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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia terveyskeskusten tuotos-, panos- ja kokonaistuottavuuskehitystä Suomessa vuosina 1997-2001
indeksiteoreettisin menetelmin.
Terveyskeskusten tuottavuus laski vuodesta 1997 vuoteen 2001 jokaisella käytetyllä tarkastelumetodilla. 15 palvelusuoritteen
kustannusosuuksilla painotetun tuotoksen Divisia-Törnqvist-volyymi-indeksiä käyttämällä se laski yli 13 %. Laspeyres"n indeksi antoi
Divisia-Törnqvist-indeksiä pienemmän tuottavuuden laskun ja Paashen indeksi vastaavasti suuremman, kun taas Fisherin ideaali-indeksi noudatti
melko tarkkaan Divisia-Törnqvist-indeksin kehitystä. Yksikkökustannuksilla painottaminen johti korkeammalle uralle kuin kustannusosuuksin
painottaminen. Karkeampi suorite-erittely yhden ja kahden suoritteen tuotoksilla niinikään paransi tuottavuuskehitystä, mikä johtunee lähinnä
aineiston puutteista. Kuntien terveyskeskusten tuottavuus laski vuosien 1997 ja 2001 välillä enemmän (laskua n. 15 %) kuin kuntayhtymien
terveyskeskusten (n. 8 %). Lääneittäin tarkasteltuna Länsi-Suomessa tuottavuus laski vähiten (n. 8 %), Itä-Suomessa ja Lapissa se laski n. 12 %,
Etelä-Suomessa vastaavasti n. 16 % ja Oulussa eniten (n. 20 %). Terveyskeskusten tiedot saatiin Kuntaliiton vuosittaisista Terveyskeskusten
talous -julkaisuista ja yksikkökustannustiedot Hujasen Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2001 -julkaisusta.
Tutkielmassa esitellään aluksi julkisen sektorin rakennetta ja toimintaa, julkisten palvelujen ominaisuuksia ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän
jälkeen käsitellään julkisten palveluiden markkinatonta tuotantoa ja tuotosta yleisesti sekä erikseen terveydenhuollossa; tuottavuuteen liittyvää
teoriaa ja näihin molempiin liittyvää problematiikkaa sekä läheisesti liittyviä käsitteitä. Lisäksi käydään lävitse tuotos-, panos- ja
tuottavuusmuutosten laskemista teoriassa. Indeksiteoriaosiossa esitellään vaihtuvan perusvuoden indekseistä Divisia-Törnqvist-indeksi ja
kiinteän perusvuoden indekseistä Laspeyres"n, Paaschen ja Fisherin indeksit sekä pohditaan indeksivalinnan ongelmia.
Tutkielman empiirisessä osassa käydään aluksi läpi tutkimuksen lähtökohtia, kansantalouden tilinpitoa ja sen uudistamista markkinattomien
palvelujen osalta, kansallista tuottavuusohjelmaa, volyymi-indikaattorimenetelmää sekä esiteltyjen menetelmien soveltamista terveyskeskusten
tuottavuuslaskelmiin. Seuraavaksi esitellään spesifisti tutkimuksessa käytetty aineisto ja laskentamenetelmät eri indekseille, tuotoksen
suorite-erittelyille ja suoritteiden painotukselle. Lopuksi tarkastellaan saatuja tuloksia ja pohditaan syitä sekä luodaan katsaus tulevaan.
Julkisten palvelujen bruttokansantuoteosuus on Suomessa varsin suuri. Tuottavuustutkimusta tarvitaan yhtenä osana selvittämään, kuinka
verovaroja käytetään. Terveydenhuolto on paljon muutakin kuin maksimimäärä tuotosta mahdollisimman pienin panoksin, mutta aina on
parempi tuottaa laadukkaita palveluita halvemmalla, jos se on mahdollista.
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