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OSA III:  Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi  
 
Tehtävät 5-7 
 
 
Kysymys 5. Palvelujen voimavaramitoitukset ja tuloksellisuus   
 
Aika-arvio: 25-30 min 
Maksimipistemäärä: 1,1 pistettä  
 
Kuntiin kohdistuu kaksi ristiriitaista tavoitetta hyvinvointipalvelujen tuottami-
sessa. Valtio vaatii kuntien toiminnan jatkuvaa tuottavuuden parantamista 
(esim. Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakun-
nalliset tuottavuustavoitteet. Valtiovarainministeriön julkaisuja 26/2011.), mutta 
samanaikaisesti valtio pyrkii sitomaan palvelujen tuotoksien ja panoksien suh-
teet palvelutason ja palvelujen laadun varmistamiseksi. Tästä tuoreena esimerk-
kinä on ns. vanhuspalvelulain valmistelun yhteydessä käyty keskustelu.  

JHTT-tilintarkastajana joudut tarkastamaan kuntien toiminnan lainmukaisuutta, 
mutta myös tuloksellisuusinformaation paikkansapitävyyttä. Kesäkukan kunta 
esittää toimintakertomuksessaan, että lasten päivähoidon mitoitukset ja palvelu-
jen laatu täyttävät lain vaatimukset. Lisäksi toimintakertomuksessa esitetään, 
että kunnan lasten päivähoidon kustannukset ovat merkittävästi valtakunnallista 
tasoa alhaisemmat, joten kunnan järjestämien palvelujen tuotta-
vuus/taloudellisuus ovat varsin hyvällä tasolla.  Lasten päivähoidon keskimää-
räiset nettokäyttökustannukset vuonna 2012 olivat kunnissa keskimäärin 455 
€/asukas ja 57 €/hoitopäivä.  Kesäkukan kunnan vastaavat kustannukset olivat 
390 € /asukas ja 58 €/hoitopäivä.  Kesäkukan kunnassa lasten päivähoitopalve-
luja tuottavat kaksi kunnan omaa päiväkotia ja yksi yksityisen yrityksen ylläpi-
tämä päiväkoti. Näiden lisäksi päivähoitoa järjestetään jonkin verran perhepäi-
vähoitona.   

Jäljempänä on otteita lasten päivähoitoasetuksesta (Asetus lasten päivähoidosta 
6.3.1973/239 muutoksineen) 

Vastaa lyhyesti ja täsmällisesti seuraaviin kysymyksiin: 
  
Mistä seikoista haluat tarkempaa tietoa varmistaaksesi, että asetuksen mukaiset 
vaatimukset täyttyvät ja että tieto lasten päivähoitopalvelujen taloudellisuudesta 
pitää paikkansa?  
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1) Miten varmistaisit että lain vaatimukset täyttyvät ja kunnan väite toi-
minnan taloudellisuudesta pitää paikkansa kunnan omana tuotantona 
järjestetyssä päiväkotihoidossa? 

 
2) Miten varmistaisit vastaavat asiat ostopalveluissa? 

 
3) Miten kunta voi parantaa tuottavuuttaan/taloudellisuuttaan rikkomat-

ta lain voimavaramitoitussäädöksiä? 
 
4) Miten hyvin mielestäsi asetuksen määräykset varmistavat asiakkaan 

saaman palvelun vaikuttavuuden ja laadun käytännössä? 
 

 
Mallivastaus: 
 

1) Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoidon 
ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten 
olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi. Periaatetta konkretisoidaan lasten 
päivähoitoasetuksessa määrittelemällä tarkasti hoidettavien lasten ja hoi-
tajaresurssien määrällinen suhde ja hoitohenkilökunnan kelpoisuus. Ase-
tuksen vaatimusten täyttämisen tarkastaminen – henkilöstömäärät ja kel-
poisuusvaatimukset sekä eri-ikäisten lasten lukumäärä – on päällisin puo-
lin helppoa, mutta tiedonhankinta ja tiedontulkintatehtäviä on runsaasti. 
Tiedot pitäisi löytyä päivähoidon tuottamista raporteista haastatteluilla 
täydennettynä. Tarkastajan pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraa-
viin asioihin: 

- asetuksen vaatimukset pitäisi täyttyä päiväkoti/toimipistetasolla. Ei 
riitä, että asetuksen vaatimukset täyttyvät kunnan päiväkodeissa kes-
kimäärin. Toisissa päiväkodeissa saattaa olla ylikapasiteettia, toisissa 
taas vajaakapasiteettia, jolloin tasapuolisuus ei toteudu 

- henkilöstömitoituksissa oleellista ovat todelliset määrät, ei päiväkotiin 
osoitetut vakanssit. Henkilökunnalla saattaa olla runsaastikin poissa-
oloja, vaikka vakanssien lukumäärä- ja kelpoisuusvaatimukset täytty-
vät 

- kun samoissa päiväkodeissa voi olla kokopäivähoitoa, osapäivähoitoa, 
vuorohoitoa ja erityispäivähoitoa, on selvitettävä, miten hoidossa ole-
va lapsi on laskettu ja määritelty 

- miten usein täyttö- ja käyttöaste ylittävät 100 %, millaiset ovat päivit-
täiset täyttö- ja käyttöastevaihtelut 

- selvitettävä miten kunnan seuranta ja valvonta omaan päiväkotiinsa on 
järjestetty 
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- miten ja missä ajassa kunta on yleensäkin voinut osoittaa päivähoito-
paikan, johon kuntalaisilla on subjektiivinen oikeus 

- kuinka toimivat ovat päivähoidon tilat, onko esim. homeongelmia 

Toimintakertomuksen taloudellisuusinformaatiossa on epäselvyyttä. Asu-
kaskohtaiset nettokustannukset eivät kuvaa toiminnan taloudellista järjes-
tämistä, vaan se kertoo, paljonko verorahoitusta asukasta kohti käytetään 
lasten päivähoitoon. Kunnassa asuvien päivähoitoikäisten lapsien määrä 
selittää huomattavan osan asukaskohtaisista nettokustannuksista. Oike-
amman kuvan antaa suoritteen, hoitopäivän nettokustannuksen, 
€/hoitopäivä, vertailu. Hoitopäivän nettokäyttökustannukset ovat toimin-
takertomuksen mukaan keskimääräistä korkeammat, joten toimintakerto-
mus ei pidä paikkaansa. Tähän mittariin vaikuttavat myös monet seikat.  

 
Nettokäyttökustannus tarkoittaa sitä, että lastenpäivähoidon kustannuksis-
ta on vähennetty lasten vanhempien maksamat päivähoitomaksut. Isotu-
loiset huoltajat maksavat korkeampia maksuja, mikä alentaa nettokäyttö-
kustannuksia, €/hoitopäivä. Ennen taloudellisuudesta tehtävää päätelmää 
pitäisi vielä varmistaa päivähoitomaksujen osuus. Taloudellisuus ei para-
ne sillä, että päivähoitomaksut ovat korkeammat.   Varmistettaviin asioi-
hin kuuluisi lisäksi vyörytyserien ja sisäisen laskutuksen käsittelyn tar-
kastelu. 
 
Pelkkien nettokäyttökustannuslukujen vertailun perusteella ei voi kovin 
varmasti sanoa toiminnan taloudellisuudesta verrattuna valtakunnallisiin 
keskiarvoihin. Kunta voi sanoa, että ”nettokäyttökustannukset, 
€/hoitopäivä, ovat valtakunnan keskiarvoa alhaisemmat”, mutta päätelmä 
taloudellisuudesta edellyttäisi mm. edellä mainittujen asioiden perkaamis-
ta. 
 

2) Ostopalveluissa tarkastajan tehtävänä on selvittää periaatteessa samat asi-
at kuin kunnan omassa toiminnassa, mutta tarkastajan mahdollisuudet 
päästä palvelun tuottajan tietoihin käsiksi on rajoitetumpaa. Lopulta kunta 
palvelujen järjestäjänä vastaa palvelun toteutumisesta asetuksen mukaan. 
Tarkastajan on varmistettava, että 
- hankintasopimuksen ehdot täyttävät lain vaatimukset. 
- hankinnassa on noudatettu julkisia hankintoja koskevia säädöksiä 
- kunta valvoo hankintasopimuksen täyttämistä 
- palvelun tuottaja antaa ne raportit, joita hankintasopimuksessa edelly-

tetään 
- asiakaspalautteet on nähtävissä, jos sellaisten hankkimisesta on sopi-

muksessa sovittu 
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Taloudellisuuden arvioinnin perustana on tavallisesti palvelun yksikkö-
hinta, esim. €/hoitopäivä. Verrattaessa oman toiminnan taloudellisuuteen 
on huomattava, että vertailussa ovat mukana samat kustannukset: osto-
palveluista aiheutuu kunnalle ostotoiminnan transaktiokustannuksia, 
esim. tilaaminen, valvonta, valitukset markkinaoikeuteen, sopimusriidat 
tai toimittajien vaihtaminen. Nämä kustannukset voivat on merkittäviä, 
mutta ne eivät näy palvelun hinnassa, mutta ovat todellisia kustannuksia 
kunnalle. Näitä kustannuksia ei yleensä osata ottaa huomioon ostopalve-
lujen kustannuksina. Omasta toiminnasta taas aiheutuu vastaavasti hallin-
non ja johtamisen kustannuksia, jotka huomioidaan yk-lisinä. Taloudelli-
suutta vertailtaessa on siis huomioitava ostopalveluissa ostamistoimintaan 
liittyvät transaktiokustannukset ja omassa tuotannossa hallinnon ja joh-
tamisen kustannukset.   
 

3) Parannusmahdollisuudet riippuvat pitkälti siitä, mikä päivähoidon talou-
dellisuuden tilanne kunnassa tarkasteluhetkellä on. Jos toiminnan talou-
dellisuus on huono, parantamismahdollisuudet ovat suuremmat ja päin-
vastoin. Tärkeitä tekijöitä ovat  
- kapasiteetin käyttöasteen kohottaminen,  
- henkilökunnan säädösten mukainen mitoitus ja muodollisesti pätevän, 

mutta alemmin palkatun henkilöstön hankkiminen 
- henkilöstön poissaolot, sijaisten käyttö ja työtapaturmat 
- Palvelutaso on yksi tekijä. Onko palvelussa ”ylipalvelua”, liian yksi-

löllistä ja lain vaatimukset ylittävää palvelua  
- päivähoitopalvelun rakenne: ydinpalvelu, tukipalvelut ja lisäpalvelut. 

Ovatko tuki- ja lisäpalvelut ”ylimitoitettuja”? 
- palveluyksikköjen koko ja koon suurentaminen, milloin se on mahdol-

lista 
- eri palvelujen järjestämisvaihtoehtojen taloudellisuuden tarkastelu: 

ryhmäperhepäivähoito, palvelusetelit, yksityiset palvelut 
- yhteistyö ja yhteisten resurssien käyttö esim. esikoulujen kanssa 

 
Taloudellisuutta ei paranna se, että ”valitaan hyvätuloisten huoltajien lap-
sia”, mikä ei ole käytännössä mahdollistakaan. Suurempi huoltajien mak-
suosuus alentaa verovaroilla maksettua osuutta, mutta ei vaikuta taloudel-
lisuuteen. 
 

4) Päivähoitopalvelut ovat kuten palvelut yleensä eli palvelut sekä niiden 
vaikuttavuus ja laatu syntyvät palvelujen tuotantohetkellä. Koulutettu 
henkilökunta, samoin kuin hyvät tilat luovat edellytyksiä vaikuttavalle ja 
laadukkaalle palvelulle, mutta eivät vielä varmista sitä. Resursseja katso-
malla ei siis vielä voida vakuuttua palvelujen vaikuttavuudesta ja laadus-
ta, vaan niiden aikaansaamisen edellytyksistä. 
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Palvelujen laadusta puhutaan mm. kilpailutettaessa ja asetetaan laatukri-
teereitä palvelulle. Vaatimukset koskevat yleensä palvelun tuottamisen 
resurssien laatua, ei varsinaisesti tuotetun palvelun laatua. Toteutuneen 
vaikuttavuuden ja laadun varmistaminen vaatii siis vielä erillisen valvon-
nan. 
 
Laadun ja vaikuttavuuden käsitteitä käytetään monessa merkityksessä. 
Usein laatu ymmärretään vaikuttavuuden edistäjäksi: hyvälaatuinen pal-
velu edistää myönteisen vaikuttavuuden aikaansaamista. Laadun tunnus-
merkkinä usein pidetään sitä, että laatu näkyy palvelutapahtumassa, mutta 
vaikuttavuus voi ilmetä vuosien saatossa.  
Laadussa ja vaikuttavuudessa erotetaan vielä asiakas- ja yhteiskunnalli-
nen näkökulma. Oma tarkastelukohteensa on taloudellisuuden sekä laa-
dun ja vaikuttavuuden suhde: ovatko ne ristiriitaisia vai samansuuntaisia? 

Asetus lasten päivähoidosta6.3.1973/239  

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin 
esittelystä säädetään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 
12 §:n, 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan, 28 §:n 2 momentin ja 33 §:n nojalla: 

1 §  

Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoidon ja kasvatuksen tarve eri 
ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi. 

- - - - - 

6 § (21.8.1992/806) 

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) 4 tai 5 §:ssä 
säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuot-
ta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodis-
sa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty 
ammatillinen kelpoisuus. 

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momen-
tissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta 
täyttänyttä lasta kohden. 

Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, 
on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään 
osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä 
avustajaa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a239-1973�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a21.8.1992-806�
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1992/19920804�
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Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 §:ssä sää-
detty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 5 §:ssä säädet-
ty ammatillinen kelpoisuus. 

Kunta voi poiketa 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoi-
topäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi 
tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää 
kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. (21.12.2006/1345) 

Lisäksi 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikai-
sesti laajennettaessa lapsen hoitoaikaa edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
(19.6.2008/442) 

- - - - - 

8 § (31.5.1990/490) 

Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina 
perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa 
yhtä perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanut-
ta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perus-
opetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. (30.3.2000/329) 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanai-
kaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta 1 momentin toisessa 
virkkeessä tarkoitettua lasta. (30.3.2000/329) 

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa saman-
aikaisesti enintään kahtatoista lasta. 

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin 2 momentissa sääde-
tään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. 
(21.8.1992/806) 

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpees-
sa olevaa lasta, tulee tämä ottaa huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien 
lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei sovelleta kunnan järjestäessä perhepäivähoitoa saman 
perheen lapsille heidän omassa kodissaan. 

- - - - - -  

 
 
 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a21.12.2006-1345�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a19.6.2008-442�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a31.5.1990-490�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a30.3.2000-329�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a30.3.2000-329�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239#a21.8.1992-806�
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Kysymys 6. Kotipalvelun tuloksellisuus 
 
Aika-arvio: 35-40 min 
Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä  
 
Monet kotona asuvat iäkkäät tai sairaat kuntalaiset tarvitsevat useita erityyppisiä 
palveluja kuten kotiavustajapalveluja, kotisairaanhoitoa ja ruoanhankintaa. Hei-
dän tarvitsemansa palvelut ajoittuvat eri viikonpäiville ja päivittäin eri kel-
lonaikoihin. Palveluja voivat tuottaa useat organisaatiot.  
 
City-kaupunki on järjestänyt kotipalvelun osana ruoanhankinnan kaupasta koto-
na asuville ikäihmisille, jotka eivät kykene käymään kaupassa omatoimisesti. 
Käytännössä ruuanhankinnan on hoitanut kaupungin palkkalistoilla oleva ko-
dinhoitaja. Asukkaat itse ovat maksaneet ruoat ja muutaman euron korvauksen 
kaupassa käyntikerrasta. Kaupassakäynti haukkaa asiakkaan käyttöön varatusta 
kodinhoitajan ajasta suuren osan, vaikka se ei ole kodinhoitajan työn ydintehtä-
vää. Kotona asuvan ikääntyvän väestön voimakkaan kasvun seurauksena City-
kaupungilla ovat suuret paineet kodinhoitohenkilöstön lisäpalkkaamiseen.  Täs-
sä tilanteessa kaupunki päätti hankkia ruoanhankintapalvelun kuriiripalveluja 
tuottavilta yrityksiltä, jolloin kodinhoitajan työajasta suurempi osa olisi käytet-
tävissä ydintehtävään. Kuriiripalvelun piiriin päätettiin ottaa 70 % palveluja 
käyttävistä. Kaupunki tarjoaisi edelleen palvelun 30 %:lle kotona asuvista. 
 
Kaupunki järjesti kilpailutuksen ruoanhankintapalvelusta, jossa tarjottavaan 
palveluun sisältyy ostotilauksen vastaanottaminen asiakkaalta, ostoskorin han-
kinta kaupasta ja korin toimittaminen asiakkaan kotiin. Tarjouspyynnön mukaan 
kaupunki aluksi maksaa kuriiripalvelun hoitajalle sekä ruokakorin hinnan että 
ostosten tekemisestä ja kuljetuksesta sovitun korvauksen.  Kaupunki sitten 
myöhemmin laskuttaa asiakkaalta sekä ostoskorin hinnan että pienen kiinteän 
asiakasmaksun. 
 
Saatujen tarjousten perusteella kaupunki päätti valita kuriiripalvelua hoitamaan 
Kuriiri OY:n, joka teki kyseisestä palvelukokonaisuudesta kaupungille halvim-
man tarjouksen. 
 
Kaupungin perustelut olivat taloudellisia. Kaupunki laski, että järjestely on kau-
pungin kannalta varsin taloudellinen. Ruoan hankkiminen keskimäärin vie ko-
dinhoitajan työaikaa ½-tuntia/asiakas kaksi kertaa viikossa. Nyt se aika oli käy-
tettävissä ydintehtävään ja asiakkaan kotona käytettävissä oleva aika lisääntyi 
20 minuuttia sen jälkeen kun asiakaskohtaista aikaa olisi järjestelyn seurauksena 
hieman lyhennetty. Tällä järjestelyllä myös vältyttiin suunnitelmissa olevan 
kymmenen kodinhoitajan palkkaamisesta, mikä vuositasolla merkitsi 400 000 €. 
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Kuriiripalvelun kaupungille aiheutuvat kustannukset sen sijaan olivat vain 
200 000 €/vuosi.    
 
Kaupungin toimintakertomuksessa korostettiin järjestelyn tuottavan kustannus-
hyötyä ja kotihoitajien ajan kohdistumista ydintehtävään. Kaupungin ao. virka-
miesten mielestä kuriiripalvelua kannattaisi jatkossa laajentaa koskemaan kaik-
kia ao. palvelua tarvitseville. 
 
Järjestelyn käyttöönoton jälkeen alkoi ilmetä ongelmia, joista kirjoitettiin pai-
kallisissa lehdissä.  Asiakkaat olivat tyytymättömiä. Asukkaan maksama ostos-
korin hinta kohosi kaksikymmentä prosenttia entisestään. Samoin asukkaiden 
puhelimen käytön kustannukset kohosivat huimasti kun ruokatilaukset otettiin 
vastaan puhelimella. Yleisöosaston kirjoituksissa suurin osa asiakkaista halusi 
luopua palvelusta ja osa suorastaan vaati sitä. Kotipalvelujen tukipalveluna ole-
va ruoanhankintapalvelu on kaupungin kuitenkin järjestettävä jollain tavalla. 
 
 
Vastaa lyhyesti ja täsmällisesti seuraaviin kysymyksiin: 
 

1) Miten arvioit kaupungin ruoanhankintapalvelun tuloksellisuutta edellä 
kuvatun tiedon perusteella? 

 
2) Oliko kaupungin järjestely yleensäkään lainsäädännön mukainen? 
 
3) Antaako toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan tapahtuneesta? 
 
4) Minkä ohjeen antaisit kunnan päättäjille havaintojesi perusteella? 
 

 
Vastaukset: 
 
 

1) Kunnan rationaalisena tavoitteena pitäisi olla toiminnan tuloksellisuus 
eli järjestää vaikuttavuudeltaan hyvät palvelut mahdollisimman alhai-
silla kustannuksilla. Esimerkkitapauksessa kaupungin tavoite on hyvä 
eli saada sekä kodinhoitajien voimavaroja suunnatuksi ydintehtävään, 
vaikuttavaan toimintaan että hillittyä kunnan kodinhoidon nopeata 
menojen kasvua. Kaupungin tavoite näyttäisikin esimerkissä toteutu-
van. Sen sijaan ruokapalvelua käyttävän kuntalaisen kannalta tilanne 
ei ole hyvä, sillä asiakkaan maksaman ruokapalvelun kokonaiskustan-
nukset kohosivat. Asiakas saattoi tosin saada hieman enemmän kodin-
hoitajan työpanosta käyttöönsä. 
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Ongelman ydin on kunnan ja kuntalaisen suhteesta: järjestely on kun-
nalle edullinen, mutta kuntalaiselle epäedullinen. Kunta(organisaatio) 
hoitaa kuntalaisten asioita ja sen pitäisi toimia siten, että sen toiminta 
tuottaa parhaan mahdollisen vastikkeen kuntalaisten maksuille.  
 
Ongelman tausta on siinä, miten City- kaupunki on tarjouspyynnös-
sään tuotettavan palvelun määritellyt. Ilmeisesti kaupunki on pyytänyt 
tarjouksen kuriiripalvelusta eli tavaroiden toimittamisesta kaupasta 
palvelun saajan asuntoon ja tarkastellut vain tämän vaiheen edullisuut-
ta.  Tilausten vastaanottamisen hinta puhelimella ei kuulunut tarjous-
pyyntöön, eikä ruokakorin hinta. Tämä mahdollisti sen, että palvelun 
tuottaja käytti monista neuvontapalveluista tuttua minuuttiveloitusta ja 
peri ruokakorista markkinahintaa korkeampaa hintaa.  

 
Kun osa kuriiripalvelun käyttäjistä haluaa luopua palvelusta, on kau-
pungin järjestettävä ruoanhankintapalvelu jollain tavalla, jotta kotihoi-
to kokonaisuudessaan toimisi. Kaupungilla voi olla edessään monia li-
säkustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä, joista saattaa aiheutua mer-
kittäviä ns. transaktiokustannuksia.  Sopimuksen purkamis- tai muut-
tamisneuvottelut, uuden tarjouskilpailun järjestäminen, mahdollisesti 
oman henkilökunnan palkkaaminen jne. Tämä tuo kaupungille, mutta 
myös kuntalaisille lisää kustannuksia. Kuriiripalvelun tuloksellisuus 
kokonaisuudessa tällä tavalla toteutettuna on kovin kyseenalainen.  
 

2) Järjestelyyn liittyy varsin paljon juridiikkaa, jota on selvitettävä arvioi-
taessa järjestelyn lainmukaisuutta.  
 
Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) mukaan 9 §  kotipalveluina järjes-
tetään:1) kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa 
yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista; 
2) tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kulje-
tus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.  
 
Ruoan järjestäminen on osa koko kotihoitojärjestelmää. Jos asukkaita 
hoidetaan kotona, on tosiasiallinen pakko järjestää jollain tavalla vält-
tämättömät tukipalvelut. Tukipalvelujen tarve vaihtelee palvelujen tar-
vitsijan mukaan. 
 
Kunta voi järjestää palvelut (Kuntalaki 2 §) tekemällä itse, yhteistyös-
sä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla ne muilta tuottajilta. Tässä 
suhteessa järjestely on lain mukainen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830607#a607-1983�
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Muilta hankittaessa on kunnan noudatettava lakia julkisista hankin-
noista (30.3.2007/348). Tässä tapauksessa City-kaupunki oli toimi-
nut hankintalain mukaan. 
 

Palvelujen maksut määräytyvät lain sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista 3.8.1992/734 mukaan. Lain 2 § (6.6.2008/387) Palvelus-
ta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi 
maksukyvyn mukaan.  

Edelleen 12 § (30.12.2003/1311) Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää 
palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavus-
tuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat 
maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä 
vastaavista palveluista. (30.12.2010/1329) 

Kuntalaki 13 § kohdan 4) päättää kunnan palveluista ja muista suorit-
teista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 

Tilanteen tekee monimutkaisemmaksi sen tulkitseminen, miten kau-
pungin tuottama palvelu rajataan. Esimerkissä kaupunki perii kulje-
tuspalvelun järjestämisestä pienen kiinteän maksun, joka on saman-
suuruinen sekä kaupungin itse tuottamassa palvelussa ja kuriiripalve-
lussa. Ongelmakohta on se, luetaanko kaupungin tarjoamaan palve-
luun muuta kuin pelkkä kuljetus.  Kuuluvatko ja miltä osin tilaaminen 
ja ruokakori palveluun? Esimerkkitapausta sivuaa muun muassa edus-
kunnan oikeusasiamiehen 7.3.2013 (Dnro 809/4/11) koskeva ratkaisu 
ulkoistetusta lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta avohoidossa.   
 
Vielä yksi juridinen kysymys koskee kuntalaisten yhdenvertaista ja ta-
sapuolista kohtelua, josta on säädetty perustuslaissa (6 §) ja hallinto-
laissa (6 §). Esimerkkitapauksessa kuljetuspalvelu tarjotaan tarvitsevil-
le ja samanhintaisena kunnan kodinhoitajien tarjoamina tai kuriiripal-
veluna. Tässä yhdenvertaisuus toteutuu, mutta epäselväksi jää, toteu-
tuuko yhdenvertaisuus silloin, asiakkaalle aiheutuvissa kustannuksissa 
on eroja.  
 

 
3) Toimintakertomus ei anna kokonaisuudesta oikeata ja riittävää kuvaa, 

sillä siinä asiaa tarkastellaan vain kaupungin näkökulmasta. Luonnol-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a6.6.2008-387�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2003-1311�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2010-1329�


11 
 
 

lisesti pitäisi ottaa huomioon kuntalaisten näkökulma, joka on noussut 
esiin julkisten tiedotusvälineiden kautta. 

 
 

4) Tapaus tarjoaa toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kannalta monta 
oppia. Kunnan on  

 - katsottava kokonaisuutta, ei vain omaa organisaatiota, vaan myös  
 kuntalaisten etua. 

- huomioitava järjestelyn mahdollisia riskejä ja muualle järjestelystä 
aiheutuneita kustannuksia.  
- ennakoitava tapauksen aiheuttamia transaktiokustannuksia, jotka 
aiheutuvat ruoanhankintapalvelun uudelleen järjestämisestä  

 
 
Kysymys 7. Valtion kirjanpitoyksikön tuloksellisuus 
 
Aika-arvio: 40-50 min 
Maksimipistemäärä: 1,6 pistettä  
 
Toimit valtion kirjanpitoyksikön tilintarkastajana. Liitteenä ovat valtion kirjan-
pitoyksikkönä toimivan Hätäkeskuksen ja sisäasiainministeriön välinen tulosso-
pimus vuodelle 2012 (Liite 1) sekä Hätäkeskuksen tilinpäätös ja siihen sisältyvä 
toimintakertomus vuodelta 2012 (Liite 2).  
 
 
Vastaa lyhyesti ja täsmällisesti seuraaviin kysymyksiin ja laadi luonnos 
 
 

1) Mitä asioita varmistat, että Hätäkeskuksen toimintakertomuksessa esitetyt 
toteutuneet tiedot toiminnan tuloksellisuudesta pitävät paikkansa? 
 

2) Millaisia positiivisia ja negatiivisia käyttäytymisvaikutuksia Hätäkeskuk-
sen käyttämillä tuloksellisuuden mittareilla saattaa olla? Ohjaavatko mit-
tarit toimintaa ydintehtävään?  

 
3) Selvittele, millainen yhteys on Hätäkeskuksen tuloksellisuudella ja tuotto- 

ja kululaskelman osoittamalla tuloksella? Mikä yhteys näillä on talousar-
vion toteutumislaskelmaan?   

 
4) Luonnostele lausunto, jonka antaisit Hätäkeskuksen tuloksellisuuden ku-

vauksesta? 
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Vastaukset: 
 

 
1) Tarkastuksessa ei ole kyse toiminnan tuloksellisuuden tason tarkasta-

misesta, vaan siitä, pitävätkö toimintakertomuksessa esitetyt tiedot 
paikkansa eli ovatko tiedot oikeita ja riittäviä. 
Hätäkeskus toteaa: ”Hätäkeskuslaitos saavutti vuodelle 2012 asetetut 
vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet hyvin. Tavoit-
teiden saavuttamisen merkittävyyttä korostaa, että toiminta on kyetty 
turvaamaan aiempaa tehokkaammin ja tuottavammin keskellä suurta 
rakenneuudistusta. Tavoitteisiin on päästy sitoutuneen ja osaavan 
henkilöstön avulla. Toiminnan tulosten kehittyminen luo uskoa myös 
käynnissä olevan rakenneuudistuksen toteuttamiseen.” 
 
Valtionhallinnossa käytetään tuloksellisuuden tarkastelussa tulospris-
man viitekehystä. Siinä tuloksellisuus jaetaan vaikuttavuudeksi, toi-
minnalliseksi tehokkuudeksi (taloudellisuus, tuottavuus), palvelun laa-
duksi ja palvelukyvyksi. Näitä tarkastellaan tuloksellisuuden osana. 
Käsitteet eivät ole yleisesti julkishallinnossa vakiintuneita, vaan esi-
merkiksi laatu nähdään usein vaikuttavuuden alakohtana, vaikuttavuu-
den edistäjänä, ei omana tuloksellisuuden ulottuvuutena. Tällöin aja-
tellaan, että hyvä laatu edistää vaikuttavuutta, mutta näin ei välttämättä 
ole. Vaikuttavuus voi olla hyvä huonosta laadusta riippumatta ja päin-
vastoin. Samoin palvelukyky usein nähdään kapasiteettina järjestää 
palveluja. Tämäkin on siis vaikuttavuuden edellytys ja edistäjä: Hyvä 
palvelukyky antaa mahdollisuuden järjestää vaikuttavuudeltaan hyviä 
palveluja, mutta joskus käytännössä on niin, että palvelukykyä, kapasi-
teettia on, mutta siitä on käytössä vain osa, joka saa aikaan vaikutta-
vuutta. 
 
Maksullisessa toiminnassa tuloksellisuutta kuvaava käsite on kustan-
nusvastaavuus. 
 
Tarkastuksessa pitää tarkastella tuloksellisuusinformaatiota ja tulok-
sellisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista koskevan informaa-
tion oikeellisuutta. 
 
Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, vastaako toimintakertomus valtio-
konttorin antamaa ohjetta. Toinen asia on varmistaa tulostavoitteiden 
toteutumisesta annetun lausuman paikkansapitävyys. Mitä tulossopi-
muksessa on sovittu ja onko siitä raportoitu sovitulla tavalla? Onko 
käytetty niitä mittareita, joita tulossopimuksessa on sovittu käytettä-
väksi? 
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Kolmanneksi on tarkasteltava tuloksellisuusmittareita, ovatko mittarit 
valideja eli mittaavatko mittarit niitä tuloksellisuuden elementtejä, joi-
ta niiden pitäisi mitata. Neljänneksi oleellista on selvittää tulokselli-
suustietojen keräämisprosessi. Millä tavalla tiedot on kerätty ja las-
kelmat laadittu? Onko tietojen keräämisessä tulkintamahdollisuuksia, 
jolloin eri henkilöt rekisteröivät tiedot eri tavoin? Ovatko erilaiset li-
sät, esim. yk-lisä, laskettu yhtenäisellä ja hyväksytyllä tavalla? Tämä 
koskee erityisesti maksullista toimintaa. 

 
2) Mittareilla on taipumus ohjata käyttäytymistä, mikä on usein tarkoi-

tuskin: organisaatiot ja ihmiset tekevät sitä, mitä mitataan. Mittareille 
on tärkeätä, että ne mittaavat onnistumista ydintehtävässä. Jos mitta-
reita on asetettu ydintehtävän asemesta esim. lisätehtäville, organisaa-
tiot saattavat siirtää huomionsa pois ydintehtävästä. Mittauksessa on 
taipumus myös mitata asioita, jotka ovat selkeitä ja joita on helppo mi-
tata. Käyttäytymisen kannalta tärkeätä on myös mittareiden manipu-
loimattomuus. Jos mitataan ja palkitaan esimerkiksi uusista asiakasso-
pimuksista, voi se johtaa pyrkimykseen uudistaa sopimuksia entisten 
asiakkaiden kanssa, jolloin mittauksen osoittama tulos on hyvä, mutta 
todellisuudessa tilanne ei ole muuttunut miksikään entisestä. 
 
Hätäkeskuksen mittarit kyllä vaikuttavat hyvin mietityiltä. Ne koske-
vat ydintehtävää eikä niitä ole helppo manipuloida.  
Mittareiden validiteetin (mittaako mittari juuri sitä, mitä pitäisi mitata) 
ja reliabiliteetin (mittaajasta johtuvan vaihtelu) tarkastelu on yksi osa 
tuloksellisuuden tarkastelua.  

 
3)  Yritysympäristössä reaalitalouden (reaaliprosessi) tuloksellisuus hei-

jastuu rahataloudessa (rahaprosessi) ja tuloslaskelmassa: Reaali- ja ra-
hataloudella on selvä yhteys.  
 
Verorahoitteisessa toiminnassa, toiminnan, reaalitalouden (reaalipro-
sessin) tuloksellisuudelta – taloudellisuudelta ja vaikuttavuudelta puut-
tuu yleensä selkeä yhteys tuotto- ja kululaskelman osoittamaan tulok-
seen.  
 
Toiminnan tulot eivät ole useinkaan suoraan yhteydessä tuotoksen 
määrään ja laatuun. Esimerkiksi varuillaanolotehtävissä tulot eivät rii-
pu palvelujen määrästä. Tietty kapasiteetti on oltava, vaikka sitä ei jo-
nakin aikana tarvittaisi lainkaan. Usein menot syntyvät kapasiteetin yl-
läpidosta. Toiminnan tuloksellisuus voi olla hyvä, mutta tuotto- ja ku-
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lulaskelman tilikauden tuotto-/kulujäämä voi olla kovastikin alijää-
mäinen.   
 
Yhteys tulo- ja menoarvion toteutumislaskelmaan on myös ohut.  
Laskelma kertoo vain, miten suunniteltu talousarvio on toteutunut, tu-
loksellisuus voi olla hyvä tai huono. 
 

4) Valtiontalouden tarkastusviraston suorittamien tarkastusten raportoin-
tia käsitellään julkaisussa ”Valtiontalouden tarkastusviraston suoritta-
ma tilintarkastus – sisältö ja periaatteet. Helsinki 2010”.  
Tarkastuksesta raportoidaan tarkastuskauden aikana ja tarkastuskau-
den lopussa tehdään tarkastajan yhteenveto ja tilintarkastuskertomus.   
 
Viraston ja laitoksen (kirjanpitoyksiköt) tilintarkastuskertomuksen 
lausumat esitetään erikseen päätettävässä järjestyksessä, mihin vaikut-
tavat raportoinnin tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Raportoinnissa 
käytetään seuraavia lausuma-aluekokonaisuuksia, joista yhtenä on: 
Toimintakertomus: onko toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportoitu 
oikein ja riittävästi? 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa vuodelta 
2012 ei ole mitään nimenomaista mainintaa tuloksellisuuden rapor-
toinnin oikeellisuudesta ja riittävyydestä toimintakertomuksessa, joten 
tarkastusvirasto on ilmeisesti katsonut toimintakertomuksen oikeaksi 
ja riittäväksi. 
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