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Yleistä

Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso on indeksoitu 
perusvuoteen (2010=100), jolloin arvo 105 tarkoittaa, että tuottavuus on parantunut 5 % suhteessa 
perusvuoteen. Indeksikäyrien avulla ei voi todeta eroja kuntien kustannustasoissa, mutta niiden 
avulla voi verrata miten hyvin kunnat ovat onnistuneet omassa tuottavuustyössään. 

Määritelmien osalta on olennaista, että jokainen kunta käyttää samaa määritelmää vuodesta toiseen, 
koska tuottavuuden laskennassa tietoja verrataan aikasarjana. Toinen tärkeä asia on, että toiminta-
ja kustannustiedot vastaavat toisiaan eli kustannustietoihin lasketaan vain suoritteiden tuottamisesta 
aiheutuneet kokonaiskustannukset (aiheuttamisperiaate), jotka sisältävät myös vyörytykset sekä 
sisäiset menot. 



10.10.2017 Mikko Mehtonen & Samuel Ranta-aho3

Kotihoito

Panos = deflatoidut käyttömenot yhteensä
• Deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi)

Tuotos = asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina (välitön asiakastyö)
• Mikäli kunta ei seuraa kotihoidon tunteja, mitataan tuotos käyntien lukumäärästä. Seuraavien   

kuntien tiedot on mitattu käyntien perusteella: Kirkkonummi, Turku ja Vantaa

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin 
perustuvaa kotisairaanhoitohoitoa. Tietoihin on laskettu sekä tilapäinen että säännöllinen kotihoito. 
Kustannuksiin ja suoritteisiin ei lueta kotihoidon tukipalveluita. Kotihoitoon ei myöskään sisällytetä 
vanhusten päivähoitoa mutta siihen luetaan ei-ympärivuorokautisen hoidon palvelu- tai 
senioriasuntoihin (mitoitus alle 0,5) annettu kotihoito. Palveluseteleillä järjestetty kotihoito on 
ilmoitettu erikseen.

Kunnallinen kotihoito sisältää vuokratyöntekijöiden sekä kunnallisen kotihoidon alihankintana 
toteutetun palvelun. Yksityiseksi luetaan ulkoinen palveluntuottaja, joka tuottaa palvelun 
kokonaisuudessaan esim. maantieteelliselle alueelle ostopalvelusopimukseen perustuen.

Tietojen lähde: Kunnat, THL, FCG
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Tehostettu palveluasuminen

Panos = deflatoidut käyttömenot yhteensä
• Deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi)

Tuotos = laskennalliset hoitopäivät (saadaan RUG-18 -kertoimen avulla)

RUG-18 kustannuspainokerroin huomioi asiakaskunnan keskimääräisessä hoitoisuudessa tapahtuvat 
muutokset.

Mikäli kunta ei käytä RAI-mittaria on käytetty todellisia hoitopäiviä

Tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat ne ikääntyneille tarkoitetut palveluasumisyksiköt, joissa 
henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on vähintään 
0,5 hoitajaa asiakasta kohden.

Tietojen lähde: Kunnat, THL, FCG
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Vanhainkotihoito

Panos = deflatoidut käyttömenot yhteensä
• Deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi)

Tuotos = laskennalliset hoitopäivät (saadaan RUG-18 -kertoimen avulla)

RUG-18 kustannuspainokerroin huomioi asiakaskunnan keskimääräisessä hoitoisuudessa tapahtuvat 
muutokset.

Mikäli kunta ei käytä RAI-mittaria on käytetty todellisia hoitopäiviä

Vanhainkotihoidolla tarkoitetaan vanhainkoteja ja muita sellaisia vanhustenhoidon yksiköitä joissa 
toimitaan laitosperiaatteella ja joista peritään laitoshoidon hoitomaksu. Vanhainkotihoitoon ei 
sisällytetä terveyskeskusten pitkäisaikaishoitoa. 

Tietojen lähde: Kunnat, THL, FCG
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Ikäihmisten pitkäaikainen vuodeosastohoito

Panos = deflatoidut käyttömenot yhteensä
• Deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi)

Tuotos = laskennalliset hoitopäivät (saadaan RUG-18 -kertoimen avulla)

RUG-18 kustannuspainokerroin huomioi asiakaskunnan keskimääräisessä hoitoisuudessa tapahtuvat 
muutokset.

Mikäli kunta ei käytä RAI-mittaria on käytetty todellisia hoitopäiviä

Vuodeosastohoito sisältää terveyskeskusten ja terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilla järjestetyn 
ikäihmisten pitkäaikaishoidon. Pitkäaikaishoidon kesto on yli kolme kuukautta ja se on tarkoitettu 
vaativaa hoitoa tarvitseville vanhuksille, jotka eivät pärjäisi kotona ja joita ei sijoiteta 
ympärivuorokautisiin palveluasuntoihin eikä vanhainkoteihin.

Tietojen lähde: Kunnat, THL, FCG


