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Kuutosvertailut 
• Suomen kuuden suurimman kunnan yhteistyöryhmä 

– Lasten päivähoito 

– Lastensuojelu 

– Aikuissosiaalityö (sis. toimeentulotuki ja työllistämispalvelut) 

– Päihdehuolto 

– Kehitysvammahuolto 

– Vammaispalvelut 

– Vanhuspalvelut 

• Toiminta- ja kustannustietojen vertailu  

• Ensimmäiset raportit  vuonna 1994 (lasten päivähoito, 

toimeentulotuki ja vanhushuolto) 

• Tilastollista sekä kuvailevaa tietoa 

• Vuonna 2014 seitsemän sektoria ja kahdeksan vertailuraporttia 

• Raportit saatavilla sähköisinä osoitteesta www.kuusikkokunnat.fi 

• Tilastotietoja saatavana myös www.hri.fi -palvelusta 
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http://www.kuusikkokunnat.fi/


Työskentelytapa 

• Ohjausryhmä linjaa työskentelyä 

• Kuntien edustajista koostuvat asiantuntijaryhmät tekevät 

määritelmätyön ja tuottavat raportit edellisen vuoden tiedoista 

• Kustannusten lisäksi kootaan tietoa suoritteista, asiakasmääristä ja 

henkilöstöstä 

• Kunkin vuoden tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja 

• Myös laadullista tarkastelua, esimerkkinä palvelujen 

järjestämiskäytännöt 
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Tuottavuuden mittaus 

kuutosvertailuissa 
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Tuottavuuden vertailu  
Talous on toiminnan seuraus  olennaista avata myös se, millä 

tavoin toiminta on järjestetty 

• Laitoshoidon osuus  

• Yksityisen ja julkisen toiminnan osuus 

• Uudet palvelumuodot (esim. palveluseteli – miten organisoitu ja 

rahoitettu – esim. asiakkaan osavastuu palvelusta) 

• Kustannuserittelyt (esim. lasten päiväkotihoidossa KUEL-

maksut, tilakustannukset, ateriapalvelut, siivouspalvelut, atk-

kulut) 
 

– Kuutosvertailussa tärkeää parhaiden käytäntöjen esiin nostaminen   

tuottavuuden mittaus palvelun käyttäjää tai väestöä kohden vaatii rinnalleen 

kuvailevaa tietoa 

– Haasteena kuvailevan tiedon systemaattinen kerääminen 
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Kustannustietojen määrittely 
• Taloustietojen keruun valintoja:  

• suppeampi – laajempi rajaus, vyörytykset 

• bruttokustannukset – nettokustannukset 

• kunnallisesti tuotetun ja ostetun palvelun kustannusten erittely 

– erittelemättömyys 

• kustannusten ikäryhmittely – laskennallinen ikäryhmittely – 

ikäryhmittelemättömyys 

• lyhytaikaiset – pitkäaikaiset asiakkaat  

• Taloustietojen analysoinnin valintoja:   

• muutos kunkin vuoden rahan arvossa – reaalimuutos ja 

deflatointi  

• ikävakiointi – ikävakioimattomuus 
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Kustannustietojen vertailun 

prosessi 
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Tietyn palvelun 
kustannukset 

kunnassa 

• Määritelmät 

• Rajaukset 
  

Kustannusten 
erittely 

• Ikäryhmittely 

• Brutto ja netto 

• Omat  ja ostot 

Kustannusten 
suhteutus 

• Väestö 

• Asiakkaat 

• Suoritteet 

• Vertailukunta 

Kustannusten 
ajallinen vertailu 

• Deflatointi 

• Suhdeluvut 



Esimerkki: Helsingin ja Turun koti-

hoidon kustannusvertailua 2013 
65 v. täyttäneiden kotihoidon 

kustannukset (netto) 
Hki: 103 milj. e (oma 95 %), 
Tku: 36 milj. e (oma 99 %) 

 

• Perus- ja 
tukipalvelut 

• Ikäryhmittäiset 
kustannukset 
laskennallisia 
  

Väestösuhteutus (65 v. täytt.) 
Hki: 1 046 e / asukas, 

(ikävakioitu 951 e / asukas), 
Tku: 1 008 e / asukas,  

(ikävakioitu 860 e / asukas)  

Asiakassuhteutus (vain 
peruspalvelut, 65 v. täytt.) 

Hki: 5 636 e / asiakas   
Tku: 6 082 e / asiakas 

Suoritesuhteutus (vain 
peruspalvelut, 65 v. täytt.) 
Hki: oma 39 e, osto 56 e 
Tku: oma 29 e, osto 15 e 

 

Tietoa kotihoidon käynneistä HELSINKI TURKU

Yli 65-v. käyntien määrä / kotihoidon koko 

vuoden yli 65-v. asiakkaat 156 227

Yli 65-v. käyntien määrä / kuukausi / kotihoidon 

koko vuoden yli 65-v. asiakkaat 13 19

Kotihoidon intensiteetti HELSINKI TURKU

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 

intensiivisyysryhmissä joulukuussa, % 100,0 100,0

Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 1,0 0,8

41–80 h/kk kotihoitoa saavat 8,3 7,4

21–40 h/kk kotihoitoa saavat 21,0 20,3

11–20 h/kk kotihoitoa saavat 19,2 19,1

Enintään 10 h/kk kotihoitoa saavat 50,5 52,4

Tietoa kotihoidon piirissä olemisesta HELSINKI TURKU

Kotihoidon peruspalvelua saaneiden 

65 vuotta täyttäneiden %-osuus 

vastaavanikäisestä väestöstä 15,3 13,5

Pelkkiä säännöllisiä tukipalveluja 

saaneet 65-v. asiakkaat 65-v. 

asiakkaista, % 8,5 13,7



Haasteet 
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Toimintatietojen määritelmät 

Miten määritellään palvelun käyttäjä? 

• Kaikki vuoden aikana asiakkaana olleet 

 - esim. lasten kotihoidon tuella hoidettujen lasten lukumäärä vaihtelee vuoden 

aikana, millä asiakasmäärällä kokonaiskustannukset jaetaan?  

• Poikkileikkaustieto 

• Kahden vuoden keskiarvo 

• Laskennalliset asiakkaat 

• Päätösten määrä 

• Tavoitteena on kerätä asiakas/hetu-kertaalleen tieto. Tämä ei ole 

aina mahdollista. 
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Toimintatietojen määritelmät 
Miten määritellään suoritteet, tuotteet tai asiakaskäynnit? 

• Kuntien palvelunimikkeet ja nimikkeiden sisällöt vaihtelevat 

• Kustannusten kohdentaminen, haasteena välilliset kustannukset 

ja kuntien erilaiset palvelurakenteet ja käytännöt. Saadaanko 

kustannukset irrotettua ja kohdennettua halutuille tuotteille? 

- (esim. kunnallinen kerhotoiminta sisältyy avoimen varhaiskasvatuksen 

kustannuksiin; hoitotarvikejakelun kustannukset jyvittyvät kunnasta ja omista 

ja ostopalveluista riippuen pth ja/tai kh) 

• Mitä tarkemmalle tasolle mennään, sen suuremmat ovat 

haasteet 

 

• Suoritteen/asiakaskäynnin määrien kirjaaminen riippuu 

- Palvelun kestosta 

- Palvelua saavien määrästä 

- Esim. viisihenkisen perheen tunnin mittainen asiakaskäynti voi tarkoittaa 

1–10 käyntiä eri tiedonkeruun määritelmistä riippuen 
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Vaikuttavaa vai tehotonta? 

Halpaa vai kallista? 
• Tuottavuusmittarit eivät suoraan kerro laadusta tai 

vaikuttavuudesta (tarvitaan ”kehysindikaattoreita” kuten esim. 

asiakastyytyväisyys, RAI-indeksi) 

• Kuutosvertailussa tärkeää parhaiden käytäntöjen esiin 

nostaminen   tuottavuuden mittaus palvelun käyttäjää tai 

väestöä kohden vaatii rinnalleen kuvailevaa tietoa (asiakkaiden 

hoitoisuus, välillisten kustannusten kuvaaminen, 

palvelujärjestelmän rakenne) 

• Haasteena kuvailevan tiedon systemaattinen kerääminen 
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Yhteenveto 
Haasteita määrittelytyölle 

• Kuntien erilainen palvelurakenne (erit. ostopalvelu ja palvelusetelit) 

• Palvelumuotojen kietoutuminen yhteen 

• Erilaiset tietojärjestelmät 

• Erilaiset kirjaamiskäytännöt 

• Eri henkilöt kirjaavat (kiire, ohjeistukset ja niiden puute…) 

• Asioinnin anonymiteetti 

• Muuttuvat tiedonkeruun menetelmät ja määritelmät 

• Organisaatiomuutokset 

• Kuntien yhdistyminen, erva-alueet 

• Kansalliset tiedonkeruun ja tietojärjestelmien rakenteet 

• Lainsäädännön muutokset 

 Kustannukset eivät kohdennu oikeille toimintatiedoille ja 

aikasarjat ovat epäjatkuvia 
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Vertailun ja arvioinnin ABC 

A)Toiminta- ja taloustietojen on kohdattava 

 vaatii tarkkoja tiedonkeruun määritelmiä 

B)Palvelujärjestelmän ja asiakasrakenteen/ 

palvelutarpeen määrän kuvaukset 

C)Toimintaympäristössä 

tapahtuneet/tapahtuvat muutokset 
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