvuutta. Tavoitteen ja
resurssien käytön sidonnaisuudesta lähtee myös kuntalain talousarviosäännös,
joka velvoittaa kuntaa ottamaan talousarvioon toiminnallisten tavoitteiden edel-
lyttämät määrärahat. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee käydä ilmi mitä
vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnissa on suunnittelujaksolla tarkoitus saada
aikaan, millä tuotteilla ja tuotemäärillä vaikutuksiin pyritään ja mitä resursseja
näiden tuotemäärien tuottaminen edellyttää. Vaikutusten resurssitarve esitetään
kustannusvaikuttavuus -tunnusluvun avulla.

Vaikutuksen ja resurssikäytön riippuvuus ei yleensä ole lineaarinen. Merkittävä
osa resurssien käytöstä voi olla kiinteitä kustannuksia. Palvelukyvyn parantami-
nen saattaa olla aikaansaatavissa toiminnan uudelleen organisoinnin tai resurs-
sien uudelleen allokoinnin avulla, jotka sinänsä eivät lisää toiminnan kustan-
nuksia. Tällaisissa tavoitteissa resurssisidonnaisuuden selvittäminen ei ole rele-
vantti kysymys.

Tuotantotavoitteita ovat panosten ja tuotosten määrää ja laatua koskevat ta-
voitteet. Tuotantotavoitteita ovat myös tuotantovälineiden kapasiteettia koskevat
tavoitteet sekä tuottamis- tai järjestämistapaa koskevat kehittämis- ja toimen-
pidetavoitteet kuten suunnitelmat, selvitykset, tutkimukset ja asiakaskyselyt.

Jokaisessa budjetoidussa tehtävässä tulisi pyrkiä asettamaan tuotteen määrää
ja laatua koskeva tavoite. Tuote on tärkeä linkki yhdistettäessä resursseja toimin-
nan tavoiteltuihin vaikutuksiin. Tuote voi olla asiakkaalle tarkoitettu palvelu, tava-
ra tai niiden yhdistelmä. Tuote voi olla myös viranhaltijapäätös tai hallintotoimi.

Tuotteet ovat keinoja vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. Ne koostuvat taval-
lisesti useista erilajisista suoritteista, jotka puolestaan ovat tuotteiden näkökul-
masta keinoja. Tuotannontekijät ovat edelleen keinoja suoritteiden tuottamisessa.

Kausaalinen tavoite-keino -hierarkia onkin selkeimmin osoitettavissa tuotanto-
tavoitteiden ja niiden vaatimien resurssien välillä.

Tuotoksen ja panosten yhteys esitetään tuotteen tai suoritteen yksikkökustan-
nuksena. Yksikkökustannusten määrittämisvaiheita ovat toimintojen analysointi,
kustannusten jakoperusteiden määritys ja kustannusten kohdistaminen. Jako-
perusteiden määritys on kaksivaiheinen siten, että ensin määritetään, paljonko
eri toiminnot kuluttavat tuotannontekijöitä, ja toiseksi, paljonko tuotteet kuluttavat
toimintoja.
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Toiminnot ovat tuotannontekijäkustannusten välilaskupaikkoja kohdistettaessa
kustannuksia suoritteille ja tuotteille. Tavallista on, että kunnan toiminnot tuotta-
vat rinnakkain useita suoritteita ja tuotteita. Toimintokohtaiset kustannukset koh-
distetaan tällöin suoritteille ja tuotteille erilaisia jakoperusteita hyväksikäyttäen.
Esimerkiksi opetuksen kustannukset jaetaan opetustuntien mukaan suoraan eri
tutkinnoille. Hallinnon kustannusten kohdentamisessa tuotteille (esim. tutkinnoil-
le) joudutaan soveltamaan ns. laskennallisia jakoperusteita, jotka eivät suoraan
perustu tuotannontekijöiden tai välisuoritteiden määrään.

Tulosmittaritko panos-tuotos -mallin haastajiksi?

Panos-tuotos -mallin soveltamista palvelutoiminnan koskevan tavoiteasettelun
viitekehyksenä on kritisoitu siitä, että mallin tuloksellisuus-tunnusluvut, kuten
tuottavuus, taloudellisuus ja kannattavuus, perustuvat historiatietoon ja painotta-
vat liiaksi lyhyen aikavälin menestystä. Esimerkiksi toteutuneet, tuotekohtaiset
yksikkökustannukset ennakoivat kritiikin mukaan heikosti toiminnan taloudelli-
suutta tulevaisuudessa. Panos-tuotos -mallin sijaan tai rinnalle onkin syntynyt
ns. tulosmittaristomalleja. Tunnetuin ja laajimmin sovellettu näistä malleista Suo-
messakin lienee ns. tasapainotettu mittaristo (Kaplan–Norton 1996).

Tulosmittaristoon perustuva tavoiteasettelu tähtää tavallisesti toiminnan kehittä-
miseen taikka tuotteen laadun parantamiseen. Erityisesti kiinnostus kohdistuu
tekijöihin, jotka kehittämistoimenpiteiden onnistumisen kannalta ovat kulloinkin
relevantteja. Toiminnan onnistuneisuutta mitataan laatu- tai tulosmittareilla, jotka
pyritään valitsemaan siten, että ne mahdollisimman hyvin operationalisoivat
organisaation toiminta-ajatusta ja sen toteuttamiseen tähtäävää strategiaa. Aja-
tuksena tällöin on, että tavoiteasettelu perustuisi tuloksellisuuskäsitteistöön,
joka ilmaisisi enemmän pysyvää ja tulevaa tuloksellisuutta. Esimerkiksi henkilös-
tön ammattitaitoisuus, osaaminen ja motivoituneisuus sekä asiakkaiden tyyty-
väisyys ja uskollisuus ennakoisivat tulevaisuuden tuloskykyä ja kilpailuetuja
paremmin kuin perinteiset rahaprosessin mittarit.

Tulosmittaristossa on paljolti kysymys tuotannollis-taloudellisen tulosajattelun
täydentämisestä ja laajentamisesta siten, että otetaan käyttöön myös laadullisia
ja henkilöstön osaamista ja innovatiivisuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja.
Kunta-alalla tasapainotettua mittaristoa ovat kehitelleet yhteistyössä kunnalliset
työantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä muutamat kunnat kukin tahollaan. Kunnalli-
sen työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaan tavoitemittariston laadinnassa
tulee lähteä palvelutoiminnan perusarvoista ja niiden pohjalta määritellyistä
strategioista, vahvuuksista ja painopisteistä. Pitkän tähtäyksen visiot ja strate-
giat määrittävät palveluajatuksen ja tavoiteltavan vaikuttavuuden. Ne puolestaan
antavat tarvittavat kriteerit palvelujen kustannusvaikuttavuuden, toiminnan talou-
dellisuuden sekä henkilöstövoimavarojan arvioinnille. Käyttöönotettavan mittaris-
ton tulisi konkretisoida kunnan ja sen eri tehtävien palveluvisioita ja strategioita
kaikista olennaisista näkökulmista (Työturvallisuuskeskus 1999).
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Toisaalta, kritiikin kritiikkinä, voidaan kyseenalaistaa tulosmittarimallien päätös-
hierarkian soveltuvuus kunnallispolitiikkaan ja -hallintoon. Kunnan päätöksen-
teko poikkeaa olennaisesti suurten yritysten tai valtionhallinnon päätöksenteos-
ta. Valtuuston päätöksentekoa ei voi rajata yksinomaan toiminta-ajatusta, pitkän-
tähtäyksen toimintastrategioita ja resurssikehyksiä koskevaan tavoiteasetteluun.
Kunnan tavoitteet ovat myös lyhyellä aikavälillä ja yksittäisiin kuntalaisiin kohdis-
tuvina vaikutuksina arvovalintoja, joita ei aina voi rationaalisesti johtaa yleisistä
strategialinjauksista. Moniarvoisen kunnallisen demokratian luonteeseen kuuluu,
että tavoitteista joudutaan sopimaan molemminpuolisin myönnytyksin.

Tulosmittariajattelu voidaan myös nähdä enemmän asioiden esittämisenä uudel-
la tavalla kuin kokonaan uutena tapana arvioida palvelutoiminnan tuloksellisuut-
ta. Määrällisessä mittaamisessa se tukeutuu panos-tuotos-malliin. Laadul-
lisessa mittaamisessa se tukeutuu laatujohtamisen oppeihin. Näkökulmien mää-
rää ja valintaa ei tulosmittaristomalleissa yleensä ole teoreettisesti perusteltu.
Näin ollen valittavat tunnusluvut ja mittarit voivat olla hyvinkin tilannesidonnaisia
tai riippua tavoitteen asettajan mieltymyksistä. Tulosmittaristoon perustuva ta-
voiteasettelu on ensisijaisesti tarkoitettu sovellettavaksi toiminnan kehittämises-
sä ja tehostamisessa. Tavoite- ja tunnuslukuvalinta kohdistetaan tällöin ns.
menestystekijöihin eli tavoitteisiin, joiden saavuttamisessa on onnistuttava muu-
toksen aikaansaamiseksi. Väheksymättä mitenkään tarvetta kunnankin palvelu-
toiminnassa tulosten jatkuvaan parantamiseen, tosiasia kuitenkin on, että
peruspalvelutoiminnassa on kysymys tietyn määrällisen ja laadullisen perus-
palvelutason ylläpitämisestä. Kunnan toiminnan tuloksellisuuspyrkimyksissä
perusvaikuttimena ei ole tulosten maksimointi vaan optimointi, olipa sitten kysy-
myksessä taloudellinen tulos tai palvelutarjonnan määrä taikka laatu.
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HJERPPE, REINO – KANGASHARJU, AKI – VUORENTO, REIJO (TOIM.): KUNNALLI-
SET PALVELUT – TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TUOTTAVUUS. Helsinki,
VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for Economic
Research, 2003, (A, ISSN 0788-4990, No 37). ISBN 951-561-466-X.

Tiivistelmä: Tässä julkaisussa tarkastellaan terveys- ja vanhuspalvelujen tuottavuutta
vuosina 1997–2002. Julkisten palvelujen tuottavuus on erittäin haastava tutkimuskohde
tuotoksen mittausongelmien vuoksi. Nyt käytössä olevilla menetelmillä saadut tulokset
osoittavat, että terveyskeskuksien tuottavuus laski 10–11 % vuosina 1997–2001.
Erikoissairaanhoidossa tuottavuus kohosi vuonna 1998, mutta kääntyi hienoiseen las-
kuun vuosina 1999–2001. Vanhainkotiosastojen ja terveyskeskussairaaloiden vuode-
osastojen aineistolla puolestaan havaittiin tuottavuuden laskeneen 7–8 % vuosina
2000–2002. Myös suurimpien kaupunkien vanhuspalveluaineistossa havaittiin tuottavuu-
den laskeneen voimakkaasti vuosien 1998 ja 2001 välillä. Samaan aikaan kuitenkin
hoidettavien vanhusten avuntarve lisääntyi niin, että tuottavuuden lasku voidaan ainakin
osin selittää aiheutuvaksi entistä suuremmasta avuntarpeesta. Saatujen tulosten mu-
kaan myös yksiköiden väliset tuottavuuserot (joita kutsutaan tehokkuuseroiksi) ovat
merkittävät sekä terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa että vanhuspalveluissa.
Erot ovat kuitenkin pienentyneet tarkasteluajanjakson aikana. Vanhuspalveluita tuottavia
yksiköitä vertailtaessa ei juurikaan havaittu yhteyttä tehokkuuden ja palvelujen laadun
välillä.

Asiasanat: tuottavuus, tehokkuus julkiset palvelut

Abstract: This paper investigates productivity in public health and elderly care between
1997 and 2002. The measurement of productivity in public services is very challenging
due to problems with estimating volume and quality of production. Results show that
productivity has decreased during the period of investigation in health care centres,
hospitals and centres for elderly care. We also find that there are rather large differences
in efficiency between the production units of these services, although the differences
have decreased recently. Among centres for elderly care there was no evidence for a
connection between efficiency and quality of care.

Key words: productivity, efficiency, public services



101

VATT-JULKAISUJA / VATT PUBLICATIONS
VATT-JULKAISUJA SARJASSA AIEMMIN ILMESTYNEET JULKAISUT

1. Finland 1990–2005. A time of challenge and preparation. Helsinki 1991.
2. Neuvostoliitto, itäinen Eurooppa ja Suomi. Toimittaneet Pekka Sinko ja

Pekka Sutela. Helsinki 1991.
3. Proceedings of the Workshop on Economic Instruments in Environmental

Policy. Edited by Seppo Leppänen and Pirkko Valppu. Helsinki 1991.
4. Vuosikirja 1991. Toimittaneet Seppo Leppänen ja Leena Saarinen. Helsin-

ki 1991.
5. Suomi Euroopan Yhteisön jäseneksi? Taloudelliset vaikutukset. Helsinki

1992.
6. Proceedings of the Workshop on Economic Policy in European Integration.

Edited by Pekka Alajääskö and Seppo Leppänen. Helsinki 1992.
7. Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Public Sector Performance.

Edited by Seppo Leppänen and Heikki A. Loikkanen. Helsinki 1992.
8. ECU Euroopan raha ja Suomi. Reino Hjerppe, Matti Korhonen, Sixten

Korkman ja Markku Puntila. Helsinki 1992.
9. Vuosikirja 1992. Toimittaneet Reino Hjerppe ja Leena Saarinen. Helsinki

1993.
10. Kertomus ensi vuosisadasta. Pertti Hynynen, Osmo Kuusi. Helsinki 1993.

2. täydennetty painos. Helsinki 1994.
11. Avautuva Suomi – tulevaisuuden haasteet. Toimittaneet Antti Romppanen

ja Seppo Leppänen. Helsinki 1993.
12. Valtion rahoitustuen suoriteperusteinen budjetointi. Toimittaneet Tuomas

Jaakonsaari ja Rolf Myhrman. Helsinki 1994.
13. Opening Finland – Challenges for the Future. Edited by Antti Romppanen

and Seppo Leppänen. Helsinki 1994.
14. Proceedings of the Symposium on Unemployment. Edited by Tor Eriks-

son, Seppo Leppänen and Pekka Tossavainen. Helsinki 1994.
15. Rahaunioni ja Suomi. Reino Hjerppe, Matti Korhonen, Sixten Korkman,

Markku Puntila ja Timo Rauhanen. Helsinki 1994.
16. Materiaalit murroksessa. Osmo Kuusi. Helsinki 1994.
17. Yritysverouudistus – kilpailuetuko. Helsinki 1995.
18. Globaalitalous ja Suomi. Toimittaneet Seppo Leppänen ja Antti Romppa-

nen. Helsinki 1995.
19. Hyvinvointipalvelut – kilpailua ja valinnanvapautta. Helsinki 1995.
20. Finnish Corporate Tax Reforms. Helsinki 1995.
21. Global Economy and Finland. Edited by Seppo Leppänen and Antti

Romppanen. Helsinki 1995.
22. Innovation Systems and Competitiveness. Osmo Kuusi (ed.). Helsinki

1996.
23. Työttömyys, kansallinen veropolitiikka ja tulonjako. VATT-vuosikirja 1996.

Toimittaneet Reino Hjerppe ja Timo Rauhanen Helsinki 1997.
24. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitii-

kassa. Toimittaneet Jouko Kajanoja ja Jussi Simpura. Helsinki 1998.



102

25. Tehokkaampaan julkiseen talouteen. VATT-vuosikirja 1998. Toimittaneet
Reino Hjerppe ja Pekka Mäkelä. Helsinki 1998.

25. (S). Towards a More Efficient Public Sector. Edited Reino Hjerppe and
Pekka Mäkelä. Helsinki 1998.

26. Urbanization: Its Global Trends, Economics and Governance. Edited by
Reino Hjerppe with Pii Elina Berghäll. Helsinki 1998.

27:1. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit.
Jaakko Kiander (toim.). Helsinki 1998.

27:2. The Research Programme of the Academy of Finland: the Projects. Jaak-
ko Kiander (ed.). Helsinki 1999.

27:3. The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999.
Jaakko Kiander (ed.). Helsinki 2000.

27:4. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman pitkä
varjo. Seminaari 13.4.2000. Jaakko Kiander (toim.). Helsinki 2000.

27:5. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Jaakko
Kiander: Laman opetukset. Helsinki. 2001.

27:6. 1990s economic crisis. The Research Programme of the Academy of
Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish
economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research.
Jorma Kalela – Jaakko Kiander – Ullamaija Kivikuru – Heikki A. Loikkanen
– Jussi Simpura (eds.). Helsinki 2001.

27:7. 1990s economic crisis. The Research Programme of the Academy of
Finland: Final Report. Eds. Jaakko Kiander – Sari Virtanen, Helsinki 2002.

28:1. Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999. Toimitta-
neet Reino Hjerppe – Seija Ilmakunnas – Iikko B. Voipio. Helsinki 1999.

28:2. Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirjan 1999 artikkelit.
Toimittaneet Reino Hjerppe – Seija Ilmakunnas – Pirkko Valppu – Iikko B.
Voipio. Helsinki 1999.

28:3. The Finnish Welfare State at the Turn of the Millennium. VATT Yearbook
1999. Helsinki 2000.

29. Social Capital: Global and Local Perspectives. Jouko Kajanoja – Jussi
Simpura (eds.). Helsinki 2000.

30. Työmarkkinat testissä. Seija Ilmakunnas (toim.). Helsinki 2001.
31. Yhteistyöllä ja kilpaillen – Peruspalvelut 2000 –tutkimusraportti. Kauko

Aronen – Maija-Liisa Järviö – Kalevi Luoma – Tarmo Räty. Helsinki 2001.
32. Towards Higher Employment, The Role of Labour Market Institutions.

Seija Ilmakunnas – Erkki Koskela (eds.). Helsinki 2002.
33. Tutkimus ja talouspolitiikka – Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta. Toimit-

taneet Jouko Kajanoja – Jaakko Kiander – Iikko B. Voipio. Helsinki 2002.
34. Kansankodin tuolla puolen – Hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkaste-

lua. Seppo Lindblom. Helsinki 2002.
35. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys – Kuinka se tehdään? Heikki

Räisänen (toim.) Helsinki 2003.
36. Julkinen talous globalisoituvassa maailmantaloudessa. Reino Hjerppe

(toim.) Helsinki 2003.


