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OULUN KAUPUNKI 1/1996 

KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI
 
LS
 

KATTÖTARKOITUKSET, JOIHIN TIETOA TULISI 

TUOTTAA 

• POLITTTfflENPÄÅTÖKSENTEKO 

- tarklilstuslautakunta ja tilintarkistajat 
- kaupunginvaltuusto 
- kaupunginhallitus 
- lautakunnat 

.. TOIMJNNAN JOHTAMINEN; OHJAAMINEN; KEHITTÄMINEN JA 
SEURANTA 

- )'lin viranhaltijajohto, kj, toimialajohtajat 
- tulosaiuc- ja tulosyksikköpåälliköt 
- toirnintayksiköidcn vastuuhenkilötle.simiehct 

'" TOTEUTUS. SE~TAJA KEHITTÄMINEN 

- työyhteisöt 
- työntekijät 

* VALTAKUNN~LINEN TASO (erilaiset tilastot ja vertailut) 
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OULUN KAUPUNKI 1/1996 
KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI 
LS 

/ ORGANISAATIOY K SIKKÖKOHTAINEN 
LASKENTA 

- PÄÄOSIN NYKYISTÄ TALOUSARVIORAKENNETTA 
NOUDAITAEN --;7V.40...!ALva...,-] o~,q ,~ e'...IlL • .s).i'bI.lLV.r~ 

~ _ ~ " ":r CSJJ .. ., .,.....;{) 1", J,
-/..,.~.s ,?A:;..,~ . .utk,.s-tn"- _. h"'A.-z.4 '71c:..r{..'j-

TUOTETAAN TALOUS - JA TOIMINTATIETOJA TIETYIN ,H~"'I D0~ 

SÄÄNNÖLLISIN MÅÄRÄvÄLEIN 

NYKYISEEN TALOUSARVIOSEURANTAAN LllTETÄÄN : 
- NS. YLEISKUSTANNUSTEN (APUKUSTANNUSTEN) 

OSUUDET ERITELTYINÄ MM. SEUR; 
-toimialan johto 
-henkilöstöpalve)ut 
-talouspalvelut 
-kehittämispalvelut 
-tulosalueen hallintopalvelut 
-tulosyksikön baJlintopalvelut 
-puhelinvaihteiden palvelut 

- ns.TUIaTOlMINTOJEN OSUUDET ERlTELTYINA MM. 
-RÖNTGEN 
-LABORATORIO 

- KÄYTIÖOMAISUUS (korot ja poistot) 
- suoritteet ja/tunnusluvut(mahd. tuotteet) 
- suorite- ja/tai tunnuslukukohtaiset kustannukset 
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OULUN KAUPUNKI 1/1996 
KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI 
LS 

-
 TOI MlN TA K 0 H TAI N E N LASKENTA
 

- TOIMIALOlTIAIN, TULOSALUEITTAIN JA-YKSIKÖITTÄIN 
EIUKSEEN SOVITTAVIEN JAOTUSTEN MUKAAN 

,I} '1 
.. ~A 1V... .NzJh'U 
o ,sD,j- ?'Ii) 

• 7'=~."". 
D (.I'A'WH.~S (/~ ~ - • 

TOIMINTOLASKENT:r\.-
- TARJOTAAN PILOTTIHANKKEINA TOTEUTETTAVAKSI 

IV TUOTTEISTAMINEN 

- KOSKEE KAIKKIA TOIMIALOJA, TULOSALUEITA JA -YKSIKÖITÄ 
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TOIMINTOLASKENTAPROJEKTIEN TAVOITTEET 

\ 

'. kehittää kustannuslaskentaa osana kaupungin johtamis- ja 
objausjärjestelmää 

• saada toiminilan kehittämistä varten tietoa 
- toimintaprosessienja niiden osien (toimintojen) 
- kustannuksista 

- tuotteiden/palveluiden kustannuksista 
- siitä, ovatko käytössä olevat henkilöstöresurssit j a muut 

resUrssit tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisessa 
käytössä: 

• saada tietoa strategioissa painopistealueiksija/tai erityisiksi 
kehittäinisalueiksi määritellyistä toimintalohkoista (esim. 
vanhustenhuolto, mielenterveystyö) 

• selvittää nykyiset toimintatavat ja löytää mahdollisesti 
tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja 

. '. . 

• löytää toimintaprosessien/toimintoketjujen pulma- tai 
soImukohclat 

...... : 

" 

• saada eriteliympää tietoa tarjollaolevistapalveluista ja niiden 
kustannuksista ' 

" ~mm. m~doriisia "Ostaa vai tehdä itse"~ti.Icmteitavarten 
- mm. palveluiden ulk:okå hinIloiit:~hi~ värt6n' 
- vertailua (esim. muut~at) vtriten:' ',,' " 

. -. saada tietoa henkilöstör~suissienkohdentamista sekä 
henkilöstörakenteen suillmittelua varten' 
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OULUN KAuPUNKI 1996 
KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTllIstå 

TOII\1INTOLASKENTAPROJEKTI 

PRO'EKTIN KULKU JA KESTO . 

PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN yksiokokoontumis
- aikataulusta sopiminen . kerta (projketiryh· 
- tyootehtä:vien kartoitustavasta sopiminen mä) 

TYÖTEHTÄVIEN KARTOIlTAMINEN yksi-kolm ~ viikkoa 
(koko yksikön henki
lökunta osallistuu) 

TOll\fiNTOJ'EN.MUODOSTAMINENt seitsemän-kymmenen 
TUOTTEIDEN MÄÄRlTfELY JA KOHDISTAMIS kokoontumiskertaa 
TEKUÖIDEN VALINTA o(projektiryhmä) _ 

TYÖAJANSEURANTA TOIMINNOIITAIN yksi-neljä vi"kkoa 
(J{oko <~kö; ~ ~ ~o

kilökunta (s41his':Ju) 

TOIMINTO- JA lUOTEKOBTAISTEN KUSTAN 'mallintaminen -:bjel
NUSTEN LASKEMINEN maan (2-2 ~ t) ipäi

·-i;ä) se~ku-~i lnUS

·ti~tojcn .xeriiål ..nf"'1 
( ???), 

ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖSTEN TE:I(E!dINF.N kaksi-·riisi k.... <oontu
(LOPPURAPORlTI) miskertaa (projekti

'I"{hmä) 

PROJEKTIRYHMÄN KOKOONPANO: 

EDU3T.-JA'JOKAI~ESTAAMMATIIRYHMÄSTÄ 

PUHEEN.JOHTAJANA JOKU ESIMIESTASON HENKILÖ 

ASJAi~r: 'NTDANA KUSTLASKPROJEKTIN PROJEKTIPÄÄ':;LIKKÖ 
,. 

SffiTEEJilNÄ PÄÄSÄÄNTÖlSESTI PROJEKTITYÖNTEKIJÄ 
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OULUN KAUPUNKI 5/1998 
Sosiaali- ja terveystoimi 
Liisa Ståble, tulosyksikköpäällikkö 

Terveydenhuollon XXIV atk -päivät 

ESIMERKKEJÄ TOIMINTOLASKENNAN TULOKSISTA 
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Kustannuslaskentaprojekti
 
Kouluterveydenhuolto
 

KOULUTERVEYDENHUOLLONTUOTTEET~ALVELUT 

A Terveystarkastuskiiynti 

Terveystarkastuskäynti on cnna1ta ehkäisevää terveydenhuoltoa. jonka tavoitteena on 
terveystarkastussuunrutelrnan pohjalta seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä antaa
 
tietoaja tukea oppilaan kehityksen eri vaiheissa sekä kartoittaa oppilaan terveystottumukset
 
ja tukea oppilasta itsehoitoon.
 

Terveystarkastuskäynnin yhteydessä pyritään turmistamaan syventävän käynnin tarve. 
Terveystarkast\lksen yhteydessä kiinnitetään huomiota oppilaan ja perheen fyysiseen. psyykkiseen, 
ja sosiaaliseen tilaan. 

Terveystarkastuksia tekevät joko terVeydenhoitajat tai lääkärit. 

B Syventävä käynti 

Syventävän käynnin tarkoituksena on terveystarkastuskäynnin yhteydessä tai muussa (esim. 
sairasvastaaIlottokäynnilIä) yhteydessä ilmenneiden ongelmien jaitai sairauksien tarkempi selvittely. 

Tarve syventävään käyntiin voi johtua esimerkiksi seuraavista asioista: 

Psyykkiset ja psykosomaattiset ongelmat: keskittymisvaikeudet 
Sosiaaliset ongelmat: kotiongelmar, koulukiusaaminen. kaverisuhdeonge1mat, perheväkivalta 
Oppimisvaikeudet: hahmotushäiriöt., luki-vaikeudet 
Insesti 
Päihde- ja huumeongehnat 
Fyysiset asiat: ryhti, kasvun seuranta, näön seuranta, kuulon seuranta, painon seuranta, puberteetin 
seuranta 
Ehkäisyneuvontaan liittyvät asiat 

Syventävää käyntiä edeltää muu hoitokontakti; se perustuu suunnitelmallisuuteen, etukäteen 
sopImIseen. 

C Sairasvastaanottokäynti 

Sairasvastaanoton tarkoituksena on koululaisten tapaturmienja äk.illisten sairauksien ensiapu, hoito
 
ja jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä joidenkin pitkäaikaissairauksien (rrun. astma, atooppinen
 
ihottuma. anemia) hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen.
 

Sairasvastaanotolla hoidetaan esimerkiksi:
 
Tapaturmia: haavat, ruhjeet, venähdykset, aivotarähdykset jne
 
Äkillisiä sairauksia: hengitysinfektiot, vatsataudit, rokkotauditjne.
 
Pitkäaikaissairauksia: asbna, allergia, ihosairaudet, anemia jne.
 
Mielenterveydellisiä häiriöitä
 

tuDte.doc/20.5.1998/m.k: 
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Kustannuslaskentaprojekti 
Kouluterveydenhuolto 

D Aikuisvastaanottokäynti 

Aikuisvastaanotto on enimmäkseen päivystystunnilla tapahtuvaa kouluhenkiIÖk.-uIUlan ja muun 
aikuisväestön ennalta ehkäisevää hoitoa, akuutin sairauden hoitoa, pitkäaikaissairauksien kontrolleja 
sekä jatkohoitoon ohjausta. 

E Terveyskasvatustunti . 

Terveyskasvatustunnin tehtävänä on tiedon ja valmiuksien antaminen terveyskäyttäytyInisestä, 
lapsen/nuoren kehitysvaiheista sekä oman terveyden vaalimisesta. Terveyskasvatustuntiin sisältyy 
suunnittelu, valmistus ja toteutus. 

tuote.doc/20.S. J998/mk 
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Kustannuslaskentaprojekti 
Kouluterveydenhuolto 

KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINNOT 

T = tuotetta tarkoittava kirjain. Merkitään silloin, kwl toiminto voidaan kohdistaa 
johonkin tuotteeseen 

1 
2 (+T) 
3 
4 
5 
6
 
7 (+T,jos> 5 min)
 
8 (+T)
 
9 (+T, jos mahd.)
 
10 (+T)
 
11 (+T)
 
12 (+T,jos rnahd.)
 
13
 
14 
15 (+T,jos mahd.) 
16 (+T,jos mahd.) 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Terveystarkastussuunnitelman tekeminen ja siihen liittyvä yhteydenpito 
Ajanvaraus 
Yksilökohtainen terveystarkastus 
.Syventävä käynti 
Sairasvastaanotto 
Aikuisvastaanotto 
Käyntitietojen kirjaaminen 
Yhteydenpito vanhempiin/kotiin 
Yhteydenpito opettajiin 
Yhteydenpito m.uihin yhteistyötahoihin 
Moniammatillinen yhteistyö - oppilas mukana 
Moniammatillinen yhteistyö - oppilas ei mukana 
Terveyskasvatustunnit 
Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä suunnittelu ja valmistelu 
Konsultaatiot (=toisen anunattitaidon hyödyntäminen) 
Asiapapereiden käsittely 
Muut toimistotyöt 
Sisäinen organisointi 
Ammattitaidon ylläpitäminen 
Kouluympäristön tarkkailu 
Vanhernpainiltaan osallistuminen 
Opiskelijoiden ohjaus 
Työnotijaus 
Työvälineiden ja työtilojen huolto sekä järjestyksen ylläpito 
Tauot 
Siirtyminen 
Odottelu 

-

toiminto.doc/20.5. 1998/mk 
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NEUVOLATOIMINNAN TUOTTEIDEN MÄÄRITTELY 

Äitiysneuvola; Peroskäynti
 
- Tavoitteena on kontaktiohjelman pohjalta seurata raskauden kulkua ja kehitystä sekä antaa
 

asiakkaalle tietoa ja tukea raskauden eri vaiheissa ja synnytyksen jälkeen (sisältää sekä yleisen että 
henkilökohtaisen tiedotuksen). 
Peruskäynnin yhteydessä kiinnitetBän huomiota odottavan äidin ja perheen fYysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen tilaan. Peruskäynnin yhteydessä pyritään tunnistamaan mahdollinen 
lisätuenltehostetun tuen tarve. 

Äitiysneuvola; Lisätukea tarvitsevan kiynti 
- Tavoitteena on kontaktiohje1man ja todetun lisätuen tarpeen pohjalta seurata raskauden kulkua ja
 

kehitystä sekä antaa asiakkaalle tietoa ja tukea raskauden eri vaiheissa ja synnytyksen jälkeen.
 
(Saman äidin kohdalla käynnit voivat raskauden aikana muuttua.)
 
Lisätuen aiheuttajat:
 
Esim.	 Fyysiset: verenpaine koholla, virtsainfektiot, kaksosraskaus
 

Lievät psyykkiset paineet: väsymys, synnytyspelot
 
Sosiaaliset paineet: yksinhuoltajuus. työttömyys, taloudelliset paineet
 
Eri kulttuureista tulevien erityistarpeet
 
Iäkkäät ensisynnyttäjät
 
Uusperheet
 

Äitiysneuvola; Tehostettua tukea. tJlrvitsevan käynti 
- Tavoitteena on kontaktiohjelman ja todetun tehostetun tuen tarpeen pohjalta seurata raskauden
 

kulkua ja kehitystä sekä antaa asiakkaalle tietoa ja tukea raskauden eri vaiheissa ja synnytyksen
 
jälkeen.
 
Tehostetun tuen aiheuttajat (Vaikei.nunat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tapaukset.)
 
Esim. Fyysiset: toxemia, vaikea verenpainetaut~ maksa-arvot korkealla, edellinen lapsi
 

syntynyt kuolleena, perinnöllinen sairaus, sikiön voinnissa tapahtunut selkeä muutos tai 
häiriö, uhkaava ennenaikainen synnytys 
Psyykkiset paineet: Krooninen psyykkinen sairaus odottavalla äidillä/perheessä 
Sosiaaliset paineet: rikollinen tausta perheessä, asunnottomuus, vaikeat taloudelliset 
ongelmat, hyvin nuoret äidit ja isät, eri kulttuureista tulevat odottavat äidit/perheet 
Päihde- ja huumeongelmat äidillä/perheessä 
Perheväkivalta 

Äitiysneuvola; Perhesuunnittelllkiynti 
- Tavoitteena on asiakkaan tarpeiden pohjalta antaa tietoa perhesuunnitteluun liittyvistä asioista 

(esirn. ehkäisyneuvonta, raskauden keskeytys, sterilisaatio, lapsettomuus). 

Lastenneuvola; Peruskäynti 
Tavoitteena on kontaktiohjelman pohjalta seurata lapsen kasvua ja kehitystä sekä antaa tietoa ja 
tukea lapsen kehityksen eri vaiheissa. Peruskäynnin yhteydessä pyritään tunnistamaan lisä- tai 
tehostetun tuen tarve. Perus1cäynnin yhteydessä kiinnitetään huomiota lapsen ja perheen fYysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen tilaan. 

Lastenneuvola; Lisätukea tarvitsevan käynti 
- Tavoitteena on kontaktiohjelman ja todetun lisätuen tarpeen pohjalta seurata lapsen kasvua ja 

kehitystä sekä antaa tietoa ja tukea lapsen kehityksen eri vaiheissa. 
- MoniamrnatiI1inen yhteistyö (sosiaalityö, päiväkoti, ensi- ja turvakoti, lastenkodit) 
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- Lisätuen aiheuttajat: 
Esim.	 Fyysiset: erilaiset lievenunät sairaudet lapsella, viivästymä motoriikassa,iho-onge1mat, 

imetysongeImat, kasvun ja kehityksen seuranta 
Psyykkiset paineet: väsymys 
Sosiaaliset paineet: yksinhuoltajuus, työttömyys. taloudelliset paineet 
Eri kulttuureista tulevien erityistarpeet 
läkkäät/hyvin nuoret vanhemmat 
Ongelmalliset sosiaaliset suhteet 

Lasteoneuvola; Tehostettua tukea tarvitsevan kiynti 
- Tavoitteena on kontaktiohjehnan ja todetun tehostetun tuen tarpeen pohjalta seurata lapsen 

kasvua ja kehitystä sekä antaa tietoa ja tukea lapsen kehityksen eri vaiheissa. 
Moniammatillinen yhteistyö (sosiaalityö, päiväkoti, ensi- ja turvakoti, lastenkodit) 
Tehostetun tuen aiheuttajat: 
Esim Fyysiset: vaikeammat sairaudet esiIn. vammaisuus, krooninen sairaus. kollikki, vaikea 

allergia 
Psyykkiset paineet: äidin masentuneisuus. krooninen psyykkinen sairaus 
Sosiaaliset paineet: rikollinen tausta perheessä, asunnottomuus, vaikeat taloudelliset 
ongelmat, hyvin nuoret äidit ja isät, eri kulttuureista tulevat perheet 
Insesti 
Perheväkivalta 
Päihde- ja huumeongelmat 

Aikuisvastaanotto
 
Asiakkaan erilaisista tarpeista lähtevää toimintaa.
 

- Päivystystunnit sekä aikuisvastaanotolle varatut ajat (yleensä terveydenhoitajakäynti). 
Ei ajanvarausta (taIjotaan helppo tapa lähestyä) 
Naisten terveystarkastus (ajanvaraus) 
Paljon satunnaisia käyntejä 
Asiakkaan terveydentilan seuranta 
Hoitoontulon syitä esim. verenpaineen mittaus. vitamiini-injektiot, honnooru-injektiot, 
psyykepiikit. aikuisrokotukset sekä neuvonta ja ohjaus 
Sairasvastaanoton tukitoimintaa. 

Sairasvastaanotto
 
- Päivystysaikana, mahdollisesti tnuuna aika (terveydenhoitaja- tai lääkärikäynti).
 
- Asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa.
 
- Sairaanhoitokäynti; akuutti sairaus lähtökohtana (lhotturnat, rokot. silmätulehdukset jne.).
 
- Käynnin syynä voi olla myös todituksen hakeminen.
 

Muu käynti
 
- Lapsi/odottava äiti ei välttämättä ole mukana.
 
- Dokumentin, todistuksen, välineiden hakeminen.
 
- Informaation hakeminen.
 

Puhe1inkontakti 

Puhelinkontakti sisältää neuvonnan ja ohjauksen asiakkaan tarpeiden pohjalta (puhelu yli 5 
minuuttia). 
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lYOAJANSEURANTALOMAKE 

Nimi Nimike Pvm 

IKAI 
RASKAUS 

TUOTE VIIKOT TOIMINTO AIKA 

-

" " 

--... 

. 

TUOTIEET 

A. Äitiysneuvola; Peruskaynti 

B. Äitiysneuvola; Usätukea tarvitsevan käynti 

C. ÅitiysneuvoJa; Tehostettua tukea tarvitsevan käynti 

D. Äitiysneuvola; Perhesuunnittelulcäynti
 

E.. Lastenneuvola; Peruskäynti
 

F. Lastenneuvola; Lisatukea tarvitsevan käynti 

G. Lastenneuvola; Tehostettua tukea tarvitsevan kaynti 

H. Aikuisvastaanotto 

1. Sairasvastaanotto 

J. Muu käynti 

K. PuhelinkOntaldi 

TOIMINNOT 

1. Ajanvaraus 

2. Esivalmistelu 

3. Yksilökohtalnen terveystarkastus 

4. Kontaldiohjelman mukaiset kotikaynnit 

S. Muut kotikAynnit 

6. Rokotukset 

7. Moniammatillinen yhteistyö (asiakas ei mukana) 

8. Moniammatillinen yhteistyö (asiakas mukana) 

9. Muu yhteistyö 

10. Asiantuntijapalvelut
 

1"1. Konsultåatio
 

12. Perheen muiden jäsenten hoitaminen 

13. Siirtyminen 

14. SairaS'lastaanotto 

15. Ammattitaidon ylllpitaminen
 

.16. Työvälineiden ja ty6tilojen seka jäljest. ylläpito
 

17. Atk-työt 

18. Toimistotyö 

19. Puhelinneuvonta ja -keskustelu 

20. Muu puhelintyOskentely 

21. Opiskelijoiden ohjaus 

22. RyhmAtilaisuudet 

23. Aikuisneuvolatoiminta 

24. Toimenpiteissä avustaminen 

·25. Kirjalliset työt 

.26. Perhesuunnitlelu 

.27. Tauot 

···28. Työnsuunnittelu 

29. Odottelu 

Asiakaskontaktit yht: Aika yht:
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OUL v........... .ICA u ~I../II./}c... I
 

VASTAANOTTOTOIMlNNAN TOTh1INTOLUETIELO 14.5.1998 

1. AJANVARAUS 2
 
2. AVUSTAMINEN TOIMENPITEISSÄ JA POTILAAN TILAN SEURANTA 2
 
3. AVUSTAJAN SUORITTAMAT TOTh1ENPlTEET 2
 
4. OIDANTA JA NEtNONTA (asiakkaisiin kohdistuva) IAVUSTAJA JA
 

HOITOHENKlLÖKUNfA 2
 
5. VASTAANOTON JA PAPEREIDEN VALMISTELU SEKÄ POTILASASIAKIRJOTIllN 

PEREHTYMINEN -' 
.., 

6. ETSINTÄ 4
 

7. SlISTIMINEN JA JÄRJESTÄMINEN 4
 

8.1ERVEYDENHUOLTO VASTAANOTOLLA 4
 
9. SAIRASVASTAANOTTO 4
 

10. PUHELINVASTAANOTTO 4
 

II. KOTISAIRAANHOITO JA NEUVOLATYÖ VASTAANOTOLLA 5
 
12. KOTIKÄYNTI 5
 
13. LAUSUNTOJEN, LÄHEITEIDEN JA TODISTUSTEN LAADINTA 5
 
14. PALVELUNTAIETUUDEN JÄRJESTÄMINEN ASIAKKAALLE 5
 
15. KONSULTAATIOT 5
 
16. TUTKIMUS- JALAATUTYÖ 5
 
17. YHTEYDENPITO SIDOSRYHMIIN ASIAKASASIOISSA 5
 
18. SISÄINEN ORGANISOINTI JA KEHITTÄMINEN 5
 
19. SAATUTYÖNOIDAUS 6
 
20. OPETUS- JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 6
 

21. NS. TALONMIEHENTYÖT 6
 
22. SAlRAANHOITAJAN VASTAANOTIO 6
 
23. OHJAUS JA NEUVONTA SAIRAANHOITAJANlTERVEYDENHOITAJAN
 

VASTAANOTOLLA 6
 
24. VÄLINEffiJOLTO 6
 
25. LAITE-, TARVlKE- JA LÄÄKEHUOLTO 6
 
26. HENKILÖKUNNAN YHTEYDENPITO OMALLA TERVEYSASEMALLA 6
 
27. AMMATTITAIDON YLLÄPITÄMINEN 7
 
28. LÄÄKE-ESIITELYf JA ESITfELYAIKOJEN SOPIMINEN 7
 
29. UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYITÄMINEN JA OPISKELIJAN OHJAAMINEN 7
 
30. ODOTTELU 7
 
31. KESKEYTYKSET 7
 
32. TAUOT 7
 
33. STIRTYMINEN 7
 
34. MUUT TYÖT 7
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OULUN KAUPUNKI 1.9.1997 
(0 

KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTIILStå QO 

::>:: 
tr:l 

1-' ..~ 

HAMJv1ASHUOLLON TUOTTEIDEN KUSTANNUKSET ~SLÄÄKÄR1 ... 
'T1
;.
~ 

+ 
TUOTTEET I Tarkastus PaikkaushoHo Oikomishoito Prot~tiikka . Kirurginen hoito t.> 

UI 
QO 

0-19 0-19 7-19 7-19 0-19 QO 

TOIMINTORYHMÄ I mk 0/0 mk 0/0 mk % mk % mk 0/0 t.> 
1-'... 
"'" -J 

"'"Asiakkaaseen suoraan QO 

kohdistuvat toiminnot I 80,17 37,6 121,93 48,4 183,52 54,9 287,76 67,4 92,37 41,1 

Asiakkaaseen välillisesti 
kohdistuvat toiminnot 66,50 31,2 63,85 25) 

, 

84,03 25,2 

~ ~.: 

72,49 . 17,0 65,94 29,3 

~ .. :". ,: .~ :):,: o
c: 
t"""c: 
Z 

Vl 
o 
Vl 

Qrganisaation 
ylläpitotoiminnot I 66,44 31,2 66,44 26,3 66,44 19,9 66,44 15,6 66,44 . 29,6 

I 
c... 
;.

@ 
~ 
<: 
t--l 

Yhteensä 213,11 100,0 252,21 100,0 333,98 100,0 426,69 100,0 224,75 100,0 
o ..... 
l::: ..... 

KAIKKIEN TUOTTEIDEN (HAlvIMASLÄÄKÄRl) KUSTANNUSHAARUKI\A 193,59 Jv1K - 672,17 MK
 

l§l 
o ..... 



OULUN KAUPUNKI 9/1997 
KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTIlLStå 

TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ERÄITÄ 
TUOTEKOHTAISIA KUSTANNUKSIA 

TUTKJMUSPOmAIDEN 
HOITOPÄIVÄ 

575 MK 
(sokeritauti
potilas) 

833 MK 
(suoiistotutkimus
potilas) 

RASKASTANAATIVAA 
PERUSHOITOA ED. 
POTILAAN HOITOPNVÄ 

449 MK 452 :MK 

MUUTA HOITOA JA 
ASIOIDEN SELVITYSTÄ 
VAATIVAN POTILAAN 
HOITOPÄlVÄ 

402 MK 444 MK 

LÄÄKITYKSEN 
T~STUSPOTIL~ 

HOITOPÄIVÄ 
43311K 

VUOROHOITOPOTILAAN 
HOITOPÄIVÄ 

387 :MK 

,. erilaiset sisätautien vastaanoton toimenpiteet 356 mk - 962 mk 
,. vastaanoton ja kotiutuksen kustannusJhoitojakso 180 - 188 mk 

10121 IWI01·AM~1 Vf-·SOS ND1DO StLtt1C S S9C+ XVd tt:t1 ~~ S6. 90/06 



'~.".:-.'._.' "'.~ _-_ _.~.=::::;.:=:.~._-::<>:~;::;::;::;::;:.::;;;. ~====~~_!'!l"'..---- _-. ....- ,...:,_ .... 

PERINTEISEN KUSTANNUSLASKENNAN JA TOIMINTOLASKENNNAN 
TUOTEKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN VERTAILUA 

.. 
PERINTEINEN LASKENTA TOIMINTOLASKENTA 

KEsKIMÄÄRÄINEN TUOTEKOHTAlNEN 
SUORITEKUSTANNUS SUORlTEKUSTANNUS 

KONTlNKANKAAN SAIR.
 
-HOITOPÄlVÄ 686 MK 387-833 MK
 

.....,.; .. , ~ ... '.:.: ':"' -:.' :.: -:,;:: _. : 

PSYKIATRINEN VUODE

OSASTOTOIMINTA:
 
SAIRAALAPOTILAAT
 
-BOITOPÄIVÄ 980 MK S11~708 MK
 

AVOHOITOPOTILAAT
 
- AVOPOTILAIDEN TUKI


PALVELUN KONTAKTI

KERTA 2SOMK 

- HUOLTO-.TA TURVA 232 MK 
PALVELU, HOITOPV 

Jl,AMMASHUOLTO - ~KÄYNTI 298 MK 203 - 674 MKlLÄÄKÄRI 
168 -196 MKlHOITAJA 
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Taulukko 9. Esimerkki kokonaiskustannuslen alenemisen vaikutuksesta vaativaa perushoitoa saavan + 

potilaan palvelun (hoitopäivän) kustannuksiin 

Osaston 
kokonaiskustannukset/v. 

Sairaansijan 
kustannukset/v. 

Hoitopäivän kustannukset 
- kaikki kustannukset 
- ilman osaston 
ulkopuolisen hallinnon 
kustannusta· 

Kustannukset 
projektin aikana 
mk 

4.218.000 

J51.000 

452 
427 

Kustannukset resurssien Muutos 
supistamisen jälkeen 
mk mk 

3.928.000'" 290.000 

. 
140.000 I 1.000 

423 -29 
398 -29 

+ 1 hoitohenkiiän vähennys ja ateriapalve/uiden hintojen alentuminen 

~ 

U1 
(lD 

(lD 

~ .... 
II:> 
II:> 
-l 

% 
II:> 
(lD 

-69, 
o c 

~ 
-7 3 o, ~ 

~ 

I 
c... 
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~ 
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Esimerkkivtiodeosåston tuotekohtaisten kustannusten muuttumisesta 01'> 

01'> 

'T:lkokonaiskustannuste.n .pysyessä· ennallaan 
<:n 

i::; 
: 1'", . ; ".' :.::O~) .: .1 ... : : .; j ~ ':"':'~"':'" ;'.: . : c:.> 

<:n'KustannukSet . Kustannukset toimintamallin Muutoslhp .... 
+ 

0<' 

0<'projektin aikana muutoksen jälkeen + lisäys 
% c:.>mk mk mk 1-' 

01'> 
01'>Saattohoilopotilaan .,.-1

0<'hoitolhoilopäivä 708 733 25 +3,5 

Syöpäpotilaan 
ohoitolhoitopäivä 534 559 25 +4,7 c:: 
t""'c:: 
Z 

VI.. Muiden hoitopäivien kustannukseC alenisivat vajaalla seitsemällä markalla o 
VI 

I 
t... 
~ 

>-,l 
tr:l 
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Esimerkki suolistotutkimuspotilaan hoidon kustannuks"ista 

~ 

Sairaalahoito 
(5 hp a833 mk) 
Gastroskopia 
Vastaanotto- ja kotiutus/hoitojakso 
Yhteensä 

~ 

~ 

UI 

Mk '1j 

~ 
4.165 + 

C.> 

00683 
UI 

00 

C.>180 
~ 

~ 

-l5.028 
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Palveluiden eli tuotteiden määrittelyn lähtökohdaksi valittiin hoidon ja kuntoutuksen 
tavoitteet, jotka ovat jokaisella potilaalla yksilölliset Hoidon tavoitteena voi olla itsenäinen 
asuminen ns. normaaliympäristössä, päivävalvottuasuminen, ympärivuorokauden 
valvottu asumisenmuoto tai ns. siviilissä elämisen tukeminen kotikäynnein jaltai lyhyin 
sairaalahoitojaksoin. 

5.2. Sairaalahoidon palvelut/tuotteet 

5.2.1. Itsenäiseen asumiseen tähtäävä kuntoutuspalvelu 

Potilailla, joiden kuntoutuksen tavoitteeksi on asetettu itsenäinen asuminen, psyykkinen 
sairaus ei ole kovin näkyvää eikä elämää hallitsevaa. He kykenevät esimerkiksi 
huolehtimaan lääkehuollosta ja -hoidosta. Kuntoutus on lähinnä ns. hienosäätöä. 
Potilaiden hoidon tarve muuttuu hoitojakson aikana: alkuvaiheessa potilaat tarvitsevat 
enemmän hoitajien tukea ja läsnäoloa; loppuvaiheessa tuki on enemmän sanallista ja 
rohkaisevaa. Tähän kuntoutuspalveluun liittyy olennaisesti turvallisen viikko-ohjeJman 
laatiminen ja sen toteutuksen turvaaminen ennen siviiliin siirtymistä. 

5.2.2. Päivävalvottuun asumiseen tähtäävä kuntoutuspalvelu 

Päivävalvottuun asumiseen tähtäävan kuntoutuspalvelun piirissä olevien potilaiden 
sairaus ei ole kovin hallitsevaa. Elämisen perustaidot ovat näillä potilailla huonommat 
kuin itsenäiseen asumiseen tähtäävää kuntoutuspalvelua saavilla tai ko. perustaitojen 
omaksuminen on hidasta tai estynyttä. Potila~t tarvitsevat päivittäisissä toiminoissa tukea 
ja apua, mutta esimerkiksi heidän lääkehuolto ja -hoito ovat kohdallaan. 

Päivävalvottuun asumiseen tähtäävää kuntoutuspalvelua saavilla potilailla on 
selviytymiseen liittyvä tavoite suhteessa korkeampi kuin itsenäiseen asumiseen 
tähtäävassä kuntoutuspalvelussa. Potilaiden on kyettävä ennen päivävalvottuun 
asumiseen siirtymistä mm. selviämään yön yli sekä hakemaan tarvittaessa itselle apua. 

5.2.3. Ympärivuorokauden valvottuun asumiseen tähtäävä kuntoutuspafvelu 

Potilailla, joiden hoidon ja kuntoutuksen· tavoitteena on selviytyä jatkossa 
ymparivuorokauden valvotussa asumisyksikössä, sairaus on vielä pinnalla ja se häiritsee 
arkielämää. Tavoitteet ovat kahteen edellä käsiteltyyn kuntoutuspalveluun verrattuna 
huomattavaSti matalammat; hoito ja kuntoutus eivät edellytä hoitohenkilökunnalta 

. näinollen niin tiivistä tuen antamista. Näillä potilailla on usein paljon somaattisia 
sairauksia ja he ovat myös aika iäkkäitä, mutta heillä on tiettyjä elämisen taitoja, joita 
lisätään ja tuetaan. 

5.2.4. Huolto- ja turvapalvefu 

Huolto- ja turvapalvel~a annetaan siviilissä oleville osaston hoitovastuul/a oleville 
potilaille. Huolto- ja turvapalvelua ,annetaan ns. avoimien ovien periaatteella eli potilaat 

IWIO~'A~3~ vr-'sos ~11aoZO~ 



6 

voivat hakeutua palvelun piiriin oman harkintansa mukaan. Palvelu voi olla puhtautta. 
ra'lintoa, lepoa, lääkehoitoa. tukevia keskusteluja jaltai virkistystä. Hoitojaksot ovat lyhyitä 
joko muutamia tunteja tai pari hoitopäivää. Lyhyet hoitojaksot takaavat potilaalle 
turvallisuuden tunteen sekä kunnon säilymisen. Palvelu toimii toisin sanoen avohoidon 
tukena. Näin taataan hoidettavan ja hoitavan tahon molemminpuolinen kosketus. 

5.3. Avohoidon palvelutJtuotteet 

5.3.1. Avopotilaan tukipalvelu 

Tukipalvelua saavat aiemmin osastolla hoidossa olleet hyvin siviilissä selviävät polilaat. 
Ko. henkilöt käyttävät myös muita mielenterveyskeskuksen palveluita (esim. kuntoutus
kodit ja toimintakeskus). . 

Tukipalvelu on pääasiassa joko potilaan kotona tai puhelimessa tapahtuvaa potilaan 
tukemista, ohjausta ja neuvontaa. Tukipalvelu sisältyy yhtenä osana avopotilaan kiinteään 
viikko-ohjelmaa. Palvelu sisältää enemmän virkistystä ja kontaktinottoa kuin varsinaisia 
hoidoHisia elementtejä. 

. 5.4. Muut palvelut 

Muiksi palveluiksi määriteltiin ohjauspalvelu ja asiantuntijapalvelu. 

Ohjauspalveluksi määriteltiin muuhun hoitoyksikköön annettu hoitotuki, joka kohdistuu 
aiemmin osastolla 1 hoidettavana olleeseen potilaaseen, jonka hoitovastuu on siirtynyt 
muualle (esim. vanhainkotiin). . 

Asiantuntijapalveluksi määriteltiin palvelu, joka ei kohdistu suoraan mihinkään 
potilaaseen, vaan palvelu on lähinnä osaston laaja-alaisempaa ammatillista 
asiantuntijuutta, jota muut sosiaali- ja terVeystoimen yksiköt tai työryhmät hyödyntävät 
joko koulutuksen tai muun asiantuntijatehtävän muodossa. 

< 

: : " -, -
.: '.'.. 
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.' -: 
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t.:> 
0, 
0 
CJl 

<0 
00 

~ 
tr:l 

.. ~Esimerkki tuotekohtaisista kustannuksista tOlmintoryhmittäin 
~ 

0)

(psykiatrinen kuntoutusosasto) 
~ 

> 
'Tl 

~ 

+ 
c.>Suoraan Välillisesti Yhteiset Organisaation Yhteensä CJl 

potilaaseen potilaaseen toiminnot yJläpito- 00 

00

kohdistuvat kohdistuvat toimjnnot~ 
c.> 
~toiminnot toiminnot ~ 

ol:.. 
-1mk % mk % mk % mk .% mk % 
ol:.. 
00 

Itsenäiseen asumiseen 139 26 246 46 70 13 79 15 534 100 
tähtäävä kuntoutuspalvelu 

0
c:" " 

"" 269 t"""PäivävalvottuW1 aswniseen 38 290 " 41 70 10 79 11 708 100 c: 
tähtäävä kuntoutuspalvelu "" " I Z 

VI 
0 
VI 

IYmpärivuorokauden 113 22 249 49 70 14 79 15 511 100 c.... 
valvottuun asumiseen ;> 

tähtäävä kuntoutuspalvelu ~ 
~ 
<: .., 
0Huolto- Ja turva- 49 20 52 21 70 28 79" 31 250 100 

huoJtopalvelu 
H 

a:: 
H 

Avopotilaan tukipalvelu 60 26 23 10 70 30 79 34 232 100 
.. Osaston ulkopuolisen hallinto-toiminnon osuus 56,40 mk 

I§;l 
o 
N 
0) 



OUlun kaupunkJ 22.1.1998 

Itsenäiseen asumiseen tähtäävä kuntoutuspatvelu 

mIrIpv % vuositason kust. 
Suoraan potilaaseen kohdistwat toiminnot 
Pienryhmissa ohjaaminen 43,09 8,1 ~,29 

KahdenkesIQnen ohjaus osast~la 42,94 8,0 94032,89 
Potilaiden virtUstystoiminta 29,41 5,S ~,84 

.3..te 0.7 8707,53Poti&aan tutJåmus 
3.88 0.1 8495.78Kunlcxytlrnatoiminta 

nos,79Fyysinen huolto ja hoito 3.52 0.7 
3.16 0.8 89104,63Kahdenkeskinen ohjaus osaston ulkopuolella 

4382,98Opastus ja ohjaus ymparistassä 2.00 0,4 
1.73 0,3 3n8,53Ver1tostoneuvottelut 

3515,891.83 0,3Kotikäynnit 
1,52 0.3 3339,43Levottoman potilaan rauhoittaminen 
1,21 Q,2 2654.14 

Ornahoitaiakeskustefut 
Musiikkiterapia 

0,91 0,2 1982,18 
26,0138.97Yhteensil 

Välillisesti potilaaseen kohdistuvat toiminnot 
Ruokahuolto -. 85.47 16,0 . 187174,87 
Raportit 40.01 7,5 87827.66 
Siivous ja vaatehuolto 3S.~ 6,6 7'1'663.99 
Laäkkeiden mAaraAminen 29,82 5,6 85314,00 
TurvallisuustekJjOiden huomiointi 27,44 5,1 60084.79 
Tauot 15,86 3,0 304733,89 
Potilasasiapaperit 15.115 3,0 3&728.36 
Muut tehtAvat 1•.00 2,6. 3Oefi.~ 

Sisäinen organisolnU 11,68 2.2 25573,12 
Koulutus 9.30 1,1 20371.61 
Uläkehuotto 6,05 1,1 13258.n 
ToimiSlotyO 5,23 1,0 11449.64
Siirtyminen 3,31 0,6 7248,95 
Puhelinliikenne 3,17 0.8 6942,75 
TyOnohjaus 3.11 0,8 8804.44 
Opiskelijoiden..~ 2,58 0.5 5651~31 

Hoidon suunnillefu 2.10 0.4: 4e03.99 
Potilaiden nm.asiat. 1,97 0,4 ~12.~ 

MTK:n haflintolkehfttlminen 1,29 0.2 .. 2821,92 
Keskustelut omaisten kanssa .. - 0,72 0.1 1589,22 
Lausuntojen laadinta 0.51 0,1 1257,3Sl 
HoitoneuvotteJut yksikGn kanssa .. 0..04 0.0 85,45 
Puhelinkeslwstelut viranomaisten kanssa 0,28 0,1 '578.14 
AslantuntJJapalvelut 0,22 0,0 ~,23 

U~n tyOntelcijan perehdyttaminen 0,13 0,0 278,83 
Yhleensa 315.65 59,1 

Organisaation yI~pitotoiminnot 

lIIahallinta 23,09 4.3 50556,37 
Hallinto 56.40 10.8 123516,37 
Y1'IteeMa .. 79.49 14,9 

Yhteensä 5304,10 100,0 1075328,29 
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OULUN KAUPUNKI 571998 
Sosiaali- ja terveystoimi 
Liisa Ståble, tulosyksikköpäällikkö 

Terveydenhuollon XXIV atk -päivät 
Sessio 6 

Toimenpide-ehdotukset toimintolaskennan jatkokehittämisestä Oulun kaupungissa 
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tl1 

«> 

"" 
:>::Toi~ enpide-ehdotukset tT:l 

t- 
~ 

~Mikäli arvioidaan, että toimintolaskenta on tarkoituksenmukaista kytkeä osaksi kau -J 

"Tjpungin ja sen eri toimialojen kuten sosiaali- ja terveystoimen ohjausjärjestelmää, tulisi	 ;.. 
H 

päättää + 
<:.> 
tl1 

"" 
"" 
<:.>A.	 lähdetäänkö toimintolaskentaa kehittämään jatkuvan seurannan suuntaan ja t-

"'" ~mikäli lähdetään, -J 

QO- millä aikataululla edetään 
01:

- mistä toimintokokonaisuuksista lähdetään liikkeelle 
o 
t""'B. toteutetaanko toimintolaskentaa määrävälein toistuvana,	 
C 

C 

- mitkä toiminnatltoimintakokonaisuudet ovat mukana	 
Z 

Vl 
o 
Vl 

I 

;..C. ja/tai käytetäänkö toinlintolaskentaa tiettyjen asiakokonaisuuksien osalta tapah	
c... 

~ tuvana kertaluonteisena seurantana.	 ::Q
<: 
>-3 o 
...... 
~ ...... 

I§J 
o 
, ..> 
«> 



. ~ 
--
':':'.,:
.. ' Konkreettiset toimenpide-ehdotukset tulosten hyödyntämisestä sekä' . 

..' .toimintolaskennan ja tuotteistuksen jatkokehittimisestä: .. 

• . tuotteistamisen tuloksia hyödynnetään palveluiden priorisoinnissa 

•.	 projetctien tuottamaa tietoa hyödynnetään vv. 1999 - 2000 tasapainotusohjeJ..mb 
valmistelussa ja toteuttamisessa 

•	 tietoja 1cäytetään hyväksi sosiaali- ja terveystoimen ydinprosessien määrittelyssä 

•	 jäIjestetään toimintolaskennan seuranta sekä toimintolaskentamal1eja jatkokehite
tään kokonaiskustannuksiltaan merkittävissä jaltai muuten kehittämisen kannalta 
keskeisissä toimintakokonaisuuksissa: . . 

vanhustyö sekä sairaala- ja laitoshuolto 
mielenterveystyö 
tk-vastaanottotoiminta 

•	 jäIjestetään tuotekohtainen seuranta tuotteistuksen pohjalta ja ko. tietoja hyödyn
netään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä 

•	 ATK-jäIjestelmien kehittäminen 
perhehuoitojärjestelmän uusiminen 

.	 . - hammashuollon ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmän uusiminen 
'... ,.' .~ atk-pohjaisen 1yöaja:ilseurantajäIjestelmän käyttöönotto 

•	 pelkän työajans'eurannan m.ääIäväiein toistuva toteuttBminen ilman kustannusten 
laskeriiaa··	 .' <.. 

". "	 ' .. -. . ': ~. ::<:::~:',~".' . . ,... .::.,: ".	 , ' .' 
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOTh1I 
TalouspalvelutJlstå 

TOTh1INTOLASKENTA- JA TUOTTEISTAMISPROJEKTIT 

TULOSTEN HYÖDYNTM1INEN 

-LASKENTATIETO EI SINÄNSÄ MUUTA MITÄÄN 
(kustannukset eivät laskemalla laske) 

- TARVITAAN KONKREETTISIA PÄÄTÖKSIÄ JA 
TOIMENPITEITÄ TOIMINNAN MUUTTAMISEKSI 
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