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na erillisena kustannuspaikka

na (kolmas syy). Neljantena syyna 

tutkimuksessa todettiin se, etta 

paatoksentekijat ja johtajat seka 

sairaanhoitopiiri etta laboratorio 

noudattivat ilman riittavaa tietoa 

ja kokemusta valtakunnallisia suo

situksia markkinaehtoisten toimin

tamallien kaytossa. 

Ei-laskennallisten kustannusten 

aiheuttajat tulee huomioida jo 

su u n n ittel uva iheessa. Muutospro

sessi n oma kustannuspaikka li

saa siihen liittyvien tekijoiden esti

mointia rahamaaraisena. 

Operatiivisen johtamisen kan

nalta tieto ei-laskennallisista kus

tannuksista hyodyttaa organisaa

tion ja toiminnasta aiheutuvien 

kustannusten valisen yhteyden ja 

tiedon havaitsemista. Kaytannon 

toiminnan ja ilmioiden tutkimuk

sessa vertailututkimuksella saa

daan tietoa erilaisten organisaati

oiden ja organisaatiorakenteiden 

valisista yhteyksista ja toimivuu

desta. Tapaustutkimusten avulla 

saadaan merkittavaa tietoa siita, 

mita todelliset tapahtumat ja esi

merkiksi kokonaiskustannusten 

osatekijat tulevat ilmi organisaa

tiouudistuksissa. Tilastoaineisto, 

kyselyt ja haastattelut eivat valt

tamatta anna yksiselitteista kuvaa 

tutkittavissa olevista ilmioista. 

Oletus siita, etta palvelujen uu

delleenorganisoinnit lisaavat pal

velutuotantoon liittyvaa vaikut

tavuutta ja tehokkuutta eivat ole 

aina saaneet tukea yksiselitteises

ti aikaisempien tutkimusten perus

teella uudelleenorganisoinneissa. 

Edelleenkin tutkimustieto ja em

piirinen naytto ovat riittamatto

mia erilaisten organisaatiomuo

tojen poliittisten tavoitteiden ja 

hyotyjen saavuttamisesta. 

Tulevaisuudessa on tarkeaa sy

ventaa tietoa uudistusten vaiku

tuksista, reformien toteutuksesta 

ja miettia erilaisten organisointi

muotojen ominaisuuksia seka kay

tannon merkityksia sosiaali- ja 

terveyspalvelu-uudistuksia toteu

tettaessa. 

Lahteet 

1. Jaa na Hu rri. In stitutionaa-

1 is-ta I ou steo reetti nenverta i I u

uudelleenorganisoinnin kus

tannuksista: Vaitoskirja 2016.

Publications of the Univer

sity of Eastern Finland Dis

sertations in Social Sciences

and Business Studies No 120.

lta-Suomen yliopisto, Yhteis

kuntatieteiden ja kauppatietei

den tiedekunta, Kuopio 2016.

2. Jaana Hurri. Lectio praecur

soira: lnstitutionaalis-talouste

oreettinenvertailu uudelleen

orga nisoin n inkustann uksista.

Tutkimus ei-laskennallisista

kustannustekijoista kunnalli

sessa ja liikelaitostetussa ter

veydenhuollon laboratoriossa

2002-2019. Hallinnon Tutkimus

36 (2), 137-140,2017

3. Jaana Hurri & Jari Vuori. Uu

delleenorganisointiprosessin

kustannukset kokonaiskus

tannusten piilotekijana. Tapa

ustutkimus kunnan laborato

riopalvelujen integroinnista

liikelaitoksen toiminnaksi.Kun

nallistieteellinen aikakauskirja,

3, 2013, s. 279-295.

4. Jaana Hurri, Jari Vuori & Joyce

Liddle. Managing the Hidden

Costs of Organizing: A Study

on Finnish Health Care Labora

tories. Journal of Finance and

Management in Public Ser

vices, Vol.13, No. 1, 2014.

5. Jaana Hurri, Jari Vuori, Joyce

Liddle & Pauline Allen. The

impact of quasi-markets on

processes and factors affecting

the costs of contracting, Policy

Studies, 37:2, 2016, s. 178-196.

SYYSKUU I BIOANALYYTIKKO 25 


