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TIIVISTELMÄ 
 
Yksityisellä terveydenhoitoalalla ja etenkin yksityisillä sairaaloilla kilpailu on kiivasta ja asiakkaista taistellaan. 
Kuluttajat ovat tietoisia markkinoiden tilanteesta ja haluavat parasta mahdollista vastinetta rahoilleen. 
Hintatietoiset asiakkaat kilpailuttavat toimijoita ja vertailevat jatkuvasti markkinoiden hintoja. Yritykselle 
oikeanlainen hinnoittelu on kilpailuetu ja elinehto. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä toimintolaskennan teoriaan ja luoda sen pohjalta 
toimeksiantajayrityksen tarpeisiin sopiva Excel-malli hinnoittelun tueksi. Tarkoituksena oli perehtyä yrityksen 
toimintoihin ja kustannusrakenteeseen toimintolaskennan näkökulmasta. Lisäksi työllä haluttiin saada lisää 
informaatiota eri leikkaustoimenpiteiden kokonaiskustannuksista sekä toimintaprosessien eri vaiheiden sitomista 
resursseista. 
 
Käytännön toteutus tehtiin yhteistyössä toimeksiantajayrityksen kanssa. Leikkausprosessien eri vaiheita 
selvitettiin haastattelemalla yrityksen henkilökuntaa sekä havainnoimalla toimintaa paikan päällä. Tietoa 
toimintaprosessin eri vaiheiden vaatimista resursseita tutkittiin työntekijöiden täyttämien lomakkeiden, 
haastattelujen sekä toimintojen kellottamisen avulla. Työhön valittiin viisi yleistä leikkaustoimenpidettä, joita 
tehdään lähes päivittäin. 
 
Työn perusteella saatiin uusi näkökulma leikkaustoimenpiteiden hinnoitteluun. Kustannukset jaettiin eri 
toimenpiteille entistä tarkemmin, toimintoperusteisesti. Kustannusajureina työssä käytettiin esimerkiksi tietyn 
prosessin ajallista kestoa sekä budjetoituja leikkausmääriä. 
 
Työn perusteella saatiin selville eri kustannuspaikkojen sitomat kustannukset, joiden pohjalta Excel-malli 
luotiin. Laskentamallista haluttiin tehdä selkeä ja yksinkertainen, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin 
sairaalan henkilöstöä. Malliin rakennettiin laskuri, joka laskee leikkauskohtaisia kokonaiskustannuksia työn 
kirjallisessa osiossa valittujen laskentatapojen perusteella. Malli laskee toimenpiteiden omakustannusarvoa. 
 
Malli voidaan ottaa käyttöön yrityksessä antamaan henkilöstölle tietoa kustannusrakenteesta ja sitä voidaan 
hyödyntää myös hinnoittelun tukena. Mallin avulla on helppo tutkia eri kustannusten muutosten vaikutuksia 
toimenpiteen kokonaishintaan ja vertailla omia hintoja kilpailijoiden hintoihin. Päivityksistä huolehtiminen, 
esimerkiksi palkkojen noustessa, takaa mallin käyttökelpoisuuden tulevaisuutta varten. 
   
   
Avainsanat: toimintolaskenta      kustannuslaskenta      hinnoittelu      yksityissairaala 
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ABSTRACT 
 
There is a raging competition going on in the private health care business and specially between private 
hospitals. Companies are fighting for customers. Consumers are conscious of the market situation and want to 
get value for money. The price-conscious customers are requesting for competitive services and are at every turn 
comparing the market prices. For a company the right pricing principle is a competitive advantage and a vital 
condition.  
 
The purpose of the thesis was to research the theory of the operational counting and create an Excel-model for 
the client company to support the pricing. The idea was to go deep down into the company functions  and cost 
structure from the operational counting point of view. Also more information was wanted about the total costs of 
the different operations and also about the resources bound in the different stages of the operational process.  
 
In practise the work was done in co-ordination with the client company. The different stages of the operational 
process were clarified by interviewing company employees and also by observing the operations on the spot. 
Through questionnaires, interviews and timekeeping of the functions information was gathered about the 
resources that different stages of the process require. Five most common daily operations were chosen to the 
thesis. 
 
In practise the work was done in co-ordination with the client company. The different stages of the operational 
process were clarified by interviewing company employees and also by observing the operations on the spot. 
Through questionnaires, interviews and timekeeping of the functions information was gathered about the 
resources that different stages of the process require. Five most common daily operations were chosen to the 
thesis. 
 
The costs of different cost units were identified on the grounds of the work and the Excel-model was based on 
those costs. The calculation model had to be clear and simple to serve in the best possible way the whole 
personnel of the hospital. The model is calculating the prime costs of the operations.   
 
The calculation model can be used to give information on the cost structure for the employees and also it helps 
with pricing. With the help of the model it is easy to research the change of the costs and its effects on the total 
price and compare prices with competitors´. However, taking care of the updating is very important, for example 
in the case of salary rises, so that the model will be useful also in the future. 
   
   
Keywords: operational counting      cost accounting      pricing      private hospitals   



Sisällysluettelo 
 
Johdanto ...............................................................................................................................................5 

1 Toimialakuvaus ja markkinatilanne ..............................................................................................7 
2 Talousjohtaminen..............................................................................................................................9 

2.1 Yleiset lähtökohdat ....................................................................................................................9 
2.2 Tuloksekas talousohjaus ..........................................................................................................10 

2.2.3 Budjettiohjaus ...................................................................................................................10 
2.2.4 Tulosyksikön talousohjaus................................................................................................10 

2.3 Talousohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa ..........................................................................11 
2.4 Toimintojohtaminen.................................................................................................................12 
2.5 Laskentatoimi toiminnan ohjaajana .........................................................................................12 

3 Toimintolaskenta.............................................................................................................................14 
3.1 Toimintoanalyysi .....................................................................................................................15 

3.1.1 Työaikaseuranta ................................................................................................................16 
3.1.2 Toimintoanalyysi Yritys X Oy:ssä....................................................................................16 

3.2 Kustannusajurit ........................................................................................................................17 
3.2.1 Kustannusten laskeminen..................................................................................................18 
3.2.2 Kustannusajurit Yritys X Oy:ssä.......................................................................................18 

3.3 Toimintolaskennan soveltaminen ............................................................................................19 
4 Hinnoittelu ......................................................................................................................................20 
5 Toimintaprosessit ............................................................................................................................22 

5.1 Yrityksen toiminnot .................................................................................................................23 
5.2 Preoperatiiviset toiminnot ........................................................................................................24 
5.3 Intraoperatiiviset toiminnot......................................................................................................25 
5.4 Postoperatiiviset toiminnot ......................................................................................................26 
5.5 Työhön valitut toimenpiteet .....................................................................................................26 

6 Toiminnan kustannuksia .................................................................................................................27 
6.1 Henkilöstökustannukset ...........................................................................................................27 
6.2 Tarvikepakettien hinnat............................................................................................................28 
6.3 Muita kustannuksia ..................................................................................................................29 

7. Leikkauksille lasketut omakustannehinnat ....................................................................................30 
8. Excel-malli .....................................................................................................................................32 
9 Yhteenveto ......................................................................................................................................34 
10 Lähteet...........................................................................................................................................35 
Liitteet ................................................................................................................................................37 

Liite 1: Ajanvarauksen työaikaseuranta.........................................................................................37 
Liite 2: Acl:n  työaikaseuranta .......................................................................................................38 
Liite 3: Ranneleikkauksen työaikaseuranta....................................................................................40 
Liite 4: Polvitoimenpiteen työaikaseuranta....................................................................................42 
Liite 5: Nilkkatoimenpiteen työaikaseuranta .................................................................................44 
Liite 6: Kosmeettisen operaation työaikaseuranta .........................................................................46 
Liite 7: Ajanvarauksen työaikaseurantalomake .............................................................................48 
Liite 8: Heräämön työaikaseurantalomake ....................................................................................49 

 



Johdanto 
 

Laskentatoimella ja taloushallinnolla on merkittävä rooli yrityksen 
toiminnassa ja johtamisessa. Talousjohtamista tarvitaan organisaation 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan tuloksellisuuden 
takaamiseksi. Laskentatoimi antaa johtamiselle työkalut kustannusten 
hallintaan sekä kannattavuuden arviointiin. Viimeisten vuosikymmenten 
aikana kustannuslaskenta on muuttunut ja siihen on tullut uusia 
suuntauksia ja laskentatapoja. Totuttuja lähestymistapoja ratkaista 
tuotekohtaisen kustannustiedon tuottamiseen liittyviä ongelmia alettiin 
kritisoida 1980-luvun loppupuolella. Perinteisen kustannuslaskennan 
rinnalle syntyi toimintolaskenta, jonka avulla kustannukset saatiin 
kohdistettua entistä tarkemmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
tuotteille ja palveluille.  
 
Toimintolaskennan lähtökohtina ovat toimintojen analysointi sekä 
toimintaprosessien tarkka kuvaaminen kustannusten selvittämiseksi. 
Toimintoketjuista pyritään löytämään toimivat kustannusajurit 
toimintojen kuluttamien resurssien jakamiseksi. Toimintolaskentamallin 
luominen synnyttää yritykseen erilaisia mittareita, joiden avulla 
kustannuksia tai esimerkiksi kannattavuutta voidaan seurata ja arvioida. 

 
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Yritys X Oy:lle, joka on 
päiväkirurginen yksityissairaala. Toimeksiantajasta käytetään nimeä 
Yritys X Oy luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Työhön valittiin viisi 
yleistä leikkausta, jotka ovat acl, ranneleikkaus, polvitoimenpide, 
nilkkaoperaatio sekä kosmeettinen operaatio. Toimenpiteiden nimet on 
muutettu salassapidon vuoksi. Sairaalaympäristö oli haasteellinen 
toimintolaskennan soveltamiseen, mutta samalla erittäin 
mielenkiintoinen tutkimuskohde.  

 
Toimeksiannon tarkoituksena oli kartoittaa leikkaustoimenpiteiden 
sitomia kustannuksia toimintokohtaisesti prosessiketjujen avulla. Työn 
taustalla oli Yritys X Oy:n halu saada entistä tarkempaa tietoa 
toimintaprosessien sitomista kustannuksista sekä tarve toimivaan 
laskentamalliin. Tarkoituksena oli myös soveltaa toimintolaskennan 
teoriaa käytäntöön ja rakentaa sen pohjalta toimiva laskentamalli 
henkilöstön käyttöön. Excel-mallia on tarkoitus hyödyntää yrityksessä 
sekä hinnoittelun tukena että kustannustietoisuuden lisäämiseksi.  

 
Työ toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Toimintoketjuja ja 
niiden sitomia kustannuksia selvitettiin esimerkiksi henkilöstöä 
haastattelemalla sekä työaikaseurantaa tekemällä. Työaikaseurantaan 
liittyvät lomakkeet ja taulukot ovat työn liitteenä. 

 
Työ on rajattu koskemaan vain edellä mainittuja viittä toimenpidettä ja 
niihin liittyviä kustannuksia. Kaikkia kustannuksia ei ole jaettu täysin 
toimintoperusteisesti, mutta toimintolaskennan ideaa sovelletaan 
kuitenkin läpi työn. Excel-malli on rakennettu työssä laskettujen 
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kustannusten pohjalta. Malli laskee leikkaustoimenpiteiden 
omakustannushintoja. Excel-mallia ei salassapitosyistä liitetä työhön. 
 
Työn ensimmäisessä luvussa esitellään yksityiseen terveydenhuoltoon 
liittyviä erityispiirteitä. Luvussa käsitellään myös yksityisten 
lääkäripalveluiden markkinatilannetta. 

 
Luvussa kaksi käsitellään talousjohtamisen yleisiä lähtökohtia sekä 
talousohjausta. Luvussa on lisäksi hieman toimintojohtamisesta sekä 
laskentatoimen roolista toiminnan ohjaajana. Luku kolme käsittelee 
toimintolaskennan teoriaa ja soveltamista käytäntöön sekä 
kustannusajureita. Luvussa neljä on hinnoittelusta ja hinnanasetannasta.  

 
Luku viisi esittelee Yritys X Oy:n toimintaprosessit ja kuvaa tarkemmin 
työhön tulevia leikkaustoimenpiteitä. Luvun tarkoituksena on selkiyttää 
leikkausprosessia ja siihen kuuluvia vaiheita. Luvussa kuusi eritellään 
toiminnoista aiheutuvia kustannuksia ja kerrotaan niiden 
laskentaperusteita. 
 
Työn lopussa luvussa seitsemän on laskettu jokaiselle toimenpiteelle 
omakustannushinta tutkimuksesta saatujen lukujen perusteella. Luvussa 
kahdeksan kuvataan Excel-mallia ja sen toimintaperiaatteita sekä 
esimerkiksi mallin päivittämiseen liittyviä seikkoja. Työn yhteenveto on 
luvussa yhdeksän. 
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1 Toimialakuvaus ja markkinatilanne 
 
Terveydenhuollon yksityistä palveluntarjontaa säädellään julkisen 
sektorin taholta. Terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen yksityisesti 
edellyttää lääninhallituksen lupaa. Yritystoiminnan osuuden 
terveyspalveluiden tuotannossa odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. 
Myös kansainvälisen kilpailun Suomen markkinoilla uskotaan 
lisääntyvän. (Piramk. 2007: 33) 
 
Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisia palveluita. Yksityiset 
palvelut keskittyvät pääasiassa suurille paikkakunnille, joilla on tarjolla 
etenkin lääkärin ja hammaslääkärin palveluja sekä fysioterapiaa ja 
työterveyshuoltoa. Suomessa on muutamia yksityisiä sairaaloita. 
Sairausvakuutus korvaa potilaalle osan yksityislääkärin palkkioista ja 
tietyin rajoituksin hammaslääkärin palkkioista. Lääkärin määräämistä 
tutkimuksista ja hoidoista korvataan tietty prosenttiosuus. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006.)  
 
Merkittävimmät toimialueet ovat lääkinnällinen kuntoutus, lääkärin- ja 
hammaslääkärin vastaanottotoiminta, työterveyshuolto ja 
laboratoriotoiminta. Sairaansijoja on vain muutamassa kymmenessä 
toimipaikassa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.)
 
Yksityissairaala eroaa julkisesta monin tavoin. Asiakas saa itse valita 
leikkauksen ajankohdan ja leikkausjonot ovat merkittävästi lyhyemmät 
kuin julkisella puolella. Usein leikkaukseen pääsee lähes välittömästi ja 
kotiin pääsee palaamaan useimmiten jo samana päivänä. 
Yksityissairaalan etuina julkiseen verrattuna voidaan pitää nopeaa hoitoa 
sekä nopeaa uusien innovaatioiden käyttöönottoa. 

 
Markkinatilanne 
 

Väestön eliniän on arvioitu nousevan yhdellä vuodella kymmenessä 
vuodessa. Vuonna 2030 Suomen väestöstä yli 65-vuotiaita arvioidaan 
olevan yli 25 %. Terveyspalvelutuottajat voidaan jakaa tällä 
hetkellä kolmeen ryhmään: 

 
• julkisen sektorin tuottajat 78 % tuotannon arvosta 
• yritykset 18 % 
• kolmas sektori, muun muassa säätiöt 4 %. (Suomen Terveystalo 

2005.) 
 

Terveyspalveluja tuottavien yritysten liikevaihto kasvaa vuosittain 8–12 
%. Julkisen sektorin perinteisesti tuottaessa pääosan 
terveyspalveluistamme kasvaa yksityisen palvelutuotannon osuus 
jatkossa markkinoista merkittävästi. Yksityisestä sektorista on jo nyt 
muodostunut julkista sektoria täydentävä yhteistyökumppani. Kehitys 
vaikuttaa tulevaisuudessa yksityisen ja julkisen sektorin väliseen 
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työnjakoon. Tätä tukee palvelutarpeiden kasvu, vaatimustason nousu 
sekä toisaalta resurssien niukkuus. (Suomen Terveystalo 2005.) 
 
Terveyspalvelumarkkinoiden kasvuun vaikuttavia yleisiä tekijöitä ovat 
väestön ikääntyminen, vaurastuminen ja kasvava kiinnostus terveyttä 
kohtaan. Yksityisten terveyspalveluiden kysyntää lisää maksukykyisen 
ja hyvästä palvelusta maksuhaluisen väestömäärän kasvu. Asiakaskunta 
on yhä koulutetumpaa ja vaativampaa, ja ostovoima on kehittynyt 
erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Terveydestä on tullut trendi, jota 
pyritään ylläpitämään ja siihen ollaan valmiita sijoittamaan. (Suomen 
Terveystalo 2005.) 
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2 Talousjohtaminen 
 

Yrityksen johtamisjärjestelmä on osa yrityksen liikeideaa eli tapaa 
toimia. Johtamisjärjestelmän avulla koordinoidaan ja johdetaan 
yrityksen toimintaa päämäärien saavuttamiseksi. Laskentatoimen 
kannalta on hyvä ymmärtää yrityksen johtamisjärjestelmää, koska 
laskennan tehtävä on tukea sitä ja sen sisältämiä osa-alueita. Yrityksen 
johtamisjärjestelmä sisältää seuraavat kokonaisuudet: 
 

• tavoitteet 
• missio, visio, strategiat ja arvot 
• organisaatiorakenteet ja johtamis-, liiketoiminta- ja tukiprosessit 
• toimintatavat, menetelmät ja työkalut. (Alhola & Lauslahti: 14.) 

 
Laskentatoimen tuottamasta tiedosta on jokaiselle johtajalle apua, kun 
hän tekee tärkeitä päätöksiä ja ohjaa organisaationa toimintaa 
taloudenpidon kannalta järkevään suuntaan. Päätöksenteko on eräs 
johtamisen keskeinen osa-alue. Päätöksenteon tarve syntyy siitä, että on 
monia vaihtoehtoja, eivätkä käytettävissä olevat voimavarat riitä niiden 
kaikkien toteuttamiseen. Niukkuuden vallitessa toimintavaihtoehtojen 
välillä on pakko tehdä valintoja. (Pellinen 2006: 41–42.) 
 
Laskentatoimella ja taloushallinnolla täytyy olla kokonaisnäkemys 
yrityksen toiminnasta. Tämä yhdistettynä taloudelliseen tarkasteluun 
tekee taloushallinnon roolin johtamisen kannalta merkittäväksi. 
Kiristyneessä kilpailussa tai heikossa kannattavuustilanteessa 
taloushallinnon merkitys yrityksen johtamisessa korostuu. (Alhola & 
Lauslahti 2000: 11.) 

 
 

2.1 Yleiset lähtökohdat 
 

Johtamisen keskeisenä tehtävänä on yksilöiden toiminnan arviointi ja 
koordinointi siten, että organisaation tavoitteet saavutetaan (Pellinen 
2005: 45). Talousjohtamista tarvitaan organisaation taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Keinoina käytetään erilaisia 
ohjausmuotoja, joista kaikki perustuvat tietoon. Organisaatiokulttuurin 
ohjaava vaikutus perustuu tietoon perinteistä ja arvoista. Johdon 
talousohjauksen perustana taas on laskentajärjestelmän tuottama tieto 
suoriutumisesta. Laskentatoimen ohjausjärjestelmien avulla luodaan ja 
ylläpidetään johtamisen edellyttämiä organisaatiorakenteita. (Pellinen 
2005: 72–73). 
 
Laskentatoimen tuottama tieto on organisaatiossa tärkeä ohjauksen 
väline, sillä se on yksi olennaisimmista organisaation toimintaa 
koordinoivista mekanismeista. Laskentatoimi tekee asioista 
yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. (Pellinen 2005: 75.) 
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2.2 Tuloksekas talousohjaus 
 

Tuloksekas toiminnan johtaminen edellyttää taloudellisen suorituskyvyn 
syvää tuntemusta. Erityisesti tärkeää on tietää asiakas- ja tuotekohtainen 
kannattavuus. Projektitoiminnassa olevalle yritykselle projektikohtaisen 
kannattavuuden seuranta on olennaista. (Hannus 2004: 234.) Yritys X 
Oy:tä voidaan verrata yritykseen, joka valmistaa tuotteita. Tuote- eli 
leikkauskohtaisen kannattavuuden seuranta on tärkeää ja se antaa tietoa 
kustannusten kohdentumisesta eri leikkaustoimenpiteiden kesken. 

 
Ennakoiva johtamista tukeva talousohjaus edellyttää tehokkaita 
tietojärjestelmiä. Talousohjauksen perustan luovat talouden 
tapahtumakäsittelyjärjestelmät, mutta niiden käsittelemän tiedon 
jalostamiseksi tarvitaan päätöksentekoa tukevia työkaluja. 
Tietovarastointiteknologia sekä siihen liittyvät mallintamistyökalut ovat 
avainasemassa. (Hannus 2004: 234.) Toiminnan kustannuksia 
rekisteröivä järjestelmä, joka antaa käyttäjilleen talousohjaukseen 
tarvittavaa tietoa, on tuloksekkaan talousohjauksen kulmakivi. 

  

2.2.3 Budjettiohjaus 
 
Yrityksen budjetti on vuositason talousjohtamisen keskeisin 
instrumentti. Yritys asettaa sen avulla tavoitteensa, toteuttaa siinä 
määritettyjä toimenpiteitä ja tarkkailee sen tavoitteiden toteutumaa. 
Budjetointi on monivaiheinen yrityksen ja sen talouden 
johtamisprosessi. Budjetointi voidaan nähdä prosessina, jonka perusosat 
ovat budjetin suunnittelu, toteutus ja tarkkailu. Budjetointi auttaa 
yritysjohtoa määrittelemään yritystoiminnan suunnittelun 
lähtökohtaoletukset esimerkiksi taloudellisesta kehityksestä ja sen 
vaikutuksesta yritystoimintaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 230–232.) 
Esimerkkinä budjetoinnista Yritys X Oy:ssä voisi mainita vuosittain 
budjetoitavat leikkausmäärät. 
 

2.2.4 Tulosyksikön talousohjaus 
 

Yritysorganisaatiossa on viime vuosikymmenten aikana yleistynyt 
organisaation hajauttaminen tulosyksiköihin. 
Tulosyksikköorganisaatioiden avulla yrityksistä on haluttu rakentaa 
joustavampia, nopeampia ja asiantuntevampia toiminta- ja 
päätöksentekoyksiköitä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 253.) 
 
Yritys X Oy:tä voidaan yhtenä tulosyksikkönä, jonka tehtävänä on 
suorittaa leikkauspalveluja. Yritys X Oy:llä on oma budjettinsa, sillä on 
toiminnastaan tulosvastuu. 
 
Tulosyksikköjen tulosohjaus on yksi yrityksen talousjohdon tehtävistä. 
Talousohjauksen välineitä on useita, ja erilaisten tulosyksikköjen 
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talousohjaus voidaan rakentaa erilaisten ohjausvälineiden varaan. 
Ohjausvälineen valintaan vaikuttaa se, miten itsenäisiä tulosyksiköt ovat 
ja kuinka paljon taloudellista vastuuta niille on annettu. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005: 253.) 

 

2.3 Talousohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 

Talousohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan tarkastella 
tuotteistuksen kautta. Tuotteistuksen tavoitteena on parantaa toiminnan 
tuloksellisuutta ja asiakasvaikuttavuutta. Päätöksenteko vaikuttaa 
tuotettavien tuotteiden määrään, laatuun ja tuotantoprosessiin. Lisäksi 
palveluprosessin onnistumiseen vaikuttaa toimintayksikön johtotasot 
ylimmän johdon strategisesta johtamisesta aina päivittäiseen, 
operatiiviseen johtamiseen asti. (Kivistö 2003: 107.)  
 
Tuotteistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla 
tuote saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tuotteistamiseen liittyy 
 

• tuotteen määrittely 
• tuotteen tuottamisprosessin kuvaus 
• asiakasryhmän määrittely 
• tuotteen laadun määrittely 
• tuotteiden yhdistäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita 
• tuotteen / palveluketjun kustannusten laskeminen 
• tuotteen / palveluketjun omakustannushinnan määrittely. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on paketoitu ja tuotteistettu silloin, 
kun se sellaisenaan voidaan tarjota asiakkaalle ja julkinen / yksityinen 
palvelun tuottaja on määritellyt palvelun sisällön sekä laatukriteerit. 
(Kivistö 2003: 107.) 
 
Talousohjaus yksityissairaalassa on haastavaa. Kilpailu eri toimijoiden 
kesken niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla on kovaa ja hinnat 
on pyrittävä pitämään mahdollisimman kilpailukykyisinä. Kuitenkin 
toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen toiminnan laadusta 
huolehtiminen on sairaalassa erityisen tärkeää. Talousohjauksen 
haastavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa piilee siinä, miten tuottaa 
mahdollisimman laadukkaita palveluita modernein laittein, mutta 
samanaikaisesti mahdollisimman pienin kustannuksin. Talousohjauksen 
välineinä korostuvat kustannustietoisuus ja oikeanlainen hinnoittelu. 
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2.4 Toimintojohtaminen 
 

Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen liittyvät läheisesti toisiinsa. 
Toimintojohtaminen keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen ja 
toimintolaskenta tuottaa analyyseihin tarvittavaa tietoa. 
Toimintojohtamisella on kaksi tavoitetta, asiakkaan saaman nettohyödyn 
lisääminen ja nettohyödyn tuottamisesta ansaittujen voittojen 
lisääminen. Toimintojohtaminen pitää kiinni oletuksesta, että 
toimintojen johtamisen avulla pystytään parantamaan kannattavasti 
asiakkaiden saamaa nettohyötyä. Jokainen toiminto auttaa omalta 
osaltaan tämän kokonaistavoitteen saavuttamisessa. (Turney 1994: 138–
139.) 
 
Toiminnot määräytyvät strategisten valintojen perusteella. Menestyvä 
yritys sitoo resursseja toimintoihin, jotka tuottavat yritykselle 
suurimman strategisen hyödyn. Toimintojohtamisen sääntöjä on kaksi, 
jotka ovat seuraavat: 
 
1. Sido resursseja toimintoihin, jotka tuottavat suurimman mahdollisen 

strategisen hyödyn. 
2. Kehitä toimintoja, jotka ovat tärkeitä asiakkaille. (Turney 1994: 

141.) 
 

2.5 Laskentatoimi toiminnan ohjaajana 
 
 

Laskentatoimi on kaikkea suunnitelmanmukaista toimintaa, jonka 
tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa kuvastavia arvo- 
ja määrälukuja. Kerätyn tiedon perusteella voidaan tuottaa raportteja ja 
laskelmia, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksen johtoa yrityksen 
toimintaa koskevassa päätöksenteossa. (Vehmanen & Koskinen 1998: 
27.) 
 
Operatiivisen laskentatoimen avulla ohjataan yrityksen toimintaa eli 
päätetään toiminnan edellyttämistä operaatioista. Operatiivinen 
laskentatoimi tuottaa laskelmia johdon avuksi päätehtävänään 
tulevaisuuteen tähtäävän suunnittelun avustaminen. (Jyrkkiö & Riistama 
2004: 27.) 
 
Laskentatoimen rooli yrityksen kannattavuuden hallinnassa on 
oleellinen. Ilman laskentatoimen tuottamaa informaatiota ei yrityksen 
johto voi tietää, mitkä tuotteet tuovat sille voittoa tai esimerkiksi, että 
toimitaanko kaikilla osastoilla kannattavasti. Laskentatoimen antamat 
työkalut antavat oivallisen tavan ennakoida ja mallintaa eri 
päätöksentekovaihtoehtojen vaikutuksia. (Alhola & Lauslahti 2000: 27.) 
 
Kustannuslaskenta on se laskentatoimen osa, jonka päätavoitteena on 
suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen. Kustannuslaskennan 
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tietoja käytetään yrityksen toiminnan tarkkailussa. (Jyrkkiö & Riistama 
2004: 60–61.) Kustannusten seuranta on oleellinen osa yrityksen 
talouden hoitoa. Seurannan avulla saadaan tietoa kustannusrakenteesta 
sekä koko yrityksen tasolla että tuote- tai palvelukohtaisella tasolla.  
 
Kustannusrakenteen muuttuminen ja välittömien kustannusten 
suhteellisen osuuden laskeminen on luonut perustaa toimintolaskennalle. 
Toimintolaskennan kehittäminen on perustunut juuri 
kustannusrakenteiden muuttumiseen. Välillisten kustannusten ja 
erityisesti kiinteiden kustannusten kohdistaminen suoritteille ja 
asiakkaille on aiheuttamisperiaatteen soveltamisongelmien vuoksi ollut 
vaikeaa perinteisin laskentamenetelmin. (Jyrkkiö & Riistama 2004: 175–
176.) 
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3 Toimintolaskenta 
 
 
Toimintolaskentaa kehitti niin sanotun perinteisen laskennan kritisointi. 
Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa ei ole kyse vain 
tuotekohtaisten kustannusten selvittämisestä. Laskennan kohteet ovat 
aiemmasta monipuolistuneet, ja tuotelaskennan rinnalla voidaan puhua 
myös prosessilaskennasta. Toimintoperusteisen kustannuslaskennan 
luonnollisena jatkeena on nähtävä kustannustiedon käyttö kustannusten 
aktiiviseen hallintaan ja johtamiseen tavoitteena yrityksen kilpailukyvyn 
parantaminen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 143.) Toimintolaskenta 
tarjoaa perustyökalut kustannusten kohdistamiselle (Hannus 2004: 234). 
Toimintolaskentamallin luominen synnyttää erilaisia mittareita, joiden 
avulla kustannuksia tai esimerkiksi kannattavuutta voidaan seurata ja 
arvioida. 
 
Toimintolaskennan perusajatuksena on analysoida yrityksen toimintaa 
jakamalla se perusyksiköihin, toimintoihin. Toimintoihin jakaminen 
tapahtuu yleensä perehtymällä yrityksen organisaatioon ja toimintaan 
haastatteluin ja toimintaa koskevin havainnoin. Lähtökohtana on, että 
jokainen toiminto kuluttaa tai käyttää hyväkseen resursseja. (Jyrkkiö & 
Riistama 2004: 176–177.)  
 
Toimintolaskennan malli voidaan esittää myös seuraavasti: 
voimavarojen käyttö aiheuttaa kustannuksia, toiminnot käyttävät 
voimavaroja ja toiminnot saavat voimavarojen käyttöä vastaavan määrän 
kustannuksia. Tuotteet taas käyttävät toimintoja, jolloin tuotteet saavat 
toimintojen käyttöä vastaavan määrän kustannuksia. Keskeistä 
toimintolaskennassa on ajatus, jonka mukaan kustannusten aiheutuminen 
liittyy enemmän toimintojen kuormitukseen kuin esimerkiksi 
valmistusmäärää. (Pellinen 2006: 188.) 
 
Perinteisissä laskentatavoissa on eniten kritisoitu sitä, että 
yleiskustannuksia on kohdistettu tuotteille liian yksioikoisesti 
välittömien kustannusten ja tällöin etenkin välittömän työn, maksettujen 
palkkojen tai työtuntien suhteessa. Osalla yleiskustannuksista ei 
kuitenkaan ole välttämättä lainkaan tällaista syy-yhteyttä. Tällöin ei ole 
riittävästi kunnioitettu aiheuttamisperiaatetta, minkä seurauksena 
luotettava kuva tuotekohtaisista kustannuksista ja kannattavuudesta on 
saattanut hämärtyä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 144.) 
 
Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa tuotteiden ja kustannusten 
välille pyritään löytämään looginen yhteys. Peruskysymyksinä voidaan 
pitää sitä, mitä tuote todella maksaa ja sitä, miten kustannukset tuotteelle 
tulisi kohdistaa. Tarkastelemalla asiaa resurssien tarpeen ja käytön 
näkökulmasta kustannuksia voidaan lähestyä aiempaa tarkemmin. Juuri 
yrityksen toiminnoilla on tässä keskeinen rooli. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2005: 144.) 
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Toimintoperusteisessa laskennassa kustannukset kohdistetaan aluksi 
resursseille ja niiltä edelleen toiminnoille sen mukaan, miten ne 
käyttävät resursseja. Toimintojen kustannukset kohdistetaan puolestaan 
tuotteille tai muille laskentakohteille niiden kuluttamien toiminnossa 
aikaansaatujen suoritteiden suhteessa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 
145.)  
 
Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa korostetaan yleisesti 
seuraavia näkökulmia: 
 

• Laskennan lähtökohta on toimintokohtainen. 
• Tarkastelu ja kehittäminen tapahtuvat toimintaprosessien 

suuntaisesti. 
• Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
• Toimintojen suorituskykyä mitataan osana laskentajärjestelmää. 
• Toimintoja arvioidaan kriittisesti ja tarpeetonta toimintaa 

karsitaan. 
• Laskentakohteet määritellään monipuolisesti. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005: 161.) 
 
Toimintolaskentaprosessi alkaa toimintoanalyysista, jossa pyritään 
pilkkomaan yrityksen tuotanto- tai palveluprosessi osiin ja tunnistamaan 
sieltä eri toiminnot ja sitä kautta toiminnan ydin- ja tukiprosessit. 
Analyysin jälkeen määritetään käytettävät kustannusajurit, joiden 
perusteella kustannuksia jaetaan eri toiminnoille. Prosessin 
lopputuloksena toimintolaskentaa voidaan soveltaa esimerkiksi 
tuotteiden hinnoittelussa tai kannattavuuden arvioinnissa. 

 

3.1 Toimintoanalyysi 
 

Toimintoanalyysin avulla voidaan tunnistaa yrityksen keskeiset 
toiminnot, jotta voidaan luoda selkeä ja varma perusta liiketoimintojen 
kuvaamiselle sekä niiden kustannusten ja suorituskyvyn määrittämiselle. 
Analyysi edistää ymmärrystä siitä, miten yritys toimii suorituskykynsä 
parantamiseksi. (Brimson 1992: 117.) 
 
Toimintokohtaiset analyysit kannattaa aloittaa koko liiketoimintaketjun 
kuvaamisella. Joissakin tapauksissa ketju on hyvin pitkä. Vaikka 
ketjussa olisi osia, jotka ovat yrityksen tämänhetkisen vaikutusvallan 
ulkopuolella, kannattaa tarkastelu aloittaa koko ketjun kuvaamisesta. 
Kilpailukyky riippuu kuitenkin koko ketjun pituudesta, minkä vuoksi on 
kysyttävä esimerkiksi, onko yrityksen poistettava tiettyjä portaita tai 
integroiduttava itse eteenpäin tai taaksepäin. Liiketoimintaketjun 
määrittämisen jälkeen tehdään oman yksikön toimintoanalyysi. 
(Kamensky 2006: 179–180.) Yritys X Oy:ssä analyysi tehtiin vain 
toimintayksikkötasolla. 
 
Toimintoanalyysiä käytetään erityisesti, jotta voidaan ymmärtää 
keskeisten toimintojen nykyiset kustannukset ja suorituskyky. Analyysin 
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avulla voidaan luoda perusta halvempien tai paremman suorituskyvyn 
omaavien vaihtoehtoisten toimintojen määrittämiselle tai esimerkiksi 
tunnistaa kyseenalaiset, toisarvoiset tai arvoa lisäämättömät toiminnot. 
(Brimson 1992: 117–118.) 
 
Toimintoanalyysin avulla selvitetään toimintojen tuotokset niin, että 
niitä voidaan hallita. Analyysiä voidaan pitää menetelmänä, jolla 
selvitetään, miten yritykset tällä hetkellä toimivat ja sen tavoitteena on 
parantaa yrityksen kannattavuutta ja suorituskykyä. (Brimson 1992: 
118.) 
 

3.1.1 Työaikaseuranta 
 

Eräs toimintoanalyysin vaihe on työaikaseuranta. Työaikaseurannan 
tavoitteena on selvittää, kuinka paljon työntekijöiden työajasta kuluu eri 
toimintoihin eli se, mihin henkilöstön työaikaa todella käytetään. 
Kysymyksessä ei missään tapauksessa ole työn kontrollointi eli se, 
kuinka nopeasti työntekijä pystyy työnsä tekemään vaan keino 
kohdentaa eri toimintojen kustannukset oikeille tuotantoprosessin 
vaiheille. Koska välitön työaika lasketaan mukaan 
tuotantokustannuksiin, on välittömän ja muun työajan selvittäminen 
työaikaseurannassa keskeistä. (Kivistö 2003: 188–189.) 
 
Työaikaseurannan etukäteisvalmistelu on tärkeää. Työyksikön jäsenten 
pitää yhdessä pohtia työaikaseurannan suunnittelu ja toteutus. 
Työaikaseurannan vaiheita on neljä, työaikaseurannan valmistelu, 
työaikaseurannan toteutus, mittaustuloksen varmennus sekä 
henkilöstökustannusten laskeminen työaikaseurannan perusteella. 
Seurannan valmisteluun liittyy suunnittelu, seurannan tarkoituksen 
selvittäminen siihen osallistuville sekä lomakkeen suunnittelu. 
Työaikaseurannan toteutuksessa on tärkeää seurantalomakkeiden 
tarkistus ja yhteenvetotietojen kerääminen. Mittaustulosten varmennus 
tehdään yhdessä esimiehen ja henkilöstön kanssa, jolloin mahdolliset 
virheet korjataan. Varmennusvaiheessa täsmäytetään mittaustulokset eli 
kerrotaan työntekijän palkka työajalla, jolloin saadaan kokonaispalkka. 
(Kivistö 2003: 189.) 
 

3.1.2 Toimintoanalyysi Yritys X Oy:ssä 
 

Toimintoanalyysi Yritys X Oy:ssä tehtiin sekä itse havainnoimalla että 
haastattelujen avulla. Toimintaa analysoitiin pyrkimällä määrittämään 
toimintoketjut pää- ja tukiprosesseineen, jotka sisältävät eri 
kustannuspaikkoja. Päävälineenä toiminnan analysoinnissa käytettiin 
työaikaseurantaa. Ajanvarauksen toimintaa tutkittiin henkilöstön 
tekemän työaikaseurannan perusteella, josta laskettiin eri toimenpiteiden 
vaatimaa keskimääräistä ajanvarausaikaa. 
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Leikkausprosessia asiakkaan vastaanotosta aina heräämöön vientiin 
saakka analysoitiin itse havainnoimalla ja eri toimintoja kellottamalla. 
Samalla tutkittiin myös sitä, kuinka monta työntekijää eri 
prosessivaiheet milloinkin sitovat.  
 
Asiakkaan heräämössä viettämää aikaa sekä hänen siellä kuluttamiaan 
resursseja tutkittiin osaksi henkilökunnan tekemällä seurannalla ja osaksi 
sairaalan vastaavan hoitajan arvioimana. Postoperatiivisista eli 
leikkauksen jälkeisistä toiminnoista saatiin tietoa sekä Yritys X Oy:n 
toimistopäälliköltä että vastaavalta hoitajalta. 
 
Analyysissä muodostettu toimintoketju sekä eri kustannuspaikat ovat 
tarkemmin eriteltyinä kappaleessa 5. 

 

3.2 Kustannusajurit 
 

Yksi toimintolaskennan keskeinen käsite on kustannusajuri eli 
kustannusten aiheuttaja, jota käytetään yhteiskustannusten 
jakoperusteena. Kustannusajuri on määrällisesti ilmaistava suure, joka 
kytkee laskentakohteen ja toiminnon yhteen. (Karlöf & Lövingsson 
2004: 309–310.)  
 
Kustannusajurit ovat tekijöitä, jotka kertovat, miksi toiminto tehdään ja 
miksi toiminto vaatii kuluttamansa resurssit. Kustannusajureita 
käytetään toimintokustannusten kohdistamiseen halutulle 
laskentakohteelle. (Martola & Santala 1997: 115.) 
 
Kustannusten jako kustannusajurien mukaan perustuu niin kutsuttuun 
kausaaliperiaatteeseen, joka tarkoittaa, että laskentakohteelle 
kohdistetaan kustannuksia sen mukaisesti, mitä resursseja se on 
tarvinnut. Toimintolaskennan käytännön toteutus riippuu suurelta osin 
käyttöönoton tarkoituksesta. (Karlöf & Lövingsson 2004: 310.) 
 
Jotta resurssit voidaan kohdistaa toiminnolle ja toiminnon hyväksikäyttö 
laskentakohteelle, on resurssien kulutus tai käyttö sekä toiminnon osuus 
suoritteen aikaansaamisessa analysoitava. Kun resursseille määritetään 
hinta, saadaan määritettyä toiminnon kustannukset. 
Resurssikustannusten kohdistaminen toiminnoille ja 
toimintokustannusten kohdistaminen suoritteille tapahtuu kohdistimien 
eli kustannusajurien avulla. (Jyrkkiö & Riistama 2004: 177.) 
 
Toimintolaskennassa kustannusajuri määritetään kahdella eri tavalla 
käyttötarkoituksen mukaan. Ensinnäkin, kuten edellä on mainittu, 
kustannusajuri on tekijä, jolla kohdistetaan kustannuksia. Toiseksi 
kustannusajuri kertoo, miksi toiminto vaatii kyseiset resurssit. 
Ensimmäisen tason kustannusajureilla kohdistetaan kustannuspaikkojen 
kustannukset toiminnoille. toisen tason kustannusajureiden avulla 
toimintojen kustannukset kohdistetaan laskentakohteelle. (Lumijärvi, 
Kiiskinen ja Särkilahti 1995: 52–53.) 
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Jokainen toimintolaskentamallin toiminto yhdistetään 
laskentakohteeseen kustannusajurin avulla. Kustannusajuri on tekijä, 
joka aiheuttaa toiminnon suorittamisen ja sitä kautta kustannuksen 
syntymisen. Toisin sanoen kustannusajuri ilmaisee, kuinka paljon 
laskentakohde kuluttaa tai käyttää kyseistä toimintoa. Kustannusajurien 
kartoitus ja valinta ovat oleellisia tekijöitä laskentatulosten kannalta, 
sillä väärä kustannusajuri johtaa virheellisiin lopputuloksiin. (Lumijärvi 
ym. 1995: 53.) 
 
 

Organisaatio-       
rakenne ja  Osasto X Osasto Y Osasto Z 
resurssit       

       
 x1 y1 z1 

Toiminnot x2 y2 z2 
 x3 y3 z3 
       
       

Kustannus- Tilausten lkm Tarkastusten lkm         Analyysiaika Palveluiden lkm 
ajurit      

    
    

Laskentakohde   Tuote, palvelu, projekti, asiakas tms.   
 
 
Taulukko 1 Toimintolaskenta kytkee resurssit, toiminnot ja 

laskentakohteet (Martola & Santala 1997: 115) 
 

3.2.1 Kustannusten laskeminen 
 

Toiminnoista aiheutuvat kustannukset lasketaan toimintolaskennan 
avulla. Työyksikön toimintoja seuraamalla saadaan tieto toimintojen 
käyttämistä resursseita (henkilöstö, tarvikkeet, palvelut, toimitilat, 
laitteet, yleiskustannukset). Toiminnoista aiheutuneet kustannukset 
kohdistetaan tämän jälkeen tuotteille (käynti, toimenpide, hoitopäivä, 
hoitopaketti). Toimintolaskennan ja kustannusajureiden avulla voidaan 
analysoida tuotantoprosessin ajankäyttöä ja kohdentaa resurssit 
tarkoituksenmukaisesti. (Kivistö 2003: 189.) 
 

3.2.2 Kustannusajurit Yritys X Oy:ssä 
 

Soveltaessani toimintolaskentaa toimeksiantajayrityksessä käytin 
kustannusajureina tietyn toimenpiteen suoritusaikaa sekä budjetoitua 
toimenpiteiden lukumäärää. Aika toimi ajurina kohdistettaessa 
kustannuksia tietylle leikkaukselle esimerkiksi ajanvarauksen tai 
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välinehuollon osalta. Toimenpiteiden lukumäärää käytin ajurina 
esimerkiksi sähkö- ja vuokrakustannusten jakamisessa. 

 

3.3 Toimintolaskennan soveltaminen 
 

Toimintoperusteinen laskenta pyrkii kehittämään tulosraporttien 
informaatiosisältöä ja osoittamaan tarpeettomia tai epätaloudellisia 
toimintoja, tarpeettomia kustannuksia sekä huonosti kannattavia tuotteita 
ja asiakkaita. Siksi se auttaa myös parantamaan yrityksen kannattavuutta 
ja kilpailukykyä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 145.) 
 
Toimintolaskennan avulla saadaan ymmärrettävää ja entistä 
analyyttisempaa tietoa toimintojen ja laskentakohteen kustannuksista ja 
niiden kohdentamisesta. Toimintojen avulla päästään kiinni 
kustannusten aiheuttajiin. Vain sellaisiin kustannuksiin, joiden todelliset 
aiheuttamissyyt ovat tiedossa, voidaan vaikuttaa. (Lumijärvi ym. 1995: 
88.) 
 
Toimintopohjaisen laskennan tuottamien kustannustietojen avulla 
voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, millaista tuote- palvelu- tai 
asiakasvalikoimaa yrityksen kannattaa ylläpitää. Voidaan miettiä 
uhrataanko liikaa tai liian vähän resursseja niihin toimintoihin, joita 
tehdään tiettyjä asiakkaita varten. Lisäksi toimintopohjainen laskenta 
antaa tietoja esimerkiksi siitä, ovatko hinnoitteluperiaatteet kohdallaan, 
pitäisikö joidenkin tuotteiden hintoja nostaa vai onko joidenkin 
tuotteiden kohdalla varaa laskea hintoja. (Martola & Santala 1997: 116–
117.) 
 
Toimintolaskennan avulla voidaan tunnista suorituskyvyn 
parannusmahdollisuudet ja siten kohdistaa kehitystoimenpiteet oikeisiin 
kohteisiin. Toimintoperusteisia tietoja ja laskelmia voidaan käyttää 
hyväksi lukuisissa eri päätöksentekotilanteissa, esimerkiksi seuraavissa: 
 

• toimintoketjujen analysointi ja uudelleensuunnittelu 
• benchmarking 
• budjetointi. (Lumijärvi ym. 1995: 88–89.) 

 
Toimintolaskennan tarkoitus Yritys X Oy:ssä 
 

Toimintopohjaista laskentaa on tarkoitus soveltaa Yritys X Oy:ssä 
leikkausten hinnoittelussa ja sitä käytetään myös antamaan tietoa siitä, 
mistä leikkauksen kustannukset syntyvät. Laskennan antamien tietojen 
pohjalta on rakennettu myös Excel-malli toimenpiteiden hinnoittelun 
tueksi sekä antamaan henkilöstölle tietoa kustannusten rakentumisesta.  
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4 Hinnoittelu 
 

Hinnoittelulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun hinnan määrittelyä. 
Hinnoittelun perinteinen lähtökohta on, että suoritteesta saatava hinta 
kattaa suoritteen aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset sekä 
voittotavoitteen. Hinnoittelupäätös on aina strateginen päätös, sillä 
yrityksen menestyminen on paljolti siitä kiinni. Hinnoittelulla on suora 
yhteys yrityksen kannattavuuteen ja sitä kautta tulokseen ja 
menestymiseen. (Alhola & Lauslahti 2000: 221.) 
 
Yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun hinnanasetanta on 
monivaiheinen prosessi. Liikeyritys yrittää asettaa suoritteelleen 
sellaisen tavoitehinnan, jolla se voi saavuttaa taloudelliset ja muut 
tavoitteensa sekä menestyä markkinakilpailussa muiden tuotteiden ja 
palveluiden kanssa. Yrityksen on määritettävä tuottamiskustannuksensa 
ja asetettava hinta pääsääntöisesti siten, että se kattaa kustannukset ja 
huomioi samalla kannattavuus- ja kilpailukykytavoitteet. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005: 185.) 
 
Hinnan merkitystä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, jolla on 
vaikutusta tuotteen kaupalliseen menestymiseen. Tuotteen hinta osoittaa 
asiakkaalle suoraan tuotteen arvon, eli hinta on arvon mittari. Hinta on 
myös arvon muodostaja, se luo ja muodostaa yrityksen haluamaa 
mielikuvaa. Kilpailun peruselementtinä hinta vaikuttaa suoraan saataviin 
tuottoihin ja se on myös kannattavuuteen vaikuttava elementti. Nykyisen 
yleisesti vallitsevan kovan kilpailutilanteen vuoksi tuotteen hinta 
muodostuu usein markkinoilla. Tällöin tuotteen kustannustavoite 
määräytyy pitkälti markkinahinnan kautta. (Alhola & Lauslahti 2000: 
221–222.) 
 
Yritys X Oy:ssä hinnoittelu perustuu ensisijaisesti menetelmään, jossa 
hinta muodostuu kustannuksista ja halutusta katteesta. Toimenpiteen 
omakustannusarvon päälle lisätään haluttu katetuotto. Toki 
hinnoittelussa seurataan myös muiden markkinoilla olevien toimijoiden 
hintoja, mutta kustannukset + kate -periaate on ensisijainen tapa hinnan 
määritykselle.  

 
 
Toimintoperusteiset hinnoittelulaskelmat 
 

Toimintoperusteinen hinnoittelu perustuu toimintokohtaiseen 
tarkasteluun, jolloin hinnoiteltavan laskentakohteen kaikki 
toimintokustannukset ovat hinnoittelupäätöstä tehtäessä tiedossa. Tässä 
mielessä toimintoperusteinen hinnoittelu muistuttaa 
omakustannusperusteista hinnoittelua. (Alhola & Lauslahti 2000: 231.) 
   
Toiminnoille kertyvien kustannusten kohdistaminen perustuu 
toimintokohtaisten kustannusajureiden yksikköhintojen käyttöön. 
Yksikköhinnat määritellään siten, että ensin arvioidaan aikayksikön 
kustannus kunkin toiminnan käytössä olevalle kapasiteetille. Tämän 
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jälkeen arvioidaan toimintojen vaatima yksikköaika. Näiden tietojen 
perusteella määritellään toiminnoittain kustannusajureiden 
yksikköhinnat. (Pellinen 2006: 194.) 
 
Toimintolaskennassa kustannusten kohdistaminen tuotteille ja 
palveluille on tarkempaa kuin täyskatteellisessa laskennassa. Siinä 
yrityksen resurssit ja niiden aiheuttamat kustannukset kohdistetaan ensin 
toiminnoille. Tämän jälkeen on tunnettava hinnoiteltavan tuotteen tai 
palvelun läpimenokuvaus: mitä prosesseja ja kuinka paljon niissä olevia 
resursseja tarvitaan tuotteen tai palvelun valmistamiseen?  Kustannukset 
kohdistetaan tuotteelle tai palvelulle prosessilähtöisesti, tarkasti ja 
yksilöllisesti aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Hinnanasetannan 
kustannuslaskennallinen perusta on tällöin vakaa ja perusteltu. (Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005: 188.) 
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5 Toimintaprosessit 
 
   

Toimintolaskentajärjestelmä ryhmittelee yrityksen toiminnot 
havainnollisesti. Usein toimintoanalyysin yhteydessä kartoitetaan 
toimintaprosessit, mikä onkin yrityksen johtamisen ja kehittämisen 
kannalta tärkeää. Analyysin tuloksena laaditaan luettelo 
laskentajärjestelmään sisältyvistä toiminnoista. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2005: 149.)  
 
Toimintoprosessin kustannustarkkailussa on tärkeää määrittää 
toimintokohtaiset kustannukset. Toiminnon kustannustehokkuutta 
voidaan mitata vertaamalla sen resurssikäytöstä aiheutuvia kustannuksia 
toiminnossa aikaansaatuun suoritemäärään riippumatta siitä, millaisesta 
suoritteesta on kyse. Toimintojaon yksityiskohtaisuuden määrittää 
pitkälti juuri se, että kustakin toiminnosta ulos tulevaa suoritemäärää 
tulee voida mitata kohtuullisen luotettavasti yhdellä mittarilla. (Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005: 146.) 
 
Prosessit muodostuvat peräkkäisistä toiminnoista, joita yhdistelemällä 
mahdollistetaan palvelun tuottaminen. Kartoittamalla organisaation eri 
toiminnot ja niiden väliset suhteet saadaan kuva yrityksen koko 
toimintaprosessin palveluketjusta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 149.) 
Yritys X Oy:n palveluketju alkaa asiakkaan vastaanottamisesta ja 
päättyy leikkaussalin siivoukseen sekä asiakkaan kotiuttamiseen 
heräämöstä.  

   
Yritys X Oy:n leikkausprosessin palveluketju muodostuu 
preoperatiivisista toiminnoista, intraoperatiivisista toiminnoista ja 
postoperatiivisista toiminnoista. Preoperativiiset toiminnot tapahtuvat 
ennen varsinaista leikkausta, intraoperatiiviset leikkauksen aikana ja 
postoperatiiviset toiminnot leikkauksen jälkeen. Toiminnot ovat 
kytköksissä toisiinsa ja tapahtuvat osittain samanaikaisesti.  
 
Toimenpiteitä kellottaessani muodostin oman käsitykseni 
toimintaprosessista ja sovellan sitä työssäni. Lähestymistapani eroaa 
tavanomaisesta leikkausprosessin kuvauksesta lähinnä siten, että siinä ei 
käytetä juurikaan lääketieteellistä sanastoa. 
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Prosessiketjua ydin- ja tukiprosesseineen voi kuvata alla olevan taulukon 
avulla. Taulukosta käy ilmi myös toimintojen jakautuminen pre-, intra- 
ja postoperatiivisiin toimintoihin.  
 
 

 Preoperatiiviset  Intraoperatiiviset  Postoperatiiviset
 toiminnot  toiminnot  toiminnot 
      

Ydinprosessit Ajanvaraus  
 Leikkaus  

 Heräämö 

  
Tukiprosessit Vastaanotto  Potilas  Siivous 

 Tarvikkeet  Anestesia  Laitehuolto 
 Salin kalustus  Salin siistiminen   

 
 Taulukko 2 Prosessikuvaus 
 

5.1 Yrityksen toiminnot 
 

Yrityksen toiminta perustuu suoritteiden myymiseen. Suoritteiden 
aikaansaaminen toisaalta edellyttää ja toisaalta aiheuttaa erilaisia 
toimintoja. Toimintoajattelussa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea 
tähän. (Alhola 1998: 26.) Liiketoimintaprosessi voidaankin määritellä 
dynaamiseksi sarjaksi toimintoja eli toimintoketjuksi, jolle on määritelty 
tuotokset ja niiden vastaanottajat eli asiakkaat. Liiketoimintaprosessien 
ensisijaisena tarkoituksena on tyydyttää asiakkaan tarpeita. (Martola & 
Santala 1997: 25.) 
 
Toiminnot kuluttavat yrityksen resursseja eli voimavaroja, joiden 
varassa yritys toimii. Yritykselle on tärkeää tietää toimintojen 
kustannuksista. Jos todellisia kustannustekijöitä ei tunneta, 
kustannuksiin on vaikea vaikuttaa niin, että säästöjä saavutettaisiin koko 
yrityksen tasolla. Kun yrityksessä mitataan tehtävien toimintojen 
kustannuksia, yritysjohdolle muodostuu selkeä käsitys siitä, mistä 
kustannukset todella syntyvät. (Alhola 1998: 26–28.) 
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5.2 Preoperatiiviset toiminnot 
 

Preoperatiiviset toiminnot ovat ennen leikkausta tapahtuvia toimintoja. 
Niihin kuuluu ajanvaraus, asiakkaan vastaanottaminen, 
leikkaustarvikkeiden keräys sekä leikkaussalin kalustus. 

 
 
Ajanvaraus 
 

Yritys X Oy:n palveluprosessin ensimmäinen vaihe on ajanvaraus. 
Ajanvarauksessa potilaan tiedot kirjataan ylös ja hänelle varataan sopiva 
leikkausaika. Ajanvaraus hoidetaan yleensä puhelimitse, mutta myös 
henkilökohtainen käynti ajanvarauksessa on mahdollinen. Yhden 
toimenpiteen ajanvarauksen tekemiseen tarvitaan yhden työntekijän 
panosta. 
 

 
Asiakkaan vastaanottaminen 
   

Tullessaan sairaalaan asiakas saapuu ensiksi vastaanottoon. 
Vastaanotossa hänet merkitään saapuneeksi ja ohjataan vaatteiden 
vaihtoon. Asiakkaan paperit tarkistetaan vastaanoton yhteydessä. 
Vaihdettuaan leikkausasun ylleen asiakas ohjataan odotustilaan 
odottamaan saliin pääsyä. Vastaanotossa hänelle annetaan myös 
mahdollinen esilääkitys. Asiakasta ottaa vastaan yksi hoitaja. 
 

 
Leikkaustarvikkeiden keräys 
   

Ennen jokaista leikkausta kerätään siihen tarvittavat steriilit instrumentit 
sekä peittely- ynnä muut tarvikkeet. Tarvikkeet kerätään varastosta, 
jossa on erilliset peittelypaketit eri leikkauksille sekä välinehuollosta, 
joka huolehtii steriileistä instrumenteista pesemällä ja uudelleen 
pakkaamalla niitä. Leikkaustarvikkeet kerää yksi hoitaja. Tarvikkeiden 
keräyksen jälkeen voidaan siirtyä kalustamaan leikkaussalia. 

 
 
Leikkaussalin kalustus 
 

Salin kalustuksessa kaikki tarvittavat instrumentit asetetaan oikeille 
paikoilleen, tarvittavat lääkeaineet otetaan esille ja leikkauspöytä 
säädetään oikeaan asentoon. Sali valmistellaan leikkausta varten. 
Kalustuksen hoitaa yleensä kaksi sairaanhoitajaa yhdessä. 
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5.3 Intraoperatiiviset toiminnot 
 

Intraoperatiiviset toiminnot tapahtuvat leikkauksen välittömässä 
yhteydessä ja sen aikana. Potilas ja sali valmistellaan, potilas 
puudutetaan tai nukutetaan, leikkaus suoritetaan ja lopuksi sali siistitään. 
Kaikki intraoperatiiviset toiminnot tapahtuvat leikkaussalissa. 
  

 
Potilaan ja salin valmistelu 
 

Kun leikkaussali on kalustettu, potilas noudetaan odotustilasta 
leikkaussaliin. Hänet asetetaan leikkauspöydälle ja kytketään 
valvontalaitteisiin. Leikattava kohta desinfioidaan ja muut paikat 
peitellään. Potilaalle annetaan myös esilääkitys. Tässä prosessin 
vaiheessa työskentelee kahdesta kolmeen hoitajaa. 

 
 
Anestesia 
 

Anestesialääkäri suorittaa puudutuksen ja tarvittaessa nukutuksen. Hän 
antaa potilaalle puudutusaineen ja tarkistaa, että puudutus on tehonnut.   

 
 
Leikkaus 
 

Leikkauksen suorittaa kirurgi ja mukana on useimmiten kaksi 
sairaanhoitajaa. Toinen hoitaja avustaa leikkausta antamalla tarvittavia 
instrumentteja kirurgille ja toinen huolehtii potilaasta sekä tekee 
tarvittavia kirjauksia leikkauskertomukseen. 
 

 
Leikkaussalin siistiminen 
 

Leikkauksen jälkeen salin siistitään ja potilas riisutaan peiteliinoista. 
Tämän jälkeen potilas siirretään heräämöön. Tähän vaiheeseen tarvitaan 
kaksi hoitajaa. 
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5.4 Postoperatiiviset toiminnot 
 

Leikkauksen jälkeen tapahtuviin eli postoperatiivisiin toimintoihin 
kuuluu heräämöpalvelut, leikkaussalin kunnollinen siivous ja 
desinfiointi sekä välinehuollon palvelut. 

 
 
Heräämö 
 

Asiakas on heräämössä leikkauksen jälkeen noin 3 tuntia. Hän saa 
mahdollisesti kipulääkettä ja hieman syötävää ja juotavaa. Asiakkaalle 
kerrotaan myös tarvittavat kotihoito-ohjeet. Heräämön tehtäviin kuuluu 
myös asiakkaan papereiden kuntoon saattaminen. Heräämössä 
työskentelee useimmiten yksi hoitaja. 
 

 
Leikkaussalin siivous 
 

Jokaisen leikkauksen jälkeen leikkaussaliin tehdään kunnollinen siivous. 
Siivouksen hoitavat siivousliikkeen siistijät. Yritys X Oy on ulkoistanut 
siivoustoiminnon.  
 

 
Välinehuolto 
 

Leikkauksen jälkeen uudelleen käytettävät instrumentit viedään 
välinehuoltoon, jossa ne pestään ja steriloidaan. Välinehuolto toimii 
Yritys X Oy:n yhteydessä. 
 
 
 

5.5 Työhön valitut toimenpiteet 
 
Työhön otettiin mukaan viisi yleistä päiväkirurgista toimenpidettä. 
Toimenpiteiden kustannuslaskentamallin periaatetta voidaan soveltaa 
myös muihin leikkaustoimenpiteisiin tarpeen mukaan. Työaikaseuranta 
on kuitenkin aina tehtävä toimenpidekohtaisesti.  
 
Työssä käytetyt toimenpiteet ovat acl, ranneleikkaus, polvitoimenpide, 
nilkat sekä kosmeettinen operaatio. Salassapitosopimuksen vuoksi 
leikkaustoimenpiteiden nimet eivät vastaa todellisuutta. 
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6 Toiminnan kustannuksia 
 
   

Taloudellinen päätöksenteko ja talouden ohjaus lähtevät yleensä 
liikkeelle siitä, että selvitetään tarkastelukohteen tuottojen lisäksi 
kustannukset. Mitä alhaisemmin kustannuksin tuote kyetään 
valmistamaan, sitä taloudellisempaa toiminta on. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2005: 46.) Yritys x Oy:n toimenpiteiden kustannukset 
muodostuvat henkilöstökustannuksista, tarvikekustannuksista sekä 
muista, esimerkiksi vuokrien ja sähkön kustannuksista.  

 

6.1 Henkilöstökustannukset 
 

Henkilöstökustannukset muodostavat 60 – 70 prosenttia tuotteen 
kustannuksista, joten henkilöstökustannusten tarkka laskeminen on 
keskeinen tekijä tuotteen oikean omakustannushinnan laskemisessa. 
Henkilöstökustannusten laskeminen aloitetaan selvittämällä tuotteen 
tuottamiseen osallistuvat henkilöt. Työajan seurannan avulla mitataan 
jokaisen työntekijän tuotteen tuottamiseen käyttämä aika. (Kivistö 2003: 
192.) 
 
Työkustannukset kohdistetaan toiminnoille toimintolaskennan avulla 
huomioimalla sekä välitön että välillinen työaika. Välitöntä työaikaa on 
se osa työajasta, jonka työntekijä käyttää loppusuoritteen tuottamiseen, 
esimerkiksi potilaan hoitamiseen. Välillistä työaikaa on kaikki muu kuin 
välitön työaika, esimerkiksi odotusajat ja muut viivytykset. (Kivistö 
2003: 193.) 
 
Työkustannuksiin liittyvät henkilösivukulut on laskettu 55 prosentin 
mukaan. Työnantajan maksamat työvoimakustannukset muodostuvat 
maksetusta palkasta ja tähän liittyvistä muista pakollisista välillisistä 
kustannuksista. Välillisiä työvoimakustannuksia ovat esimerkiksi 
sosiaalivakuutusmaksut sekä muut työvoimakustannukset, esimerkiksi 
lomat. (Kivistö 2003: 195.)   
 
Alla luetellut kustannukset ovat muunneltuja luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. 

 
 
Ajanvarauksen palkkakustannukset 

 
Ajanvaraustoimistossa työskentelee kolme henkilöä, joista ainoastaan 
yksi työskentelee kokoaikaisesti eli 38,25 tuntia viikossa. Yritys X Oy:n 
käyttämä ajanvarauksen kustannus tuntia kohden on 25 €. 
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Anestesia- ja instrumenttihoitajien palkkakustannukset 
 

Kaikki anestesia- ja instrumenttihoitajat työskentelevät 38,25 tuntia 
viikossa. Yhden hoitajan tuntipalkan kustannus sosiaalikuluineen on 
30,00 €. 

 
Välinehoitajan palkkakustannukset 
 

Huoltokeskuksessa työskentelevien välinehoitajien palkkakustannus on 
20,00 € tunnissa hoitajaa kohden henkilöstösivukulut mukaan lukien. 

 

6.2 Tarvikepakettien hinnat 
 

Joka leikkaukseen tarvitaan oma tarvikepakettinsa, joka sisältää 
esimerkiksi anestesiatarvikkeita ja heräämötarvikkeita. Pakettien 
hintoihin on sisällytetty pääomakustannukset eli poistot laitteista, joiden 
taloudellinen pitoaika on 5-10 vuotta. Heräämötarvikkeissa on 
huomioitu myös asiakkaille tarjottavat ruuat ja juomat. 
Heräämötarvikkeille päädyttiin laskemaan keskiarvohinta asiakkaiden 
erilaisuudesta johtuen. Esimerkiksi heräämössä annetut lääkkeet 
vaihtelevat suuresti asiakkaasta riippuen, jolloin tarkkaa 
heräämöpakettia tietylle leikkaukselle ei ole järkevä laskea. Alla 
luetellut kustannukset ovat muunneltuja luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. 
 

 
Acl  Yhteensä 400,00 € 

 
 

Ranneleikkaus Yhteensä 1 200,00 € 
 
 

Polvi toimenpide Yhteensä 300,00 € 
 
 

Nilkat  Yhteensä 200,00 € 
 
 

Kosmeettinen operaatio Yhteensä 500,00 € 
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6.3 Muita kustannuksia 
 
Tilavuokrat, leasing, siivous ja sähkö 

 
Tilavuokrat sekä leasing-, siivous- ja sähkökustannukset on laskettu 
leikkausta kohden käyttäen jakajana budjetoituja leikkausmääriä. 
Kustannukset ovat seuraavat: 
 
Vuokrat 130,00 € leikkausta kohden 
Leasing 60,00 € leikkausta kohden 
Siivous 50,00 € leikkausta kohden 
Sähkö 15,00 € leikkausta kohden 
 

 
Vaatteet ja vuodevaatteet 
 

Kuukauden pesulakulut on laskettu käyttämällä jakajana toimenpiteiden 
määrää. Pesulakulut leikkausta kohden ovat 20,00 €. 

 
 
Välinehuolto 
 

Välinehuollon käyttämiin tarvikkeisiin on laskettu kuluvan 15,00 € 
toimenpidettä kohti. 
 
 
Kaikista edellä mainituista muista kustannuksista saadaan yhteensä 
290,00 € leikkausta kohden. 
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7. Leikkauksille lasketut omakustannehinnat 
 
 
Työaikaseuranta 
 

Toimenpiteet on kellotettu vaihe vaiheelta ja saadut tulokset löytyvät 
kootusti liitteistä. Ajanvarauksen henkilökunta suoritti itse 
ajanottoa osin kellottamalla ja osin arvioimalla. Ajanvarauksen 
työaikaseuranta viiden eri toimenpiteen osalta löytyy liitteestä 1. 
 
Leikkaukset on kellotettu yrityksen eri toimintojen mukaisesti. 
Toimeksiantajan pyynnöstä aikaseurantaan on haluttu lisätä hieman 
ylimääräistä aikaa, jonka ajatellaan johtuvan viivytyksistä ynnä muista 
seikoista, joiden vuoksi toimintaprosessi välillä pitkittyy tai viivästyy. 
Sitä on kertynyt noin 15 minuuttia toimenpidettä kohden, mikä 
henkilökunnan mukaan vastaa melko lailla toimenpiteiden 
viivästymisaikaa. Toimenpiteiden työaikaseurannan tulokset ovat 
liitteissä 2-6. 
 
Huoltokeskuksen toimintaprosessin ajan määrityksessä hyödynnettiin 
Aiemmin tehtyä työtä, josta saatiin aika 240 minuuttia leikkausta kohden 
huoltokeskuksen toiminalle. 
 
Heräämön osalta toimittiin aluksi niin, että henkilökunta kirjasi 
heräämöaikoja ylös. Otoskoon pienuuden vuoksi tulokset eivät olleet 
relevantteja, joten niitä muokattiin hieman Yritys X Oy:n vastaavan 
hoitajan avustuksella enemmän todellisuutta vastaaviksi. 
 
Palkkakustannuksia laskettaessa toimenpideaikoihin on laskettu mukaan 
heräämöajat, jotka on esitetty alla: 
 
Acl   217,71 minuuttia 
Ranneleikkaus  270 minuuttia 
Polvitoimenpide  287,5 minuuttia 
Nilkat   113 minuuttia 
Kosmeettinen toimenpide  90 minuuttia 
 
Kaikissa laskelmissa on huomioitu pyöristykset, joita on käytetty Excel-
ohjelmassa. 
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Acl  Acl toimenpiteen palkkakustannukset ovat seuraavat: 
   
  Ajanvaraus  (19,86/60)*25,00 € = 8,28 € 
  Toimenpide  (405,41/60)*30,00 € = 202,71 € 
  Välinehuolto  (240/60)*20,00 € = 80,00 € 
 
  Palkkakustannukset yhteensä 291,00 €. 
 

Kun palkkakustannuksiin lisätään edellä mainitut tarvikekustannukset 
400,00 € sekä muut kustannukset 290,00 € saadaan 
omakustannehinnaksi 981,00 €.  

 
 
Ranneleikkaus Ranneleikkauksen palkkakustannukset ovat seuraavat: 
   

Ajanvaraus  (28,13/60)*25,00 € = 11,72 € 
  Toimenpide  (594/60)*30,00 € = 297,00 € 
  Välinehuolto  (240/60)*20,00 € = 80,00 € 
 

Kun palkkakustannuksiin lisätään tarvikekustannukset 1 200,00 € sekä 
muut kustannukset 290,00 € saadaan hinnaksi 1 878,72 €. 

 
 
Polvitoimenpide Palkkakustannukset ovat polvitoimenpiteen osalta seuraavanlaiset: 
 
  Ajanvaraus  (16/60)*25,00 € = 6,67 € 
  Toimenpide  (628,8/60)*30,00 € = 314,40 € 
  Välinehuolto  (240/60)*20,00 € = 80,00 € 
 

Palkka-, tarvike- ja muut kustannukset ovat yhteensä 401,07 € +  
300,00 € + 290,00 € = 991,07 €. 

 
 
Nilkat  Ajanvaraus  (16,44/60)*25,00 € = 6,85 € 
  Toimenpide  (215,3/60)*30,00 € = 107,65 € 
  Välinehuolto  (240/60)*20,00 € = 80,00 € 
 

Kun palkkakustannuksiin lisätään edellä mainitut tarvikekustannukset 
200,00 € sekä muut kustannukset 290,00 € saadaan 
omakustannehinnaksi 684,50 €. 

 
 
Kosmeettinen operaatio Ajanvaraus  (28,83/60)*25,00 € = 12,01 € 
  Toimenpide  (250,5/60)*30,00 € = 125,25 € 
  Välinehuolto  (240/60)*20,00 € = 80,00 € 
 

Hinnaksi saadaan tarvikekustannukset 500,00 € ja muut kustannukset 
290,00 € lisäämällä 1 007,26 €. 
 
 

 



   32

 
8. Excel-malli 
 

Työn tarkoituksena oli toimintoperusteisten kustannusten määrittämisen 
lisäksi rakentaa saatujen tulosten perusteella Excel-malli hinnoittelun 
tueksi. Malli tulee koko henkilöstön käyttöön lisäämään 
kustannustietoisuutta ja antamaan tietoa toimenpiteiden kustannusten 
rakentumisesta. Mallista pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ja 
yksinkertainen. 

 
Mallin rakenne 
 

Mallin päälehdelle on kerätty kaikki kustannukset ja ne on jaettu palkka- 
ja muihin kustannuksiin. Palkkakustannuksissa on eri palkkaluokkien 
tuntikustannukset. Luokat ovat ajanvaraus, hoitajat ja välinehuolto. 
 
Muihin kustannuksiin on koottu toimenpidekohtaisesti eri kustannuksia, 
joita ovat tarvikkeet, välihuolto, vuokrat, siivous, sähkö, leasing sekä 
vaatteet ja vuodevaatteet. Päälehdellä on laskettuna muut kustannukset 
yhteen toimenpidekohtaisesti. 
 
Mallissa on päälehden lisäksi viisi välilehteä, yksi kutakin toimenpidettä 
kohden. Esimerkiksi ranneleikkauksen välilehdellä on lueteltuna 
toimintaprosessin eri vaiheet ajanvarauksesta välinehuoltoon. Myös 
luppoaika on otettu osaksi toimintaprosessia. Kunkin vaiheen viereen on 
merkitty kesto tunteina, jonka toiminto on vaatinut. Jokainen prosessin 
vaiheen kesto on kerrottu päälehdellä olevalla palkan 
tuntikustannuksella ja näin on saatu ranneleikkauksen yhteenlasketut 
palkkakustannukset.  
 
Välilehdelle on linkitetty päälehdeltä muiden kustannuksien 
yhteenlaskettu summa, jonka malli laskee yhteen palkkakustannuksien 
kanssa. Välilehdellä on viimeisenä solu, joka laskee yhteen kaikki 
ranneleikkauksen vaatimat kustannukset. Muiden toimenpiteiden 
kohdalla malli noudattaa samaa kaavaa. 
 
Jokaisen toimenpiteen välilehdellä malli laskee yhden leikkauksen 
vaatimat kustannukset. Tämän lisäksi mallin käyttäjän on mahdollista 
kirjoittaa välilehdelle haluamansa toimenpiteiden määrä, jolloin 
taulukko laskee useamman toimenpiteen yhteiskustannukset. 
 
Mallin välilehdillä käytetyt laskukaavat on kaikki linkitetty päälehdellä 
oleviin kustannuksiin, jolloin niitä muuttamalla voi tutkia vaikutuksia 
kokonaiskustannuksiin tai päivittää mallia. 

 
Versio-hallinta ja päivittäminen 
 

Vaikka malli tulee koko henkilöstön käyttöön, kannattaa sille nimetä 
yksi tai kaksi pääkäyttäjää, jotka huolehtivat mallin version-hallinnasta 
sekä päivittämisestä. Taulukon muuttaminen tulee aina ajankohtaiseksi 
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kun esimerkiksi palkat nousevat tai muissa kustannuksissa tapahtuu 
muutoksia. Halutessaan voi mallista suojata taulukoita, jolloin niitä ei 
pääkäyttäjien lisäksi muut pääse muokkaamaan. Näin taataan mallin 
toimivuus ja luotettavuus jatkossakin. 

 
Excel-mallin käyttäminen 
 

Mallia on tarkoitus käyttää hinnoittelun tukena ja lisäämään 
kustannustietoisuutta. Tarkoituksena ei ollut tehdä kertaluonteista 
selvitystä, vaan kehittää malli, joka voisi toimia pohjana jatkossa 
tehtävälle seurannalle. 
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9 Yhteenveto 
   

Työn tarkoituksena oli määrittää toimintoprosessien sitomat 
kustannukset ja laskea toimenpiteille omakustannushinnat 
toimintolaskennan teoriaan nojautuen. Tarkoituksena oli myös Excel-
mallin rakentaminen Yritys X Oy:lle työssä laskettujen kustannusten 
pohjalta.  
 
Toimintolaskentaa sovellettiin Yritys X Oy:ssä tekemällä ensiksi 
toimintoanalyysi toimintaprosessien selvittämiseksi. Analyysi 
toteutettiin työaikaseurannalla ja haastattelujen avulla. 
Toimintoanalyysin jälkeen määritettiin kustannusajurit 
toimintokohtaisten kustannusten jakamiseksi. Toimintolaskentaa on 
tarkoitus soveltaa hinnoittelun tukena sekä antamaan tietoa eri 
toimintojen sitomista kustannuksista. 
 
Toimintolaskentajärjestelmä ryhmittelee yrityksen toiminnot ja usein 
toimintoanalyysin yhteydessä kartoitetaan toimintaprosessit. 
Koskisairaalan toimintaprosessit jaettiin kolmeen eri vaiheeseen, ennen 
leikkausta tapahtuviin toimintoihin, leikkauksen aikana tapahtuviin 
toimintoihin sekä leikkauksen jälkeisiin toimintoihin. Työhön valittiin 
mukaan viisi yleistä päiväkirurgista toimenpidettä, jotka ovat acl, 
ranneleikkaus, polvitoimenpide, nilkkaoperaatio sekä kosmeettinen 
operaatio (toimenpiteiden nimet on salassapidon vuoksi muutettu). 
 
Toimintaprosessien sitomat kustannukset määritettiin yhdessä 
toimeksiantajan kanssa ja ne ryhmiteltiin palkka- ja muihin 
kustannuksiin. Palkkakustannuksiin kuuluvat ajanvarauksen, hoitajien ja 
välihuollon palkkakustannukset ja muihin kustannuksiin esimerkiksi 
leikkaustarvikkeiden ja tilavuokrien kustannukset. 
 
Laskettujen kokonaiskustannusten perusteella toimenpiteille laskettiin 
omakustannushinnat, joiden perusteella myös Excel-malli tehtiin. Työn 
tuloksia on tarkoitus soveltaa Yritys x Oy:ssä hinnoittelun tukena sekä 
antamaan tietoa henkilöstölle leikkausten kustannusrakenteesta sekä 
kustannusten muodostumisesta. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Ajanvarauksen työaikaseuranta 
 
 

Toimenpide ACL Ranneleikkaus Polvitoimenpide Nilkat 
Kosmeettinen

operaatio 
           

Aika 15 22 12 6 20 
(min) 18 30 20 15 25 

  24 35   10 23 
  13 20   15 28 
  21 35   8 54 
  16 20   25 23 
  19 35   10  
  12 28   16  
  16     15  
  20     20  
  23     28  
  11     15  
  30     10  
  40     30  
        30  
        10  
            
Keskiarvo 19,86 28,13 16 16,44 28,83 
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Liite 2: Acl:n  työaikaseuranta 
 
 
 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Asiakkaan vastaanotto 1 5 1 5 
 2 5 1 5 
 3 4 1 4 
     
Keskiarvo    4,7 
     
Tavaroiden keräys 1 2 1 2 
 2 5 1 5 
 3 6 1 6 
     
Keskiarvo    4,3 
     
Salin kalustus 1 37 2 74 
 2 13 1 13 
 3 10 2 20 
     
Keskiarvo    35,7 
     
Potilaan ja salin valmistelu 1 22 3 66 
 2 36 2 72 
 2 10 3 30 
 3 16 3 48 
 3 8 2 16 
     
Keskiarvo    77,3 
     
Anestesia 1 16 1 16 
 2 10 1 10 
 3 13 1 13 
     
Keskiarvo    13 
 

jatkuu 
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 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Leikkaus 1 16 2 32 
 2 17 2 34 
 3 18 2 36 
     
Keskiarvo    34 
     
Salin siistiminen 1 7 2 14 
 2 5 2 10 
 3 7 2 14 
     
Keskiarvo    12,7 
     
Heräämöön vienti 1 4 2 8 
 2 2 2 4 
 3 3 2 6 
     
Keskiarvo    6 
 
 
Leikkaukseen käytetty keskimäärin 187,7 minuuttia. 
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Liite 3: Ranneleikkauksen työaikaseuranta 
 
 
 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Asiakkaan vastaanotto 1 5 1 5 
 2 5 1 5 
 3 5 1 5 
 4 5 1 5 
     
Keskiarvo    5 
     
Tavaroiden keräys 1 5 1 5 
 2 8 1 8 
 3 5 1 5 
 4 4 1 4 
     
Keskiarvo    5,5 
     
Salin kalustus 1 13 3 39 
 2 10 1 10 
 2 4 2 8 
 3 25 2 50 
 4 19 2 38 
     
Keskiarvo    36,25 
     
Potilaan ja salin valmistelu 1 34 2 68 
 1 11 3 33 
 2 20 2 40 
 2 31 3 93 
 3 40 2 80 
 4 26 2 52 
 4 15 3 45 
     
Keskiarvo    102,75 
 
 
 
 

 
jatkuu 
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 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Anestesia 1 16 1 16 
 2 15 1 15 
 3 12 1 12 
 4 13 1 13 
     
Keskiarvo    14 
     
Leikkaus 1 52 2 104 
 2 61 2 122 
 3 92 2 184 
 4 62 2 124 
     
Keskiarvo    133,5 
     
Salin siistiminen 1 10 2 20 
 2 16 2 32 
 3 8 2 16 
 4 10 2 20 
     
Keskiarvo    22 
     
Heräämöön vienti 1 4 2 8 
 2 3 2 6 
 3 0 0 0 
 4 3 2 6 
     
Keskiarvo    5 
 
 
Leikkaukseen käytetty keskimäärin 324 työminuuttia. 
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Liite 4: Polvitoimenpiteen työaikaseuranta 
 
 
 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Asiakkaan vastaanotto 1 5 1 5 
 2 5 1 5 
 3 5 1 5 
     
Keskiarvo    5 
     
Tavaroiden keräys 1 5 1 5 
 2 4 1 4 
 3 3 1 3 
     
Keskiarvo    4 
     
Salin kalustus 1 5 1 5 
 2 8 1 8 
 3 11 2 22 
     
Keskiarvo    11,7 
     
Potilaan ja salin valmistelu 1 5 2 10 
 1 26 3 78 
 2 26 2 52 
 2 4 3 12 
 3 21 2 42 
 3 28 3 84 
     
Keskiarvo    92,7 
     
Anestesia 1 10 1 10 
 2 14 1 14 
 3 20 1 20 
     
Keskiarvo    14,7 
 
 
 

 
jatkuu 
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 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
Leikkaus 1 118 2 236 
 2 79 2 158 
 3 103 2 206 
     
Keskiarvo    200 
     
Salin siistiminen 1 4 2 8 
 2 2 2 4 
 3 6 2 12 
     
Keskiarvo    8 
     
Heräämöön vienti 1 3 2 6 
 2 3 2 6 
 3 2 2 4 
     
Keskiarvo    5,3 
 
 
Leikkaukseen käytetty keskimäärin 341,3 työminuuttia. 
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Liite 5: Nilkkatoimenpiteen työaikaseuranta 
 
 
 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Asiakkaan vastaanotto 1 5 1 5 
 2 5 1 5 
 3 5 1 5 
     
Keskiarvo    5 
     
Tavaroiden keräys 1 3 1 3 
 2 2 1 2 
 3 2 1 2 
     
Keskiarvo    2,3 
     
Salin kalustus 1 8 1 8 
 2 6 1 6 
 2 9 2 18 
 3 5 2 10 
     
Keskiarvo    14 
     
Potilaan ja salin valmistelu 1 8 2 16 
 2 15 2 30 
 3 7 2 14 
     
Keskiarvo    20 
     
Anestesia 1 20 1 20 
 2 24 1 24 
 3 15 1 15 
     
Keskiarvo    19,7 
 
 
 
 
 

 
 

jatkuu 
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 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
Leikkaus 1 7 2 14 
 2 30 2 60 
 3 9 2 18 
     
Keskiarvo    30,7 
     
Salin siistiminen 1 2 2 4 
 2 6 2 12 
 3 3 2 6 
     
Keskiarvo    7,3 
     
Heräämöön vienti 1 3 2 6 
 2 1 2 2 
 3 1 2 2 
     
Keskiarvo    3,3 
 
 
Leikkaukseen käytetty keskimäärin 102,3 työminuuttia. 
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Liite 6: Kosmeettisen operaation työaikaseuranta 
 
 
 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
     
Asiakkaan vastaanotto 1 5 1 5 
 2 5 1 5 
     
Keskiarvo    5 
     
Tavaroiden keräys 1 4 1 4 
 2 3 1 3 
     
Keskiarvo    3,5 
     
Salin kalustus 1 17 1 17 
 2 7 1 7 
 2 9 2 18 
     
Keskiarvo    12 
     
Potilaan ja salin valmistelu 1 31 3 93 
 2 24 3 72 
     
Keskiarvo    82,5 
     
Anestesia 1 10 1 10 
 2 15 1 15 
     
Keskiarvo    12,5 
     
Leikkaus 1 18 2 36 
 2 11 2 22 
     
Keskiarvo    29 
 
 
 
 
 

 
 

jatkuu 
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 Toimenpide Aika (min) Henkilöitä (kpl) Aika * Henkilöt
Salin siistiminen 1 6 2 12 
 2 6 2 12 
     
Keskiarvo    12 
     
Heräämöön vienti 1 2 2 4 
 2 2 2 4 
     
Keskiarvo    4 
 
 
Leikkaukseen käytetty keskimäärin 160,5 työminuuttia. 
 
 
 
 

 



   48

Liite 7: Ajanvarauksen työaikaseurantalomake 
 
 
Ajanvarauksen työaikaseuranta      
         
Toimenpide:             
         
Tehtävät ennen leikkausta:           
              
              
              
              
         
Tehtävät leikkauksen jälkeen:           
              
              
              
              
         
Ajanvaraukseen käytetty aika:           
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Liite 8: Heräämön työaikaseurantalomake 
 
 
Heräämön työaikaseuranta      
       
Asiakas saapunut:           
       
Toimenpide:           
       
Tarjotut ruuat ja juomat:           
            
       
Käytetyt tarvikkeet:           
            
       
Annetut lääkkeet:           
            
       
Muuta:            
            
       
Asiakas lähtenyt:           
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