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Palvelutietojen	  käyttö	  ja	  hallinta	  
	  
Tämän	  session	  tarkoituksena	  on	  tarkastella	  sitä,	  miten	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollossa	  
jäsennetään	  kansalaisille	  annettavia	  palveluja	  eri	  käyttötarkoituksiin.	  Session	  alkuosassa	  
esitellään	  ensin	  sosiaalipalvelujen	  luokitusta,	  sen	  rakennetta	  ja	  käyttötarkoituksia.	  Sen	  
jälkeen	  esitellään	  terveydenhuollon	  tehtävien	  luokittelua	  asiakirjallisten	  tietojen	  hallintaa	  
varten.	  Tehtäväluokitus	  on	  keskeinen	  tietorakenne	  arkistonmuodostussuunnitelman	  
laatimisessa.	  Session	  jälkimmäisellä	  puoliskolla	  käännetään	  katse	  palvelutietojen	  käyttöön	  
asiakirjallisen	  tiedon	  hallinnassa	  tarvittavina	  metatietoina.	  Oman	  esitykseni	  tarkoitus	  on	  
taustoittaa	  session	  teemaa	  ja	  nostaa	  keskusteluun	  muutama	  siihen	  liittyvä	  keskeinen	  
näkökulma.	  
	  

Luokittelu	  on	  inhimillistä	  
	  
Luokittelu	  on	  ihmiselle	  luontaista	  ja	  arkipäivässä	  intuitiivista.	  Nykyiseen	  työpaikkaan	  tultuani	  
ensimmäisiä	  tekemiäni	  muutoksia	  sen	  arkirutiineihin	  oli	  kahvihuoneen	  aterimien	  
järjestäminen	  uuteen	  järjestykseen	  haaveiluperiaatteen	  mukaisesti:	  haarukat	  vasemmalle,	  
sitten	  veitset	  ja	  lusikat	  viimeisenä	  oikealle.	  Kotona	  noudatan	  samaa	  periaatetta,	  mutta	  	  
keittiötarvikkeiden	  luokittelu	  ulottuu	  paljon	  tästä	  pitemmälle.	  Jauhot	  ja	  hiutaleet	  sijaitsevat	  
muun	  kuivamuonan	  kanssa	  omassa	  kaapissaan	  erillään	  säilykkeistä.	  Kahvinkeittotarvikkeet	  
ovat	  omalla	  paikallaan	  ja	  erilaiset	  teelaadut	  siellä,	  missä	  niiden	  kuuluukin	  olla.	  
Ruokatarvikkeet	  on	  sijoitettu	  erilleen	  astioista	  ja	  ruokailuastiat	  erilleen	  ruuanvalmistukseen	  
tarvittavista	  astioista.	  Lisäksi	  ruokailuastioiden	  osalta	  lautaset	  ovat	  erillään	  laseista	  ja	  mukit	  
omana	  ryhmänään.	  On	  tärkeää,	  että	  tavaroilla	  on	  oma	  paikkansa.	  Silloin	  aamupalan	  laitto	  
onnistuu	  rähmäisin	  silmin	  ja	  jogurttikulho	  ja	  lusikka	  tarttuvat	  käsiin,	  vaikka	  katse	  olisi	  
suunnattu	  aamun	  sanomalehteen.	  
	  
Luokittelun	  tarkoitus	  on	  siis	  helpottaa	  elämää	  ja	  arjen	  hallintaa.	  Arjen	  rutiiniksi	  muodostunut	  
luokitus	  säästää	  etsimiseen	  käytettävää	  aikaa	  ja	  energiaa.	  Energiataloudellisuuden	  lisäksi	  
luokittelulla	  tavoitellaan	  käsitteellistä	  selkeyttä.	  Ainakin	  tavallisia	  kategoriarajoja	  
koettelevien	  ilmiöiden	  luokittelussa	  on	  suorastaan	  pakottava	  tarve	  analysoida	  niiden	  
käsitettä	  ja	  ominaisuuksia.	  Siinä	  mielessä	  luokittelun	  lähtökohta	  on	  yhtenevä	  kielifilosofisen	  
käsiteanalyysin	  lähtökohdan	  kanssa:	  käsitteellinen	  hämmennys.	  Luokittelussa	  ei	  aina	  päästä	  
filosofisesti	  tyydyttävään	  lopputulokseen,	  mutta	  käytännöllisyyteen	  siinä	  tulisi	  joka	  
tapauksessa	  pyrkiä.	  Aterimia	  luokitellessani	  olen	  partiolaisten	  isänä	  joutunut	  käsitteellisen	  
hämmennyksen	  valtaan	  analysoidessani	  lusikka-‐haarukka-‐veitsi-‐yhdistelmää.	  Ennen	  tuon	  
välineen	  sai	  jaettua	  osiin	  ja	  sijoiteltua	  asianmukaisiin	  osastoihin,	  mutta	  nykyisin	  se	  
valmistetaan	  muovista	  yhdeksi	  kappaleeksi	  (luha	  eli	  spork),	  jolle	  ei	  löydy	  loogista	  
sijoituspaikkaa.	  Onneksi	  aterinlaatikossa	  on	  niin	  monta	  lokeroa,	  että	  yhtä	  voi	  käyttää	  



kaatoluokkana	  kaikille	  muualla	  luokittelemattomille	  esineille.	  Ei	  se	  loogisesti	  kaunista	  ole,	  
mutta	  ehkä	  käytännöllistä	  kuitenkin.	  
	  

Palvelu	  ja	  sen	  luokittelu	  
	  
Vielä	  puolisen	  vuosisataa	  sitten	  sosiaaliturva	  nähtiin	  huoltotoimintana.	  Jos	  joku	  ei	  pystynyt	  
huolehtimaan	  itsestään	  ja	  lähimmäisistään,	  yhteiskunnalla	  oli	  moraalinen	  velvoite	  kohdistaa	  
heihin	  huoltotoimenpiteitä.	  1960-‐	  ja	  1970-‐luvuilla	  ajattelua	  käännettiin	  siihen	  suuntaan,	  että	  
yhteiskunta	  pikemminkin	  järjestää	  palveluja	  jäsenilleen	  ja	  tästä	  palvelutarjonnasta	  
kansalaisilla	  on	  mahdollisuus	  valita	  tarvitsemansa	  palvelut.	  Yhteiskunta	  asettui	  
kansalaistensa	  palvelukseen.	  Palveluajattelu	  on	  sittemmin	  saanut	  vankan	  jalansijan	  sekä	  
sosiaali-‐	  että	  terveydenhuollossa.	  Vaikka	  asiakas	  ei	  aina	  olisikaan	  oikeassa,	  hänellä	  on	  
oikeutensa.	  Ja	  hänen	  tarpeisiinsa	  palveluja	  räätälöidään,	  monin	  eri	  tavoin.	  	  
	  
Palveluliiketoiminnan	  sanastossa	  palvelu	  määritellään	  toiminnaksi	  tai	  toimintojen	  
yhdistelmäksi,	  jonka	  palveluntarjoaja	  toteuttaa	  vuorovaikutuksessa	  asiakkaan	  kanssa	  
vastatakseen	  asiakkaan	  tarpeeseen.	  Liiketoiminnassa	  palvelu	  erotetaan	  tavarasta.	  Tavara	  on	  
aineellista	  myytävää,	  palvelua	  kaikki	  muu,	  jolla	  on	  myyntiarvo.	  Kun	  ryhdytään	  luokittelemaan	  
tätä	  ”kaikkea	  muuta”,	  liikutaan	  abstraktissa	  käsitteistössä,	  jonka	  avulla	  pyritään	  jäsentämään	  
laajaa	  kirjoa	  ammatillista	  toimintaa.	  Siksi	  ei	  liene	  ihme,	  että	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspalvelujen	  
luokittelu	  on	  osoittautunut	  vaikeaksi	  ja	  haastavaksi	  tehtäväksi.	  Urakkaa	  ei	  yhtään	  helpota	  se	  
tosiasia,	  että	  näitä	  palveluja	  on	  kehitetty	  hyvinkin	  erilaisiksi	  tuotteiksi	  eri	  organisaatioissa	  
viimeisten	  vuosikymmenien	  aikana	  ja	  totuttu	  nimeämäänkin	  eri	  tavoin.	  Ei	  liioin	  sekään,	  että	  
vuosien	  saatossa	  on	  kehittynyt	  runsaasti	  paikallisia	  luokituksia,	  joissa	  on	  käytetty	  toisistaan	  
poikkeavia	  termejä,	  käsitteitä	  ja	  luokitteluperusteita.	  
	  

Luokittelu	  ja	  luokitteluperusteet	  
	  
Kaikki,	  mikä	  näyttää	  luokitukselta,	  ei	  välttämättä	  ole	  sitä.	  Asioita	  ja	  ilmiöitä	  voi	  (ja	  on	  joskus	  
syytäkin)	  luetella	  ottamatta	  kantaa	  niiden	  syihin,	  ominaisuuksiin	  tai	  keskinäisiin	  suhteisiin.	  
Silloin	  on	  osuvampaa	  puhua	  nimikkeistöstä	  kuin	  luokituksesta,	  kuten	  on	  tehty	  esimerkiksi	  
terveyssosiaalityön	  nimikkeistön	  kohdalla.	  Luokitus	  asettaa	  käsitteet	  keskinäiseen	  
suhteeseen	  ja	  kertoo	  jotain	  luokiteltavien	  ilmiöiden	  laadusta	  ja	  ominaisuuksista.	  Luokittelu	  
edellyttää	  aina	  joko	  tietoista	  tai	  intuitiivista	  käsitteiden	  ja	  niitä	  luokittelevien	  ominaisuuksien	  
analysointia.	  Olennaista	  on	  löytää	  kaikista	  luokiteltavista	  ilmiöistä	  yhteisiä	  käsitepiirteitä,	  
joiden	  perusteella	  ne	  jaetaan	  luokkiin	  ja	  muodostetaan	  siten	  luokituksen	  runko.	  
Lopputuloksen	  kannalta	  on	  parempi	  tehdä	  analyysi	  tietoisesti	  ja	  tuoda	  myös	  selkeästi	  esiin	  se,	  
minkä	  ominaisuuksien	  perusteella	  ilmiöt	  on	  luokiteltu.	  Muuten	  saatetaan	  päätyä	  tunnetun	  
kiinalaisen	  eläinluokituksen	  kaltaiseen	  lopputulokseen	  (jonka	  esittelen	  luennossani).	  Etenkin	  
moniportaisista	  hierarkkisista	  palveluluokituksista	  on	  usein	  vaikea	  löytää	  kullekin	  
hierarkiatasolle	  yhtenäisiä	  luokitteluperusteita.	  	  
	  
Keittiötarvikkeiden	  luokittelussa	  olen	  pyrkinyt	  paneutumaan	  kyseisten	  ilmiöiden	  
perusolemukseen:	  kaurahiutaleet	  ja	  kattila	  ovat	  perusolemukseltaan	  erilaisia,	  vaikka	  niiden	  
olemassaolo	  tähtääkin	  samaan	  päämäärään.	  Niillä	  on	  toisistaan	  poikkeava	  suhde	  
valmistettavaan	  kaurapuuroon	  ja	  siitä	  syystä	  ne	  ovat	  eri	  luokissa	  (kaapeissa).	  Myös	  
käyttötarkoitus	  on	  keskeinen	  luokittelupiirre:	  kattilaa	  ja	  lautasta	  käytetään	  aivan	  eri	  tehtäviin	  



nälän	  torjunnan	  prosessissa.	  Vielä	  valmistusmateriaalikin	  vaikuttaa	  luokitteluun	  ja	  siksi	  
esimerkiksi	  muoviastioilla	  on	  aivan	  oma	  laatikkonsa.	  Ja	  niin	  edelleen.	  
	  
Luokitteluperusteina	  toimivien	  käsitepiirteiden	  lisäksi	  luokittelussa	  joudutaan	  tekemään	  
useita	  muitakin	  lopputulokseen	  vaikuttavia	  ratkaisuja.	  Luokkien	  niminä	  käytettävien	  termien	  
valinta	  ei	  ole	  yksiselitteistä,	  jos	  käytössä	  on	  useita	  toisistaan	  poikkeavia	  termejä	  (palvelujen	  
nimiä),	  joilla	  viitataan	  samoihin	  käsitteisiin,	  tai	  samat	  termit	  ovat	  saaneet	  useita	  eri	  
merkityksiä.	  Käsiteanalyysiin	  kuuluu	  tästä	  syystä	  myös	  käytössä	  olevien	  termien	  
kartoittaminen	  ja	  kannan	  ottaminen	  siihen,	  mitkä	  ovat	  suositeltavimpia	  termejä	  kullekin	  
käsitteelle.	  
	  

Luokituksen	  käyttötarkoitus	  
	  
Kokemus	  on	  osoittanut,	  että	  palveluja	  kuvaavalle	  luokitukselle	  on	  syytä	  olla	  tiedossa	  
käyttötarkoitus	  ennen	  sen	  laatimista.	  Jos	  ryhdytään	  toimeen	  ilman	  selkeää	  kuvaa	  siitä,	  miksi	  
luokitus	  laaditaan,	  mennään	  auttamatta	  metsään.	  Sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  toimintaa	  on	  
luokiteltu	  eri	  tavoin	  eri	  tarkoituksiin.	  Tilastokeskuksen	  ylläpitämä	  toimialaluokitus	  (TOL	  
2008)	  kuvaa	  yhteiskunnan	  taloudellista	  toimintaa.	  Siitä	  näkökulmasta	  luokituksessa	  esitetään	  
myös	  terveys-‐	  ja	  sosiaalipalvelut.	  Julkishallinnon	  organisaatioiden	  talouden	  seurantaa	  varten	  
on	  olemassa	  Julkisyhteisöjen	  tehtäväluokitus	  (JHS	  151),	  joka	  on	  suomalainen	  sovellus	  YK:n	  
vastaavasta	  luokituksesta.	  Palvelukuvausten	  tuottamisen	  näkökulmasta	  palveluja	  on	  
ryhmitelty	  JHS	  145	  –suosituksessa,	  ja	  terveysalan	  palveluluokitus	  palvelee	  terveydenhuollon	  
osalta	  samaa	  tarkoitusta.	  
	  
Tässä	  sessiossa	  puolestaan	  keskitytään	  luokituksiin,	  jotka	  jäsentävät	  sosiaali-‐	  ja	  
terveydenhuollon	  toimintaa	  asianhallinnan	  ja	  asiakirjallisen	  tiedon	  hallinnan	  näkökulmasta.	  
Näitä	  luokituksia	  tarvitaan	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  asiakirjojen	  liittämisessä	  
syntykontekstiinsa.	  Kontekstia	  kuvaavat	  tiedot	  ovat	  välttämättömiä,	  kun	  asiakirjoja	  
säilytetään	  sähköisessä	  muodossa	  ja	  haetaan	  sähköisestä	  arkistosta.	  Luokituksia	  arvioitaessa	  
on	  aina	  pidettävä	  mielessä	  niiden	  ajateltu	  käyttötarkoitus,	  sillä	  sama	  ilmiökenttä	  näyttää	  
erilaiselta	  eri	  näkökulmista.	  
	  

Luokituksen	  kattavuus	  ja	  erottelukyky	  
	  
Luokitus	  toimii	  myös	  käytännössä,	  jos	  kaikille	  luokiteltaville	  ilmiöille	  löytyy	  siinä	  
sijoituspaikka.	  Silloin	  puhutaan	  luokituksen	  kattavuudesta.	  Keittiössä	  ei	  ole	  kovin	  vaarallista,	  
jos	  uudelle	  puukaulimelle	  ei	  löydy	  loogista	  sijoituspaikkaa,	  vaara	  on	  ennemminkin	  sen	  
väärässä	  käytössä.	  Mutta	  pääasia	  on,	  että	  tietää	  mistä	  etsiä	  sitä	  tarvittaessa.	  Yleiseen	  ja	  
ammatilliseen	  käyttöön	  laadittavalta	  luokitukselta	  sen	  sijaan	  vaaditaan	  luokitteluperusteina	  
toimivien	  käsitepiirteiden	  soveltuvuutta	  jaottelemaan	  kaikki	  luokiteltavat	  instanssit.	  Luokitus	  
ei	  kuitenkaan	  saa	  olla	  niin	  imukykyinen,	  että	  se	  syö	  sellaisiakin	  ilmiöitä,	  jotka	  eivät	  edes	  kuulu	  
luokituksen	  alaan.	  Kaatoluokkien	  runsaus	  on	  yleensä	  merkki	  siitä,	  että	  jotkut	  luokiteltavat	  
oliot	  ovat	  ei-‐toivottuja	  vieraita,	  joiden	  sijoittaminen	  mihin	  tahansa	  luokkaan	  tuntuu	  
epämukavalta.	  Jos	  taas	  vieraat	  pystyy	  majoittamaan	  minne	  vaan,	  luokituksen	  erottelukyky	  on	  
heikko.	  Luokitteluperusteet	  pitää	  silloin	  valita	  uudelleen.	  Yleensä	  luokiteltavista	  olioista	  tosin	  
löytyy	  aina	  jonkin	  verran	  sellaisia	  kummallisuuksia	  kuin	  esimerkiksi	  vesinokkaeläin	  
nisäkkäiden	  joukossa.	  Saati	  sitten	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspalveluista,	  joiden	  koko	  kirjon	  
hahmottaminen	  edellyttänee	  ylivertaista	  logiikan	  tajua	  ja	  kehittynyttä	  mielikuvitusta.	  



Sessio 6: Sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
palveluja kuvaavat tiedot

14 Palvelutietojen käyttö ja hallinta
projektipäällikkö Antero Lehmuskoski, ISO, Tikesos‐hanke

14.30 Sosiaalihuollon palvelut ja tehtävät
erikoissuunnittelija Maarit Laaksonen, ISO, Tikesos‐hanke

15 Terveydenhuollon tehtäväluokitus
arkistotoimen johtaja Helena Eronen, PPSHP

15.30 Kahvi ja näyttely

16 Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto
hankepäällikkö Maritta Korhonen, PSSHP

16.30 Metatiedot sosiaalihuollon palvelujen hallinnassa
IT‐kehityspäällikkö Pekka Kortelainen, ISO, Tikesos‐hanke



Palvelutietojen käyttö ja hallinta

Terveydenhuollon ATK‐päivät
Antero Lehmuskoski

Projektipäällikkö, Tikesos‐hanke
Itä‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus







Luokittelu on inhimillistä

• Luokittelua tapahtuu arjessa – tietoisesti ja 
tiedostamatta

• Luokittelun tarkoitus on helpottaa arkea

• Luokittelu helpottaa seurantatiedon saamista

• Luokittelu tähtää käsitteelliseen selkeyteen



Palvelun määrittelyä

• ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton 
teko tai tekojen sarja, joka tapahtuu yleensä, 
joskaan ei välttämättä, asiakkaan, 
palveluhenkilökunnan ja fyysisten resurssien 
tai tavaroiden ja palvelun tarjoajan 
järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja 
joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin”

Grönroos 1994



Palvelu vs. tavara

• Monissa perinteisissä määritelmissä palvelut 
erotetaan tavaratuotannosta viidessä suhteessa:

1)palvelut ovat luonteeltaan aineettomia
2)palvelujen tuottaminen ja kuluttaminen on usein 

samanaikainen tapahtuma
3)palvelussa tuotteen omistajuus ei vaihdu
4)palveluja on vaikea varastoida
5)palvelun tarjoaminen edellyttää yleensä suoraa 

vuorovaikutusta tuottajan ja kuluttajan välillä
(Esim. OECD 2000, Toivonen 2004a.)



Palvelun määritelmiä

• toiminta tai toimintojen yhdistelmä, jonka 
palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuksessa 
asiakkaan kanssa vastatakseen asiakkaan 
tarpeeseen (Palveluliiketoiminnan sanasto)

• tavaran vastinpari liiketoiminnan myymisessä. 
Tavaraa ovat kiinteät ja irtaimet esineet sekä
energiahyödykkeet, palvelua kaikki muu myytävä
(Verohallituksen julkaisu 178.07)

• organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä
aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi 
(Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää
varten)



Sosiaalipalvelut

• ”Sosiaalipalvelut ovat yhteiskunnan toimesta 
tai sen tuella ja valvonnassa tuotettuja 
palveluja yksilöiden ja perheiden tarpeiden 
tyydyttämiseksi siltä osin kuin palveluja ei ole 
saatavissa yksityisten tuottamina tai palvelut 
ovat sen luonteisia, että niiden tuottamisen on 
katsottava kuuluvan yhteiskunnalle.”

Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö (1971)



Sosiaalipalvelun tunnuspiirteitä?

• Riitta Auvinen 1970‐luvulla: sosiaalipalvelut 
tunnistaisi siitä,

1)ettei niissä ole kyse rahanjaosta
2)ne olisivat universaaleja eli kaikkien tarvitsevien 

käytettävissä
3)niiden käyttöä ei rajoitettaisi
4)ne olisivat joko lakisääteisiä tai vapaaehtoisten 

järjestöjen tuottamia
5)ne olisivat joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
6)ne olisivat käyttäjälleen vapaaehtoisia.



Palvelun käsite

• Ajattelun muutos: huollosta palveluiksi

• Palveluajattelun keskiössä kansalaisen 
itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus

• Palvelun käsitteen rajaus ei aina triviaalia



Palvelutieto

• Palvelutieto on yleistä tietoa palvelutuotteen 
ominaisuuksista ja toimittajakohtaista tietoa 
tuotteen saatavuudesta (JHS 145)

• Palvelutiedosta puhutaan tässä sessiossa 
metatietojen tasolla

• Tiedon käyttötarkoitus vaikuttaa tarkastelun 
näkökulman ja kuvausmenetelmän valintaan



Palvelutiedon luokittelun tarkoitus

• Palvelukuvausten yhtenäistäminen 
portaaleissa asiointia varten (JHS 145)

• Yhteiskunnan taloudellinen toiminta (TOL 
2008)

• Organisaation talouden seuranta 
(Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus, JHS 151) 

• Asiakirjan kuvailun ja hallinnan metatiedoissa 
kontekstitieto on olennainen (JHS 143)

• Lisäksi tilastointi, johtaminen, kehittäminen…



Luokittelu ammattikäytössä

• Kaikki, mikä näyttää luokitukselta, ei ole sitä –
arkea voidaan helpottaa myös muilla tavoin

• Luokitus asettaa luokiteltavat oliot tai ilmiöt 
keskinäiseen suhteeseen

• Luokitus kertoo jotain luokiteltavien ilmiöiden 
ominaisuuksista

• Luokittelu alkaa käyttötarkoitukseen sopivien 
luokitteluperusteiden valinnasta



Luokituksen käyttötarkoitus

• Käyttötarkoitus on syytä määritellä ennen 
luokittelua

• Käyttötarkoitus vaikuttaa 
luokitteluperusteiden valintaan ja luokituksen 
rakenteeseen

• Selkeät luokitteluperusteet ovat hyvän 
luokituksen edellytys



Kiinalainen eläinluokitus

1) Keisarille kuuluvat
2) Muumioituneet
3) Koulutetut
4) Imettävät siat
5) Merenneidot
6) Taivaalliset
7) Kulkukoirat
8) Tähän luokitukseen 

kuuluvat
9) Hullun lailla vapisevat
10) Lukuisat

11) Erittäin hienolla 
kamelinkarva‐
siveltimellä piirretyt

12) Muut
13) Ne, jotka ovat juuri 

särkeneet kukkavaasin
14) Kauempaa katsoen  

kärpäseltä näyttävät



Luokituksen kattavuus ja erottelukyky

• Kaikille perusehdon täyttäville ilmiöille on 
löydyttävä paikka luokituksessa

• Teknisillä ratkaisuilla ei saa rajoittaa 
kattavuutta

• Ilmiöt erotellaan toisistaan valittujen 
luokitteluperusteiden mukaan

• Jokaiselle on oltava vain yksi mahdollinen 
paikka



Taksonomin painajainen
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