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Primary functions and tasks of an organization demands many support tasks like building 
construction and maintenance, catering, safety and security tasks etc. Support tasks are 
often organized as support service activities by internal or external service providers.
Facility services consist of such tasks.  The target price method for building construction 
and maintenance serves business and workplace planning, building construction and 
maintenance, as well as research and development related built environment. The 
method generates information about expenditure on services needed to construct and to 
maintain the desired performance and functionality of built facilities. The target price 
method can be carried out as target price modeling with Haahtela and Talo2000 
classifications (as qualitative concept model) and target price models (as quantitative, 
analytic model) included in TakuTM  -software. 
 
This thesis provides a base to complement the current target price method significantly. 
The concept of method for facilities user services target pricing, determined on the 
thesis, merges the key results of it. The operational and applicable environment of the 
concept is modern service environment. The concept consist of the customer value 
determining process, the methods for facility user services target pricing and target 
prices modeling, the models required and the method for models construction and 
maintenance. The classification of the facility user services and the office system schema
together is the concept model. The target price models are the analytic model. 
 
The key results of the thesis are the classification, the method for target price models 
construction and maintenance as well as method for target prices modeling. The 
classification defines facilities user services as a part of the office system. The classified 
services are priced based on customer requirements by target price models. The 
requirements are simplifications of expected services benefits, the prices (service 
expenditures) are sacrifices of them. By comparing benefits and sacrifices at the 
customer value determining process, an understanding of expected value is generated.  
 
Target price models were constructed and tested for ten user service tasks. The testing 
indicated that a demand – supply relationship between the building facilities usage and 
facilities user services can be modeled. They also somewhat confirmed the hypothesis 
that relationship and parameters included in models explains well the prices of facilities 
user services.  The parameters are office location, size, temporal and personal usage of 
built facilities, nature of usage, and customer requirements for the services. 
Keywords  facility services, facility user services, support services, services, target 
costing, method for target pricing, method for target prices modeling, facility services 
classification, customer value, model-based operation research 
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Esipuhe ja kiitokset 
Toiminnan – myös tutkimustoiminnan – syvin merkityksellisyys kumpuaa 
korkeammista, arvosidonnaisista päämääristä. Työssä käsittelemissäni asiakasarvon ja 
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organisaatioverkostoihin. Vuorovaikutus tapahtuu ymmärtämällä muita toimijoita, 
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vaatimuksenne, neuvonne, ajattelumallinne, sekä tarjoamanne työtehtävät toimivat 
jämerinä tienviittoina tutkimusretkellä. On syytä todeta, että matkan varrella retkipolun 
päätepiste ja siten myös reitti muuttuivat jonkin verran – osin itsepäisyyteni vuoksi. 
Käsittääkseni lopullinen päätepiste kuitenkin sijaitsee alkuperäistä korkeammalla, mikä 
lienee kaikille hyödyksi: sieltä erottaa selkeämmin metsät ja laaksot, niiden väliset 
rajapinnat, sekä niistä muodostuvan maisemakokonaisuuden. Sieltä myös matka 
alkuperäiseen tavoitteeseen lienee sekä selkeä, että nopeakulkuinen. 

Haahtela -organisaation tieto, osaaminen ja asiakasprojektit muodostavat ainutlaatuisen 
oppimispohjan, jonka vaikutus näkyy työssä ja jota ilman työ ei olisi syntynyt. Myös 
Haahtelan porukan työtoveruus on ollut tärkeä tuki reilut kaksi kalenterivuotta 
vaatineessa työssä, kiitos siitä. Erityisesti vuorovaikutus Vendlan, Markuksen, Tommin, 
Ekin, Jarmon, Ilun, Tiinan, Miron, Raunon, Johannan ja Helin, sekä tiimityöpisteemme 
jäsenten kanssa on vauhdittanut oivallusten syntyä ja kantanut kivikkoisemmillakin 
polunpätkillä. Suurkiitokset myös teille, tukipalvelutoiminnan ammattilaiset, jotka 
valaisitte minulle avoimesti toimintaanne. Kohtaamisemme avasivat merkittävällä 
tavalla ymmärrystäni palvelutoiminnan luonteesta, palvelumitoituksesta ja 
kaupankäynnistä. 

Kiitokset myös valvojalle, professori Arto Saarelle. Palautteesi oli tärkeää rakentaessani 
kokonaisuutta ja kärsivällisyytesi antoi korkeakoulun puolesta mahdollisuuden työstää 
ajatuksia tavanomaista diplomityötä pidempään. Myös opetustyylisi, joka painottaa 
omaa kriittistä ajattelua, kannustaa siihen ja stimuloi sitä, on toiminut tärkeänä 
taustavaikuttimena työssä. 

Kiitän myös teitä, kaverini ja läheiseni, hetket kanssanne ja läsnäolonne elämässäni 
ylipäänsä ovat tukeneet minua korvaamattomalla tavalla. Tällaisen työrupeaman jälkeen 
on aihetta kiittää myös itseään. Kiitän siis itseäni periaatteellisuudesta, sinnikkyydestä 
ja kehityshakuisuudesta. 

Helsingissä 23.5.2013 
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Palvelutoimintaympäristön organisatoriset käsitteet1 
Palvelutoimintaympäristön organisatoriset käsitteet edustavat ennen kaikkea 
toimitilojen käyttäjien, siis toimipaikan käyttäjäpalveluiden asiakkaiden näkökulmaa. 
Työn pääkäsitteitä (toimipiste- ja tavoitehintakäsitteet) ja -tuotoksia on sidottu niihin. 

Asiakasarvo  

Asiakasarvo on asiakkaille tuotettujen hyötyjen ja uhrausten välinen suhde tai niiden 
välinen ero (vrt. Monden & Hamanda, 1991, Ravald & Grönroos, 1996; Business 
Dictionary, 2013).  

Asiakasarvo syntyy asiakkaan prosesseissa niihin tarjottujen palvelu- ja tuoteratkaisujen 
välityksellä (vrt. Vargo ym., 2010). Asiakasarvon tarjoaminen asiakkaiden ja 
sidosryhmien prosesseihin voidaan nähdä palveluntarjoajien olemassaolon 
tarkoituksena (vrt. Seddon, 2011). 

Hyödyt ja uhraukset ovat jossain määrin subjektiivisia ja ne voivat olla aineellisia tai 
aineettomia. Yleisesti ottaen esimerkiksi ratkaisuilla saavutettava tulonlisäys tai säästöt 
resurssikäytössä ovat hyötyjä, ja ratkaisujen aiheuttama menolisäys tai muu 
resurssikäytön kasvu ovat uhrauksia. 

Asiakas 

Asiakkaat ovat toimijoita, joiden prosesseissa asiakasarvo syntyy näiden hyödyntäessä 
palveluntarjoajien (ja sidosryhmien) tarjoamia palvelu- ja tuoteratkaisuja.  

Asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Palveluntarjoaja ja ulkoiset asiakkaat käyvät 
keskenään rahallista vaihdantaa palvelu- ja tuoteratkaisuista. Palveluntarjoaja ja sisäiset 
asiakkaat voivat käydä vaihdantaa esimerkiksi palveluksista (esim. osaaminen ja 
työpanos) ja niistä maksettavista korvauksista (esim. tuki kehittymiseen ja henkiseen 
kasvuun, palkka). 

Palveluntarjoaja 

Palveluntarjoajat ovat toimijoita, jotka luovat arvoa asiakkaiden toimintaan palvelu- ja 
tuoteratkaisuillaan.  

Palveluntarjoajat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaiden tavoin.  

Sidosryhmä 

Sidosryhmät ovat kolmansia osapuolia, jotka vaikuttavat asiakkaiden ja 
palveluntarjoajien toimintaan ja joiden toiminta vaikuttaa näihin asiakasarvoa 
synnyttävällä tai vähentävällä tavalla.  

Asiakkaiden ja palveluntarjoajien, sekä näiden sidosryhmien välillä voi tapahtua 
esimerkiksi tietopääomien vaihdantaa, mutta välitöntä rahallista kaupankäyntiä palvelu- 
ja tuoteratkaisuista esiintyy harvemmin kuin asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä. 
Esimerkiksi jäsen- ja kurssimaksuin, verovaroin ja lahjotuksin rahoitettavat toimijat, 
                                                 
1 Palvelutoimintaa ja asiakasarvon luontia asiakasprosesseihin on käsitelty tarkemmin liitteessä 1. 



 

v 
 

kuten yhteiskunnalliset ja yleishyödylliset toimijat ja toimialajärjestöt ovat tyypillisiä 
sidosryhmiä. 

Tehtävä 

Tehtävät ovat toimenpiteitä, joita organisaation päämäärät ja tavoitteet vaativat 
toteutuakseen. Tehtävät voidaan jakaa pää- ja tukitehtäviin. 

vrt. Talonrakentamisen projektitoiminnan hankeprosessi & tuotanto- ja hanketehtävät 
(ks. Talonrakennuksen kustannustieto 2012 ja Talo2000 -nimikkeistöjen tuotanto- ja 
hanketehtävät) 

Päätehtävä 

Päätehtävät ovat tehtäviä, joilla asiakkaille luodaan merkittävin asiakasarvo. Jos ne 
hoidetaan huonosti, asiakasarvontuotto lamaantuu tai kääntyy negatiiviseksi.  

Tukitehtävä 

Tukitehtävät ovat tehtäviä, joiden avulla lisätään asiakasarvontuotantoa ja jota ilman 
asiakasarvon tuotanto pitkällä aikavälillä on mahdotonta. Hyvin hoidettuna ne nostavat 
asiakasarvon tuotannon tasoa, huonosti hoidettuna ne laskevat sitä ja lamaannuttavat 
päätehtävien toteutusta. 

Toimintaprosessi (myös: ~operaatio) 

Toimintaprosessit ovat yhden tai useamman kerran toistettavien tehtävien sarjoja. 

Pääprosessit ovat päätehtävien sarjoja ja tukiprosessit tukitehtävien sarjoja.  

Tuotos, tuote 

Tuotos on tulos, joka muodostuu tehtävissä ja toimintaprosesseissa ja joka virtaa ulos 
niistä. Ulosvirtaus voi tapahtua prosessin aikana (esim. asiakaspalvelu) tai sen jälkeen 
(esim. tavaratuote). 

Tuotokset eli tuotteet voivat olla aineellisia ja konkreettisia, aineettomia ja abstrakteja 
tai niiden yhdistelmiä. Tuote voidaan ymmärtää myös palvelu-  ja tuoteratkaisuille 
yhteisenä yläkäsitteenä silloin, kun niitä on standardoitu esimerkiksi nimikkeistöllä. 

(vrt. rakennukset, esim. Talonrakennuksen kustannustieto 2013 Haahtela -toiminta- ja 
tilanimikkeistö ja Talo2000 -hankenimikkeistön rakennus- ja tekniikkaosat) 

Resurssi (myös: tuotantopanos) 

Resurssi on tuotannontekijä, joista tai joiden avulla tehtävät ja toimintaprosessit 
jalostavat tuotoksia ja joka virtaa sisään niihin. 
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Ulkoistaminen2 

Ulkoistaminen on toimenpide, jossa tehtävät tai niiden osat järjestetään erillisten 
palveluntarjoajien toiminnan avulla. Palveluntarjoaja voi olla organisaation sisäinen 
erillisyksikkö tai varsinaisten organisaatiorajojen ulkopuolinen toimija, kuten 
markkinoilla operoiva yritys. 

Sisäisessä ulkoistuksessa hinnoittelu ja veloitus toteutuu siirtohinnoittelu -tyyppisesti, 
muussa ulkoistuksessa tavanomaisin hinnoittelu- ja laskutuskäytännöin. 

Toiminto 

Toiminnot ovat tehtäviä tai niiden osia, jotka organisaatio suorittaa itse. 

Päätoiminto (myös: ~ydintoiminto) 

Päätoiminnot ovat toimintoja, joilla toteutetaan päätehtäviä.  

Tukitoiminto (myös: ~tukipalvelu, tukipalvelutoiminto)  

Tukitoiminnot ovat toimintoja, joilla toteutetaan tukitehtäviä.  

Tukitoimintojen ja niiden osien toteuttamisesta vastaa tyypillisesti 
tukipalveluoperaattori, joka luetaan osaksi organisaatiota (esim. toimintayksikkö) tai 
tämän sidosryhmäverkostoa (esim. palveluntuottajayritys). Tällöin voidaan puhua 
tukipalveluista tai tukipalvelutoiminnoista. Ne ovat päätoiminnoille resursseja. 

Palvelus 

Palvelus on toimenpide, joka alkaa palvelevan vuorovaikutuksen alkamisesta ja loppuu 
sen loppuessa, ja josta voidaan käydä enemmän tai vähemmän muodollista kauppaa. 

Esimerkiksi kollegan auttaminen on palvelus, joka voi olla pyyteetön tai jonka 
vastineena työntekijä voi odottaa saavansa tältä tai toiselta kollegalta apua sitä 
tarvitessaan. 

Palvelu, palveleminen 
Palvelu on välitöntä tai välillistä vuorovaikutusta, joka syntyy asiakkaan hyödyntäessä 
välittömästi tai välillisesti palveluratkaisua, tuoteratkaisua tai palvelusta oman 
toimintansa resurssina.  

Esimerkiksi opettajan toteuttama kurssisuunnittelu ja -opetus, vartijan toteuttama 
toimitilojen kiertely, tai tietomallin toteuttama prosessointi, tiedonkäsittely ja tiedon 
tulostaminen tietomallin käyttäjälle ovat palvelua. 

Palvelut, palvelutoiminnot 

Palvelut ovat tehtäviä tai niiden osia, joiden avulla asiakaskysyntään tarjotaan palvelu- 
ja tuoteratkaisuja ja näiden yhdistelmiä. Palveluille on aina määritelty palveltava asiakas 
tai asiakasjoukko, sekä näiden toimintaprosessien aiheuttama asiakaskysyntä. 
                                                 
2 engl. outsourcing. Ulkoistaminen voidaan ymmärtää myös tätä määritelmää suppeammin siten, ettei 
sisäistä palvelutarjontaa lueta ulkoistamis -käsitteen alle. Ks. Esim. Komulainen, 2010. 
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Palvelut voidaan suunnitella, mitoittaa, toteuttaa ja arvioida asiakasprosessien ja 
arvontuoton näkökulmasta. Esimerkiksi organisaation kehitystoiminnot voidaan nähdä 
kehityspalveluina, joilla ratkaistaan ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden 
toimintaprosesseissa ilmeneviä ongelmia.  

Palvelut voidaan ymmärtää myös palvelu- ja tuoteratkaisut yhteen kokoavana 
yläkäsitteenä käsitteen ”tuote” tapaan. Esimerkiksi tietojärjestelmien ja niihin liittyvien 
tiedonkeruu-, ylläpito- ja koulutuspalveluratkaisujen yhdistelmät ovat palveluita. 

vrt. tehtävä, toiminto ja tuote 

Palveluratkaisu 

Palveluratkaisu on yhden tai useamman palveluntarjoajan toiminnon avulla asiakkaalle 
tarjottava jossain määrin aineeton ja abstrakti tuote, joka tyydyttää tietyn 
asiakaskysynnän, ratkaisee jonkin asiakkaan ongelman ja josta asiakas ja 
palveluntarjoaja voivat käydä kauppaa. 

Palveluratkaisuilla palvellaan asiakasta ja tarjotaan asiakasarvoa tämän prosesseihin 
suorittamalla toimenpiteitä tämän puolesta, tukemalla niiden toteuttamista, tai 
saattamalla ne mahdolliseksi.  

Palveluratkaisuja ovat esimerkiksi yliopiston opetustoiminnoilla määritellylle 
opiskelijajoukolle tarjottava matematiikan peruskurssi, tukipalveluyrityksen 
turvallisuuspalvelutoiminnoilla asiakkaalle tarjottava piirivartiointiratkaisu tai 
tietojärjestelmän käytössä avustava puhelinpalveluratkaisu. 

vrt. tuotos, tuote 

Tuoteratkaisu 

Tuoteratkaisu on yhden tai useamman palveluntarjoajan tai tuottajan toiminnon avulla 
asiakkaalle tarjottava aineellinen ja konkreettinen tuote, joka tyydyttää tietyn 
asiakaskysynnän, ratkaisee jonkin asiakkaan ongelma, ja josta asiakas ja 
palveluntarjoaja voivat käydä kauppaa. 

Tuoteratkaisuilla palvellaan asiakasta ja tarjotaan asiakasarvoa tämän prosesseihin 
suorittamalla toimenpiteitä tämän puolesta, tukemalla niiden toteuttamista, tai tehdä ne 
mahdolliseksi konkreettisen tuotteen ominaisuuksien3 ja erilaisia toimenpiteitä 
suorittavien automatisoitujen toimintojen välityksellä. 

Tuoteratkaisuja ovat esimerkiksi työtilaratkaisu, sen työpisteratkaisu, työpisteratkaisun 
työtaso -ratkaisu ja tasolle sijoitettava tiedonkäsittelylaitteisto -ratkaisu. Eräs 
työtasoratkaisun ominaisuus on tiedonkäsittelylaitteiston sijoitusmahdollisuus. 
Tiedonkäsittelylaitteiston toimintoina voidaan nähdä esimerkiksi näytön 
visualisointitoiminnot, prosessorin dataprosessointitoiminnot ja tulostimen 
kirjoitintoiminnot. 

 

                                                 
3 vrt. Talonrakennuksen kustannustietojärjestelmä, WorkPlacePlanning ja TakuTM -tietojärjestelmä: 
tilaominaisuudet. 
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Palvelukyky 

Palvelukyky on toiminnallisuutta ja ominaisuuksia, joita tuote- ja palveluratkaisuilta 
halutaan. Palvelukyky muodostuu konkreettisesti havaittavien tekijöiden (esim. fyysiset 
puitteet, palveluhenkilöstö), luotettavuuden, vakuuttavuuden, reagointikyvyn, 
myötäelämisen, sekä menestyksekkään resurssikäytön yhdistelmästä. (vrt. Seddon, 
2011: palvelu laatu; EN 15221-4, 2006: competence)  

Operaatiohallinta 

Operaatiohallinta on toiminnan suunnittelua, hallintaa ja johtamista palvelutoiminnassa 
ja teollisuudessa. (Stevenson, 2005) 
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Toimipiste- ja tavoitehintakäsitteet 
Toimipaikka 

Toimipaikka on toimipaikkarakennusten, niiden huoneistojen, huoneistojen tilojen sekä 
rakennuksia ympäröivien ulkoalueiden ja niille sijoittuvien rakennelmien muodostama 
kokonaisuus, jossa toimintaa harjoitetaan.   

Ulkoalueiden ulkorajana toimii kadunhoitovastuun piiriin kuuluvan katualueen osan 
ulkoreuna. 

Toimipaikassa toimintaansa harjoittavat organisaatiot ja yksilöt ovat toimipaikan 
käyttäjiä. Näille toimipaikat ovat toiminnan vaatimia resursseja. 

Toimipiste4   

Toimipiste on päätoiminnan, tukipalveluinfrastruktuurin, sekä teknisen infrastruktuurin 
muodostama kokonaisuus, jonka tarkoitus on tarjota asiakasarvoa määrättyjen 
asiakkaiden prosesseihin.  

Toimipaikka on osa teknistä infrastruktuuria. Se rajaa toimipisteen fyysisesti ja luo 
fyysiset puitteet muille toimipisteen osille.  

Toimipaikkahallinta 

Toimipaikkahallinta on operaatiohallintaa5, jonka tarkoitus on luoda päätoiminnoille 
asiakasarvoa palveluinfrastruktuurin ja teknisen infrastruktuurin muodostaman 
päätoiminnan tukijärjestelmän avulla. 

Luonteeltaan toimipaikkahallinta on organisaation sisäistä prosessi-integraatiota, jonka 
tarkoitus on ylläpitää ja kehittää palveluita, jotka tukevat ja tehostavat päätoimintoja6. 
Integraatio tapahtuu strategisella ja operatiivisella tasolla. (EN 15221-1:6, 2007-2011) 

Toimipaikan käyttäjäpalvelut  

Toimipaikassa toimivien organisaatioiden näkökulmasta toimipaikan käyttäjäpalvelut 
ovat tehtäviä, joilla pidetään yllä päätoimintaa. Niistä muodostuu tukiprosesseja, jotka 
pitävät yllä pääprosesseja. Käyttäjäpalveluita ulkoistetaan tyypillisesti erillisten 
palveluntarjoajien toteutettavaksi.  

Toimipaikan näkökulmasta käyttäjäpalvelut ovat tehtäviä, joita toimipaikan käyttö 
vaatii ja joilla palvellaan välittömästi toimipaikan käyttäjien toimintaa. 

Toimipaikan käyttäjäpalveluratkaisut 

Toimipaikan käyttäjäpalveluratkaisut ovat palveluratkaisuja, joilla palveluntarjoajat 
toteuttavat käyttäjäpalvelutehtäviä. 

                                                 
4 ks. luku 6.1 
5 engl. operation management 
6 engl. primary activities 
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Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehinta 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla on 
realistista odottaa saatavan asiakastarpeiden ja -vaatimusten mukaiset käyttäjäpalvelut 
ja niiltä odotetut hyödyt tarkastelun kohteena olevaan toimipisteeseen. (vrt. Haahtela & 
Kiiras, 2012; Talonrakentamisen uudishinta) 

Tavoitehinta voidaan ilmaista vuosi- tai yksikköhintana ja ne kuvaavat uhrausta, joka 
asiakkailta veloitetaan palvelulta saaduista hyödyistä. 

Asiakkaan näkökulmasta tavoitehinnat voidaan ymmärtää tavoitteellisina menoina eli 
käyttäjäpalveluresurssikustannuksina. Palveluntarjoajien näkökulmasta ne ovat 
toiminnan tuloja. 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden hintatekijä 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden hintatekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
merkittävästi käyttäjäpalveluiden hintoihin.  

Hintatekijöiden vaikutusmekanismit voivat olla yksinkertaisia (esim. työehtosopimus 
määrittää välittömien tuotantoresurssien vähimmäiskustannuksen) tai kompleksisia 
(esim. taloustilannetiedotteiden vaikutus hinnoittelupäätöksiin koskien 
käyttäjäpalveluita). 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyllä tarkoitetaan toimintatapaa, 
jonka tarkoitus on tuottaa luotettavaa tietoa toimipisteessä tarvittavien 
käyttäjäpalveluiden tavoitehinnoista päätöksenteon, budjetoinnin ja kaupankäynnin 
tueksi siten, että hinnanmuodostuksen lähtökohtana ovat toimipistekohtaiset reunaehdot 
ja palveluille asetetut asiakasvaatimukset, ja hinnoittelukohteina toimipaikan 
käyttäjäpalvelut. 
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Mallinnuskäsitteet 
Malli 

Malli on konkreettinen, abstrakti, määrällinen tai laadullinen, yksinkertaistava ja 
merkityksellisiin kokonaisuuksiin keskittyvä kuvaus todellisuudesta. (vrt. Stevenson, 
2005) 

Mallintaminen / mallinnus 

Mallintaminen eli mallinnus on 

1) mallin hyödyntämistoimintaa, sekä 
2) em. toiminnan vaatimaa mallinrakentamistoimintaa. 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnus 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksella tarkoitetaan 

1) käyttäjäpalvelut -järjestelmämallin hyödyntämistoimintaa, jolla toteutetaan 
malliavusteisesti käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyä  

2) em. toiminnan vaatimaa mallinrakentamistoimintaa. 

Tavoitehintamallinnuksessa (merkitys 1) tavoitehinnoittelun kohteena ovat toimipaikan 
käyttäjäpalvelunimikkeistön mukaiset palvelut. Tavoitehinnat muodostetaan eräiden 
mahdollisten palveluratkaisujen summana. Nämä vertailutasona toimivat 
referenssiratkaisut valitaan ja mitoitetaan toimipistekohtaisten olosuhteiden ja 
asiakasvaatimusten perusteella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tekijä määritteli esitetyt käsitteet diplomityön yhteydessä yhdistelemällä luvuissa 
1-4 kuvattua tietoa, lähdeluettelon aineistossa kuvattua tietoa, sekä 
kokemusmaailmansa tietoa. Niiltä osin kuin käsitteet eivät ole työn tekijän muodostamia 
tai ne muistuttavat muiden esittämiä käsitteitä, on niihin esitetty asianmukaiset 
viittaukset ja vertailukohdat. 
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Työn toiminnallisuus ja rakenne 
Tässä diplomityössä pyritään lukijalähtöisyyteen. Työn toiminnallisuudella 
pyritään lisäämään ymmärrystäsi tutkitusta aihepiiristä ja työn saavutuksista, 
nopeuttaman ymmärryksen muodostumista, edistämään kokonaisuuksien 
hahmottamiskykyäsi ja vapauttamaan aikaasi mielekkäämpään toimintaan. Työn 
toiminnallisuuden ja rakenteen on tarkoitus tukea lukuprosessia, joka alkaa yleiskuvan 
muodostamisella ja jatkuu sen tarkentamisella halutulta osin.  

Otsikon, tiivistelmän ja sisällysluettelon avulla voit muodostaa nopeasti käsityksen työn 
tärkeimmistä tuloksista, niiden teoreettisista lähtökohdista, sekä tuloksiin johtaneesta 
prosessista. Niin kuin koko työn, kuin sen osienkin lähtökohdaksi on pyritty ottamaan 
jokin laajempi, asteittain tarkentuva kokonaisuus. Myös itse tutkimustyö pyrittiin 
toteuttamaan tällaista asteittaisen syventämisen periaatetta noudattaen. 

Käsitemäärittelyiden ja johdannon avulla (luku 1) voit tarkentaa kuvaa työn 
viitekehyksestä ja työhön liittyvästä problematiikasta. Yhteenvedon (luku 9) avulla voit 
tarkentaa käsitystä työn keskeisimmistä tuloksista ja merkittävyydestä. Muiden lukujen 
ja liitteiden avulla sinulle tarjoutuu mahdollisuus syventää ymmärrystäsi tuloksista 
(luvut 5-8), sekä niihin liittyvästä taustateoriasta, -kirjallisuudesta, -havainnoista ja 
oivalluksista (luvut 2-4 ja liitteet 1-7). Lisäksi lukujen 2-9 alussa esitetään tavoitteet 
kullekin luvulle. Toivoakseni luvut ja liitteet muodostavat teoksen, jonka anti on 
enemmän kuin osiensa summa.  

Sisällysluettelosta käy ilmi työn rakenne. Rakenteella kuvataan tutkimusprosessia, jossa 
kirjallisuus, havainnointi ja ajattelu jalostuvat tutkimustoimintojen kautta 
tutkimustuloksiksi.  Prosessi alkaa johdannolla (luku 1), jatkuu teoreettisen 
viitekehyksen kirjallisuuskatsauksella (luvut 2-4) ja siitä edelleen tutkimustoiminnan 
tuotosten kuvaukseen (luvut 5-8). Prosessi päättyy työn merkittävimpien tulosten 
kiteytykseen, johtopäätöksiin, tulosten arviointiin ja jatkotutkimustarpeen analysointiin 
(luku 9). 

Alaluvuissa uusi asiakokonaisuus aloitetaan tummennetulla rivillä tai virkkeellä. 
Sanoille, jotka on käännetty englannista suomenkielelle tai jotka vaativat selvyyden 
vuoksi englanninnosta, esitetään alaviitteessä englanninkieliset vastineet kursiivilla7. 
Työssä luodut käsitteet tai määrittelyehdotukset olemassa olevalle käsitteelle, kuten 
toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimeämisehdotus päätoiminnan ylläpitopalveluiksi 
kursivoidaan ensimmäisellä esityskerralla. 

                                                 
7 engl. written on italics 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla on ollut havaittavissa kehityssuunta, jossa 
toimintoja ulkoistetaan erillisoperaattoreiden järjestämiksi palveluiksi (esim. Brax, 
2007, s.45; Komulainen, 2010). Vaikuttaa siltä, että kehitys jatkuu tulevaisuudessakin 
(esim. Mancher ym., 2012). Ulkoistusten syitä ja toteutustapoja on lukemattomia, ja 
niiden tavoitteet voivat olla strategisia tai operatiivisia. Tavoitteet voivat vaihdella 
esimerkiksi aiempaa suuremmasta innovaatiomäärästä ja paremmasta toiminnan 
laadusta aina kustannussäästöihin ja korkeampaan muuttuvien kustannusten osuuteen 
organisaation kustannusrakenteessa (esim. Brown & Wilson, 2005).  

Perustapauksessa ulkoistava organisaatio määrittää ydin- ja erikoisalansa, keskittyy 
siihen, ja ulkoistaa muuta toimintaa palveluntarjoajille, joille se on päätoimintaa8. Näin 
kaikki tekevät sitä, minkä hallitsevat parhaiten, ja ideaalitilanteessa toiminnan 
tehokkuus kasvaa (esim. Brax, 2007, s.45, Brown & Wilson, 2005, s. 352). 
Ulkoistuksen ongelmat liittyvät mm. ulkoistuksen myötä syntyviin rajapintoihin, joiden 
hallinta vaatii resurssikäytöllistä panostusta. Braxin mukaan onnistuneessa 
ulkoistuksessa palveluntarjoaja tyypillisesti toimittaa jonkin hyödyn tai 
prosessikokonaisuuden kaikkine siihen liittyvine alaprosesseineen. (Brax, 2007, s.45) 

Organisaation harjoittaessa toimintaa toimipaikkarakennuksiin sijoittuvassa 
toimitilaympäristössä, ilmenee siellä tarve toimipaikkapalveluille9. Ne ovat 
organisaation päätoimintaa tukevaa infrastruktuuria. Laajimmillaan toimipaikkapalvelut 
voitaisiin ymmärtää palvelutarjoomana, joka pitää sisällään sekä aineettomat palvelut, 
että rakennusten ja niiden toimitila- ja varustusratkaisujen toiminnallisuuden. Tällainen 
yhä asiakas- ja palvelukeskeisempi ajattelu, sekä suoranainen palveluistuminen10, 
ovatkin nostamassa yhä voimakkaammin päätään (esim. Vargo ym. 2010, Turunen 
2013). 

Suomessa toimipaikkapalvelut ymmärretään pääosin aineettomina palveluina ja niitä 
kutsutaan (tilojen, rakennusten jne.) ylläpito- ja käyttäjäpalveluiksi. Tyypillisesti näitä 
palveluita ulkoistetaan palveluntarjoajille, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ne 
voidaan yhdessä tilaympäristön ja fyysisen varustuksen kanssa koota omaksi, 
ulkoistettavissa olevaksi hallinnonalakseen. Tällaisen hallinnonalan tehtäväkentästä 
voidaan käyttää esimerkiksi nimityksiä kiinteistöjohtaminen, tilajohtaminen tai 
toimipaikkahallinta11.   

                                                 
8 engl. core activities, primary activities 
9engl. facility services, ks. esim. EN 15221:1, 2006, Facility Management.   
Tässä työssä kiinteistö- tai tilajohtamisesta käytetään nimitystä toimipaikkahallinta ja tilapalveluista 
nimitystä toimipaikkapalvelut. Sanalla ”toimipaikka” korostetaan kokonaisuutta, johon käsite 
käytännössä liittyy (tilat, rakennukset, rakennelmat ja maa-alueet), ja sanalla ”hallinta” käsitteen asia- ja 
ohjauskeskeisempää management -luonnetta. Siten työssä käsite ”johtaminen” ymmärretään välittömästi 
ihmisryhmien ja -yksilöiden toimintaa tukevana, leadership -tyyppisenä johtamistoimintana. 

10 engl. serviziation 
11 engl. facility management 
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Toimipaikkahallinnan toiminnoilla palvelu- tila-, varustusratkaisut12 integroidaan 
organisaation ydinprosesseihin sekä strategisella, että operatiivisella tasolla. 
Päätoiminnot13 ovat toimipaikkapalveluiden merkittävin ulkoinen asiakasryhmä. Ne 
auttavat päätoimintojen sarjoja eli pääprosesseja (operaatioita) toteutumaan luomalla 
perustan niiden palvelukyvylle14. (EN 15221:1-6, 2006-2011) Näin koko toimipiste 
toimintoineen, palveluineen, tiloineen ja varusteineen toteuttaa yhteistä ydintehtävää. 

Organisaatiossa on tehtävä aika ajoin toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja, jotka 
vaikuttavat tai liittyvät mm. toimipisteiden perustamiseen ja sijoittumiseen, 
toimipisteiden laajentamiseen tai supistamiseen, sekä toimipisteiden lakkautukseen. 
Tällöin tullaan vaikuttaneeksi myös toimipaikkapalveluiden järjestämistarpeeseen ja 
mm. niiden aiheuttamiin kustannuksiin.  Päätöksenteko- ja valintatilanteessa tulisi kyetä 
muodostamaan käsitys siitä, miten erilaiset toimintavaihtoehdot, tarpeet, toiveet ja 
vaatimukset vaikuttavat niihin. Myös budjetoitaessa toimipaikkapalveluita ja 
hankittaessa tulisi tuntea, kuinka paljon niihin tulisi uhrata varoja. Toisin sanoen näissä 
tilanteissa tulisi kyetä muodostamaan käsitys palveluiden tarjoamasta asiakasarvosta: 
siis siitä, mitkä ovat niiden palveluiden tarjoamat hyödyt, ja kuinka paljon hyötyihin 
tulisi uhrata varoja ja muita resursseja. 

Toimipaikkahallinta on eräs operaatiohallinnan15 osa-alueista (esim. McNamara, 2013). 
Operaatiohallinta on toiminnan suunnittelua, hallintaa ja johtamista teollisuudessa ja 
palvelutuotannossa. Siinä ja päätöksenteossa erilaisten mallien antamalla tiedolla on 
usein oleellinen rooli. Oikein hyödynnettynä mallien etuja ovat mm. tiedon tuottamisen 
vaivattomuus ja edullisuus verrattuna todellisen toiminnan avulla tuotettuun tietoon, 
informaation hyödyntäminen, organisointi, ja määrällistäminen, ongelmanratkaisun 
systemaattisuus, ongelmiin liittyvän ymmärryksen kasvu, erilaisten skenaarioiden 
vaikuttavuuden arviointimahdollisuudet, sekä matemaattisen keinovalikoiman 
hyödyntäminen ongelmanratkaisussa. Malleja hyödynnettäessä on ymmärrettävä, mitä 
tietoja mallit pitävät sisällään, missä olosuhteissa tuotettu tieto on luotettavaa, sekä 
varottava määrällisen tiedon korostamista laadullisen kustannuksella. (Stevenson, 2005) 

1.2 Tutkimusongelma, -tavoitteet ja -kysymykset 

Toimipaikkahallinnan osa-alueita ovat tyypillisesti mm. kiinteistöhallinto ja 
rakennusten ylläpito.  Niihin liittyvää operaatiohallintaa ja myös organisaation 
strategista johtamista ja hallintaa tuetaan talonrakentamisen ja rakennusten ylläpidon 
tavoitehintamenettelyllä ja -mallinnuksella, nimikkeistöillä ja tietoaineistoilla (ks. 
Pennanen, 2004). Talonrakennuksen kustannustietojärjestelmään integroitu 
tietojärjestelmä (TakuTM) on käytännön työväline, jolla määrällinen mallinnus 
toteutetaan. Tulevaisuudessa tavoitehintamenettelyn peittoalue laajentuu jossain määrin 
myös toimipaikkavarustukseen, kuten kalusteisiin ja varusteisiin.  

Talonrakentamisen tavoitehintamenettely -konseptilla tarjotaan päivittäin sekä 
talonrakentamis- ja ylläpitopalveluiden asiakkaille, operaatiojohdolle ja 
päätöksentekijöille tietoa siitä, kuinka paljon halutunlaisiin tiloihin, niiden ylläpitoon, ja 
niiltä odotettuihin hyötyihin tulisi uhrata varoja. Tieto tuotetaan malliavusteisesti siten, 

                                                 
12 engl. facility services and facilities 
13 engl. primary activities 
14 engl. competence 
15 engl. operation management 
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että lähtökohtana ovat mm. tiloille, sekä niiden käytölle ja ylläpidolle asetetut 
määrälliset ja laadulliset asiakastarpeet ja -vaatimukset. Konsepti on ollut äärimmäisen 
menestyksekäs, eikä vastaavaa tunneta maailmalla. Toimipaikkahallinnan ja 
päätöksenteon tueksi ei ole olemassa käyttäjäpalveluiden osalta talonrakentamisen 
tavoitehintamenettelyn kaltaista konseptia. Sen vuoksi nykyisen tavoitehintamenettelyn 
peittävyydessä on käyttäjäpalveluiden osalta täydennystarve.  

Nykyisellä talonrakentamisen tavoitehintamenettelyllä ja -mallinnuksella 
ratkaistaan käytännön toimipaikkahallinnassa esiintyvä päätöksenteko- ja 
budjetointiongelma, joka voidaan määritellä seuraavalla kysymyksellä: Mikä on 
realistinen hintatavoite uudelle, halutunlaiselle toimipaikalle tai olemassa olevaan 
toimipaikkaan kohdistuville korjaustoimenpiteille olosuhteissa X? 

Vastaavasti toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyllä ja -mallinnuksella 
tulee ratkaista käytännön toimipaikkahallinnassa esiintyvä päätöksenteko- ja 
budjetointiongelma, joka voidaan määritellä seuraavalla kysymyksellä: Mikä on 
realistinen hintatavoite hyödyille, jotka toimipaikkaan tarjotaan asiakastarpeiden ja -
vaatimusten mukaisilla käyttäjäpalveluilla olosuhteissa Y? 

Work place planning -teorian mukaan organisaation toiminnan ja tilaresurssien 
välillä on kysyntä – tarjonta -yhteys (Pennanen, 2004). Yleistämällä tämä voidaan 
olettaa, että näin on myös muiden resurssien tapauksessa. Käyttäjäpalveluilla tuetaan 
toimintaa. Palvelut voidaan ymmärtää toiminnan resursseina tilojen tavoin (esim. 
Brimson, 1991; Neilimo & Uusi-Rauva, 1999). Tilojen käyttö voidaan puolestaan 
ymmärtää kuvauksena tiloissa toteutuvista toiminnoista (Klemola, 1984). Näin ollen 
voidaan esittää hypoteesi, jonka mukaan toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden 
välillä on kysyntä – tarjonta -yhteys. Tutkimuksen tavoitteena oli   

1) määritellä käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konsepti, sekä siihen 
sisältyvä sisällytettävä laadullinen konseptimalli  

2) osoittaa, että esitetty kysyntä – tarjonta -yhteys on mallinnettavissa määrällisesti  
3) osoittaa, että mallinnettu yhteys selittää todellisia käyttäjäpalveluhintoja ainakin 

yksittäistapauksessa siten, että hinnat kuvaavat realistista tavoitetasoa 
päätöksenteon, budjetoinnin ja palveluhankintojen vaatimalla tarkkuudella. 

Konseptimallilla tarkoitetaan käyttäjäpalveluiden nimikkeistöä, sekä yleiskuvausta 
nimikkeistöllä kuvattavan käyttäjäpalvelut -järjestelmän systeemiympäristöstä. 
Konseptimalli kuvaa tavoitehintamenettelyn ja -mallinnuksen peittävyysalueen ja 
määrittelee tavoitehintamallien rajapinnat.  Realistisella tavoitetasolla tarkoitetaan tasoa, 
jolla asiakastarpeiden ja -vaatimusten mukaiset palvelut olisivat hankittavissa 
erillisoperaattorilta. 

Tavoitteet vaativat seuraaviin kysymyksiin vastaamista: 

1) mitkä ovat konseptin teoreettiset viitepisteet, sisältö, toimintalogiikka, ja 
kokonaisuus, johon se liittyy?  

2) mitkä ovat käyttäjäpalvelut, miksi niitä tarvitaan ja mikä on kokonaisuus, johon 
ne liittyvät? 

3) mitkä ovat tekijät, joiden voidaan olettaa vaikuttavan merkittävästi 
käyttäjäpalveluiden hintoihin ja mikä on menettely, jolla esitetty kysyntä – 
tarjonta -yhteys voidaan mallintaa ko. tekijöiden avulla? 
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4) miten osoitetaan mallinnustuloksen luotettavuus vaaditulla tarkkuudella? 

Hintoihin vaikuttavista tekijöistä käytetään jatkossa nimitystä hintatekijät.  Käsitys 
niistä muodostettiin yleistävällä päättelyllä. Se on esitetty kohdassa 2.3 ja se perustuu 
luvussa 2.2 esitettyyn teoriaan ja tietoon. 

1.3 Tutkimusmenetelmät, -prosessi ja -rajaukset  

Operaatiohallinnan tukena voidaan käyttää määrällisin mallein avustettua 
operaatiotutkimusta16 (Bertrand & Fransoo, 2002). Se valittiin työn 
päätutkimusmenetelmäksi. Sitä tuettiin kirjallisuus- ja havainnointitutkimuksella. 
Havainnointitutkimus toteutettiin havainnoimalla käyttäjäpalvelutarjontaa niiden 
asiakkaiden ja palveluntarjoajien web -sivustojen välityksellä, sekä olemassa olevasta 
käsitteistömaailmasta.  Lisäksi työn yhteydessä käytiin keskusteluja alan ammattilaisten 
kanssa, mikä syvensi merkittävästi työn tekijän ymmärrystä käyttäjäpalveluihin 
liittyvästä kaupankäynnistä, palvelutarjonnasta ja hintatekijöistä, sekä vahvisti käsitystä 
hintatekijä -hypoteesin hyvyydestä. 

Määrällisin mallein avustettu operaatiotutkimus on rationaalinen, objektiivinen ja 
tieteellinen lähestymistapa, jolla tuotetaan tietoa hallinta- ja päätöksentekotilanteisiin 
rationaalisen päättelyn avulla. Sen avulla niitä varten luodaan, arvioidaan, testataan ja 
kehitetään määrällisiä malleja. Määrällisillä malleilla kuvataan toimintaa ohjaavien 
muuttujien17 kausaali -vaikutuksia  toteutusmuuttujiin18. Malleissa valittu 
muuttujajoukko vaihtelee jollakin alueella silloin, kun niiden väliset kausaaliset relaatiot 
on määritelty. (Bertrand & Fransoo, 2002) 

Bertrandin ja Fransoon mukaan malli on tieteellinen, jos  

• se kykenee ennustamaan operaatioiden toimintaa tai ominaisuuksia 
• sen luotettavuus voidaan varmistaa objektiivisesti empiirisen aineiston avulla 

(Bertrand & Fransoo, 2002). 

Operaatiotutkimus muodostaa seuraavan, kuvassa 1 esitetyn iteratiivisen prosessin, 
jonka lähtökohtana on tutkimusongelma: 

1. Konseptointivaihe. Sen lopputulos on konsepti, jolla ongelma pyritään 
ratkaisemaan. 

2. Mallin laadintavaihe. Sen lopputulos on määrällinen malli, jossa muuttujien 
väliset kausaalisuhteet on määritelty ja jonka luotettavuus on varmistettavissa 
(validoitavissa). 

3. Mallin ratkaisuvaihe. Sen lopputulos on määrällinen malli, joka voidaan 
jalkauttaa käytäntöön (implementoida).  

4. Käyttöönvienti- ja ottovaihe (implementointivaihe). Sen lopputuloksena on 
käytännön toiminnassa sovellettava ja sinne jalkautettu malli. 

Prosessikokonaisuus voidaan aloittaa mistä vaiheesta tahansa ja lopettaa mihin 
vaiheeseen tahansa. Tutkijan tulee kuitenkin olla aina tietoinen, mitkä prosessin vaiheet 
hän suorittaa, ja millaisia väitteitä niiden pohjalta voidaan esittää. Vaikka 
                                                 
16 engl. model-based operation research 
17 engl. control variables 
18 engl. performance variables 
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1.4 Holistinen ja osittava lähestymistapa työssä 

Yleisessä systeemiteoriassa (von Bertanlaffy, 1950) kiteytetään holistisen, 
systeemisen ajattelu- ja lähestymistavan keskeiset lähtökohdat ja periaatteet. Teorialla 
voidaan selittää minkä tahansa kokonaisuuden toimintaa. Sen mukaan ongelmia ja 
ilmiöitä tulee lähestyä keskittymällä kokonaisjärjestelmään, sen dynamiikkaan, ja osien 
välisiin vuorovaikutuksiin. Kokonaisvaltaista, systeemistä lähestymistapaa kuvaavat 
ilmaisut ”systeemi”, ”organismi”, ”vuorovaikutus”, ja ”kokonaisuus, joka ovat 
enemmän kuin osiensa summa” (von Bertanlaffy, 1950).  

Holistisessa ajattelussa ja tutkimuksessa painottuu kokonaisuuksien tarkoituksen, 
toiminnan, rakenteen, osakokonaisuuksien merkityksellisyys suhteessa kokonaisuuteen, 
sekä kokonaisuudessa ilmenevä emergenssi. Emergenssi on ominaisuuksien ja 
ilmiöiden kumuloitumista monimutkaisella mekanismilla. Sitä ei voida ennustaa 
kokonaisuuden osien perusteella (Ahsby, 1957, s.110). Holistiselle lähestymistavalle 
onkin tyypillistä poikkitieteellisyys ja sillä on saatu menestyksekkäitä tuloksia mm. 
biologiassa, sosiologiassa, neurotietiessä ja teknologiassa (Kivelä, 2012).    
Lähestymistavassa tutkittavaan aihepiiriin voidaan siis hakea näkökulmia mitä 
erilaisimmilta tieteenaloilta. Holistinen lähestymistapa soveltuu erityisesti 
kompleksisten systeemien, kuten sosiaalisten systeemien tai talouden tutkimiseen, 
johtamiseen ja hallintaan. 

Holismin mukaan systeemin toimintamekanismeja tärkeämpää on ymmärtää erilaisten 
sisäänmenosuure -yhdistelmien vaikutuksia ulostuloon. Toimintamekanismit 
hahmotetaan pikemminkin osien välisinä suhteina ja vuorovaikutuksena, kuin 
suoraviivaisina syy – seuraus -suhteina. Jos systeemin osien välinen vuorovaikutus on 
vahvaa, vaikuttavat osat toinen toistensa kautta kokonaisuuden ulostuloon 
monimutkaisella tavalla, ja systeemi on kompleksinen. (Jackson, 2003) 

Vaikka usein systeemin toiminta pysyy tiettyjen rajojen sisällä, holismissa otetaan myös 
huomioon se, että rajat voivat muuttua.  Sen mukaan pienet, satunnaiset tapahtumat tai 
tekijät voivat olla sisäänmenosuureita, joilla voi olla ajan mittaan erittäin merkittäviä 
vaikutuksia kokonaisuuteen, sen ulostuloon ja toiminnan rajoihin (nk. perhosvaikutus ja 
kaaos). (Jackson, 2003) 
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osia voidaan tarkastella omina kokonaisuuksinaan, mikäli osien väliset 
vuorovaikutukset ovat niin heikkoja, että niillä ei ole käytännön merkitystä osien 
toimintaan. Mikäli systeemit osien väliset vuorovaikutukset ovat melko heikkoja, ovat 
systeemit melkein hajotettavissa20. Tällaisille systeemeille on ominaista, että lyhyellä 
aikajaksolla vuorovaikutukset ovat heikkoja, ja ne toimivat lähes riippumatta toisistaan. 
Pitkällä aikavälillä asia voi olla toisin. Tyypillisesti organisatoriset, sosiaaliset systeemit 
ovat melkein hajotettavissa olevia, jossain määrin hierarkkisia systeemeitä. (Simon, 
1962) 

Tämän työn ensisijaiseksi lähestymiskulmaksi valittiin holistinen, systeeminen 
näkökulma. Tässä holistisella lähestymistavalla tarkoitetaan tutkimusaiheeseen 
liittyvien teemojen liittämistä laajoihin yläkokonaisuuksiin ja -käsitteisiin, sekä 
määrällisen mallin toimivuuden arviointi- ja luotettavuuden varmistuskäytäntöjä. Niissä 
painotetaan mallin ulostulotiedon pätevyyttä suhteessa sisäänmenomuuttujien 
yhteisvaikutuksiin, ei esimerkiksi mallinnuksen tarjoamia palveluratkaisuja ja niiden 
yksittäisiä mitoittimia suhteessa yksittäiseen sisäänmenomuuttujaan. Holismiin liittyvä 
systeemien toiminnan ja rakenteen kompleksisuuteen liittyvien teemojen tarkempi 
käsittely rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tämän työn kannalta oleelliset 
kompleksisuusteemat on käsitelty toiminnallisen tilasuunnittelun teoriassa ja 
väitöskirjatutkimuksessa (Pennanen, 2004).  

Tässä yhteydessä kuitenkin todetaan, että käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamallinnuksella tuettava toimipaikkahallinta, päätöksenteko ja budjetointi 
muodostavat yhdessä siihen liittyvien organisaatioiden ja toimijajoukkojen kanssa 
kompleksisen, sosiaalisen systeemin. Yleisemmin myös todetaan, että kompleksisuus 
voi liittyä systeemin ympäristöön, toimintaan ja rakenteisiin. 

Työssä osittaminen valittiin toissijaiseksi, mutta merkittäväksi näkökulmaksi ja se 
valjastettiin holismin työkaluksi. Työssä myös käyttäjäpalveluiden muodostama 
kokonaisuus nähdään kompleksisena, pääasiassa sosiaalisena systeeminä, joka on 
laajemman toimipistekokonaisuuden alakokonaisuus ja joka on vuorovaikutuksessa sen 
muiden alakokonaisuuksien, kuten toimitilaympäristön ja sen toimijoiden päätoiminnan 
kanssa.  

Lyhyellä aikavälillä käyttäjäpalvelujoukko voidaan ymmärtää itsenäisenä 
kokonaisuutena, jolla on ositettavan, hierarkkisen systeemin piirteitä. Siten esimerkiksi 
ravinto- ja virkistepalvelut, sekä vartiointipalvelut voidaan käsitellä erillisinä 
osakokonaisuuksinaan. Ne rakennetaan yhdessä palveluntarjoajien kanssa yhdistämällä 
erillisiä palasia, kuten erilaisia tuotantoresursseja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
ruoanvalmistajan osaaminen, ruoka-annoksen raaka-aineet sekä ruokailun 
tilaympäristön ominaisuudet. Siksi työssä katsotaan, että käyttäjäpalveluihin voidaan 
soveltaa osittavaa lähestymistapaa tarkasteluissa, joiden aikajakso on rajattu suhteellisen 
lyhytkestoiseksi, esimerkiksi vuoden tai kahden mittaisiksi.  

                                                 
20 engl. nearly decomposable 
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2 Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn 
kiinnityspisteet 

Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konsepti on kuin vene, joka tulee 
ankkuroida tukeviin kiinnityspisteisiin. Niitä ovat mm. tavoitekustannuslaskenta, 
talonrakentamisen ja rakennusten ylläpidon tavoitehintamenettely, sekä mallit, 
mallinnus ja kybernetiikka. Luvun tavoitteena on luoda yleiskäsitys siitä, mistä niissä on 
kysymys. 

2.1 Tavoitehinnoittelun ja -kustannuslaskennan teoria 

”Genka kikaku” eli tavoitekustannuslaskenta21, tai laajemmin tavoitepohjainen 
kustannushallinta 22, kehitettiin Japanin autoteollisuudessa 1960-luvulla (Feil, 2004 
s.11). Tavoitekustannuslaskenta voidaan määritellä tuotteen elinkaaren aikaisten 
kokonaiskustannusten hallinnan välineeksi, joka hyödyntää tuotanto-, suunnittelu-, 
tutkimus- ja kehitys-, sekä markkinointi- ja laskentaosastoja (Sakurai, 1989). Se voidaan 
määritellä myös systeemiksi, joka tukee prosessia, jonka tarkoitus on kehitys- ja 
suunnitteluvaiheissa alentaa uuden tuotteen23 tai tuotemuutoksen kustannuksia (Monden 
& Hamanda, 1991, s.17).   

Tavoitekustannuslaskentaa käytetään tuotteen kehitys- ja suunnitteluvaiheessa 
alentamaan tuotantokustannuksia, koska niissä tehtävät päätökset sitovat suurimman 
osan tuotteen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Laskenta- ja hallintaprosessissa 
uudelle tuotteelle tai edelleen kehitettävälle, olemassa olevalle tuotteelle johdetaan 
tuote- ja tuoteominaisuuskysynnästä lähtien tuotantokustannukset eli 
tavoitekustannukset, ja varmistetaan, että tuotesuunnitelmat mahdollistavat 
kustannuspuitteessa pysymisen. (Gannella, 2001) Tavoitekustannuslaskennassa on siis 
kysymys tuoteominaisuuksien hinnoittelusta. 

Tavoitekustannukset ovat tavoitteellisen myyntihinnan ja voittotavoitteen erotus. 
Tavoitteellinen myyntihinta voidaan johtaa organisaation voitto- ja myyntitavoitteista ja 
tuotteelta vaadittavat ominaisuudet tai niiden muutostarpeet voidaan selvittää 
markkinatutkimuksen avulla. Yhdistämällä voiton suunnittelu ja tavoitteelliset 
kustannukset korostuu se, ettei tavoitteena ole kustannusten minimointi vaan korkeampi 
tulos (Monden & Hamanda, 1991, s.17-20). Myös tavoitteellinen myyntihinta voidaan 
määrittää markkinatutkimuksen avulla (Gagne, 1995, s. 17).  

Tavoitekustannuslaskenta koostuu kahdesta pääprosessista (Monden & Hamanda, 
1991, s.17-21). Prosessit ovat osin rinnakkaisia ja niistä toinen edustaa 
markkinalähtöistä, toinen tuotantolähtöistä lähestymistapaa.  Markkinalähtöisessä 
prosessissa suunnitellaan asiakkaan tarpeet tyydyttävä tuotekonsepti ja sille määritetään 
tavoitekustannukset. Tuotantolähtöisessä prosessissa selvitetään arvosuunnittelun24 
keinoin, miten se voidaan tuottaa tavoitekustannuksia ylittämättä. Arvosuunnittelun 
tavoitteena on, että oleelliset vaatimukset ja toiminnallisuus saavutetaan 
mahdollisimman pienin kustannuksin (Cullen, S. 2010. Value Engineering). 

                                                 
21 engl. Target Costing  
22 engl. Target Costing Management =Target costing & Kaizen costing. Target costing on sunnittelu- ja 
kehitysvaiheen laskentaa, Kaizen Costing tuotantovaiheen laskentaa. 
23 engl. model 
24 engl. value engineering 
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Arvosuunnittelussa arvon mittarina on tuotteiden tai palveluiden toiminnallisuuden ja 
niiden kustannusten välinen suhde (Monden & Hamanda, 1991, s.17-
21).Tavoitekustannuslaskennassa arvosuunnittelua voidaan toteuttaa esimerkiksi 
toimintokustannusanalyysin avulla (Gagne, 1995, s. 17). 

Tavoitepohjainen kustannushallinta ja sen prosessit on kehitetty alun perin 
autoteollisuuteen. Target Costing -ajattelutapaa on kuitenkin onnistuttu soveltamaan 
menestyksekkäästi suomalaisessa talonrakentamisessa tavoitehinta- ja rakennusosa-
arvio -menettelyiden avulla. Tavoitehintamenettely tukee markkinalähtöisemmän 
lähestymistavan mukaista prosessia, rakennusosa-arviomenettely tuotantolähtöisemmän 
lähestymistavan mukaista prosessia. 

2.2 Talonrakentamisen ja kiinteistönpidon 
tavoitehintamenettelyn konsepti 

Talonrakentamisessa tavoitehinnalla tarkoitetaan uudisrakentamisen tapauksessa 
sitä rahamäärää, joka tarvitaan sellaisen rakennuksen tuottamiseen, johon sijoitetaan 
ominaisuuksiltaan ja määrältään asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaiset tilat 
(uudishinta). Korjausrakentamisen tapauksessa se on rahamäärä, jolla rakennus voidaan 
korjata haluttuun ominaisuustasoon. (Haahtela & Kiiras, 2012) 

Uudishinta ja korjaushinta toimivat kustannuspuitteena rakennusprojektin 
operaatiohallinnassa. Ne kuvaavat hintaa, jonka asiakas joutuu lopputuotteesta 
maksamaan silloin, kun sen vaatimat rakentamispalvelut ulkoistetaan talonrakentamisen 
toimialalla operoiville palveluntarjoajille.  

Lopputuotteen hintasisältö muodostuu Talo2000 -nimikkeistöjärjestelmällä 
määritetyistä hintaeristä. Tavoitehinta voidaan esittää tilojen hintoina, 
rakentamisoperaatioiden osien eli hanke- ja tuotantotehtävien hintana, tai niiden 
lopputuotteen hintana eli rakennusosahintoina. Uudishinta ja korjaushinta voidaan 
määrittää talonrakentamisen tavoitehintamenettelyllä ja sen tukena voidaan käyttää 
rakennusosa-arviomenettelyä. (Haahtela & Kiiras, 2012) 

Tavoitehintamenettely tarkoitetaan rakennushankkeen tai olemassa olevan 
kiinteistön hinnan määrittelyä. Tapauksesta riippuen hintana toimii uudishinta, 
korjaushinta tai nykyhinta. Haahtela -nimikkeistön mukaisella toiminta- ja tilatasolla. 
Rakennusosa-arviomenettelyllä tarkoitetaan puolestaan rakennuksen hinnan arviointia 
jakamalla rakennus nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin, mittaamalla ne ja 
hinnoittelemalla ne rakennusosahinnaston mukaisin yksikköhinnoin. (Haahtela & 
Kiiras, 2012 s.91, 105) 

Menettelyt ovat standardimenetelmiä, jotka tukevat mm. talonrakentamisen 
hankeoperaatiota eli -prosessia. Prosessi on konseptoitu ja standardinomainen (ks. 
Haahtela & Kiiras, 2012 s.30-40). Hankeprosessi muodostuu tarveselvitys-, 
hankeohjelmointi-, suunnittelu-, rakentamisen valmistelu ja rakentamisvaiheista 
(Haahtela & Kiiras, 2012). Prosessia voidaan hallita malliavusteisesti siten, että 
määrällinen mallinnus luo perustan tavoitehinta- ja rakennusosa-arviomenettelyn 
soveltamiselle. Menetelmät ja niihin liittyvän määrällisen mallinnuksen hyödyntäminen 
ovat laajasti levinneitä, suomalaiseen talonrakentamiseen, ja kiinteistönpitoon 
vakiintuneita yleisiä käytäntöjä. 
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Varsinaisen rakentamistoiminnan ja hankebudjetoinnin lisäksi tavoitehintamenettely 
tukee tilanhankintaratkaisujen vertailua, olemassa olevien rakennusten hinnanarviointia 
sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan pääomalaskentaa. Sen avulla tilojen käyttäjien 
toiminnan määrällisen tilantarpeen ja tiloille asetettujen laadullisten vaatimusten, 
esimerkiksi sisäilmastovaatimusten, aiheuttamista uhrauksista voidaan tuottaa tälle ja 
hankejohdolle nopeasti palautetieto. Palautetieto tuotetaan tilojen hankintamenojen 
muodossa. (Haahtela & Kiiras, 2012) Tietoa on mahdollista täydentää myös 
rakennuksen ylläpitomenoilla.  

Rakennusosa-arviomenettelyllä tuetaan mm. tuotesuunnitteluprosessia, sekä sen 
johtamis- ja hallintaprosessia (Haahtela & Kiiras, 2012). Menettelyllä varmistetaan 
tavoitehintamenettelyllä asetetun hintatavoitteen toteutuminen.  Sillä voidaan tuottaa 
mm. hankejohdolle ja suunnittelijoille palautetieto tuotesuunnitteluratkaisujen 
aiheuttamista uhrauksista tuotantomenojen muodossa.  

Tavoitehinta- ja rakennusosa-arviomenettelyiden teoriataustana on kotimainen 
talonrakentamisen ja ylläpidon operaatiohallinnan teoria. Ensimmäinen versio 
menettelystä oli 1970 ja -80 luvun vaihteessa käyttöön otettu talonrakennushankkeiden 
normaalihintamenettely (Haahtela, 1980). 1980-luvulla se jalostui talonrakentamisen 
tavoitehintamenettelyksi ja edelleen talonrakentamisen kustannustietojärjestelmäksi.  

Ylläpidon osalta kehityskulku juontaa juurensa samalle aikakaudelle. Haahtela ja 
Klemola raportoivat tällöin asuinrakennusten ylläpitokustannusten 
kustannusarviomenettelystä ja sen käyttöönotosta (Haahtela & Klemola, 1980). 
Menettely sai jatkoa rakennusten ylläpitokustannusten ja ylläpidon menekkien 
ohjausmenettelystä (Klemola, 1984). 1990-luvulla Hyartt, Saari ym. kehittivät 
kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettelyn (Hyartt, Saari ym., 1991) ja myöhemmin 
julkaistiin vielä Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto (Hyartt & Saari, 1993). Esitetyt 
menettelyt voidaan ymmärtää malliavusteisena operaatiohallintana, jossa mallit 
selittävät talonrakentamisen ja rakennusten ylläpidon tuotantosysteemejä. Mallien 
luotettavuuden varmistus ja ylläpito perustuvat empiiriseen testaukseen (Haahtela, 1980 
ja Haahtela & Kiiras, 2012). 

Haahtelan tutkimusten mukaan rakennushankkeen kustannukset aiheutuvat 
tilaohjelmasta, suunnitteluratkaisuista, joilla ohjelma toteutetaan, sekä vallitsevista 
olosuhteista. Näiden kustannusten aiheuttajien osatekijät aiheuttavat 
kustannusvaihtelua. Tilaohjelman aiheuttavat kustannuseroja, jotka selittyvät mm. mm. 
tilojen välisillä viimeistelyaste-, talotekniikan taso- sekä kaluste-, ja varustetasoeroilla. 
Suunnitteluratkaisuvaihteluun vaikuttavat mm. rakennuksen yleisratkaisu, sijoittelu 
tontille, varuste- ja viimeistelytaso, koneteknisten järjestelmien ratkaisut sekä rakenne- 
ja tuotetekniset ratkaisut. Olosuhdevaihteluun vaikuttavat mm. perustamisolosuhteet, 
rakentamispaikka, maantieteellinen sijainti sekä erityismääräykset, kuten väestönsuojan 
rakentaminen. Lisäksi suhdanteet ja kilpailutilanteen muutokset aiheuttavat merkittävää 
kustannusvaihtelua. (Haahtela, 1980) 

Haahtelan esiin nostamat hintatekijät ovat keskeisiä myös nykyisin sovellettavassa 
tavoitehintamenettelyssä. Systeeminäkökulmasta tarkastellen nämä hintatekijät voidaan 
jakaa dynaamisiin hintatekijöihin ja staattisiin hintatekijöihin. Staattisten hintatekijöiden 
ovat lyhyellä aikavälillä likipitäen vakioita. Suhdanteet ja kilpailutilanteen muutokset 
ovat dynaamisia hintatekijöitä. Talonrakentamisen kustannustietojärjestelmässä niiden 



 

 
 

rinnalla
jotka mu

Haahtel
otettu 
tilaohjel
tilaohjel
näkökul
voidaan
volyym
ja esin
ohjelmo
tekijöitä

Klemola
esitetään
olosuhte
ylläpito
ylläpito
Itse yllä
hintojen

Kuva 2. R
informaat

Tavoite
tietojärj
prosessi
mallinta
avotoim
sijainti)
siis käy
mitoitta
tehtävät
avulla 
mitoitet

a on tuotu m
uuttuvat ma

lan tutkimu
tarkemmin 
lmaan, mut
lmointiin ja
lmasta (Pen

n selittää tila
mi, toiminna

eiden geom
ointivaihe e
ä pitää perim

an, Saaren j
n tiloissa 
eet, sekä r
-organisaat
suunnitelm
äpitokustan
n tulona.  (K

Rakennuksen 
tio. Prosessi m

ehinta v
estelmätoim
ikuvaus ta
aa tavoitehi

misto, vaativ
 ja hankkee

yttää asiakka
aa tuotteen 
t. Mallia p
epätäydelli

ttuun hintaa

 

myös inflato
arkkinatilan

uksessa läht
kantaa. 

tta se on tä
a tilantarpe
nnanen, 200
aohjelma. T
lle ohjelmo
metria, sek
edeltää rak
mmäisinä ra

ja Hyarttin 
harjoitettu 

rakennuksen
ion muod
aan, ylläpit

nnukset muo
Klemola, 19

tavoitehinnan
muodostuu mall

voidaan 
minnoilla (
avoitehintam
innan määr
va ilmastoi
eseen liittyv
aan kieltä s
teknisinä r

pidetään yll
stä ohjausm

an vaikuttav

orinen hinn
nteen mukaa

tökohtana o
Myös nyk

äydentynyt 
eisiin liittyv
04). Sen mu
Tilaohjelmo
oitava palve
kä standard
kentamista, 
akentamiste

tutkimuksis
toiminta

n yleisratka
dolla ja 
otehtävien m
odostuvat t
84, s. 4-5; H

n mallinnuspro
linnustoiminto

mallintaa
TakuTM). K

menettelyyn
rällisiin ja 
inti), sekä
viin vaatim
uunnitteluk
atkaisuina, 
lä systemaa
menettelyä 

vat tekijät m

12 

nankehitys s
an (Haahtela

oli tilaohjel
kymuotoine
WorkPlace

vään proble
ukaan organ
ointiin vaiku
elutaso, tilo
dit (Haahte

voidaan 
en hintojen a

ssa ylläpitok
eli tilojen 

aisut. Näill
mitoitukse

menekkeihi
tehtävien to
Hyartt & Sa

osessi, sekä pr
ojen sarjasta ja

a talonr
Kuvassa 2
n liittyväst
laadullisiin
olosuhteide

muksiin (esi
kielen sijaan

ja tämän j
attisen ja 

soveltaen 
määrällistetää

sekä resurss
a & Kiiras, 

lma, mutta 
en tavoiteh
ePlanning -
ematiikkaa 
nisaation toi
uttavia tekij
ille ohjelmo

ela & Kiir
näitä tilaoh
aiheuttajina

kustannuksi
käyttö, a

lä, ylläpido
ella on p
in, sekä yllä
oteutuksen 
aari, 1993 s.

rosessin eri va
a etenee mallin

rakennuks
on esitetty

tä tietomal
n tuotevaati
en asettami
m. riskivar

n (Pennanen
älkeen sen 
säännöllisen
(ks. 2.5).

än lukuarvo

sien alueelli
2012, s.43)

sen muodo
hintamenette
teorialla, jo
organisaatio
iminnoilla j
öitä ovat m
oitu käyttöa
ras, 2012 
hjelmointiin
.  

ia aiheuttav
alueelliset j
on vaatimus
puolestaan 
äpidon yksi
vaatimien m
. 23) 

aiheissa käyte
nnusalgoritmie

en kust
y mallinnu
llinnuksesta
muksiin (e
iin reunaeh
aukset) per
n ym. 2011)

valmistam
n empiirise

Mallinnuk
oiksi. 

iset hintaer
). 

ostamiseen 
ely perust
oka käsittel
on toiminn
ja prosessei

mm. toiminn
aste, ihmist
s.30). Kos
n vaikuttav

viksi tekijöik
ja paikallis
stasolla, se

vaikutuks
ikköhintoih
menekkien 

ettävä tietoma
en avulla. 

tannustied
uksen ylein
a. Tietoma
esim. 500 m
htoihin (esi
rustuen. Ma
). Ensin ma

misen vaatim
en testauks
ksessa kaik

rot, 

ei 
tuu 
lee 

nan 
illa 
nan 
ten 
ska 
via 

ksi 
set 

ekä 
sia 
in. 
ja 

 

llin 

on 
nen 
alli 
m2 
m. 
alli 
alli 
mat 
sen 
kki 



 

 
 

Ku

K
lii
om
yk
hi

 

 

 

 

 

 

  

Ku
om
av

K
lii
te

uva 3. Rakenn

Kuvassa 3 
ittyvästä 
minaisuuksi
ksikkökusta
intaan vaiku

uva 4. Esime
minaisuuksiin p
vulla. 

Kuvassa 4 o
ittyvästä m

ehtävien tav

uksen ylläpito

on esitett
tietomallin

iin, käyttöön
annuksiin p
uttavat tekij

erkki TAKUT

pohjautuen ra

on esitetty e
mallinnukses

oitehintame

 

tehtävien mall

ty prosess
nnuksesta.
n ja ylläpito

perustuen. M
ät määrällis

TM–tietomallin 
kennukselle ta

esimerkki t
sta. Kuvass
enettelystä.

13

linnusprosessi.

sikuvaus y
Tietomall

oon, maa-al
Myös ylläp
stetään luku

tilakustannus
avoitehinnan. A

tilapohjaises
a 5 on esi

. 

ylläpitotehtä
li mitoitta
ueen ja rake

pidon mallin
uarvoiksi. 

smallista. Tie
Alueelliset hint

sta rakentam
itetty esime

ävien tavoi
aa ylläpit
ennuksen om
nnuksessa k

etomalli mallin
taerot otetaan 

misen tavoi
erkki tilapo

itehintamen
totehtävät 
minaisuuks
kaikki mito

 

ntaa tiloihin 
huomioon hin

itehintamen
ohjaisesta y

 

nettelyyn 
tilojen 

siin, sekä 
oitettuun 

ja niiden 
ntaindeksin 

nettelyyn 
ylläpidon 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. E
niiden om

2.3 T

Keskein
saavutta
sekä n
sisällyte
joukkon
ylläpito
kuka te
erillisell
jättää pa

Näin ol
pätevät 
ylläpito
hintatek
dynaam
hintatek

• t
l

• p
• p

e

Esimerkki TA
minaisuuksiin j

Toimipaik

nen kysym
amisessa on
niiden hint
ettävä mal
na tehtäviä 
palveluiden
htävät hoita
le palvelunt
alveluntarjo

llen on per
ainakin j

onkin (ks. 
kijöihin. Sta

miset muuttu
kijöitä ovat m

tilankäyttäj
luonne ja m
palvelutehtä
palvelutehtä
esim. lains

 

AKUTM–tietoma
a käyttöön poh

kan käytt

mys edel
n, mitkä ova
tatasoon ja
lin muuttu

talonraken
n tapaan. N
aa, on orga
tarjoajalle. 

oajan organi

rusteltua ole
ossain mä
luku 2.2). 

aattiset hint
uvat.  Yle
mm.  

ien toiminta
määrä sekä to
ävien suorit
ävien suori
säädäntö, s

allin ylläpidon
hjatuen ylläpit

täjäpalve

llä tutkim
at hintatekij
a -vaihtelu
ujiin. Käyt
ntamisen h

Ne kaikki tu
anisointikys
Se, mitkä o
isoinnin, os

ettaa, että k
äärin samat

Hintatekij
atekijät eivä

eistävän pää

asuunnitelm
oiminnallise
tuspaikan ta
ituspaikan t
sen määritt

14 

n tavoitehintam
totehtäville tav

eluiden h

musongelma
jät, jotka va
uun. Näist
ttäjäpalvelu

hanke- ja t
tulee hoitaa
ymys. Vall

ovat ratkaisu
aamisen ja 

käyttäjäpalv
t lainalaisu
ät voidaan 
ät muutu m
ättelyn mu

ma ja toteutu
en tilasuunn
ai -kohteen 
tai -kohtee
televät kom

mallinnuksesta
voitehinnan. 

hintatekij

an ratkais
aikuttavat k
tä tekijöis

uita voidaa
tuotantopalv
a määrätyill
litseva tapa 
ut, joilla teh
kekseliäisy

veluiden hin
uudet kuin

jaotella st
merkittävästi
ukaan staatt

uva toiminta
nittelun teor
suunnittelur

en sijainti j
mpleksiset 

a. Tietomalli m

jämääritt

sussa ja 
käyttäjäpalve
tä merkitt

an pitää p
veluiden ja
lä resurssei
on antaa t

htävät hoide
yden varaan

ntatasoon j
talonraken

taattisiin ja
i lyhyehköl
tisia käyttä

a (vrt. käytt
ria).  
ratkaisut 
a muut olo
sosiaaliset 

mallintaa tiloih

tely 

tavoitteid
elukysyntää
tävimmät 
pohjimmilta
a rakennust
illa mutta 
toteutusvast
etaan, voida
n. 

a -vaihtelu
ntamiseen 

a dynaamis
llä aikavälil
äjäpalveluid

tö / toiminn

osuhdetekij
järjestelm

hin, 

den 
än, 
on 

aan 
ten 
se, 
tuu 
aan 

uun 
ja 

iin 
llä, 
den 

nan 

ät, 
mät, 



 

  15 
 

asiakkaiden ja palveluntarjoajien vallitsevat tilaus-, toimitus-, ja 
hinnoittelumenettelyt ja niitä soveltavat kompleksiset sosiaaliset järjestelmät jne. 

• palvelutehtävien ja/tai niiden tuotosten määrävaatimukset ja määrä (vrt. tilat ja 
rakennusosat) 

• palvelutehtävien ja/tai niiden tuotosten tasovaatimukset ja tuotosten taso (vrt. 
tilavaatimukset, ylläpitotehtävien vaatimustaso) 

• palveluratkaisut, joilla tehtävät toteutetaan (vrt. suunnitteluratkaisut) 
• palveluratkaisujen tarjoajaorganisaation muoto ja mitoitus. 

Dynaamisia hintatekijöitä ovat  

• suhdanteet ja kilpailutilanne 
• inflatorinen kehitys. 

2.4 Mallit ja mallintaminen yleisesti 

Malli on yksinkertaistettu abstraktio todellisuudesta. Mallit voidaan jakaa 
fyysisiin, skemaattisiin ja matemaattisiin malleihin. Niillä kaikilla on vastinpari 
todellisuudessa. Fyysiset mallit ovat vastineita jollekin toiselle fyysiselle komponentille. 
Esimerkiksi rakennuksesta voidaan laatia fyysinen pienoismalli. Skemaattiset mallit 
fyysisiä abstraktimpia, ne muistuttavat fyysisiä malleja vähemmän todellisuutta. 
Esimerkiksi kuvat, piirustukset ja kaaviot ovat skemaattisia malleja. Matemaattiset 
mallit ovat kaikkein abstrakteimpia. Ne eivät näytä vastineiltaan ja niitä on helpoin 
manipuloida.  Esimerkiksi matemaattiset yhtälöt ovat matemaattisia malleja. 
(Stevenson, 2003)  

Malliavusteisen operaatiotutkimuksen alue voidaan luokitella kuvailevaan tai 
normatiiviseen tutkimukseen, empiiriseen tai aksiomaattiseen tutkimukseen, sekä 
näiden yhdistelmiin. Kuvailevassa lähestymistavassa ollaan pääasiassa kiinnostuneita 
toiminnan analysoinnista, mikä lisää ymmärrystä siitä. Normatiivinen lähestymistapa on 
kehityshakuinen. Sillä pyritään kehittämään strategioita ja toimintaa, määrittelemään 
tutkimusongelmia paremmin kuin aiemmissa tutkimuksissa käyttäen apuna 
kirjallisuutta, sekä vertailemaan erilaisia strategioita jonkin määrätyn ongelman 
asettamiseen.  (Bertrand & Fransoo, 2002) 

Empiirisessä lähestymistavassa pyritään kuvaamaan mallien avulla tosimaailman 
ilmiöitä. Siksi siinä ollaan kiinnostuneita malleista, joissa muuttujien kausaalisuhteet on 
määritelty niin, että mallit kuvaavat niitä riittävällä tarkkuudella, eivät absoluuttisen 
tarkasti. Aksiomaattinen lähestymistapa voidaan nähdä mallikeskeisempänä. Siinä 
mallin avulla määritellään ongelma, johon keskitytään löytämään sellaisia ratkaisuja, 
jotka tuovat siihen lisänäkemystä mallin toiminnasta. Aksiomaattinen lähestymistapa 
siis tuottaa tietoa siitä, miten jokin mallin muuttujista vaikuttaa muihin mallin 
muuttujiin. (Bertrand & Fransoo, 2002) 

Bertnrand & Fransoo rinnastavat kuvailevan ja normatiivisen, sekä empiristisen ja 
aksiomaattisen lähestymistavan toisiinsa. Molemmissa tapauksissa parien välillä 
voidaan kuitenkin nähdä hierarkinen ero; empiristinen ja kuvaileva lähestymistapa 
edustavat holistisempaa ja paremmin todellisuutta kuvaavaa näkökulmaa. Niissä 
tehdään päätelmiä kokonaisuuden toiminnasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, 
muutoksista toiminnassa tekijöiden muuttuessa, sekä osakokonaisuuksien välisten ja 
sisäisten vuorovaikutusten luonteesta. Aksiomaattiset ja normatiiviset lähestymistavat 
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puolestaan edustavat osittamista ja ovat edellistä lähestymistapaa teknisempiä. Niissä 
tehdään päätelmiä syistä ja seurauksista loogisten päätelmien avulla.  

Mallinnuspäämärän vuoksi työn ensisijaisesti lähestymistavaksi valittiin holismi ja 
osittamista päätettiin käyttää sen tukena (ks. 1.5). Siksi käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamallinnuksessa ensisijainen lähestymistapa on empiirinen ja kuvaileva, 
toissijaisesti aksiomaattinen ja kuvaileva (ks. 2.1). Tässä työssä empiiristä ja kuvailevaa 
lähestymistapaa sovelletaan varmistaessa määrällisen mallin toimivuutta ja 
ulostuloarvojen luotettavuutta, palautiedon tuotannossa, jossain määrin myös mallien 
laadinnassa, sekä tämän työn ulkopuolelle rajatussa käytäntöön viennissä ja 
käyttöönotossa. Aksiomaattista ja kuvailevaa lähestymistapaa sovelletaan mallin 
määrittelyssä ja laadinnassa.  

Empiirisen ja kuvailevan lähestymistavan yhdistelmässä tutkija tyypillisesti toistaa 
konseptointi – mallinnus – luotettavuuden varmistus -silmukkaa. Konseptointi 
perustuu empiiriseen havainnointiin. Empiirisessä ja normatiivisessa lähestymistavassa 
edetään luotettavuuden varmistusvaiheen lisäksi myös käytäntöönvienti; mallia siis 
käytetään todellisessa operaatiohallinnassa. Tutkimuskokonaisuuden ydinprosesseja 
ovat mallien ratkaisu varmistamalla niiden luotettavuus, sekä mallin käytäntöön vienti. 
Todellisuudessa kaikki operatiiviset prosessit poikkeavat toisistaan. Ne myös muuttuvat 
ja kehittyvät ajan saatossa. Operaatioluokkien sisällä on kuitenkin rakenteellista 
samankaltaisuutta, mikä on usein seurausta tuotantotekniikasta. Tästä syystä 
empiirisessä lähestymistavassa operaatioluokat ja niiden pohjalla olevat perusoletukset 
on määriteltävä erityisen huolellisesti. (Bertrand & Fransoo, 2002) 

Aksiomaattisen ja kuvailevan lähestymistavan yhdistelmässä tutkija laatii 
konseptimallin pääasiassa teoriaan ja kirjallisuuteen pohjautuen, ja laatii sen perusteella 
tieteellisen, määrällisen mallin. Tyypillisesti tutkija tekee tällöin joitakin analyysejä 
mallista saadakseen näkemyksen sen käytöksestä, mutta ei etene mallin luotettavuuden 
varmistus- ja ratkaisuvaiheeseen.   Aksiomaattisessa ja normatiivisessa 
lähestymistavassa edetään ratkaisuvaiheeseen, mutta luotettavuus pyritään 
varmistamaan aksiomaattisen lähtöoletusten pohjalta, ei empiirisen aineiston avulla. 
(Bertrand & Fransoo, 2002) 

Bertrand ja Fransoo vaiheistavat empiirisen ja kuvailevan prosessin seuraavasti: 

1. Operatiivisten prosessien lähtöoletusten tunnistaminen ja määrittely 
2. Prosessityyppien tunnistaminen ja määrittely 
3. Prosessien ja niihin liittyvän päätöksentekosysteemin tunnistaminen, 

tyypittäminen ja määrittely  
4. Prosessien käytöksen hypoteettinen määrittely 
5. Prosessimittariston kehittäminen 
6. Prosessien mittaaminen ja havainnointi 
7. Datan ja havaintojen tulkinta suhteessa hypoteeseihin 
8. Teoreettisten lähtöoletusten hyväksyntä tai torjunta. (Bertrand & Fransoo, 2002) 

Tämän työn ja tutkimusaiheen näkökulmasta vaiheet 1-3 vastaavat konspetointia ja sen 
nimikkeistömäärittelyä. Vaiheet 4-5 vastaavat mallinnusmetodiikan määrittelyä ja 
määrällisen mallin laadintaa.  Vaiheet 6-8 vastaavat mallin luotettavuuden varmistusta 
ja palautetiedon tuottamista. 
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vaatimuksia. (Pennanen, A. 2004, s.63) Tällöin ollaan arvotustilanteessa, jossa 
punnitaan halujen ja vaatimusten suhdetta niiden vaatimiin uhrauksiin. 

Myös tavoitehintamallien ylläpidossa voidaan soveltaa suljettua 
palautesilmukkaohjausta. Tällöin ohjattavaa systeemiä vastaa tavoitehintamalleista 
muodostuva määrällinen malli, joka selittää tilaohjelman käsittämän tilaympäristön 
hinnanmuodostusta. Koska hinnanmuodostusta ei tunneta täysin, liitetään siihen musta 
laatikko, jolla selitetään tuntematon osa hinnanmuodostuksesta. Musta laatikko 
päivitetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Laatikko viritetään siten, että mallin 
tuottamat hinnat antavat mahdollisuuden useille erilaisille vaatimusten mukaisille 
suunnitteluratkaisuille. Mallien tuottamat hinnat vastaavat siis keskimääräistä 
suunnitteluratkaisua, joka malli kuvaa eräänä mahdollisena referenssiratkaisuna. 
(Pennanen ym.  2011) 

Mustalla laatikolla tarkoitetaan kybernetiikassa komponenttia, jonka sisäänmeno- ja 
ulostulotietoa voidaan havainnoida. Mekanismia, jolla musta laatikko muuntaa 
sisäänmenotiedon ulostulotiedoksi, ei tunneta täysin. (Beer, 1966, s. 293,324) Mustan 
laatikon metodiikkaa soveltuu tapauksiin, joissa tarkasteltavan systeemin mekanismi on 
täysin tai osittain suljettu tarkastelulta (Ashby, 1957, s. 115). 

Mittaamalla säännöllisesti mallin ulostulotiedon ja empiiristen havaintojen välisiä eroja, 
voidaan malli virittää mustan laatikon avulla vastaamaan paremmin todellista 
hinnanmuodostusta, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tämä edellyttää, että malliin 
sisällytetyn mekanismin ja virhetekijän suhteelle löydetään relaatio. Myös 
käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien ylläpidossa voidaan soveltaa epätäydellistä 
ohjausta ja mustan laatikko -mallinnustekniikkaa. 
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3 Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn 
kiinnikkeet 

Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konsepti ankkuroidaan edellisen luvun 
kiinnityspisteisiin kiinnitysköysin. Luvun tavoitteena on luoda niistä yleiskäsitys. 
Palveluihin liittyvä käsitteistö on kuin sekavalla vyyhdillä oleva köysi. Siksi tavoitteena 
on myös selvittää vyyhtiä. 

3.1 Asiakasarvon luonti ja arvovirtauksen hallinta  

Liiketoimintasanakirja määrittelee asiakasarvon asiakkaan tuotteesta saamien 
etujen ja niiden vaatimien uhrausten välisenä erotuksena (Business Dictionary, 2013). 
Asiakasarvo voidaan määritellä myös suhteellisesti. Monroen, ja myöhemmin Ravaldin 
& Grönroosin mukaan asiakasarvo on asiakkaan kokemien hyötyjen ja niiden vaatimien 
uhrausten suhde (Monroe, 1991; Ravald & Grönroos, 1996).  

Asiakasarvoa luodaan tarjoamalla asiakkaalle hyötyjä palveluiden ja tuotteiden 
välityksellä. Asiakasarvo on viime kädessä kokemus, ja syntyy asiakkaan realisoidessa 
hyödyt omissa, sisäisissä prosesseissaan ja vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan 
kanssa. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä, arvoa synnyttävää vuorovaikutusta on 
konkreettisen, välittömän kanssakäymisen lisäksi välillinen kanssakäyminen mm. 
tuotteita, tietoa, kontakteja hyödyntämällä. (Grönroos, 2000, s.26-27). Toimintaa, joka 
perustuu ensisijaisesti asiakaskeskeiseen ajatteluun ja asiakasarvon luontiin, voidaan 
pitää palvelutoimintana. 

Lean-ajattelu on asiakaslähtöinen ajattelutapa, jonka mukaan toiminnan tarkoitus on 
tuottaa mahdollisimman paljon asiakasarvoa. Sen mukaan toiminnan keskiössä on 
asiakasarvon virtaus ja virtauksen hallinta. Arvovirtausta hallitaan tarkastelemalla 
tuotteiden tai materiaalien virtausta organisaation läpi asiakasarvon näkökulmasta. 
(Sandström, 2013) 

Kaikki tekeminen ja resurssikäyttö, joka ei lisää asiakasarvoa, on hukkaa. Hukka 
voidaan jakaa kolmeen pääkatergoriaan. Ne ovat arvoa lisäämätön työ,26 epätasaisuus ja 
epäsäännöllisyys 27, sekä ylikuormittuminen 28 . Lean-ajattelua sovellettaessa tulee 
muistaa, että hukan poistaminen ja kustannusten minimointi ovat eri asioita. 
(Sandström, 2013)  

Lean-ajattelu kiteytyy seuraaviin pääperiaatteisiin 

• tunnistetaan asiakasarvo 
• hallitaan arvovirtausta ja kehitetään virtauspotentiaalia 
• hyödynnetään imuohjausmekanismeja pullonkaulatoiminnoissa, sekä 
• eliminoidaan tuotantosysteemistä hukka (Womack & Jones, 1990).  

Palvelutoiminnassa kysyntä voidaan jakaa arvo- ja vikakysyntään. Arvokysyntä 
on kysyntää, jonka vuoksi organisaatio on olemassa ja joka tyydyttämällä tuotetaan 
asiakasarvoa. Vikakysyntä on hukkakysyntää, joka johtuu siitä, että arvokysynnän 
                                                 
26 jpn. ”muda” 
27 jpn. ”mura” 
28 jpn. ”muri” 
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tyydyttämisessä on epäonnistuttu. Asiakkaalle ei siis ole onnistuttu tarjoamaan sitä, mitä 
tämä tarvitsee ja haluaa. Vikakysyntä voidaan nähdä palveluorganisaatioiden 
merkittävimpänä hukkatyyppinä. (Seddon ym., 2011). 

Seddonnin ym. mukaan palveluorganisaatiota tulisi johtaa keskittymällä siihen, miltä 
toiminta näyttää asiakkaan näkökulmasta. Vikakysyntä ennaltaehkäistään kouluttamalla 
henkilöstö vastaamaan asiakastarpeisiin, ei täyttämään perinteisten tuotantomittarein 
asetettuja vaatimuksia.  Tällöin toiminnan hyvyyttä mitataan esimerkiksi mittaamalla 
kokonaisaikaa, joka kestää asiakaskysynnän ilmenemisestä tai transaktion aloittamisesta 
sen kysynnän tyydyttämiseen tai transaktion päättämiseen. Sattumanvaraiset mittarit, 
kuten standardiajat, kustannukset, tavoitteet, ja menetelmästandardit syrjäytetään. 
(Seddon ym., 2011). 

Kaiken kaikkiaan asiakasarvon luonnin ja lean-ajattelun keskeisenä ideana on 
tarkastella kaikkea organisaation tekemistä kokonaisuuksina asiakkaan näkökulmasta. 
Näin toimittaessa omaa toimintaa peilataan kokonaisvaltaisiin asiakastarpeisiin 
yksittäisten toiminnan osien, palvelutapahtumien tai tavaratuotteiden sijaan.  Kun 
asiakkaan tarpeet ja tälle arvoa tuottavat elementit on tunnistettu, viritetään 
tuotantosysteemi sellaiseksi, että se tukee ainoastaan asiakkaan näkökulmasta 
merkityksellisiä asioita.  

Asiakkaan näkökulmaan voidaan asettautua selvittämällä tämän prosessit ja toiminnot. 
Kun ne on tunnistettu, on helpompaa tunnistaa myös kokonaisvaltaiset palvelutarpeet, 
jotka niissä ilmenevät. Sen jälkeen tulee miettiä, mitkä ovat ne elementit, joilla tarpeet 
tyydytetään siten, että asiakkaan saama arvo kasvaa. Asiakasarvo kasvaa, kun hyödyt 
ylittävät uhraukset. 

Kuvatunlaisesta toimintamallin tuloksesta esitettiin sovellutus kohdassa 2.2, jossa 
kuvattiin talonrakentamisen ja kiinteistönpidon tavoitehintamenettelyn konseptia. 
Konseptissa on määritelty erityisen selvästi prosessit, joita menettely ja mallinnus 
tukevat. Talonrakentamisen ja kiinteistönpidon tavoitehintamenettelyllä ja -
mallinnuksella siis tuotetaan asiakasarvoa toiminnallisen tilasuunnittelun prosessiin, 
hankeprosessiin, ja niiden käsittämiin aliprosesseihin.  

3.2 Toiminnallisen tilasuunnittelun teoria 

Strategisen, toimintolähtöisen tilasuunnittelun teoriassa yhdistyy johtamis-, arvo- 
ja tuotantoteoriat. Teoria muodostuu konseptista, periaatteista ja menetelmistä. 
Konseptilla tilainvestoinnit ja tilaresursseihin kytkeytyvät arvostukset asetetaan muiden 
tuotannontekijöiden kanssa samalle viivalle. Konsepti rakentuu periaatteen varaan, 
jonka mukaan kaikki ajallisesti tai määrällisesti käyttämätön tila ja niistä aiheutuvat 
tilaresurssikustannukset, jotka eivät lisää arvoa päätoiminnalle, ovat hukkaa. Tämä 
hukka tulisi poistaa. (Pennanen, 2004, s.59) 

Hukan poistaminen tapahtuu mm. yhdistämällä toimintoja samaan tilaympäristöön, 
suunnittelemalla tilat useille toiminnoille, sekä toteuttamalla eri yksiköiden 
samantyyppiset toiminnot samassa tilaympäristössä. (Pennanen, 2004, s.59-60). 
Toteutetuissa prosesseissa on ilmennyt, että hukanpoisto periaatteita noudattaen 
edellyttää usein toimintojen uudelleensijoittelua, -järjestelyjä ja sellaisten 
käyttötottumusten muutoksia, jotka sotivat teorian periaatteita vastaan. 
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Menetelmänä konseptissa on vuorovaikutteinen, strateginen, toiminnallisen 
tilasuunnittelun prosessi. Se voidaan myös nähdä tietomalliavusteisena operaatioiden 
hallintaprosessina. Sillä voidaan tukea mm.  

• organisaation tai organisaatioverkoston suunnittelua (esim. 
palveluverkkosuunnittelua) 

• organisaatioiden suunnanmuutosta tai muuta toimintojen uudelleenorganisointia 
(esim. toimintakapasiteetin sopeutus muuttuvaan kysyntään ja 
toimintaympäristöön) 

• jatkuvaa toiminnan arviointia ja kehitystä (esim. toimintojen ja niiden 
resurssikäytön mittaaminen, arviointi ja kehittäminen) 

• organisaation tai sen toimintojoukon tilanhankintaa tai luovutusta (esim. tilojen 
ostaminen tai vuokraaminen). 

Prosessia joko edeltää tai siihen yhdistyy lukuisat päätoiminta-alueeseen sekä visioon, 
missioon, tavoitteisiin ja toimintaprosesseihin liittyvät päätökset ja valinnat. Prosessi 
kytkeytyykin usein strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon, jolla pyritään 
sopeuttamaan organisaatio muuttuneeseen tai muuttuvaan toimintaympäristöönsä niin, 
että sen palvelukyky tai olemassaolon edellytykset paranevat tai säilyvät. Usein 
huolenaiheena ovat alati kohoavat tilamenot eli tilaresurssikustannukset ja 
toiminnallisen tilasuunnittelun prosessilla pyritään vähentämään niitä tehostamalla 
tilaresurssikäyttöä ja allokoimalla se uudestaan toiminnoille. 

Prosessin ytimessä on organisaatiotasot yhdistävä ja tilasuunnittelun prosessiin 
sitouttava, vuorovaikutteinen dialogi. Sitoutus ja organisaatiotasojen yhdistäminen 
aloitetaan toimintoanalyysillä, jolla tuotetaan lähtötiedot organisaation 
tilaresurssikäytön määrälliselle mallinnukselle. Mallinnus perustuu teorian käsittämään 
toimintopohjaiseen tilaresurssikäytön mitoitusmenettelyyn. Toimintoanalyysin jälkeen 
sillä kuvataan organisaatiolle, millaisen tilaresurssitarpeen näiden tahtotila ja toiminnot 
aiheuttavat. Kuvauksen jälkeen mietitään, miten tilaresurssikäyttöä on mahdollista 
kehittää, siten, että ilmenevä hukka vähenee.  (Pennanen, 2004) 

Edellä kuvattua prosessia ja dialogia tuetaan toimintopohjaisella tilaresurssimitoitus -
menetelmällä (tarkemmin 4.4), sekä talonrakentamisen ja kiinteistönpidon 
tavoitehintamenettelyllä (ks. 2.4) tuottamalla palautetietoa halujen ja vaatimusten 
aiheuttamista uhrauksista. Se ohjaa päätöksentekoa hukkaa poistavaan suuntaan.  

Myös Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyllä päätöksentekoa voidaan tukea 
vastaavalla tavalla. Sillä voitaisiin myös täydentää päätöksentekotietoa, jota 
toiminnallisessa tilasuunnittelussa nykyisin käytetään. Nykyisin käytetään tietoja 
toiminnan määrästä ja laadusta, tilojen määrästä ja laadusta, sekä tilakustannuksista. 

3.3 Organisaatioiden tarkoitus, toiminta, rakenne ja asiakas – 
palveluntarjoaja -rajapinta 

Organisaatioiden toiminnassa strategialla määritellään asiakkaat joita halutaan 
palvella, ja päätetään, miten näitä palvellaan. Nämä strategiset valinnat tehdään niiden 
tavoitteiden puitteissa, jotka organisaation toiminnalle on asetettu. Kun tavoitteet on 
asetettu ja valinnat tehty, suunnitellaan operaatiokokonaisuus, jolla organisaatio pyrkii 
saavuttamaan asetetut tavoitteet. (Atkinson ym. 2001) Operaatiokokonaisuus 
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standardoituun tapaan toteuttaa palvelu. Tällöin eri ajankohtina toteutetut palvelut ovat 
jossain määrin homogeenisia. Kun puhutaan palveluoperaatiosta, korostetaan 
palveluiden prosessiluonnetta. 

Palveluilla ja aineellisilla tuotteilla on myös yhteisiä piirteitä. Niitä ovat 

• ostettavuus ja myytävyys, jolloin kaupankäynnin osapuoliksi tarvitaan vähintään 
yksi palveluntarjoaja ja asiakas 

• veloitettavuus  – asiakas maksaa palveluntarjoajalle maksun siitä, että saa 
palvelun tai aineellisen tuotteen määrätyksi ajaksi käyttöönsä 

• toiminnallisuus – asiakkaalla on aina jokin syy tai motivaatiotekijä, jonka 
seurauksena tämä hankkii palvelun tai aineellisen tuotteen. (Parry, 2011) 

Palveluiden ja aineellisten tuotteiden erittely on osoittautunut erittäin haastavaksi. Ero ei 
ole aina kovin selkeä. 2000 – luvulla onkin kyseenalaistettu erottelun tarpeellisuus. 
Viime vuosikymmenen alkupuolella esitettiin ajatus, että erottelun sijaan olisi 
järkevämpää puhua kompleksisesta tuote- ja palvelutarjonnan yhdistelmästä (Axelsson 
& Wynstra, 2002). Vuosikymmenen keskivaiheilla esitettiin havainto trendistä, jossa 
tuotteiden ja palveluiden integroinnilla asiakkaille pyrittiin tarjoamaan 
kokonaisratkaisuja (Araujo & Spring, 2006). Kaiken kaikkiaan akateeminen keskustelu 
tuotteiden ja palveluiden välisistä eroista on siirtynyt pääasiassa ratkaisutarjonnan 
kombinaatioihin ja niiden avulla tapahtuvaan asiakasarvon luontiin (Turunen, 2013). 

Vargo ja Lusch ovat vieneet palveluajattelun pisimmälle esittämällä ajatuksen, että itse 
asiassa kaikki on palvelua. Näiden kehittämän palvelukeskeinen logiikka33 on katsanto- 
ja ajattelutapa, jonka mukaan kaikki talouden toimijat ovat palveluorganisaatioita. 
Nämä käyvät kauppaa palvelusta arvoverkossa, jossa nämä luovat toinen toisilleen 
arvoa keskinäisessä dialogissa. Aineelliset tuotteet nähdään ajattelutavassa ainoastaan 
asiakasarvon luonnin ja palveluprosessin jakelukanavina.  Logiikassa erotetaan jyrkästi 
palvelu34 ja palvelut35 . Palvelulla tarkoitetaan prosessia, jolla organisaatiot pyrkivät 
tuottamaan asiakasarvoa ja positiivisia kokemuksia kaikille osapuolille tarjoamalla 
erilaisia resursseja näiden käyttöön. Palvelukeskeisessä logiikassa ei hyväksytä käsitettä 
”palvelut” toimintojen tuotoksina, aineettomina, aineellisille tuotteille rinnasteisina 
kaupankäynnin kohteina. (Vargo ym. 2010) 

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää hieman huomiota myös palvelun laatuun, sen 
muodostumiseen ja mittaamiseen. Palveluiden laadun keskeisiä tekijöitä ovat  

• konkreettisesti havaittavat tekijät, koettavuus – fyysiset puitteet ja varusteet, 
henkilöstö jne. 

• luotettavuus  – kyky toteuttaa palvelutoiminta luotettavasti ja tarkasti 
• vakuuttavuus36 – kyky herättää luottamusta  
• reagointikyky – halukkuus auttaa ja reagoida asiakkaan tarpeisiin ja pyyntöihin 
• myötäeläminen37 – laajuus, jossa yksilöllistä huolenpitoa tarjotaan. 

                                                 
33 eng. S-D Logic, Service Dominant Logic 
34 engl. service 
35 engl. services 
36 engl. assurance 
37 engl. empathy 
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Kun palveluiden laatua mitataan, toimii mittareina em. odotetun ja koetun palvelun 
välinen ero em. tekijöiden osalta. (Parry, G. 2011) Tässä työssä em. tekijöiden ja 
resurssikäytön yhdistelmästä käytetään yhteisnimitystä palvelukyky38. Aineellisten 
tuotteiden ollessa kyseessä, ei viimeinen tai kaksi viimeistä laatutekijää kuulu käsitteen 
alaisuuteen.  Tällöin asiakkaan näkökulmasta kaupankäynnit kohteet resursseja, joita 
tämän prosessit ja niitä toteuttavat toiminnot vaativat. Palveluntarjoajan näkökulmasta 
kyseessä ovat toiminnan tuotokset. 

Kun kaupankäyntiä ja palveluita tarkastellaan asiakasrajapinnassa puhtaasti asiakkaan 
saaman arvon näkökulmasta, lienee palvelukeskeinen logiikka hyvä ajattelutapa. 
Ulkoistamisen tematiikan yhteydessä Brown & Wilson muistuttavat, että organisaation 
toiminnan määrittely tulisi toteuttaa kahdesta näkökulmasta, jotka ovat (1) asiakasarvon 
tuotanto sekä (2) oman toiminnan tuottavuus (Brown & Wilson, 2005, s.20). Kun 
asiakasrajapinnasta siirrytään käytännön toimintaprosesseihin ja mukaan otetaan 
Brownin ja Wilsonin 2. näkökulma (joka esimerkiksi lean-ajattelun kautta jo 
linkittyykin 1. näkökulmaan), tarvitaan edelleen perinteisiä tuotantolähtöisempiäkin 
ajattelutapoja. Tällöin aineellisten ja aineettomien tuotteiden keskeiset, perinteiset 
eroavaisuudet on edelleen otettava huomioon. Vaikka asiakas ostaisikin 
liikkumispalveluita, tarvitaan edelleen tehtaita, mikäli tuotantoratkaisuna on auto 
taksikyydin sijaan. Jos taas asiakas ostaa henkilökohtaista, luotettavaa ja myötäelävää 
huolenpitoa, tulee tämän luokse järjestää oikeanlainen henkilö oikeaan aikaan, mikäli 
toteutus ratkaistaan inhimillisen ihmisen eikä robotin avulla. Tuotantonäkökulmasta on 
järkevää sopia asiakkaan kanssa, milloin henkilön tulee olla fyysisesti läsnä tai 
saatavilla. Asiakasta palvelevat aineettomat ja aineelliset tuotteet siis pitää edelleen 
suunnitella ja tuottaa, ja niiden tarjonta tulee edelleen järjestää joidenkin organisoitujen 
toimintojen avulla. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kohtuullisen hyvänä määritelmänä 
palvelulle voidaan pitää seuraavaa, Grönroosin määritelmää. Se lähtee asiakkaan 
näkökulmasta, mutta ottaa huomioon myös käytännön tarjonta- ja tuotantonäkökulman:  

”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 
prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuna asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan 
yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien 
tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä 
vuorovaikutuksessa.”(Grönroos,2001, s.79) 

Grönroosin määritelmän mukaan palvelut ovat siis prosessikokonaisuuksia, joilla on 
asiakas ja joilla ratkaistaan ongelmia. Tässä työssä palvelut ymmärretään edellä olevan 
määritelmän mukaisesti ja ne kytketään organisatorisiin käsitteisiin. Palveluiden 
käsittämistä, määritelmässä esiintyvästä ”toiminto” -käsitteestä käytetään tässä työssä 
nimitystä palveluratkaisu. Näin erotetaan organisaation pysyvämmät toiminnot 
asiakaskohtaisista toiminnoista. Sille rinnasteinen käsite aineellisten tuotteiden saralla 
on tuoteratkaisu. Niille yhteisenä yläkäsitteenä voi olla palvelut tai tuotteet. 

Palveluratkaisut ovat siis ainakin jossain määrin aineettomia tuotteita ja ovat 
hierarkkisesti rinnastettavissa aineellisiin hyödykkeisiin. Ne molemmat ovat 
palveluntarjoajan ydinprosessien tuotoksia, joita asiakkaille tarjotaan ja joista 

                                                 
38 engl. competence. Kyky tehdä jotakin menestyksekkäästi tai tehokkaasti. (Oxford Dictionaries, 2013. 
[Saatavilla http://oxforddictionaries.com/definition/english/competence?q=competence. Luettu 7.5.2013). 
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3.4 Toimipaikkapalveluiden ja käyttäjäpalveluiden väliset 
suhteet käsitteistöissä 

Kuusiosaisessa EN -standardisarjassa toimipaikkahallinta määritellään 
organisaation sisäiseksi prosessi-integraatioksi, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää 
palveluita, jotka tukevat ja tehostavat päätoimintoja42. Integraatio tapahtuu strategisella, 
taktisella ja operatiivisella tasolla. Toimipaikkapalvelut määritellään organisaation 
päätoimintoja tukeviksi tarjoomiksi43, jotka voi tarjota organisaation sisäinen tai 
ulkopuolinen palveluntarjoaja. Päätoiminnot määritellään toiminnoiksi, joista 
muodostuu sellainen organisaation arvoketjulle välttämättömän osaaminen, joka ei ole 
erillistettävissä siitä. (EN 15221-1, 2006) 

Standardisarjassa lähestymiskulmana on asiakasorganisaatio ja sen toiminta. Siinä 
toimipaikkapalvelut jaotellaan ihmisiin ja organisaatioon, sekä tiloihin ja tekniseen 
infrastruktuurin liittyviksi palveluiksi. Standardisarjan palveluluokittelu perustuu 
asiakaskysynnän yleismäärittelyyn edellä esitetyn kaksijaon pohjalta. 
Toimipaikkapalveluiden ulkopuolelle standardissa rajataan muut tukipalvelut. Niitä ovat 
mm. markkinointi, kirjanpito ja henkilöstöhallinto. Ulosrajauksen perusteluna esitetään, 
että ko. palveluiden kysyntä ja organisaatio- ja tapauskohtaista. Ne eivät siis sisälly 
toimipaikkajohtamisen viitekehykseen. (EN 15221-1, 2006) Wohlfart ym. jaottelevat 
toimipaikkapalvelut rakennukseen liittyviksi palveluiksi ja rakennusten käyttäjiin 
liittyviksi palveluiksi (Wohlfart ym. 2010).  

Standardisarjan 4. osassa esitetään yksityiskohtaisen facility products –nimikkeistön 
avulla toimipaikkapalveluiden sisältö. Pääluokkia ovat tilat, ulkoalueet, siivous, 
työympäristö, erityiset päätoimintojen tuotteet, terveys-, turva- ja vartiointi, huolenpito, 
logistiikka, liiketoimintatuki, organisaatiokohtaiset tuotteet sekä kokonaisuuden 
integrointi päätoimintoihin strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. (EN 15221-
4, 2011) 

Kansallisessa kiinteistöliiketoiminnan sanastossa lähestymiskulma on kiinteistön 
elinkaari ja siihen liittyvä liiketoiminta. Kiinteistöliiketoiminta määritellään kiinteistön 
omistamiseen, hyödyntämiseen tai asiakaspalvelujen tuottamiseen liittyvät toiminnot, 
joilla on liiketaloudelliset tavoitteet. Sen tavoitteena on luoda lisäarvoa tuottavia 
palveluja kiinteistön käyttäjille ja niiden kautta lisätuottoja kiinteistön omistajille ja 
kiinteistösijoittajille sen elinkaaren aikana. Sanastossa kiinteistönpito määritellään 
kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaamiseksi. Määrittelyn mukaan se voi sisältää 
samat toiminnot kuin kiinteistöliiketoiminta, mutta sitä ei välttämättä harjoiteta 
liiketaloudellisin periaattein. (Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2012) 

Kiinteistöliiketoiminnan sanaston määrittelykokonaisuuksien osien 2-6 ja 9 määrittelyt 
vastaavat sisällöllisesti likimain EN-standardisarjan facility services -käsitesisältöä, joka 
tässä työssä siis käännettiin toimipaikkapalveluiksi.  Mainitut määrittelykokonaisuudet 
ovat (2) Kiinteistöjohtaminen, (3) Kiinteistökauppa, (4) Kiinteistöhallinto, (5) 
Vuokraus, (6) Korjausrakentaminen, sekä (9) Kiinteistöpalvelut (facility services). 
(Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2012) Suomalaisessa sanastossa siis käsite ”facility 
services” ymmärretään huomattavasti eurooppalaista standardia suppeammin.  

                                                 
42 engl. primary activities 
43 engl. provision 
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Sanastossa kiinteistöpalvelut jaotellaan edelleen kahteen luokkaan, jotka ovat 
kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut, sekä toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Hoito- ja 
ylläpitopalvelut määritellään palveluiksi, joiden tarkoitus on säilyttää kiinteistön kunto, 
arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla. Toimitila- ja käyttäjäpalveluiksi 
määritellään palvelut, joiden tarkoituksena on luoda tilojen käyttäjille edellytykset 
harjoittaa toimintaansa kiinteistöissä. Toimitilapalvelu – käyttäjäpalvelu -jako 
määritellään siten, että toimitilapalvelut kohdistuvat tilojen ominaisuuksiin ja 
käyttäjäpalvelut suunnataan kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille. 
(Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2012)  

Kiinteistönpitonimikkeistö 2009:llä määritellään kiinteistönpidon sisältö kuudella 
pääjoukolla. Ne ovat (1) operatiivinen kiinteistöjohtaminen, (2) käyttäjäpalvelut, (3) 
rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja huolto, (4) ulkoalueiden hoito ja 
kunnossapito, (5) siivous, sekä (6) jätehuolto.  Vaikka siivous on määritelty erilliseksi 
nimikejoukokseen, sisältyy se myös käyttäjäpalveluihin sisällytettyihin 
puhtauspalveluihin. (Kiinteistönpitonimikkeistö 2009) 

Teoksessa Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto on määritelty 
toimipaikkahallinnan kenttään kuuluvia käsitteitä. Teoksen mukaan kiinteistönpitoa 
ovat toimenpiteet, oikeussuhteet ja taloudelliset seikat, jotka mahdollistavat kiinteistön 
jatkuvan ja tarkoituksenmukaisen käytön. Tilapalvelut ovat puolestaan tehtäviä, jotka on 
organisaatioratkaisusta riippuen katsottu oikeaksi kytkeä toimitiloihin. Tehtäviä voivat 
olla esimerkiksi siivous ja postinkuljetus. Kiinteistötyö on työ, jonka tarkoituksena on 
kiinteistön kunnon ja käytettävyyden ylläpitäminen ja käyttäjien palveleminen. 
Käyttäjäpalvelu on kiinteistön toimintaan ja kuntoon vaikuttamaton kiinteistötyö, jonka 
tarkoituksena on tilojen käyttäjille tarjottava palvelu. Esimerkkinä mainitaan mm. 
käyttäjien irtaimiston siirtely ja korjaaminen (Murtomaa, 1996, s. 26-27). 

Käsitteistömäärittelyissä voidaan havaita kaksi eri lähestymistapaa. Ne ovat 

• organisaatio- ja asiakaslähtöinen, palvelukeskeisempi ja holistisempi 
lähestymistapa  

• rakennus- ja tuotelähtöinen, tuotantolähtöisempi ja osittavampi lähestymistapa. 

Kaiken kaikkiaan EN -standardisarja perustuu melko palvelukeskeiseen ajatteluun 
kysyntä- ja organisaatiolähtöisine palvelumäärittelyineen. Siinä painottuukin 
voimakkaasti ensin mainittu lähestymistapa, mutta myös jälkimmäisestä 
lähestymistavasta on havaittavissa viitteitä. Muiden käsiteltyjen määrittelylähtökohtana 
ovat standardisarjaa selkeämmin aineelliset tuotteet, rakennukset. Niinpä voidaankin 
todeta, että niissä painottuu voimakkaammin jälkimmäinen lähestymistapa. Toki 
niissäkin asiakasarvon tuotanto ja asiakkaan palveleminen on otettu huomioon. 
Lähestymistavat asiakasarvon näkökulmasta on esitetty kuvassa 12. Kuvasta ilmenee 
myös lähestymistapojen välinen ero. 

Kaikissa määrittelyissä päivittäiset, operatiivisen tason palvelut ja tehtävät, sekä 
hallinnolliset ja hallinnalliset palvelut käsitellään erikseen.  EN-standardisarjassa käsite 
toimipaikkapalvelut kuitenkin kattaa toimipaikkahallinnan kokonaistarjooman 
strategiselta tasolta operatiiviselle tasolle saakka, kun taas muissa määrittelyissä 
palvelu-käsitettä käytetään ainoastaan operatiivisella tasolla. 
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Kokonaistarveperusteisessa näkökulmassa toimittaessa voitaisiin esimerkiksi asuntojen 
sijaan käydä kauppaa asumisen ja vapaa-ajan prosessien asumispalveluista, tai 
toimistotilojen sijaan tietotyöprosessien tietotyöpalveluista. Nämä 
tarjoomakokonaisuudet voisivat pitää sisällään esimerkiksi tuote- ja palveluratkaisut 
asuintiloista autoihin, polkupyöriin, liikuntavälineisiin, kotiruokatoimituksiin, 
kotisiivoukseen ja matkatoimiston tarjoamiin palveluratkaisuihin, tai toimistotiloista ja 
niiden ylläpidosta tietotyölaitteisiin, perustietojärjestelmiin, it-tukeen, kopiointiin, 
henkilöstöruokailuun ja työterveyshuoltoon. 
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4 Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn 
asiakaslähtöiset mallinrakennusmenetelmät  

Kun käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konseptin runko on ankkuroitu 
kiinnityspisteisiinsä, tulee rakentaa sen mallisisältö.  Luvun tavoitteena on luoda 
yleiskäsitys teoreettisesta menetelmätaustasta, joita tarvitaan käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamenettelyn käsittämän laadullisen konseptimallin ja määrällisen, 
analyyttisen mallin rakentamisessa. 

4.1 Aksiomaattinen ja kestävä suunnittelu45  

Aksiomaattisen suunnittelun teoria vastaa kysymykseen millainen on hyvä 
suunnitelma ja miten sellainen voidaan laatia.  Teoriassa esitetään konsepti, joka kuvaa 
suunnittelumaailmaa, systemaattisesti etenevä suunnitteluprosessi, sekä metodiset 
välineet sen toteuttamiseksi. Noudattamalla prosessia ja käyttämällä välineitä voidaan 
teorian mukaan laatia hyviä suunnitelmia, joiden lähtökohtana ovat asiakastarpeet ja 
näiden asettamat toiminnalliset vaatimukset.  Teorian periaatteiden mukaan suunniteltu 
systeemi on stabiili ja sen toiminta on hallittavissa ja kontrolloitavissa (Suh, 1998, s. 
201).  

Teoria on luonteeltaan yleinen, eli se on riippumaton suunnittelualasta ja -kohteesta. 
Sitä voidaan soveltaa erilaisimpiin systeemeihin, kuten koneisiin, tietojärjestelmiin, ja 
organisaatioihin (Suh, 1998, s. 189). Teorian ydintä ovat kaksi perusaksioomaa ja neljä 
suunnittelualuetta. Aksioomat on puettu sekä kirjalliseen, että eksaktiin muotoon 
matemaattisen esityksen avulla. Myös suunnittelualueet on puettu kirjalliseen muotoon 
ja niiden väliset yhteydet voidaan esittää matemaattisesti matriisimuodossa.  

Suh:n mukaan suunnittelu on erilaisten halujen ja vaatimusten, sekä niitä tyydyttävien 
ratkaisujen välistä vuorovaikutusta.  Aksiomaattisen suunnittelun teoriassa suunnittelu 
on jaettu neljään osa-alueeseen. Ne ovat 

• Asiakashyötyjen ja –tarpeiden alue (Customer domain) 

• Toiminnallisen suunnittelun alue (Functional domain) 

• Tuotesuunnittelun alue (Physical domain) 

• Prosessisuunnittelun alue (Process domain) 

Asiakashyötyjen ja toiminnallisen suunnittelun alueilla määritellään se, mitä halutaan 
saavuttaa. Tämä tapahtuu määrittelemällä asiakastarpeet ja niiden perusteella 
suunnittelukohteen toiminnallisuus. Asiakastarpeiden muuttaminen toiminnallisuudeksi 
vaatii oikeiden kysymysten oikea-aikaista esittämistä asiakkaalle. Usein riittää, että 
asiakastarpeet määritellään ainoastaan ylätasolla.  Tuotesuunnittelun ja 
prosessisuunnittelun alueella määritetään keinot ja ratkaisut, joilla asiakkaan halut, 
tarpeet ja vaatimukset tyydytetään. (Suh, 1998, s. 204) 

                                                 
45 engl. axiomatic design and robust design 
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Toisen perusaksiooman vaatimukseen tietosisällön minimoinnista päästään yhdistämällä 
suunnitteluparametreja tuotesuunnittelun alueella, sekä robustisuudella. Esimerkki 
suunnittelumuuttujien yhdistämisestä on alumiininen juomatölkki. Sille voidaan 
määrittää 12 toiminnallista vaatimusta ja 12 suunnittelumuuttujaa, mutta siinä on vain 
kolme fyysistä osaa. 12 suunnittelumuuttujaa on onnistuttu integroimaan niihin. (Suh, 
2001, s. 45-51) 

Robustisuus perustuu ajatukseen, että on helpompaa suunnitella tuote, joka mukautuu 
ympäristön muutoksiin kuin hallita ympäristöä. Robusti systeemi on siis kestävä; se 
sietää häiriöitä, kykenee mukautumaan ympäristön muutoksiin ja toimii monenlaisissa 
olosuhteissa. Se ei siis ole herkkä systeemin sisäänmenotietojen muutoksille. 
(Stevenson, 2005, s.131)  

Aksiomaattisessa suunnittelussa robustisuus tarkoittaa suunnitelmaa, joka kykenee 
täyttämään toiminnalliset vaatimukset suurellakin suunnittelu- ja tuotantomuuttujien 
vaihteluvälillä. (Suh, 2001, s. 45-51) Systeemin sisäänmenotietoja ovat siis 
suunnittelumuuttuja ja tuotantomuuttujat, ja ulostulotietoja toiminnalliset vaatimukset.  

Robustisuutta voidaan edistää seuraavilla keinoilla: 

• määritetään suunnittelumuuttuja ja prosessimuuttujat siten, että suuri muutos 
niissä saa aikaan vain pienen muutoksen toiminnallisuudessa  

• jos useampi kuin yksi suunnittelumuuttuja vaikuttaa toiminnallisuuteen (mm. 
ylilaaja suunnitelma), valitaan avainmuuttuja, jonka sallitaan vaikuttaa siihen ja 
eliminoidaan muiden vaikutus siihen vakioimalla ne 

• määritellään toiminnallisen vaatimusten, suunnittelumuuttuja ja 
prosessimuuttujien väliset yhteydet siten, että ne ovat stabiileja eikä niissä 
esiinny vaihtelua 

• kompensoidaan muiden muuttujien vaikutusta toisilla muuttujilla 
• laajennetaan suunnittelualueen kokoa. (Suh, 2001, s. 45-51) 

Aksiomaattisen suunnittelun teoriassa luetellaan viisi yleisintä suunnitteluvirhettä. 
Ensimmäinen niistä on suunnitelman vyyhdittäminen52 tehottomalla 
suunnittelumuuttujien määrällä. Tällöin suunnittelija tyypillisesti yrittää saada 
suunnitelman toimimaan raa’alla voimankäytöllä, vaikka ongelmana on liian suuri 
määrä huonosti valittuja suunnittelumuuttujia. Toinen perusvirhe on olla tunnistamatta 
vyyhtistä suunnitelmaa. Tällöin on erittäin vaikeaa saada suunnitelmaa toimimaan, 
koska muutos yhdessä muuttujassa vaikuttaa lukuisiin muihinkin muuttujiin. (Suh, 
2001, s. 56) 

Ylilaajuus on kolmas perusvirhe. Tällöin suunnittelumuuttujia on enemmän kuin 
toiminnallisia vaatimuksia. Vakioimalla ylimääräiset muuttujat, päästään ideaaliseen 
suunnitelmaan. Neljäs virhe on olla laatimatta robustia suunnitelmaa. Viides virhe on 
keskittyä seurauksiin (suunnittelumuuttujat ja prosessimuuttujat) syiden sijaan 
(toiminnalliset vaatimukset). (Suh, 2001, s. 56) 

Aksiomaattisen suunnittelun teoriaa voidaan hyödyntää sekä mallilla tuettavien 
asiakasprosessien määrittelyssä, nimikkeistömäärittelyssä, että määrällisen 
hinnanmuodostusmallin laadinnassa. Suunnitteluprosessilla voidaan kuvata asiakkaan ja 

                                                 
52 eng. coupling 
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palveluntarjoajan välistä asiakaslähtöistä kaupankäyntiä, sekä kysyntä – tarjonta -
mekanismia.  

Aksiomaattisen suunnittelu avulla sekä nimikkeistöstä, että määrällisestä mallista 
voidaan tehdä robusteja, jolloin ne kykenevät mukautumaan empiiriseen todellisuuteen, 
jota niillä on tarkoitus kuvata.  Tällöin nimikkeistömäärittelyssä mallin 
sisäänmenomuuttujina toimivat käytännössä esiintyvät palveluratkaisut ja määrällisessä 
mallissa palveluratkaisujen suunnittelu- ja prosessimuuttujat. Vaikka ne muuttuisivat, ei 
toiminnallisen suunnittelualueen muuttujia tarvitse muuttaa. Mitä robustimpia 
nimikkeistö ja määrällinen malli ovat, sitä laajempi on niiden sovellusalue, sitä pidempi 
on niiden käyttöikä ja sitä vähäisempi on niiden käsittämä tietosisältö.  

Käyttämällä nimikkeistömäärittelyn lähtökohtana yleisiä, organisaatio- ja 
toimialariippumattomia asiakastarpeita ja niistä johdettuja yleisiä nimikkeitä voidaan 
yhdellä nimikkeistöllä peittää kaikki toimialat ja tässäkin mielessä nimikkeistöstä tulee 
robusti. Tällöin myös tietosisältö minimoituu. 

Peilaamalla aksiomaattista suunnitteluteoriaa arvonluontiin ja toiminnallisen 
tilasuunnittelun teoriaan, havaitaan siinä täydennystarve. Asiakasaluetta nimittäin 
edeltää asiakastoiminnan ja -prosessien alue. Tätä havaintoa voidaan hyödyntää myös 
konseptin käsittämien, mallinnuksella tuettavien asiakasprosessien määrittelyssä.  

4.2 Toimintolähtöinen resurssimitoitus 

Toiminnallisen tilasuunnittelun mitoitusmenetelmän avulla voidaan mallintaa ja 
mitoittaa organisaation toimintojen vaatima tilaresurssien tarve toimintojen volyymiin, 
ajalliseen kestoon sekä toimintojen toteuttamiseksi tarvittaviin suoritteisiin perustuen. 
Mitoituksessa organisaatio kuvataan ydin- ja tukitoimintoina, sekä niiden 
alitoimintoina. (Pennanen, 2004, s.81-94) 

Toiminnan volyymia mitataan ja kuvataan ajureilla. Ajurit luovat yhteyden toimintojen 
ja laskentakohteiden välille. Ajurin osoittama suure mittaa toimintojen volyymiä 
toimintojen ulostulosuureen avulla. Hallinnollisessa toiminnassa suure voi olla henkilö, 
oppilaitoksessa opiskelija ja teollisessa tuotantolaitoksessa tuotetut tavarat. Ajallista 
kestoa kuvataan kuormilla, joiden yksikkö on tunti. Suoritteita kuvataan tekemisellä ja 
niitä ovat esimerkiksi ruoan valmistus, dokumenttivarastointi, istuminen jne. (Pennanen, 
2004, s.81-94) 

Tilojen lukumäärä määräytyy toimintojen niille aiheuttaman ajallisen kuormituksen 
perusteella. Tiloja voidaan käyttää tietty tuntimäärä eli niillä on ajallista kapasiteettia. 
Kun kapasiteetin tavoitteellinen käyttöaste ylittyy, tarvitaan lisää tiloja. Yksittäisten 
tilojen pinta-ala määräytyy puolestaan suoritteiden vaatimien tilavarausten summana. 
(Pennanen, 2004, s.81-94) 

Jokaisella toiminnolle ja alitoiminnolle määritellään ajuri ja ajalliset kuormat, joiden 
pohjalta tilantarve mitoitetaan. Kullekin toiminnolle ja alitoiminnolle määritellään myös 
suoritteet, joiden vaatimien tilavarausten summana yksittäisen tilan pinta-ala 
mitoitetaan. (Pennanen, 2004, s.81-94) 

Toimintolaskennan avulla voidaan tunnistaa vaihtelu resurssien käytössä ja 
kustannuksissa tuotteiden ja toimintojen määrän vaihtelun perusteella (Pennanen, 2004, 
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s.55). Toimintopohjaisen kustannuslaskennan menetelmää voidaan siis soveltaa 
käännetyssä järjestyksessä. Tällöin kustannusten kohdistaminen ja jakaminen muuttuu 
resurssien ja niiden kustannusten mitoittamiseksi. Ajatus näkyy toiminnallisessa 
tilaresurssien mitoitusmenetelmässä, jossa käsiteltävä resurssijoukko on rajattu 
tilaresursseihin. 

Erä käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn peruslähtökohta on, että tilojen 
käyttö on kuvaus toiminnasta (ks. 1.2). Niin ollen voidaan ajatella, että tilojen 
laadullinen, laajuudellinen ja ajallinen käyttö kuormittavat käyttäjäpalveluresursseja, ja 
toimivat siksi myös niiden, sekä niiden käsittämän palveluntarjoajan resurssikäytön 
mitoittavina tekijöinä.  

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksessa palveluratkaisut vastaavat 
toiminnallisessa tilasuunnittelussa mitoitettavia tiloja. Palveluratkaisujen 
palveluntarjoajalle aiheuttama resurssikäyttö vastaa suoritteita, joista tilat muodostuvat. 
Tällöin palveluratkaisuja voidaan mitoittaa soveltamalla toimintolaskentaa ja 
toimintolähtöistä tilaresurssien mitoitusmenetelmää. 

Palveluratkaisujen resurssikäytölle voidaan määrittää kustannusperusteinen hinta. 
Tällöin tilojen laadullinen, laajuudellinen ja ajallinen käyttö ovat myös 
käyttäjäpalveluiden hintoja mitoittavia tekijöitä. 

4.3 Resurssikäytön kustannuslaskenta ja kalkyylihinnoittelu 

Johdon laskentatoimi eli operatiivinen laskentatoimi on osa yrityksen 
laskentatoimea. Se on johdon päätöksentekoa avustavaa laskentaa, jonka tarkoitus on 
tukea talousjohtamista.  Sen tieto ei ole normisidonnaista vaan yrityskohtaista, 
laskennan kohde on yritys tai sen osa, hintatiedot perustuvat hankintoihin tai 
laskennallisiin hintoihin ja laskenta voi suuntautua sekä menneeseen että tulevaan 
ajanhetkeen. (Neilimo & Uusi-Rauva,  1999, s. 10-36) 

Johdon laskentatoimen tärkeimpiä alueita ovat suunnittelua avustavat 
vaihtoehtolaskelmat, tavoitelaskelmat ja tarkkailulaskelmat. Vaihtoehtolaskelmilla 
avustetaan valinnoissa, tavoitelaskelmien avulla asetetaan tavoitteita ja budjetteja ja 
tarkkailulaskelmien avulla analysoidaan tapahtumien kehitystä tavoitteisiin verrattuna.  
Sisällöllisesti laskelmat voivat olla esimerkiksi kustannus- ja hinnoittelulaskelmia. 
(Neilimo & Uusi-Rauva,  1999, s. 36-39) 

Käyttäjäpalveluiden hintamallinnus on luonteeltaan johdon laskentatoimea. Siksi siinä 
voidaan hyödyntää yleistä kustannus- ja hinnoittelulaskennan teoriaa. 
Kustannuslaskentaa voidaan toteuttaa perinteisen kustannuslaskennan53 periaattein ja 
toimintopohjaisen kustannuslaskennan periaattein54.  

Kustannuslaskennassa tulee aina noudattaa aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman 
hyvin. Laskentakohde55, jonka yksikkökustannuksia selvitetään, voi olla esimerkiksi 
tuote, palveluratkaisu, projekti tai asiakas. Aiheuttamisperiaatteen mukaan kaikki 
kustannukset, jotka laskentakohde aiheuttaa, tulee kohdistaa sille. 

                                                 
53 engl. cost accounting 
54 engl. ABC-accounting,  activity based cost accounting 
55 engl. cost object 
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Perinteisen kustannuslaskennassa laskentakohteen kustannuksiin vaikuttavia 
laskentaelementtejä ovat tuotannontekijät eli tuotantoresurssit (henkilöt, tilat, kalusto, 
tarvikkeet, tietojärjestelmät, pääoma jne.), näiden kustannukset eli resurssikustannukset, 
sekä kustannuspaikat56. Laskentaelementtien välille mallinnetaan kausaaliyhteydet 
kohdistus- ja jakoperusteiden57 avulla. 

Kustannus on tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö ja kulutus. Kustannukset 
luokitellaan eri kustannuslajeiksi, joita ovat tyypillisesti mm. työkustannukset, 
ainekustannukset, muut lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut ja 
pääomakustannukset. Tuotteen aiheuttamat kustannukset, tuotekustannukset voidaan 
jakaa kustannuslajeittain esimerkiksi välittömiin ja välillisiin kustannuksiin sekä 
kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. (Uusi-Rauva & Paranko, 1998, s.21-28).  

Välittömiä kustannuksia ovat sellaiset kustannukset, joiden syy-yhteys 
laskentakohteeseen on selvä ja voidaan siksi kohdistaa suoraan laskentakohteille. Muut 
kustannukset ovat välillisiä kustannuksia. Välillisiä kustannuksia kutsutaan usein 
yleiskustannuksiksi. Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, joiden muutokset 
seuraavat toiminta-asteen muutoksia. Kiinteät kustannukset ovat kustannuksia, joiden 
muutokset eivät seuraa toiminta-asteen eli suoritus- tai suoritemäärän muutoksia. 
(Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s.56-59)   

Se, ovatko kustannukset kiinteitä vai muuttuvia riippuu tarkastelujakson pituudesta. 
Mitä pidempi on kustannustarkastelujen aikaväli, sitä useammat kustannukset ovat 
muuttuvia. Pitkällä aikavälillä kaikki kustannukset ovat muuttuvia.(Kaplan, 1988, s. 
64.) Tällöin koko resurssikapasiteetti sopeutetaan vastaamaan pitkän aikavälin toiminta-
asteen muutoksia. Esimerkiksi henkilö- ja tilaresursseja on vaikeaa sopeuttaa lyhyen 
aikavälin toiminta-asteen muutoksiin, eli niiden kustannukset voidaan nähdä lyhyellä 
aikavälillä kiinteinä. Pitkän aikavälin muutoksiin ne voidaan kuitenkin sopeuttaa, jolloin 
niiden kustannukset ovatkin muuttuvia. 

Kustannuspaikka on pienin yrityksen yksikkö, jossa kustannuksia seurataan erikseen. 
Laajimmillaan kustannuspaikkana voi olla koko organisaatio, mutta usein 
kustannuspaikkoja ovat organisaation osastot. Kustannuspaikalla tulisi olla yksi 
vastuuhenkilö ja sen toiminnan volyymiä tulisi voida mitata yhdellä mittausperusteella. 
(Uusi-Rauva & Paranko, 1998, s.21-28) 

Perinteisessä kustannuslaskennassa organisaatiosta laaditaan kustannuspaikkamalli, 
joka noudattaa jollain tavalla olemassa olevaa organisaatiorakennetta. Kustannuspaikat 
jaotellaan pää- ja apukustannuspaikoiksi ja apukustannuspaikkojen kustannukset 
siirretään pääkustannuspaikoille ennen niiden kohdistamista laskentakohteille (Uusi-
Rauva & Paranko, 1998, s.21-28). Tuotteiden välittömät kustannukset syntyvät 
pääkustannuspaikoilla (Atkinson ym. 2001, s.133-134).   

Pääkustannuspaikoiksi valitaan organisaation tuotantoyksiköt. Kustannukset 
kohdistetaan niiltä tuotteille. Apukustannuspaikoiksi valitaan tuotantoyksikköjen 
toimintaa avustavat tuki- eli palveluyksiköt. Kaikki tukiyksiköissä syntyvät 
kustannukset ovat välillisiä (Atkinson ym. 2001, s.133-134). Apukustannuspaikkojen 
kustannukset kohdistetaan tuotteille pääkustannuspaikkojen kautta. 

                                                 
56 engl. cost pool 
57 eng. tracing base and allocation base 
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Kohdistus- ja jakoperusteita käytetään kohdistettaessa ja jaettaessa kustannuksia 
laskentakohteille. Ne ovat mittareita, joilla mitataan yksiköiden toiminnan volyymiä tai 
jotakin muuta tekijää, joka heijastaa ja mittaa volyymiä. (Atkinson ym. 2001, s.136-
139)   

Termejä ”kohdistus” ja ”kohdistusperuste” käytetään silloin, kun laskenta-elementtien 
välille on löydettävissä syy-yhteys käytössä olevalla kustannuspaikkajaolla. Termejä 
”jakaminen” ja ”jakoperuste” käytetään silloin, kun näin ei ole.  

Toimintolaskennassa kustannuspaikkojen ja niiden kustannusten sijaan 
määritetään toiminnot ja toimintokustannukset. Muilta osin laskentaelementit 
vastaavat perinteisen laskennan elementtejä. Organisaatiosta laaditaan toimintojen 
avulla toimintomalli, jonka ei tarvitse noudattaa olemassa olevaa 
organisaatiorakennetta. Mallit voidaan laatia myös toimintayksiköittäin. 
Laskentaelementtien väliset yhteydet luodaan perinteisen laskennan tavoin kohdistus- ja 
jakoperusteiden avulla. Näihin viitataan termeillä kohdistin (trace), mittari ja 
mittarisuure58, sekä ajuri59. 

Toiminnoilla kuvataan sitä, miten organisaatio tekee; miten se aikansa käyttää ja miten 
se jalostaa resurssit tuotoksiksi, joita tarvitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toiminnot voivat olla jatkuvia tai ei-jatkuvia, kuten projekteja. Liiketoimintaprosessit 
ovat toimintojen muodostamia verkostoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
tuotostensa välityksellä. (Brimson, 1991, s. 11,54) 

Toimintorakennetta täydentää toimintohierarkia. Hierarkia on valintakysymys ja voi 
olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

x  Toimialat  

     xx  Toiminnot  

          xxx    Toimenpiteet  

                 xxxx      Suoritteet.  

Esimerkkihierarkiassa ylimmällä tasolla ovat toimintojen muodostamat toiminnalliset 
kokonaisuudet, toimialat. Ne palvelevat tiettyä tarkoitusta, kuten turvallisuutta. 
Toiminnot ovat hierarkian toisella tasolla ja ne koostuvat toimenpiteistä60. Toimenpiteet 
ovat hierarkian kolmannella tasolla ja ne tarvitaan toimintojen suorittamiseen. 
Toimenpiteet voivat koostua alimmalla tasolla olevista suoritteista61. Suoritteet ovat 
tarkin taso, jolla toimintaa suunnitellaan.  Esimerkki toimialasta on talous ja hallinto -
toimintokokonaisuus. Sen eräs toiminto on laskentatoimi ja talous. Toiminnon eräs 
toimenpide on kustannuslaskenta ja eräs suorite johdon raportointi. (Brimson, 1991, 
S.47-49,105-106) 

 

                                                 
58 engl. measure 
59 engl. driver 
60 engl. task 
61 engl. operation 
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Tuotanto-orientoituneessa organisaatiossa hierarkia voi olla seuraavanalainen: 

Yritystason toiminnot 

        Tuotetason toiminnot 

               Erätason toiminnot 

                        Yksikkötason toiminnot 

Yritystason toiminnot ylläpitävät yritystä kokonaisuutena. Tukitoiminnot, jotka tukevat 
kunkin tuotteen aikaansaamista, ovat tuotetason toimintoja.  Toiminnot, joita tuotteiden 
valmistuserät kuluttavat, ovat erätason toimintoja. Toiminnot, joita kaikki valmistettavat 
yksiköt kuluttavat, ovat yksikkötason toimintoja. Esimerkiksi vartiointi, yleisjohto ja 
liikekirjanpito ovat yritystason toimintoja, tuotteen tuotekehitys tuotetason toiminto, 
koneiden asetustoiminto erätason toiminto ja tuotteen kokoonpano yksikkötason 
toiminto.  Eri tason toiminnoilla on omat kustannusten kohdistusperusteet eikä eri 
tasojen kustannuksia pidä kohdistaa eteenpäin toisen tason kohdistinta käyttäen. 
(Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 150)  

Toimintokustannukset sisältävät kaikki resurssikustannukset, jotka tarvitaan toiminnon 
suorittamiseen. Resurssikustannukset ja toimintokustannukset voivat olla 
kohdistettavissa olevia62 tai jaettavia63. Toimintokustannukset ovat kohdistettavia, 
mikäli voidaan osoittaa, että toinen toiminto tai laskentakohde käyttää toimintoa 
suoraan. (Atkinson ym., 2001, s.109,142) Vastaavasti resurssikustannukset ovat 
kohdistettavia, kun niiden ja toimintojen välille on löydettävissä kausaaliyhteys.  

Toimintolaskennassa mitataan tuotannontekijöiden eli resurssien määrää ja toimintojen 
volyymiä. Mittareiden avulla luodaan kausaaliyhteys tuotannontekijöiden kulutuksen ja 
toimintojen välille. (Brimson, 1991, S.47-49,105-106)  Lisäksi voidaan mitata 
laskentakohteiden määrä, esimerkiksi tuotteiden määrää. Nämä tuotemittarit riippuvat 
laskentakohteista ja ne toimivat laskentakohteen yksikkökustannusten jakajana.  

Toimintopohjaisen ja perinteisen kustannuslaskennan keskeisin menettelyero on 
tapa hahmottaa organisaation toiminta sekä käsitellä välillisiä kustannuksia. 
Perinteisessä kustannuslaskennan ydinkysymys on, miten tukiyksiköiden kustannukset 
allokoidaan tuotantoyksiköille, kun toimintopohjaisessa kustannuslaskennan 
ydinkysymys on, mitkä toiminnot käyttävät tukiyksiköiden resursseja. (Atkinson ym., 
2001, s.164)  

Toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa voidaan tuotteille kohdistaa suoraan 
enemmän kustannuksia kuin perinteisessä laskennassa. Perinteisessä laskennassa 
kustannuksia jaetaan tuotteille yleiskustannuksina paljon enemmän kuin 
toimintopohjaisessa laskennassa. (Brimson, 1991, S.62)   

Perinteisessä kustannuslaskennassa oletetaan, että tuotteet kuluttavat välillisesti tuotteen 
tuottamiseksi tarvittavia resursseja samassa suhteessa kuin välittömästi sen tuottamiseen 

                                                 
62 engl. traceable 
63 engl. allocatiable 
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olevat resurssikustannukset kohdistetaan ydin- ja tukitoiminnoille käyttäen 
kohdistusperusteena toiminnon resurssikäyttöä. Jaettavat resurssikustannukset jaetaan 
ydintoiminnoille käyttäen jakoperusteena kyseisen ydintoiminnon resurssikulutusta.  
Tukitoimintojen ydintoiminnoille kohdistettavissa olevat toimintokustannukset 
kohdistetaan niille käyttäen kohdistimena ydintoimintojen resurssikulutusta, 
tukitoimintojen jaettavat kustannukset jätetään tukitoiminnoille. (Brimson, 1991, s. 135, 
142-152)  

Kohdelaskennassa ydintoimintojen kustannukset kohdistetaan toimintoluettelon avulla 
laskentakohteille käyttäen kohdistusperusteena toiminnan volyymiä. Toimintoluettelo 
käsittää kaikki laskentakohteelle kohdistettavissa olevat toiminnot ja kvantitatiivisen 
tiedon siitä, miten tuotteet niitä käyttävät. Ydintoiminnoille kohdistamattomien 
tukitoimintojen kustannukset jaetaan laskentakohteille käyttäen jakoperusteena 
laskentakohteen volyymiä, kuten työmäärää tai kappalemäärää. (Brimson, 1991, s. 119-
121, 142-152,163)  

Tuotekalkyylillä tarkoitetaan yksittäisen tuotteen, palvelun tai niiden yhdistelmän 
kustannuslaskelmaa. Tuotekalkyylin kolme tyyppiä ovat  

• minimikalkyyli 

• keskimääräiskalkyyli ja 

• normaalikalkyyli. 

Minimikalkyylissä laskentakohteelle kohdistetaan ainoastaan muuttuvia kustannuksia. 
Laadittaessa kustannusperusteisia hinnoittelulaskelmia minimikalkyylin perusteella, 
tulee kustannusten päälle lisätä kate, jonka tulee kattaa voittotavoite sekä kiinteät 
kustannukset. (Uusi-Rauva & Paranko, 1998, s.31)  

Keskimääräiskalkyylissä laskentakohteelle kohdistetaan kaikki laskentakauden 
kustannukset. Laskentaoletus on, että laskentakaudella tuotettavat suoritteet aiheuttavat 
kaikki kuluvan laskentakauden kustannukset. Tällöin laskelmat seuraavat 
laskentakaudella tapahtuneita toiminta-asteen muutoksia siten, että resurssikapasiteetin 
käyttöasteen laskiessa kalkyylin mukaiset yksikkökustannukset nousevat, mikä pakottaa 
nostamaan tuotteen hintaa. Siksi keskimääräiskalkyyli ei sovi käytettäväksi lyhyen 
aikavälin hinnoittelulaskelmissa. (Uusi-Rauva & Paranko, 1998, s.32-33)   

Normaalikalkyylissä tuotteille kohdistetaan ainoastaan normaalin kapasiteetin 
käyttöasteen mukaiset kiinteät kustannukset. Siksi sitä voidaan käyttää myös 
lyhyemmän aikavälin laskentatapauksissa. (Uusi-Rauva & Paranko, 1998, s.33)   

Tuotteen valmistusarvo saadaan, jos vain valmistuskustannukset huomioidaan 
kustannuslaskennassa. Jos valmistusarvoon sisällytetään vain muuttuvia kustannuksia 
eli käytetään minimikalkyyliä, voidaan puhua minimivalmistusarvosta. 
Normaalikalkyylin tapauksessa kyse on normaalivalmistusarvo. Kun valmistusarvoon 
lisätään hallinnon ja myynnin kustannukset, saadaan tuotteen omakustannusarvo. 
Normaalikalkyylillä laskettu vastaava arvo on normaaliomakustannusarvo. (Neilimo & 
Uusi-Rauva, 1999, s. 119)  

Käyttäjäpalveluiden hinnoittelu voidaan määrällisessä mallissa käsitellä 
kustannusperusteisena hinnoitteluna. Voidaan olettaa, sillä pitkällä tähtäimellä 
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palveluntarjoajien on sisällytettävä hintoihin kaikki tuotantokustannukset normaaleilla 
resurssikapasiteetin käyttöasteilla, ja täydentävät sitä voittolisällä. Palveluntarjoaja joka 
ei toimi näin, ajautuu ennen pitkää pois markkinoilta joko kannattavuuden aleneman, 
huonon palvelun, tai näiden molempien vuoksi. 

Palveluiden palveluntarjoajalle aiheuttamat resurssikäytön kustannukset mallinnetaan 
tavanomaisin kustannuslaskennan menetelmin, ja voittolisä, sekä muut mahdolliset 
tuntemattomat hinnanosat sisällytetään mustaan laatikkoon. 

4.4 Tuotosten, toimintojen ja resurssikäytön mittarointi 

Toimintolaskennassa toiminnot ajavat kustannuksia toimintoketjun toteuman, 
prosessin kautta. Toimintojen kysyntä aiheuttaa toimintojen toteutumista, mikä 
puolestaan kuluttaa resursseja. Vaiheiden välille tulee valita mittarit, eli kustannuksia 
ajavat tekijät, ajurit, joilla kausaaliyhteydet luodaan. Ensin yhteys luodaan 
resurssikäytön ja toimintojen välille, ja sen jälkeen kysynnän aiheuttajan eli 
laskentakohteen ja toiminnon välille. 

Resurssikäytön mittareita voidaan käyttää resurssien ja toimintojen välisen 
kausaalisuhteen luomiseen ja mallintamiseen. Muutamia usein käytettyjä mittareita, 
mittarisuureita ja mittayksiöitä on esitetty esimerkinomaisesti taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tyypillisiä resurssikulutuksen mittareita ja mittarisuureita yksiköineen. Niiden avulla voidaan 
mitata resurssien kulutusta ja kohdistaa niitä ja niiden kustannuksia toiminnoille (mukaillen: Brimson, J.A. 
1991, s.118). 

Resurssi Mittarisuure Mittayksikkö 

Ihminen tunti työ-h 

Tekniikka tunti kone-h 

Tilat pinta-ala m2 

Energiahuolto energia kilowattitunti 

 

Resurssin ja toiminnon välillä on kausaalisuhde, kun toiminnon voidaan osoittaa 
kuluttavan tuotannontekijää. Jos esimerkiksi sihteeri käyttää 15 minuuttia käsitellessään 
työtilausta, on tilausten käsittelytoiminnon ja resurssin välillä on aikaperusteinen 
kausaalisuhde. Toimintojen ja laskentakohteen välillä puolestaan on kausaalisuhde 
silloin, kun toiminnot voidaan tunnistaa suoraan kustannuslaskennan 
raportointitavoitteista. (Brimson, 1991, s. 53,118,161)   

Toimintomittarit ovat tekijöitä, joiden muutosta laskentakohteiden kustannusvaihtelu eli 
resurssikäyttö ja niiden kustannusten syntyminen seuraa selkeimmin. Mittarisuureiksi 
valitaan toimintojen sisäänmenosuureita, ulostulosuureita tai toimintoon liittyviä 
fyysisiä ominaisuuksia. Hyvä ja ideaalinen toimintomittari on sellainen, että sen ja 
resurssikulutuksen välillä on selvä, välitön relaatio. Ideaalisen mittarin ja mittarisuureen 
tulee olla myös ymmärrettävissä ja kerättävissä saatavissa olevasta datasta. Tarvittaessa 
sen tulee myös ulottua perinteisten tuotantomittarien, kuten taulukossa esitettyjen työ- ja 
konetuntien taakse. (Brimson, 1991, s. 119-121)   
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Toimintomittareiden valinnassa tulee kiinnittää huomiota mitattavien suureiden 
homogeenisyyteen ja suhteellisuuteen. Homogeenisyys tarkoittaa sitä, että mitattavat 
toiminnon ulostulot ovat keskenään samanlaisia, jolloin ne kuluttavat saman verran 
samoja tuotannontekijöitä ja siten niiden kustannuskäyttäytyminen on samankaltaista. 
Jos ulostulojen yksikkökustannukset vaihtelevat alle 20 %, niin niitä voidaan pitää 
homogeenisinä. (Brimson, 1991, s. 147)   

Suhteellisuus liittyy mitattavaan toimintoon. Jos sen vaikutus laskettaviin 
kokonaiskustannuksiin on vähäinen, voidaan käyttää korvikemaista mittaria. Oletetaan, 
että mitattavan toiminnon kustannukset ovat 20 % kokonaiskustannuksista. Mikäli 
käytetään huonoa mittaria, joka kohdistaa laskentakohteelle kaksinkertaiset 
kustannukset todellisiin nähden, laskennalliset kokonaiskustannukset ovat 20 % liian 
korkeat todellisiin nähden. Jos mitattavan toiminnon kustannukset ovat 0,2 %, niin ne 
ovat vain 0,2 % liian korkeat. (Brimson, 1991, s. 148)  

Kustannusajurit ovat tekijöitä, jotka kysyvät toimintoja käyttöönsä ja aiheuttavat siten 
resurssikäytön kustannukset. Analysoimalla kustannusajurit, voidaan tunnistaa 
kustannusten todelliset aiheuttajat. Esimerkiksi myyntitapahtuma on kustannusajuri, 
sillä se aiheuttaa myyntitilauksen ja tuotantotilauksen. (Brimson, 1991, s. 52,69,121)  

Atkinson ym. puhuvat toimintojen kustannusajureista (Atkinson ym, 2001, s.171-
174). Nämä tarkoittavat sillä likipitäen samaa asiaa kuin Brimson toimintojen mittareilla 
ja kustannusajureilla. Näiden mukaan toimintojen kustannusajurit voidaan luokitella  

• transaktioajureihin 

• ajankäyttöajureihin ja 

• intensiteettiajureihin.  

Transaktioajurit laskevat, kuinka usein toiminto suoritetaan. Niissä oletetaan, että kaikki 
tuotteet aiheuttavat toiminnolle samanlaisen kysynnän. Oletuksen mukaan joka kerralla, 
kun toiminto suoritetaan, kuluu sama määrä resursseja. (Atkinson ym, 2001, s.171-174)  

Ajankäyttöajureiden avulla kuvataan sitä, kuinka kauan aikaa käytetään toiminnon 
suorittamiseen. Tuotantolaitoksessa yksinkertaisen tuotteen vaatima koneiden 
asetusaika saattaa voi olla 6 minuuttia ja monimutkaisten 15 minuuttia. Tällöin 
transaktioajurin yksinkertaisen tuotteen kustannukset vääristyvät alaspäin ja 
monimutkaisen tuotteen kustannukset vääristyvät ylöspäin. Siksi ajankäyttöajuri, kuten 
asetustunnit, kuvaavat paremmin toiminnon käyttöä. Ajankäyttöajuria käytettäessä 
kuitenkin tehdään vielä oletus, että toimintojen eri käyttökerroilla käytetään 
kustannuksiltaan samanlaisia resursseja. Intensiteettiajurit veloittavat jokaisella 
toiminnon käyttökerralla juuri ne resurssikustannukset, jotka tällöin käytetään. 
(Atkinson ym., 2001, s.171-174)   

Tavallisesti resurssikustannukset on kohdistettu toiminnoille aikaperusteisesti 
prosenttiosuuksien avulla. Prosenttiperusteista kohdistustapaa on havainnollistettu 
taulukossa 4 esitetyn esimerkin avulla, jossa käsitellään asiakaspalveluyksikköä. 
Asiakaspalveluyksikön kokonaiskustannukset ovat 560 000 $ ja ne tulee kohdistaa 
yksikön toiminnoille. Kohdistustavassa on kolme ongelmaa. Ensinnäkään se ei ota 
huomioon toiminnon keston vaihtelua erilaisten suoritteiden välillä. Toiseksi, 
käyttämättömän resurssikapasiteetin kustannukset kohdistetaan tuotteille. Kolmanneksi, 
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käyttämättömän resurssikapasiteetin määrä ja kustannukset eivät ilmene laskelmista. 
(Kaplan & Anderson, 2004, s.132)  

Taulukko 4. Tavanomainen tapa kohdistaa resurssikustannukset toiminnoille. Resurssikustannukset on 
kohdistettu toiminnoille aikaperusteisesti prosenttiosuuksien avulla. Toimintoajurina on käytetty 
transaktioajuria eli toiminnon suorituskertaa. (Mukaillen: Kaplan & Anderson, 2004, s.132) 

Toiminto % -osuus 

ajasta 

Toiminnon 

kustannus  

($) 

Toiminnon 

volyymi 

Toiminnon 

kustannus 

($/yks) 

Tilausprosessointi 70 % 392 000  49 000  8 $ / tilaus 

Asiakaskysely 10 % 56 000  1 400  40 $ / kysely 

Tarkistukset 20 % 112 000  2 500  44,8 $ / krt 

YHTEENSÄ 100 % 560 000   

Suoriteperusteinen kohdistuspa ratkaisee esitetyt ongelmat. Sen mukaan toimittaessa 
toiminnot jaetaan suoritteisiin, joiden toteutusajat vaihtelevat suorituskerroittain. 
Suoritemäärät ja sen resurssikäytön menekit arvioidaan tai mitataan. Yksikkömenekkinä 
käytetään teoreettista menekkiä, joka olettaa resurssille 100 % käyttöasteen. (Kaplan & 
Anderson, 2004, s.132-136)  

Taulukko 5. Resurssikäytön kustannusten suoriteperusteinen kohdistaminen toiminnoille. 
Resurssikustannukset kohdistetaan toiminnoille suoritekohtaisen resurssimenekin avulla. Käyttämätöntä 
kapasiteettia ilmeni 15 % suhteessa tehokkaassa käytössä olevaan kapasiteettiin. (Mukaillen: Kaplan & 
Anderson, 2004, s.133-134)  

Toiminnon suorite Toiminnon 

suorite-

volyymi 

(yks.) 

Aika-

menekki  

 

(min/yks.) 

Kokonais-

aika  

 

(min) 

Toiminto-

suoritteen 

kustannus 

($/yks) 

Toiminnon 

kustannus  

 

($) 

Tilausprosessointi 51 000 8  408 000 6,4  / tilaus 326 400 

Asiakaskysely 1 150 44 50 600 35,20  / kysely 40 480 

Tarkistukset 2 700 50 135 000 40, 00 / krt 108 000 

Resurssien 

kokonaiskapasiteetti (100 

% työajasta) 

  700 000  560 000 

Teoreettinen 

resurssikäyttö 

(100 % hyödyntämisaste) 

  593 600  474 880 

Käyttämätön 

resurssikapasiteetti 

(106,4/700,0=15,2 %) 

  106 400  85 120 
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Tämän jälkeen resursseille määritetään yksikkökustannukset käyttäen jakajana 
aikayksikköä. Lopuksi kustannukset kohdistetaan toiminnoille kertomalla toiminnon 
volyymi, yksikkömenekki ja yksikkökustannukset keskenään ([vol.] x [min/volyymi] x 
[$/min]). Kohdistustavasta on esitetty esimerkki taulukossa 5. (Kaplan & Anderson, 
2004, s.132-136) 

Käyttäjäpalveluiden hinnanmuodostuksen mallintamisessa tulee luoda määrälliset 
kausaaliyhteydet erilaisten hintatekijöiden välille, mikä vaatii erilaisia mitoittimia. 
Mitoittimien valinnassa, kausaaliyhteyksien luonnissa ja kustannusten laskennassa 
sovelletaan tässä luvussa esitettyä tietoa.  

Resurssikäytön yksikkömenekkeinä on järkevää käyttää tehollisia menekkejä. Niissä 
resurssien käyttöasteeksi oletetaan 100 %. Tavoitteellinen ja luultavammin myös 
paremmin empiiristä todellisuutta vastaava menekki saadaan jakamalla tehollinen 
menekki resurssin mitoituskäyttöasteella (esim. 75-80 %). Mitoituskäyttöaste vastaa 
toiminnallisen tilamitoituksen tavoitekäyttöastetta tai normaalikalkyylihinnoittelun 
normaalia käyttöastetta. 
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5 Toimipaikan käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamenettely -konsepti 

Luvun tavoitteena on hahmotella nykyaikainen palvelutoiminnan maailma, johon 
toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konsepti soveltuu, määritellä 
konsepti, sekä luoda ymmärrys sen toiminnasta ja rakenteesta (vrt. luku 1.2, 
tutkimustavoite 1).  

5.1 Nykyaikainen palvelutoimintaympäristö 

Palvelutoiminnassa toimijat, eri organisaatiot ja yksilöt luovat asiakasarvoa 
toimimalla palveluntarjoajina toinen toisilleen (ks. myös liite 1). Tässä asiakasarvolla 
tarkoitetaan ensisijaisesti asiakkaan saamien hyötyjen ja uhrausten välistä suhdetta, ja 
toissijaisesti niiden erotusta64. Sekä hyödyt, että uhraukset ovat aina jossain määrin 
subjektiivisia käsitteitä, ja oikea asiakasarvon taso määrittyykin viime kädessä 
asiakkaan näkemysten, periaatteiden ja arvojen pohjalta. Hyötyjä voidaan pelkistää 
toiminnallisuudeksi ja ominaisuuksiksi, joita asiakas palveluissa tai tuotteissa 
arvostaa65. Uhrauksia voidaan puolestaan kuvata resurssikäyttönä.  Se voi olla 
aineellista, kuten luonnonvara- ja rahakäyttöä, tai aineetonta, kuten ajankäyttönä tai 
työtä.  

Asiakasarvoa luodaan tarjoamalla asiakkaan – joka voi olla ulkoinen tai sisäinen – 
prosesseihin eli asiakastoimintojen sarjoihin enemmän hyötyjä, kuin ne vaativat tältä 
uhrauksia. Varsinaisesti asiakasarvo syntyy vasta hyötyjen realisoituessa prosesseissa. 
Nämä hyödyt tarjoillaan asiakkaille palvelu- ja tuoteratkaisujen välityksellä.  Ratkaisut 
muodostavat tiettyihin asiakastarpeisiin tai toimintaprosessiin suunniteltuja ja 
kehitettyjä kokonaispalveluita eli palvelutuotteita, jotka saadaan aikaan 
toimintaprosessien eli toimintosarjojen avulla, ja joista palveluntarjoaja ja asiakkaat 
käyvät kauppaa. Ratkaisut voidaan ymmärtää myös palvelu- tai tuoteyksilöinä, jotka 
ilmentävät tuotetyppien joukkoja. Tyypit ovat yleisiä, tapauksesta riippumattomia, 
muuttumattomia tai hitaasti muuttuvia yläkategorioita (esim. ravintopalvelut, 
ravintolatilat), johon palvelu- ja tuoteratkaisut (esim. koulun pääateriaruokailu, koulun 
ruokailutilat) voidaan lukea valituin luokitteluperustein. 

Palvelu- ja tuoteratkaisuilla palveluntarjoajat vastaavat kysyntään, joka aiheutuu 
asiakkaiden tarpeista ja toimintaprosesseista, sekä toimintaympäristön ulkoisista 
olosuhteista. Ulkoisilla olosuhteilla tarkoitetaan toimintaolosuhteita, joihin yksittäisellä 
toimijalla ei käytännössä ole merkittäviä tai nopeita vaikutusmahdollisuuksia. Tällaisia 
olosuhteita ovat esimerkiksi ilmasto, yhteiskunnan kehitysaste ja valtionhallinnon 
valvonta-, ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmät. Siten ratkaisut ilmentävät 
palveluntarjoajan käsityksiä asiakkaiden tarpeista, odotuksista ja vaatimuksista 
toimintaolosuhteissa. Eri palveluntarjoajien asiakkaat, näiden odotukset ja vaatimukset, 
sekä käsitykset niistä vaihtelevat. Siksi myös eri toimijoiden tarjoamat ratkaisut voivat 
poiketa toisistaan, vaikka kysytty tuotetyyppi olisi sama.  

Sekä palvelu-, että tuoteratkaisuilla voidaan palvella asiakasta suorittamalla 
toimenpiteitä tämän puolesta, tukemalla niiden toteuttamista, tai tehdä ne mahdolliseksi. 
Palveluratkaisuilla palveluntarjoaja palvelee välittömästi asiakasta, kun taas 
                                                 
64 vrt. Monroe, 1991; Ravald & Grönroos, 1996 (ks, 3.1), sekä Monden & Hamanda, 1991 (ks. 2.1) 
65 vrt. Suh, 1998 (ks. 4.1) 
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asiakastarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvaa realistista tavoitetasoa 
käyttäjäpalvelumenoille. Realistinen taso ottaa huomioon tarkastelun kohteena olevan 
toimipisteen yksilölliset piirteet, kuten toiminnan määrän ja laadun, sekä todellisuudessa 
esiintyvän hintatason. Määrittämällä palveluilta odotetut hyödyt, johtamalla 
asiakasvaatimukset niistä, ja vertaamalla niitä tavoitehintaan, määrittyy asiakasarvon 
määritysprosessissa käsitys palveluilta odotetusta asiakasarvosta, eli hyötyjen ja 
uhrausten suhteen tasapainotilasta. Menettelyllä palvellaan organisaation 
päätöksentekoa, budjetointia ja toimipaikkahallinnan prosesseja, kuten 
palveluhankintaa.  

Menettely toteutetaan malliavusteisesti käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksena66. 
Siinä tavoitehinnat mallinnetaan tavoitehintamallien avulla nimikkeistön mukaisille 
palveluille.  Tarvittava mallikokonaisuus on kolmiosainen ja asteittain tarkentuva.  
Toimipisteellä määritellään sen kokonaisuuden rakenne ja yleinen toimintaperiaate, 
johon käyttäjäpalvelut liittyvät. Käyttäjäpalvelunimikkeistö kuvaa palvelusysteemin 
arkkitehtuurin ja rakennusosat palvelutyyppeinä. Tavoitehintamalleilla kuvataan 
käyttäjäpalvelut -järjestelmältä odotettujen hyötyjen aiheuttamat uhraukset 
palvelumenoina. 

Mallinnetut tavoitehinnat kuvaavat hintatasoa, joihin tavanomaisilla käytännöillä 
voidaan päästä tarkastelun kohteena olevassa toimipisteyksilössä. Siten ne eivät kerro 
tasoa, johon voitaisiin mahdollisesti päästä parhailla ja edistyneimmillä käytännöillä. Ne 
eivät myöskään kerro käytännöistä, jotka ovat vasta idea-aihioina palveluratkaisujen 
kehittäjien mielissä, kehitteillä tai käyttöönottovaiheessa. 

Mallinnuksella pyritään kuvaamaan objektiivisesti, miten todellinen maailma toimii, 
eikä sillä oteta kantaa siihen, miten todellisuudessa pitäisi toimia. Tällaisessa 
holistisessa ja empiristisessä lähestymistavassa oleellista on, että mallin sisäänmeno-, 
että ulostulosuureet vastaavat empiiristä todellisuutta. Siksi mallin luotettavuus 
varmistetaan empiirisen aineiston avulla.  Lähestymistavassa oleellista ei ole, 
vastaavatko mallin toimintamekanismit, rakenteet ja sisällöt täysin todellisia 
toimintamekanismeja ja rakenteita. Riittää, että ne kuvaavat niitä oikeansuuntaisesti 
siten, että mallien luotettavuus on varmistettavissa.  Niin ollen mallin määrittelyssä ja 
laadinnassa voidaan soveltaa – ja myös sovelletaan – osittavaa, aksiomaattista 
lähestymistapaa, joka pohjautuu teoriatietoon ja loogiseen päättelyyn. Mallin 
määrittelyn ja laadinnan lähtötietona on kuitenkin suotavaa käyttää empiirisiä 
havaintoja ja näin myös tehdään. 

5.3 Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyllä ja -
mallinnuksella palveltava asiakasarvon määritysprosessi 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely ja -mallinnus palvelevat 
toimipaikkahallinnan prosessia, joka käsittää 9 tehtävää. Prosessi on analoginen 
prosessiyhdistelmälle, joka muodostuu toiminnallisen tilasuunnittelun prosessista (ks. 
3.2) ja sen päätöksenteon ohjausmenettelystä (ks. 2.5), sekä talonrakentamisen 
hankeprosessista (ks. 2.2). Prosessi voidaan jakaa valmistelu- ja 

                                                 
66 ainakin teoriassa se voitaisiin toteuttaa myös esim. kilpailutuksena tai benchmark -tiedon avulla. 
Käytännössä kilpailutus on hidas, työläs ja hintava keino verrattuna mallinnukseen, bench mark -tiedon 
käytössä ongelmaksi muodostuisi sopivan, yksilölliset reunaehdot ja vaatimukset huomioon ottavan 
tiedon saatavuus. 
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päätöksentekovaiheeseen67 (tehtävät 1-6), sekä toteutus-, arviointi- ja 
kehitysvaiheeseen68 (tehtävät 7-9). Se etenee tehtävittäin seuraavasti: 

1. Tehtävä: määritetään päätoiminnan asiakkaiden toimintaprosessit ja 
päätoiminnan toimintaprosessit, joilla niihin pyritään luomaan arvoa69  

2. Tehtävä: määritetään prosesseihin perustuen hyötyodotukset palveluille, 
prosesseja tukevat palvelutyypit, sekä vaatimustaso palveluille hyötyodotuksiin 
perustuen 

3. Tehtävä: valitaan palveluntarjoajien palvelupaleteista palveluratkaisut, joilla 
hyötyodotukset ja vaatimukset oletettavasti täyttyvät, sekä määritetään 
palveluoperaattorin ja asiakkaan väliset vastuurajapinnat 

4. Tehtävä: muokataan valitut palveluratkaisut sellaisiksi, että ne tyydyttävät 
asiakkaan vaatimustason ja laaditaan ratkaisuille resurssi- ja hintamitoitus  

5. Tehtävä: tarkistetaan, ovatko vaatimusten aiheuttamat uhraukset hyväksyttäviä 
(toisin sanoen tarkistetaan, muodostuuko asiakasarvosta hyväksyttävä valituilla 
palveluratkaisuilla vertaamalla hyötyjä ja uhrauksia keskenään) 

6. Tehtävä: iteroidaan tarvittaessa vaiheita 1-5 
7. Tehtävä: määritetään menettelytavat, joiden avulla palvelutoimintaa johdetaan, 

hallitaan ja kehitetään käyttäen apuna asiakasarvolle määritettäviä mittareita 
8. Tehtävä: järjestetään ja toteutetaan palvelutoiminta  
9. Tehtävä: arvioidaan, mitataan ja kehitetään jatkuvasti palvelutoimintaa (ja 

palataan tarvittaessa vaiheeseen 1). 

Tehtävät 1-6 muodostavat osaprosessin, joka nimetään palveluiden asiakasarvon 
määritysprosessiksi.  Siinä käyttäjäpalveluiden asiakas muodostaa käsityksen arvosta, 
jonka palveluilta haluaa. Tämä tapahtuu muodostamalla iteratiivisesti käsitys toiminnan 
aiheuttamista tarpeista ja vaatimuksista, sekä määrittämällä tavoitteelliset palvelumenot, 
jolla ne voidaan tyydyttää. Mikäli ensimmäisellä kierroksella asetetut vaatimukset 
johtavat kohtuuttomiin menoihin, voidaan niitä muuttaa. Kun vaatimukset ja menot ovat 
tasapainossa, on muodostettu käsitys sopivasta asiakasarvon tasosta. Prosessi on 
luonteeltaan tavoitekustannusten määritysprosessi, jossa asiakkaan näkökulmasta 
tarkasteltuna käyttäjäpalvelumenot määritetään toiminnallisuutta ja ominaisuuksia 
hinnoittelemalla. 

5.4 Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu asiakasarvon 
määritysprosessissa 

Tavoitehintamenettelyn näkökulmasta prosessikokonaisuus 1-9 on asiakasarvon 
kertymäprosessi. Tehtävillä 1-6 asiakkaalle luodaan hyötypotentiaalia, joka vapautuu ja 
kertyy tehtävissä 7-9 (ks. myös liite 1). Hyötypotentiaalin sitoutumista (1-6) voidaan 
käsitellä asiakaslähtöisenä palvelusuunnittelun prosessina. Siinä luodaan 
palvelusuunnitelma, johon hyötypotentiaali sitoutuu. Suunnitteluprosessissa operoidaan 
viidellä asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun alueilla.  

 

                                                 
67 ks. esim, EN-15221 1-6, engl. plan –  
68 ks. esim, EN-15221 1-6, engl. – do – check –  act 
69 Päämäärät ja tavoitteet voidaan asettaa käyttäen lähtökohtana esimerkiksi arvokertymän kasvatus. Ks. 
liite 1: Asiakasarvon luonti ja kerrytys palvelutoiminnassa. 
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Suunnittelualueet ovat 

0. ATP: Asiakastoiminnan ja -prosessien -alue (vrt. 3.2 ja 4.2) 
1. AHT: Asiakashyödyt ja -tarpeet -alue (vrt. 4.1 Customer Domain) 
2. PTO: Palvelutarjonnan toiminnallisuus -alue (vrt. 4.1 Functional Domain) 
3. PTA: Palvelutarjonta-alue (vrt. 4.1 Product Domain) 
4. PRK: Palvelutarjonnan resurssikäyttö -alue (vrt. 4.1 Process Domain) 

Asiakastoiminnan alueella määritetään toiminta ja prosessit, joita palvellaan. 
Asiakashyötyjen ja tarpeiden, sekä toiminnallisuuden alueilla (AHT & PTO) 
määritetään asiakastoiminnan ja toimipaikkaympäristön aiheuttamat palvelutarpeet, 
palveluilta odotetut hyödyt, palveluiden kysyntävolyymi, sekä palveluilta vaadittu 
toiminnallisuus. Palvelutarjonnan ja resurssikäytön (PTA & PRK) alueilla määritellään 
ratkaisut, joilla kysyntään vastataan, määritetään asiakkaan ja palveluntarjoajan väliset 
vastuurajapinnat, sekä laaditaan rajapintoja noudattava palveluntarjoajan resurssi- ja 
hintamitoitus70. Asiakkaalle hinta kuvaa resurssikäytöllistä vastuuta, joihin näiden 
toiminta, tarpeet, sekä näiden odottamat hyödyt johtavat. 

Mikäli asiakasarvon määritysprosessi toteutettaisiin todellisena kaupankäyntinä, olisi 
vaiheissa 1-6 kyseessä palvelukeskeinen yhteistoiminta-, kaupankäyntiprosessi, joka voi 
pitää sisällään esimerkiksi neuvottelu- ja kilpailutuskierroksia. Prosessi alkaisi 
kartoittamalla toimintaprosessit ja niiden toteutusolosuhteet toimipaikassa, ja etenee sen 
jälkeen palveluiden suunnittelualalta toiselle päätyen tarjoukseen. Mikäli tarjous 
hyväksyttäisiin, siirryttäisiin vaiheeseen 7. 

                                                 
70 Resurssimitoitus voidaan laajentaa kattamaan sidosryhmien resurssiuhrauksia esimerkiksi ekologisten 
uhrausten, kuten hiilidioksidipäästöjen avulla. 
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Päätoimintojen sarjat muodostavat pääprosesseja. Päätoiminnot luovat asiakkaiden 
prosesseihin asiakasarvoa tarjoamiensa palvelu- ja tuoteratkaisujensa välityksellä. 
Palvelu- ja tuoteratkaisujen tarjoaminen taas vaatii näiltä sekä pääresurssien, että 
tukijärjestelmän käsittämien resurssien käyttöä. Tukijärjestelmä voidaan nähdä omana 
järjestelmänään; usein sen järjestämisestä, toiminnasta, rakenteista vastaa lukuisa 
joukko erillisiä palveluntarjoajia. Nämä voivat olla esimerkiksi organisaation sisäisiä 
tukipalveluyksiköitä (esim. kiinteistöyksikkö, ravintopalveluyksikkö) tai organisaation 
ulkopuolisia toimijoita (esim. kiinteistö- ja rakennuttamispalveluyritykset, 
ravintopalveluyritys), joille ko. palvelutoiminta on päätoimintaa.  

Päätoiminnan tukijärjestelmä voidaan jakaa tekniseen infrastruktuuriin ja 
palveluinfrastruktuuriin. Ne muodostuvat viidestä osajärjestelmästä, jotka ovat 

• J21 Toimipaikka 
• J22 Toimipaikkavarustus 
• J23 Toimipaikan ylläpitopalvelut  
• J24 Toimipaikan käyttäjäpalvelut  
• J25 Toimipaikkahallinnon palvelut  

Tukijärjestelmän tarkoitus on luoda arvoa päätoiminnan prosesseihin, sekä niiden 
asiakkaiden prosesseihin. Tukijärjestelmän osajärjestelmät muodostuvat erilaisista 
palvelu- ja tuoteratkaisuista (esim. rakennushuoltopalvelut, ateriapalvelut, it-palvelut, 
ravintolatilat, kahviautomaatit) jotka ovat päätoiminnalle elintärkeitä resursseja; se 
kysyy niitä käyttöönsä päivittäin. 

Toimipaikka (J21) ja toimipaikkavarustus (J22) muodostavat yhdessä toimipisteen 
teknisen infrastruktuurin71. Toimipaikan ylläpitopalvelut (J23), käyttäjäpalvelut (J24) ja 
toimipaikkahallinnon palvelut (J25), muodostavat yhdessä toimipisteen 
palveluinfrastruktuurin72. Tekninen infrastruktuuri tarjoaa päätoiminnalle ja palveluille 
fyysisen toimintaympäristön, ympäristöolosuhteet, sekä toimintaa helpottavat tekniset 
edellytykset. Palveluinfrastruktuuri puolestaan pitää yllä teknistä infrastruktuuria sekä 
päätoiminnan ja sen asiakkaiden toimintaprosesseja.  

Toimipaikka muodostuu maa-alueesta, rakennuksista, niiden huoneistoista ja 
huoneistojen käsittämistä tiloista. Ne puolestaan muodostuvat rakennus- ja 
tekniikkaosista, jotka on määritelty Talo2000 -nimikkeistöllä (hankenimikkeistö 1 ja 2). 
Toimipaikkavarustus muodostuu irtaimistosta, sekä erilaisista kojeista ja laitteista. 
Myös ne on määritelty Talo2000 -nimikkeistöjärjestelmällä (hankenimikkeistö 51 ja 
52).  

Ylläpitopalveluilla pidetään yllä toimipaikan palvelukykyä. Ylläpitopalvelut 
muodostuvat käyttöainepalveluista, rakennuksen hoito- ja huoltopalveluista, sekä 
korjauspalveluista. Ylläpitopalvelutarpeen voidaan katsoa aiheutuvan välittömästi 
toimipaikan maa-alueiden ja rakennusten olemassaolosta, ja välillisesti ilmasto-
olosuhteiden, muiden ulkoisten toimintaolosuhteiden, kuten lainsäädännön (esim. 
väestönsuojat), sekä päätoiminnan yhteisvaikutuksesta. Ylläpitopalvelut tulee järjestää 
toimipaikkaan ilmastorasituksen vuoksi, olipa se käytössä tai ei. 

                                                 
71 engl. facilities 
72 engl. facility services 

Tekninen infrastruktuuri 

Palveluinfrastruktuuri, 
toimipaikkapalvelut 
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Käyttäjäpalveluilla pidetään yllä päätoimintaa ja toimipaikkavarustusta.  Ne 
muodostuvat hyvinvointipalveluista, logistiikkapalveluista, tietopalveluista, 
turvallisuuspalveluista ja muista käyttäjäpalveluista. Niiden tarpeen voidaan katsoa 
aiheutuvan välittömästi päätoiminnan henkilöresursseista ja asiakkaista, sekä 
toimipaikkavarustuksesta. Välillisesti niiden tarpeen voidaan katsoa aiheutuvan 
päätoiminnan ja näiden asiakkaiden prosesseista, sekä niihin vaikuttavista ulkoisista 
olosuhteista, kuten lainsäädännöstä (esim. kouluruokailu ja työterveyshuolto). 
Päätoiminnan prosessit kuvautuvat toimipaikkakapasiteetin ajallisena, määrällisenä ja 
laadullisena käyttönä. Siten käyttäjäpalveluita ei tarvitse järjestää toimipaikkaan, mikäli 
se ei ole käytössä.  

Toimipaikkahallinnon palveluilla pidetään huolta siitä, että päätoiminnalla ja palveluilla 
on käytössään toiminnan päämääriä, tavoitteita ja tehtäviä palveleva infrastruktuuri; 
toimipaikkaympäristö varusteineen ja palvelujärjestelmineen. Toimipaikkahallinto 
integroi tukijärjestelmäkokonaisuuden päätoimintaan ja pitää huolen siitä, että sen 
palvelukyky on tasolla, joka luo päätoiminnan ja sen asiakkaiden prosesseihin halutun 
määrän arvoa. Toimipaikkahallinnon palvelut siis pitävät sisällään tekniseen 
infrastruktuuriin ja palveluinfrastruktuuriin liittyvän hallinnollisen toiminnan.  

Toimipaikkahallinnon palvelut muodostuvat toimipaikkahallinnan palveluista, sekä 
erityisasiantuntijapalveluista. Niihin sisältyy myös sellaiset yhteiskunnan tarjoamat, 
erittelemättömät palvelut, jotka katetaan veroluontoisilla tms. maksuilla (esim. 
kiinteistöverot). Toimipaikkahallinnon palvelutarpeen voidaan katsoa aiheutuvan 
välittömästi muista tukijärjestelmän osakokonaisuuksista (J21-J24). Välillisesti niiden 
voidaan katsoa aiheutuvan päätoiminnan ja sen asiakkaiden prosesseista, sidosryhmistä 
sekä ulkoisista toimintaolosuhteista.  

Teknistä infrastruktuuria voidaan haluttaessa alistaa palveluinfrastruktuurin alle 
toimipaikkahallinnolta. Esimerkiksi ravintoautomaatit tai keittiö- ja ravintolatilat 
kalusteineen voidaan alistaa ravintopalveluille. Näin toimimalla muodostuu itsenäisiä, 
resurssikäytöllisesti peittäviä toimintokokonaisuuksia eli tukipalvelutoimintoja.  

Myös tarjottaessa palvelut nk. etäpalveluna lähipalvelun sijaan, tullaan tekninen 
infrastruktuuri alistetuksi ja ulkoistetuksi palveluntarjoajalle. Esimerkiksi 
hälytyskeskus- ja puhelinkeskuspalveluilla, datapilvipalveluilla, lounas- ja 
liikuntaseteliratkaisuilla, selainpohjaisilla tietojärjestelmillä, sekä etäpalveluna 
tarjottavilla työ- ja kouluterveydenhuollolla alistetaan ja ulkoistetaan merkittävää ja 
vaativaa teknistä infrastruktuuria palveluntarjoajalle. 

6.2 Toimipaikan käyttäjäpalvelut -nimikkeistö  

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimikkeistö 

1. luokittelee toimipaikkaympäristön käyttäjäpalvelut hintaerinä ja 
resurssikäytöllisinä uhrauksina, joilla tarjotaan hyötyjä toimipaikkojen 
käyttäjien prosesseihin tyydyttämällä määritellyt asiakastarpeet ja -vaatimukset  

2. tarjoaa mahdollisuuden systematisoida ko. palveluihin liittyvää tiedonsiirtoa 
toiminnan- ja resurssienhallinnan tietojärjestelmissä (esim. 
tietojärjestelmäavusteinen tukipalveluiden tavoitehinnoittelu, -budjetointi, ja 
resurssimitoitus) 



 

  61 
 

3. tarjoaa mahdollisuuden helpottaa ja tehostaa vuorovaikutusta ja tiedonsiirtoa 
palveluiden asiakkaiden, järjestäjien ja palveluntarjoajien välillä (esim. 
tukipalveluiden hankinta ja myynti) 

4. lisää ymmärrystä toimipaikoissa ilmenevistä yleisistä tukipalvelutarpeista ja 
tukipalvelujärjestelmistä (esim. päätoiminnan vaatimien tukipalvelutarpeiden 
hahmottaminen ja vaatimukset täyttävien tukipalveluratkaisujen suunnittelu ja 
kehittäminen) 

Nimikkeistö kuvaa käyttäjäpalvelut järjestelmäkokonaisuutena. Sen toiminta ilmenee 
sisäisten tai ulkoisten palveluoperaattorin toteuttamana tukipalvelutoimintana, 
päätoimintana tai näiden yhdistelmänä silloin, kun toimipaikka on käytössä. 
Järjestelmän käsittämää toimintaa tarvitaan riippumatta toimintatyypistä 
(toimintatyyppejä voidaan kuvata esimerkiksi toimialaluokituksin).  Nimikkeistö kertoo, 
mitkä ovat palvelut, joilla käyttäjäpalveluiden toiminnallisuuteen ja ominaisuuksiin 
liittyviä tarpeita, haluja ja vaatimuksia tyydytetään. Tavoitehintamalleilla tuotettava 
tieto puolestaan kuvaa resurssikäytöllisiä uhrauksia, joita niiden tyydyttäminen 
aiheuttaa (5.5 ja 7-8).  

Nimikkeistössä käsitteellä ”palvelut” viitataan sellaiseen palvelutoimintaan, josta vastaa 
tyypillisesti erilliset palveluoperaattorit (ks. 5.1). Nämä toimivat palvelun tarjoajina ja 
tarkasteltavan toimipaikan käyttäjät ovat näille asiakkaita. Käytännön toiminnassa 
rajapinnat päätoiminnan ja käyttäjäpalveluiden välillä ovat toimintatyyppi- ja 
organisaatiokohtaisia (esim. vastaanottopalvelut hotellissa, asuntolassa, urheiluhallissa, 
toimistossa jne.). Jossain määrin ne ilmentävät myös kullakin ajanhetkellä vallitsevia 
trendejä (esim. vartiointipalvelut) ja lainsäädännön tai muun vastaavan ohjauksen 
asettamia reunaehtoja (esim. kouluruokailu, työterveyshuolto). Nimikkeistöä on rajattu 
käyttäen apuna Talo2000 -nimikkeistöjärjestelmää ja niin ollen sitä voidaan käyttää 
yhdessä sen kanssa. 

Nimikesisältö on rajattu pragmaattisesti noudattaen perinteistä, käytäntöön juurtunutta 
käsitystä palveluista. Sen mukaan palvelut ja konkreettiset tuotteet ovat toisilleen 
rinnasteisia käsitteitä ja asiakkaan ja tarjoajan väliset vuorovaikutustilanteet eli 
palvelutapahtumat sisältävät aina jonkin verran asiakkaalle näkyvää henkilötyötä. 
Nimikkeistön toiminnallisuuden ansiosta voidaan nimikesisältöä haluttaessa täydentää 
laajemmalla palvelusisällöllä, joka noudattaa nykyaikaisemman, palvelukeskeisen 
logiikan mukaista palvelunäkemystä. Näkemyksen mukaan palveluita voidaan tarjota 
myös aineellisten tuoteominaisuuksien ja -toimintojen avulla. Aineellisten tuotteiden 
toiminnallinen logiikka on sama kuin abstrakteissakin palveluissa; ne palvelevat 
hyödyntäjäänsä tukemalla tämän toimintaprosesseja asiakkaan ja ratkaisun välisessä 
vuorovaikutuksessa. Ajattelutavassa aineellinen tuote nähdään siis vain linkkinä niiden 
käyttäjien, valmistajan, sekä muiden siihen liittyvien toimijoiden välillä. 

Nimikkeistön perusoletus on, että tilat ja toimipaikkavarustus, jonka taloudellinen 
käyttöikä on yli vuoden, eivät sisälly palveluihin silloin, kun palvelu toteutetaan 
tarkasteltavassa toimipaikassa73. Tällöin palvelu järjestetään toimipaikkaan ikään kuin 
täydentämään tiloja ja toimipaikkavarustusta (esim. ravintolatiloihin ravintopalvelut, 
                                                 
73 Varustus, jonka taloudellinen käyttöikä on yli vuoden, mutta joka voidaan kirjanpidossa kirjata 
käyttöönottotilikauden kuluksi, sisältyy palveluihin (esim. kannettava tietokone ja gsm -puhelin silloin, 
kun ne ovat hankintahinnaltaan vähäisiä suhteessa palvelutoimintaan). Ks. kirjanpitolautakunnan 
yleisohje poistoista 16.10.2007. Saatavilla: http://www.edilex.fi/virallistieto/kilaohje/poistot2, [viitattu 
6.4.2013] 
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myymälätiloihin vartiointipalvelut, ajoneuvoon kuljettaja jne.). Mikäli palvelu tarjotaan 
etäpalveluna, niin tällöin myös tekninen infrastruktuuri sisältyy palveluun (esim. 
lounasseteli -ruokailu, vartiointiliikkeen hälytyskeskuksessa suoritettava 
kameravalvonta, tilausbussikuljetus). Lähi- ja etäpalveluratkaisut voivat olla toistensa 
vaihtoehtoja, ja nimikkeistön toiminnallisuus antaa mahdollisuuden käsitellä molemmat 
tapaukset. 

Hyödynnettäessä nimikkeistöä muussa kuin tilainvestointitilanteen päätöksenteossa, 
esimerkiksi hankittaessa palvelu- ja tuoteratkaisukokonaisuuksia tai laskettaessa 
palveluiden toimintokustannuksia, voidaan olla tilanteessa, jossa palveluiden hintaan 
tulee sisällyttää myös teknistä infrastruktuuria. Tällaisia, nimikkeistön perussisältöön 
kuulumattomia ratkaisuja ovat esimerkiksi erilliseltä palveluoperaattorilta vuokrattavat 
tilat ja toimintavarusteet, kuten toimistohotellitilat, vuokrapalvelinkapasiteetti 
(pilvipalvelut), vuokratekstiilit, -autot, -kopiokoneet, -tietojärjestelmät, -
ravintoautomaatit tms. konkreettiset tuotteet.  Nimikkeistön toiminnallisuus antaa 
mahdollisuuden käsitellä myös tällaiset tilanteet. 

Nimikkeistö rakentuu viidellä hierarkiatasolla esitettävistä palvelunimikkeistä. 
Hierarkiatasot ovat:  

• 1 Toimipistejärjestelmä -taso (2): Toimipaikkaympäristön käyttäjäpalvelut 
• 2 Palvelujärjestelmä -taso (21, 22, 23, 24 ja 25, esim. 22 Logistiikkapalvelut) 
• 3 Palveluluokka -taso (211-259, esim. 222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut) 
• 4 Palvelutehtävä -taso (2111-2599, esim. 2221 Toimipaikkaliikenteen 

vastaanotto ja käsittely) 
• 5 Palveluratkaisu ja resurssikäyttö -taso (21111-25999, esim. 22211 

Alueliikenteen vastaanotto ja opastus) 

Sisällöllisesti ja resurssikäytöllisesti nimikkeet ovat kohtuullisella tarkkuudella 
summattavia, eivätkä siten sisällä päällekkäisyyttä. Hyötypotentiaalin näkökulmasta 
summattavuus ei välttämättä päde; kokonaisuudella saavutettu hyöty ei ole välttämättä 
yksittäisten palveluiden hyötyjen summa. Kokonaisuudessa saattaa ilmetä emergenttejä 
hyötyjä tai uhrauksia, jotka eivät ilmene osakokonaisuuksissa. 

Kullakin hierarkiatasolla on oma tarkoituksensa ja kunkin tason nimikkeet on 
identifioitu numeroin, joiden lukumäärä vastaa ko. tason järjestyslukua. Siten 
esimerkiksi kolmannen hierarkiatason nimikkeet on identifioitu kolmella numerolla. 
Lisäksi palvelutehtävien ja -ratkaisujen nimikejoukkoa täydentää T-päätteinen 
nimikejoukko. Sillä viitataan joukkoon ”toimipaikkavarustus, tilat ja tietojärjestelmät”. 
Sen avulla palvelujärjestelmien nimikesisältöä on mahdollista täydentää 
organisaatiokohtaisesti tai käyttötarpeen mukaan mm. toimipaikkavarustuksella tai 
tiloilla. Esimerkiksi palveluhankintoja tehtäessä voidaan nimikkeistöä täydentää 
erillisillä palveluoperaattorilta vuokrattavilla toimintavarusteilla (esim. matto- ja 
työvaatetekstiilit, kopio- ja tietokojeet), tiloilla (esim. toimisto- ja kokoushotellit) ja 
tietojärjestelmätoiminnoilla (esim. tilavarausjärjestelmän toiminnot). Palveluiden 
toimintokustannuksia laskettaessa voidaan palveluille kohdistaa T-nimikkeiden avulla 
tila- ja varusteresurssikustannuksia, sekä toimipaikkahallinnon resurssikustannuksia. 

Neljän ensimmäisen hierarkiatason nimikkeet ovat yleistettyjä, palvelujärjestelmien, 
luokkien ja tehtävien luonnetta kuvaavia palvelutyyppi -nimikkeitä. Niillä kuvattuja 
palvelutyyppejä siis tarvitaan kaikessa toiminnassa. Olosuhde-, toiminta- ja 
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tapauskohtainen kysymys on, organisoidaanko palvelut systemaattisesti, mihin sisäisten 
palveluiden, päätoiminnan, asiakkaan toiminnan ja sidosryhmien toiminnan väliset 
rajapinnat asettuvat, ja kenelle maksuvastuu sälytetään.  

Kaikessa toiminnassa tarvitaan esimerkiksi ravinto- ja virkistepalveluita, mutta niiden 
organisointitapa ja maksuvastuut vaihtelevat. Suomalaisessa peruskoulussa 
maksuvastuu jakautuu kunnalle ja henkilöstölle, korkeakoulussa valtiolle, opiskelijoille 
ja henkilöstölle, yrityksissä henkilöstölle, yritykselle tai molemmille. Myös 
asumistoiminnassa tarvitaan ravintopalveluita; perinteisessä asumisessa niiden 
organisoinnista vastaavat asukkaat itse, kun taas palveluasumisessa ne tyypillisesti 
organisoidaan keskitetysti ja niistä veloitetaan erillinen maksu. Kaikki mainitut 
organisaatiot voivat tuottaa palvelut itse tai ulkoistaa ne esimerkiksi ravintopalveluita 
päätoimintanaan tarjoaville yrityksille. Kerrostaloissakin voisi toimia asukasravintola 
tai asukkaat voivat ulkoistaa ravintopalvelunsa lähialueen ravintoloille. 

Kääntäen voidaan myös todeta, että palvelutyyppien olemassaolo ei riipu toiminnan 
volyymistä eikä tyypistä. Sen sijaan hierarkiatasolla 5 kuvattujen palveluratkaisujen, 
sekä toiminnan tyypin ja volyymin välillä voidaan havaita riippuvuuksia. Esimerkiksi 
suurimuotoisessa myymälätoiminnassa voidaan päätyä kokopäiväiseen 
paikallisvartiointiratkaisuun ja pienimuotoisessa myymälätoiminnassa ilta-aikaan 
painottuvaan paikallisvartiointiratkaisuun. Tällöin ratkaisun (asiakkaille näkyvä) 
painopiste on turvallisuus. Tietotyötoiminnassa taas voidaan päätyä esimerkiksi 
asiakaspalvelua painottavaan sisääntuloliikenteen vastaanottoratkaisuun, jossa 
päätoimisesti asiakaspalvelusta ja resurssivarauksista vastaava vastaanottohenkilöstö 
voi huolehtia samanaikaisesti turvallisuudesta ohjaamalla sisääntuloa ovipuhelimen ja 
etäohjattavalla sähkölukituksella. 

Nimikkeistön kolme ensimmäistä hierarkiatasoa on esitetty kuvassa 23. Neljäs 
hierarkiataso, sekä vihreällä värillä esitettyjen palvelutehtävien käsittämät viidennen 
tason palveluratkaisut on esitetty liitteessä 2. Viides taso määrittyy kokonaisuudessaan 
vasta tavoitehintamallien laadinnan yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että tehtävätason 
palvelutasovaatimusten, sekä palveluratkaisujen ja niiden mitoittimien välillä vallitsee 
syy – seuraus -suhde (ks. luku 7-8).  

Toisella hierarkiatasolla on viisi ensimmäiselle hierarkiatasolle summattavaa 
palvelujärjestelmää (21-25). Niiden tarkoitus on tyydyttää määrätty asiakastarve- ja 
kysyntäkokonaisuus ja luoda asiakasprosesseihin tiettyä kokonaishyötyä. Esimerkiksi 
hyvinvointipalveluilla (21) prosesseja tuetaan tarjoamalla niissä toimiville ihmisille 
hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Kolmannella hierarkiatasolla on enimmillään yhdeksän (xx1-xx9) toiselle 
hierarkiatasolle summattavaa palveluluokkaa. Kolmas hierarkiataso erottelee toisistaan 
samaa kokonaishyötyä eri mekanismeilla tarjoavat palvelutyypit toisistaan. Esimerkiksi 
kontaktipalveluilla (222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut) hallitaan toimipaikkaliikenne- 
ja yhteydenottoliikennevirtoja, kun taas materiaalivirtoja hallitaan materiaali- ja 
tarvikelogistisilla palveluilla (224 Materiaali- ja tarvikelogistiset palvelut). Niitä 
yhdistävä, niillä tarjottava kokonaishyöty on toimintaprosessien vaatimien fyysisten 
resurssien oikea-aikainen ja oikea sijainti. 
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Kuva 23. Toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimikkeistön kolme ensimmäistä hierarkiatasoa. 1. hierarkiataso 
kuvaa toimipistekokonaisuuden osajärjestelmää, joka muodostuu 2. hierarkiatason käsittämistä 
palvelujärjestelmistä. 3. hierarkiataso käsittää palveluluokat, jotka muodostuvat itsenäisistä palvelutehtävistä. 
Palvelutehtävät puolestaan muodostuvat käytännön toiminnassa ilmenevistä palveluratkaisuista, jotka on 
tehtävien kustannusrakenteen ja resurssikäytön näkökulmasta tarkoituksenmukaista mitoittaa omina 
kokonaisuuksinaan. 

Neljännellä hierarkiatasolla on enimmillään kymmenen (xxx0-xxx9) kolmannelle 
hierarkiatasolle summattavaa tehtävää74. Lisäksi tasolla on tehtävä xxxT, jolla 
nimikkeistöä voidaan täydentää käyttötilanteen mukaan palveluihin sisällytettävällä 
teknisellä infrastruktuurilla.  Taso erottelee toisistaan tehtävät, joille voidaan asettaa 
sellaiset yhtenäiset asiakasvaatimukset, jotka määräävät tehtävien toteutusratkaisujen 
tyypin ja resurssikäytön.  Vaatimukset kohdistuvat tapauksesta riippuen tehtävän 
toteutukseen (miten tehdään, esim. 2131 pääravinnon tarjoilun koettavuus) tai tehtävien 
lopputulokseen (2131 esim. pääaterioiden saatavuus, koettavuus ja ravitsevuus). 
Palvelutehtävät voidaan järjestää, suunnitella, mitoittaa ja toteuttaa luontevasti omina, 
palveluratkaisujen muodostamina kokonaisuuksinaan. Tällöin ne ovat myös empiirisesti 
mitattavissa ja todennettavissa. 

                                                 
74 Nimikkeet xxx0 on varattu erilliselle asiakaspalvelutehtävälle, esim. 2310 ICT-asiakaspalvelu ja –
käyttäjätuki. 

2 TOIMIPAIKAN KÄYTTÄJÄPALVELUT
21 Hyvinvointipalvelut

211 Siivouspalvelut
212 Tekstiilihuoltopalvelut
213 Ravinto- ja virkistepalvelut
214 Liikuntapalvelut
215 Terveyden hoito- ja huoltopalvelut
216 Majoitutuspalvelut
219 Muut hyvinvointipalvelut 

22 Logistiikkapalvelut

221 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut
223 Irtaimisto- ja muuttopalvelut
224 Materiaali- ja tarvikelogistiset palvelut
229 Muut logistiikkapalvelut

23 Tietopalvelut

231 Datapalvelut
232 Dokumenttipalvelut
233 Tietoaineistopalvelut
239 Muut tietologistiset palvelut

24 Turvallisuupalvelut

241 Vartiointi- ja turvapalvelut
242 Kybervartiointi- ja turvapalvelut
249 Muut turvallisuuspalvelut

25 Muut käyttäjäpalvelut. mm. toimipaikkavarustuksen erityiset ylläpitopalvelut
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Viidennellä hierarkiatasolla on enimmillään kymmenen (xxx0-xxx9) palveluratkaisu -
tyyppiä75. Lisäksi tasolla on ratkaisujoukko xxxxT, jolla nimikkeistöä voi täydentää 
käyttötilanteen mukaan teknisen infran fyysisillä tuoteratkaisuilla. Ne kuvaavat 
vakiintuneita käytäntöjä sekä ilmentävät toimintoja, joiden avulla palveluoperaattorit 
palveluita tyypillisesti organisoivat. Palveluratkaisu -nimikkeet voivat muuttua ja 
täydentyä todellisessa palvelutoiminnassa esiintyvien ratkaisujen muuttuessa ja 
kehittyessä. Siten ne ovatkin sisäänmenotietoja, joiden vaihtelun robusti, yleisiin, 
empiriikasta riippumattomiin palvelutyyppeihin perustuva nimikkeistö kykenee 
peittämään. 

Palvelutehtävien resurssikäytön ja kustannusrakenteen näkökulmasta palveluratkaisut 
on tarkoituksenmukaista suunnitella ja mitoittaa omina kokonaisuuksinaan 
toimipaikkakohtaisesti; niillä on omat resurssikäyttöä mitoittavat tekijänsä, joiden taso 
voidaan johtaa palvelutaso- ja volyymivaatimuksista. 

Esimerkiksi lounas- ja päivällisateriapalveluiden tehtävät (2111 Pääravitseminen) 
voidaan jakaa eritellä palveluratkaisuihin, jotka muodostavat lounas- ja 
päivällisruokailuprosessia tukevan palveluprosessin. Ratkaisut voidaan määritellä 
esimerkiksi keskuskeittiöstä käsin tapahtuvaan pääateriatoimitukseen (21111), 
toimipaikassa tapahtuvaan pääateriavalmistukseen varastointeineen (21112), jälkiruoan 
valmistukseen varastointeineen (21113), pääaterioiden tarjoiluun (21114), sekä 
pääaterioiden kuljetuksiin toimipaikan sisällä (21115, esim. siirrot  > 25 m).  

Palveluratkaisujen valintaan ja mitoitukseen vaikuttaa palvelutehtävää ja sen 
palveluratkaisuja kuormittava toimipaikkakapasiteetin määrällinen ja ajallinen 
käyttövolyymi (esim. 100 henkilölle mitoitetusta toimipaikasta keskimäärin 80 % on 
läsnä aukioloaikana), tehtävätason palvelutasovaatimukset (esim. ravitseva ja maukas 
lounasmahdollisuus), sekä palvelukuormituksen poistoaste (esim. 90 % läsnäolevista 
henkilöistä ruokailee). 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden perusratkaisuissa resurssikäyttö määriteltiin taulukossa 
6 kuvattuina palveluoperaattorin vastuulla olevina resursseina. Resurssikäyttö voidaan 
jakaa välittömään (RK 1 - RK 5) ja välilliseen (RK 6). Nimikkeistössä palveluiden 
resurssikäytön rajapintana on tarkasteltava toimipaikka. Tällöin välitön resurssikäyttö 
on ”on site” -tyyppistä resurssikäyttöä, joka aiheutuu välittömästi palveluratkaisuun 
sisältyvistä, toimipaikkaan tarjottavista toimenpiteistä tai siellä ilmenevistä 
palvelutapahtumista. Välillinen resurssikäyttö on palveluratkaisun tarjoamiseen 
tarvittavien välillisten toimenpiteiden, kuten myynnin ja markkinoinnin vaatimaa 
resurssikäyttöä.  

                                                 
75 Nimikkeitä xxxx0 ei käytetä perusmäärittelyissä, vaan se pidetään nimikkeistön täydennysvarauksena.  
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Taulukko 6. Nimikkeistöllä kuvattujen palveluratkaisujen aiheuttaman resurssikäytön yleiskuvaus. 
Resurssikäyttö muodostuu välittömästä (RK1-RK5) ja välillisestä (RK6) resurssikäytöstä.  

 

6.3 Nimikkeistön laadintamenettely 

Nimikkeistön toiminnallisuus, rakenne ja sisältö perustuvat valittuihin 
perusperiaatteisiin. Niitä ovat  

1. holistisuus ja asiakaslähtöisyys 
2. analyyttisyys, loogisuus, mitoitettavuus ja toteutettavuus 
3. yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys 
4. peittävyys, täydennettävyys, yleistettävyys, ja pitkäikäisyys (robustius) 

Merkittävimpänä reunaehtorajoitteena nimikkeistön rakentamisessa oli yhteensopivuus 
Talo2000 -nimikkeistöjärjestelmään; sillä määritetty toimipisteen tekninen 
infrastruktuuri ei lähtökohtaisesti sisälly nimikkeisiin lukuun ottamatta lyhytikäistä (< 1 
v) toimipaikkavarustusta, kuten toimistotarvikkeita.  Poikkeuksen muodostavat 
palveluratkaisut, joihin sisältyvät resurssikäyttöä aiheuttavat toimenpiteet toteutetaan 
etäpalveluna palveluoperaattorin toimipaikassa. 

Ensimmäistä periaatetta noudatettiin etenemällä kirjallisuustutkimuksessa 
käyttäjäpalveluiden asiakkaiden, toimipaikkojen käyttäjien organisatorisista 
toimintakokonaisuuksista ja arvonluonnista palveluntarjoajien muovaamalle, 
toimipaikkahallinnan76 toimintakentälle. Nimikkeistöä tarkennettiin sen tarjoamassa 
viitekehyksessä.  

                                                 
76 engl. facility management 

RK1 
Ratkaisutoimitus

Ratkaisutoimituksia ovat välittömästi palveluratkaisun vaatimat ja siihen sisältyvät  alihankintatyyppiset 
palveluratkaisu- tai tuoteratkaisukokonaisuudet toimitettuna toimipaikkaan, jossa palveluratkaisua tarvitaan 
(esim.  lämmitettävät ateriat toimitettuna jakelukeittiöön, kameratallenteiden etävalvonta ja -käyttö 
kuukausiveloituksella tms. kokonaisratkaisut). 

RK2
Työ:

Työtä ovat
-palvelutapahtumiin välittömäsi liittyvät työsuoritukset kohtuullisine odotus-, aloitus-, tauko-, lopetus- ja 
palautumisaikoineen
-lomat ja työnajan lyhennysvapaat tms.
-välittömästi työntekijään liittyvä muu resurssikäyttö (työnjohto, työvaatteet ja työtekijään välittömästi liittyvä 
varallisuuden käyttö, kuten vakuutus-,  työterveys- ,  työeläkemaksut ja verot)

RK3 
Aineet, materiaalit ja tarvikkeet:

Aineita, materiaaleja ja tarvikkeita ovat työsuoritukseen välittömästi käytettävät ja kulutettavat erilaiset aineet, 
käyttömateriaalit ja pientarvikkeet (esim. ruoan raaka-aineet, toimistopaperit ja kirjoitusvälineet).

RK4 
Kalusto:

Kalustoa ovat työsuositukseen välittömästi liittyvä, palveluntarjoajan mukanaan tuoman kaluston käyttö (muu 
kuin pysyvään toimipaikkavarustukseen kuuluva kalustokäyttö),  sekä vähäiset toimipaikkavarustuksen 
täydennykset (esim. rikkoutuneiden ruokailuvälineiden täydennykset)

RK5
Kalustolisä 
etäpalveluratkaisuissa 
(mikäli ei resursoida 
ratkaisutoimituksena):

Etäpalveluratkaisujen kalustolisään kuuluu palvelukeskusten tms. palvelupaikan tilankäyttö sosiaalitiloineen, 
sekä tilojen toimipaikkavarustus niihin liittyvine palveluineen.

Huom! Myös paikallisen palvelun tapauksessa kalustolisänä kuvattu resurssikäyttö aiheutuu 
palveluratkaisusta. Tällöin  se kuitenkin sisältyy nimikkeistön kuvaamassa perusratkaisussa 
palvelunjärjestäjän tarjoamaan tekniseen infraan. Niin haluttaessa se voidaan  sisällyttää osittain (esim. 
tilakalusteet) tai kokonaan (tilat, kalusteet, muu irtaimisto, kojeet ja laitte) palveluoperaattorin vastuulle.

RK6
Välillinen resurssikäyttö:

Palveluratkaisun aiheuttama, operaattorikohtainen johtamis ja hallinta-, myynti-, markkinointi-, kehitys-, 
asiakassuhteiden hoito-, ict-,  henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, yms. palveluoperaattorin toimintojen vaatima 
resurssikäyttö 

Huom! Välillinen resurssikäyttö voidaan sisäisessä laskentatoimessa vyöryttää päätoiminnoille ja kohdistaa 
niiltä edelleen palveluratkaisuille
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Toista, kolmatta ja neljättä periaatetta noudatettiin soveltamalla 
nimikkeistömäärittelyissä aksiomaattisen ja kestävän suunnittelun teoriaa, resurssit – 
toiminnot – tuotteet (palvelu- ja tuoteratkaisut) -ajattelua, ottamalla oppia olemassa 
olevista nimikkeistöistä,  sekä rajaamalla nimikesisältö peittäväksi luodun 
taustakonseptin avulla. Oppia otettiin erityisesti Talo2000 ja Facility Products -
nimikkeistöistä (EN-15221:4, 2011). Lisäksi kolmatta ja neljättä periaatetta noudatettiin 
nimikehierarkialla ja -rakenteella, nimikkeiden identifioinnilla, sekä todellisessa 
toiminnassa esiintyvistä palveluratkaisuista riippumattomilla palvelutyyppi -
nimikkeillä. 

Palvelunimikkeistön määrittelyssä on kysymys palveluarkkitehtuurin, 
palvelutehtävien ja niiden toteutusratkaisujen suunnittelusta. 
Käyttäjäpalvelunimikkeistön suunnittelulähtökohtana käytettiin yleisiä toimipaikoissa 
ilmeneviä asiakastarpeita ja -kysyntää. Nimikkeistö voidaan ymmärtää Käyttäjäpalvelut 
-palvelujärjestelmän laadullisena, robustina yleissuunnitelmana. Se kykenee kuvaamaan 
eri toimialojen erilaisista toiminnoista seuraavaan vaihtelun ja sen palvelutyyppi -
nimikkeet ovat pitkäikäisiä; ne eivät ole riippuvaisia dynaamisesti muuttuvista 
palvelutyyppien tuotantoratkaisuista. 

Laadullinen palvelujärjestelmän yleissuunnitelma voidaan laatia neljällä, aksiomaattisen 
suunnittelun teoriaan yhtenevillä palvelusuunnittelun alueilla (ks. 5.4).  Nimikkeistön 
suunnitteluprosessi on luonteeltaan iteratiivinen. Sen tarkoituksena on nimikkeistön 
parantaminen ja täydentäminen. Iteratiivisuus toteutuu nimikkeiden 
uudelleenmäärittelynä, sekä hierarkkisena mutkitteluna suunnittelualueiden välillä 
tarve-, ja vaatimusymmärryksen kehittyessä.   

Nimikkeistö laadittiin määrittämällä ensin ensimmäisellä suunnittelualueella yleiset 
tarve- ja asiakashyöty -nimikkeet. Tämän jälkeen ne käännettiin tarpeita tyydyttäviksi 
palvelutyypeiksi (nimikkeet hierarkiatasoilla 1-4) toisella ja kolmannella 
suunnittelualueella.  Tarpeet olisi voitu yrittää johtaa myös erilaisista 
asiakastoiminnoista ja -prosesseista (alue 0). Se olisi ollut kuitenkin tarpeettoman 
työlästä. Lisäksi määrittämällä tarpeet toimintariippumattomalla tavalla edistettiin 
nimikemaailman robustisuutta. Kokonaistarpeiksi ja asiakashyödyiksi määritettiin 
ylätasolla: 

• hyvinvointi, sekä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemus: hyvinvoivat ja 
toimintakykyiset ihmiset (tilojen käyttäjät, vrt. 21) 

• konkreettinen ja tiedollinen yhteys ympäröivään maailmaan, sekä kokemus 
niistä: ihmiset, toimipaikkavarusteet ja materiaalit oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan & tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan (vrt. 22-23) 

• turvallisuus ja turvallisuuden kokemus: henkilöt ja omaisuus turvassa (vrt. 24),  
• sekä mm. erilaisen toimipaikkavarustuksen palvelukyvyn ylläpitotarve: 

palvelukykyinen toimipaikkavarustus (vrt. 25). 

Tarve- ja asiakashyötynimikkeet määritettiin kirjallisuushavaintojen sekä empiiristen 
havaintojen perusteella. Niiden ilmenemisen katsottiin indikoiva nimikkeistön 
lähtökohdaksi määritellyistä tarpeista ja asiakashyödyistä. Havaintoja kerättiin olemassa 
olevista kirjallisuudesta, nimikkeistöistä, organisaatioista, jotka tarjoavat ja hyödyntävät 
näitä palveluita. Empiirisesti palvelutarjontaa kartoitettiin Suomessa operoivien 
yritysten ja kunnallisten toimijoiden web -sivustoilla esitetyn, palvelutarjonnasta 
kertovan markkinointiviestintämateriaalin avulla. Tarpeiden ja hyötyjen määrittämisessä 
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havainnoitu kirjallisuus ja organisaatiot on esitetty liitteissä 3-4. Empiirinen otos kattaa 
havainnot 104 palveluntarjoaja -organisaation palvelutarjonnasta. 

Suunnitteluprosessin iteratiivisuudesta johtuen palveluratkaisujen ja niiden 
resurssikäytön lopullinen määrittely on tarkoituksenmukaista toteuttaa vasta 
tavoitehintamallien laadinnan yhteydessä. Hintatason ja -vaihtelun toiminnallisuuden 
kuvauksessa käytettyjen palvelutehtävien osalta laadittiin tavoitehintamallit (ks. luku 8). 
Siten niiden asiakasvaatimukset käännettiin myös palveluratkaisuiksi ja niiden 
aiheuttamaksi resurssikäytöksi. Hierarkiatasojen 1-3 käännöstyö on esitetty kuvissa 23 
ja 24. Kuvassa 25 on esimerkki hierarkiatasojen 4-5 määrittelystä sekä v 
suunnittelualueen resurssikäytön määrittelystä. Käännöstyö kokonaisuudessaan on 
esitetty liitteessä 5.  
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Kuva 24.  Toimipaikan käyttäjäpalveluiden yleisten asiakashyötyjen ja -tarpeiden käännös palveluiden 
yleiseksi toiminnallisuudeksi. 
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Kuva 25. Palveluiden yleisen toiminnallisuuden käännös palvelutyypeiksi. 
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Kuva 26. Esimerkki palvelutyypin palveluratkaisujen määrittelystä kolmannella suunnittelualueella ja 
resurssikäytön määrittelystä neljännellä suunnittelualueella. 
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7 Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien 
laadinta- ja ylläpitomenettely  

Luvun tavoitteena on luoda yleiskäsitys tavoitehintamallinnuksen tarkemmista 
tavoitteista, tavoitehintamallien (määrällisen mallin) toiminnallisuudesta, siinä 
käytetystä käyttäjäpalveluiden hinnanmuodostusmekanismista, mallin laadinnan 
ydinkäsitteistä, sekä mallin laadinta- ja ylläpitomenettelyn periaatteista ja tehtävistä (vrt. 
luku 1.2, tutkimustavoite 2). 

7.1 Määrällisen mallinnuksen tavoitetarkennus, mallin 
toiminnallisuus ja toiminnallisuuden luonti 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallit palvelevat asiakasarvon 
määritysprosessia yhdessä nimikkeistön kanssa.   Niillä toteutettava määrällinen 
mallinnus on luonteeltaan analyyttistä, käyttäjäpalvelut -järjestelmän staattisen tilan 
mallinnusta. Ensisijaisena määrällisen mallinnuksen tavoitteena on, että nimikkeistön 3. 
ja 4. hierarkiatasoilla tavoitehintamallein tuotetut hinnat  

• antavat hyvän käsityksen toimipisteen käyttäjäpalvelumenojen realistisesta 
tavoitetasosta sellaisten tavanomaisten palveluratkaisujen hinnoin, joita voidaan 
käyttää vertailutasona päätöksenteossa   

• tuovat esiin tasoerot sekä eri toimipistetyypeissä (esim. päivähoidon toimipiste –  
päivittäistavarakaupan toimipiste), että toimipistetyyppien sisällä erilaisilla 
toimipaikan käyttövolyymeillä (esim. erittäin pieni lasten päivähoidon toimipiste 
–  erittäin suuri lasten vuorohoidon toimipiste). 

Merkityksellistä on, että käyttäjäpalvelukokonaisuuksilta odotetut hyödyt ja 
toiminnallisuus täyttyvät vallitsevien olosuhteiden, kuten toimipaikan, ja toteutettavissa 
olevien resurssikäytöllisten uhrausten puitteissa.  Siksi tavoitehintamallien antamien 
hintojen tulisi vastata empiirisiä havaintoja nimikkeistön 3. ja 4. hierarkiatasolla. Yhtä 
merkityksellistä ei ole se, mitkä ovat palveluratkaisut, joilla hyödyt ja toiminnallisuus 
saavutetaan. Siksi toissijaista on, että mallinnetut käyttäjäpalveluratkaisut (hierarkiataso 
5) ja yksittäisten ratkaisujen resurssi- ja hintamitoitus vastaavat empiirisiä havaintoja. 

Määrällisen mallinnuksen lähtötietona tarvitaan tiedot toimipaikasta ja sen käytöstä. 
Lisäksi haluttaessa voidaan tarkentaa käyttötiedon perusteella mallinnettua 
kysyntävolyymiä ja palvelutasovaatimuksia. Mallin ulostulotietona saadaan 
toimipaikassa tarvittavat, resurssi- ja hintamitoitetut käyttäjäpalveluratkaisut. Ne 
kuvaavat välitöntä resurssikäytöllistä uhrausta, jonka palveluiden tarjoamat hyödyt 
asiakkaalle aiheuttavat.  Palveluratkaisujen muodostama kokonaisuus voidaan 
ymmärtää käyttäjäpalvelut -järjestelmän toteutussuunnitelmana, jonka pohjalla on 
toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimikkeistöllä kuvattu yleissuunnitelma ja 
palveluarkkitehtuuri.  

Jotkut hintatekijöiden vaikutusmekanismeista voidaan tunnistaa ja mallintaa 
analyyttisesti (esim. palveluajankohdan vaikutus hintaan), toiset ovat kompleksisia tai 
niitä ei tunneta (esim. suhdannevaihtelut, yritysten hinnoittelupäätöksistä vastaavat 
päätöksentekojärjestelmät).  Jollakin tavalla niiden kaikkien voidaan kuitenkin olettaa 
vaikuttavan asiakkaiden ostamien palveluratkaisujen valintaan ja hinnoitteluun. Siksi 
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yksinkertainen kuvaus käyttäjäpalveluiden ulkoisten asiakkaiden toimintaprosesseista ja 
niiden toteutusolosuhteista määrätyssä sijainnissa eli ko. toimipaikassa.   

 

Kuva 28. Tavoitehintamallien hinnanmuodostus mallinnetaan virtuaalisen asiakkaan ja palveluntarjoajan 
välisenä kysyntä – tarjonta -yhteytenä asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun alueilla. Viivat kuvaavat 
muuttujien välisiä kausaalisuhteita. 

Virtuaalisen asiakkaan näkökulmasta käyttäjäpalveluiden tavoitehintojen 
hinnanmuodostuksessa on kyse oman toiminnan ja muiden palvelutehtävien 
reunaehtojen, toiminnan aiheuttaman kysyntävolyymin, sekä tasovaatimusten 
määrittelystä asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun alueilla 0-2. Virtuaalisen 
palveluntarjoajan näkökulmasta kyseessä on palvelutehtävien toteutusratkaisujen 
valinta- ja hintamitoitustehtävä asiakasvaatimuksiin perustuen suunnittelualueilla 3-4 
(kuva 28).  

  Esitetty tavoitehintamallien toiminnallisuus luodaan seuraavien lainalaisuuksien 
avulla: 

• toiminnot ja toimintosarjat aiheuttavat resurssikäytön (ks. luku 4) 
• toimipisteiden toiminnassa esiintyy tarve määrätyille tukipalveluille 

(tukitoiminnoille ja -prosesseille), mm. käyttäjäpalveluille, ja niiden käsittämät 
palveluratkaisut voidaan ymmärtää toimipisteen päätoiminnan resursseina (ks. 
luvut 3, 4 ja 6 sekä liite 1) 

• pitkällä aikavälillä palveluratkaisujen hinnat sisältävät keskimääräisellä 
kapasiteetin käyttöasteella mitoitetut palveluntarjoajien resurssikäytön 
kustannukset ja mahdolliset voittolisät (ks. luku 4.3). 

Niinpä tavoitehintamalleilla määritetään toimipaikan ja sen tilojen käyttötiedosta lähtien 
palvelutehtävien oletusarvoiset asiakasvaatimukset ja kysyntävolyymi, valitaan 
palveluratkaisut, joilla ne voidaan toteuttaa, sekä laaditaan ratkaisuille resurssi- ja 
hintamitoitus.  

PALVELUTEHTÄVIEN KYSYNTÄ JA ASIAKASVAATIMUKSET PALVELURATKAISUJEN TARJONTA, REFERENSSITASO

Pääruokailu, päivä

Pääruokailu, ilta

Pääruokailu, yö

Pääkäyttäjien ravitseminen

Vierailijoiden ravitseminen

Ruoan täyttävyys

Ruoan koettavuus ja nautittavuus

Palvelupäivät

Päiväruokailu

Iltaruokailu

Annosmäärä

Palveluviikot

Yöruokailu

Annoskoko

Ruokalajien lkm.

Raaka‐aineiden laatutaso

Käyttäjät

Aukioloajat

Toimipistetyyppi

Energiantarve

0 TOIMIPAIKANKÄYTTÖ 1‐2 AHT& PT 3 PTA 

Käyttäjät

24112 Pääruoan valmistus keittiössä

2411 Pääravitseminen

Aineet ja materiaalit

Ratkaisutoimitukset

Työ

Kalusto

Sijainti

4 PRK
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Tavoitehinta on mahdollista esittää kolmella tasolla. Tasot ovat Palveluokka (xxx), 
Palvelutehtävät (xxxx), sekä Palveluratkaisut -taso (xxxxx). Palveluluokka ja 
Palvelutehtävä -tasot palvelevat erityisesti asiakasorganisaation päätöksentekoa, 
johtamista, budjetointia, palvelutoiminnan järjestämistä, sekä palvelukehitystä. 
Palveluratkaisut -taso palvelee erityisesti palveluiden tarjoamista, palvelutoiminnan 
mittaamista sekä palvelukehitystä.  

Kullakin tasolla hintavolyymi muodostuu kahden osakomponentin tulona. Ne ovat 

• vuotuinen määrävolyymi eli vuosimenekki 
• yksikköhinta. 

Määrävolyymi kuvaa palvelun määrää ko. esitystasolle valituin mittarein. Yksikköhinta 
puolestaan kuvaa yhden määräyksikön hintaa. Määräyksikkö voidaan valita erätasolta, 
(esim. kuljetus-kpl tai kuljetus-erä) tai yksikkötasolta (esim. kuljetuskilometri tai 
kuljetusminuutti). Mikäli määräyksiköksi valitaan erätason yksikkö, on vaara, että 
vertailtavuus eri toimipaikkojen välillä katoaa. Tällöin yksikköhintaa esitettäessä on 
järkevää ilmoittaa myös yksikkövolyymi, jolla hinta pätee (esim. €/kuljetus-kpl, 15 
km/kuljetus-kpl). 

Taulukko 7. Ravintopalveluiden suositeltavat mittarisuureet pääravitsemisen osalta. 

Palvelut Määrävolyymin mittarisuureet Yksikköhinnat 

211 Ravinto- ja 
virkistepalvelut 

hlö tai hlö-pv 
,jossa hlö-pv= 
∑ hlö*tiloissaolo-pv/v 

tai  
 
ateria tai ateria-pv, jossa  
 
ateria-pv= 
∑ tarjottu pääateria/v+ tarjottu 
lisäateria/v 

€/hlö/v tai €/(hlö-pv) 
 
 
 

 
€/ateria/v tai €/ateria-pv/v 

2111 Pääravitseminen pääateria/v  €/ateria/v, x ateriaa/krt tai 
€/ateria-pv, x ateriaa/krt 

21111 Ateriatoimitus pääateria/v  
 

€/pää-ateria, x min/krt tai 
€/pää-ateria, x km/krt  

21112 Ruoan valmistus annos/v,  
tai kg/v  

€/annos, x erä/annos tai 
€/kg, kg/krt 

21113 Jälkiruoan valmistus jr-annos/v, jr- annos-pv 
tai kg/v tai kg-pv 

€/jr-annos , €/jr-annos tai 
€/kg  

21113 Ateriatarjoilu ateria/v €/ateria, x ateriaa/krt 

21114 Pääateriasiirtäminen  
(> 25m) 

m/v tai ateria-m/v   €/m, x annosta/krt 
€/ateria-m 
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puolestaan ajavat palveluratkaisujen (esim. 21312 kysyntää (esim. 21312 Ruoan 
valmistus toimipaikassa). Ne ajavat edelleen palveluntarjoajan resurssikysyntää.  

Resurssikäyttö johdetaan ja yhteydet luodaan tietojärjestelmään rakennettavien 
tietomallitoimintojen avulla. Ne säilyttävät, käsittelevät ja siirtävät mitoitinarvoja 
tietojärjestelmässä, sekä raportoivat sitä tietojärjestelmän käyttäjälle halutussa 
muodossa. Tässä mallitoiminnot hyödyntävät tietorakenteitaan, laskentafunktioitaan, 
algoritmejaan ja erilaisia tietoaineistojaan, kuten resurssimenekki- ja 
resurssihintatietoaineistoja. 

Tietomallitoiminnoilla toteutetaan alueittain seuraavat toimenpiteet:  

• ATP -alueella määritetään toimipaikan ja -tilojen käyttö  
• AHT & PTO alueilla määritetään virtuaalisessa toimipaikassa ilmenevä 

käyttäjäpalvelutehtävien tarve ja palveluratkaisujen kysyntä 
• PTA & PRK -alueilla valitaan kysynnän tyydyttävät palveluratkaisut, 

räätälöidään ne tyydyttämään asiakaskysyntä, ja laaditaan ratkaisukohtainen 
resurssi- ja hintamitoitus. 

Mallinnus siis alkaa toimipaikan käytöstä (0.). Toimipaikan käyttö kuvataan 
käyttömitoittimien avulla. Niiden mitoitinarvot toimivat toimipaikan käyttömallien 
sisäänmenosyötteinä. Käyttömallien käsittämät laskentafunktiot tuottavat lähtötietoja 
asiakastoiminnasta mallinnuksen muille alueille. Tuotettavia tietoja ovat esimerkiksi 
rakennuksen tai huoneiston käytettävyysajat, käytössäoloajat, käyttäjätuntikertymät ja 
erilaiset etäisyydet (esim. ajominuuttia tarkasteltavasta toimipaikasta virtuaalisen 
palveluntarjoajan toimipaikkaan). Toimipaikan käyttömalli integroidaan 
talonrakennuksen kustannustietojärjestelmän virtuaalirakennus -malliin, joka käsittää 
tilakohtaiset tiedot tilaominaisuuksista ja tilojen käytöstä, sekä tiedot tila-, huoneisto-, 
rakennus- tai maa-aluekohtaiset tiedot teknisen infrastruktuurin määrästä ja laadusta. 
Myös nämä tiedot ovat käytössä eri mallinnusalueilla. 

Toimipaikan käytöstä mallinnus etenee asiakastarpeiden ja -hyötyjen, sekä 
toiminnallisuuden alueille (AHT & PTO). Niillä palveluita katsotaan 
asiakasnäkökulmasta. Alueille laaditaan toimialakohtaiset normaaliasiakkuus -mallit. 
Niillä kuvataan tyypilliset, eri toimialatyyppejä edustavat käyttäjäorganisaatiot 
virtuaaliasiakkuuksina, joilla on tietyt palvelutarpeet. Normaaliasiakkuus -mallien 
käsittämät tiedot suhteutetaan käyttömallin ja virtuaalirakennus -mallin avulla 
määrällistettyyn tietoon. AHT- ja PTO -alueilla asiakkuuksien ja siten myös 
normaaliasiakkaiden palvelutarpeet kuvataan asiakasmitoittimien arvojen avulla (vrt. 
Customer Needs & Functional Requirements).  

AHT- ja PTO -alueilta mallinnus etenee palvelutarjonnan -alueelle (PTA), jossa 
palveluita katsotaan tarjoajan näkökulmasta. Alueelle laaditaan muuntomallit. Niillä 
asiakasmitoittimien mitoitinarvot muunnetaan palveluratkaisuiksi ja 
tuotantomitoittimien mitoitinarvoiksi (vrt. Design Parameters). Tuotantomitoittimet 
ovat palveluratkaisujen resurssikysyntää aiheuttavia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.   
Resurssikäytön (PRK) alueelle laaditaan palveluratkaisujen mitoitusmallit. Niiden 
avulla palveluratkaisuille mitoitetaan nimikkeistön mukainen resurssikäyttö ja 
hinnoitellaan se määrittämällä resurssimuuttujien mitoitusarvot (vrt. Product Variables) 
tuotantomitoittimien perusteella.  
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• minimoida ja yksinkertaistaa sekä mallien tietosisältöä, että virtuaalista 
palvelujärjestelmää 

Mitoittimien keskinäisten riippuvuuksien minimoinnin on tarkoitus selkeyttää ja 
parantaa mallien ymmärrettävyyttä, lisää ymmärrystä hinnanmuodostuksen syistä, 
seurauksista ja mekanismeista, ja vähentää mitoittimien määrää ja siten myös 
tietosisältöä. Tietosisällön minimoinnin ja yksinkertaisen palvelujärjestelmän tarkoitus 
on ennen kaikkea säästää mallien käyttäjän aikaa, sekä keskittyä merkittävimpiin 
hintatekijöihin. Lisäksi niillä parannetaan mallien ymmärrettävyyttä, ehkäistään 
mallinnustyössä tapahtuvia virheitä, vähennetään vaadittavaa ohjelmointityötä, sekä 
mallien ylläpitotyötä. Mikäli mallinnettava palvelujärjestelmä toteutettaisiin 
todellisuudessa, vähenisi todennäköisesti myös palveluntarjoajan resurssikäyttö. Mitä 
moninaisemmat palvelutarpeet yhdellä muuttujalla, esimerkiksi palveluratkaisulla 
voidaan täyttää, sitä vähemmän on ylläpidettäviä palveluratkaisuja ja niihin liittyvää 
tukitoimintaa.   

Tietosisältöä voidaan vähentää ja yksinkertaistaa mm. 

• yhdistämällä useita mitoittimia yhdeksi mitoittimeksi  
• määrittämällä mitoitinarvot suhdelukuina absoluuttisten lukujen sijaan 
• yhdistämällä useita mitoitusfunktioita yhdeksi funktioksi 
• rajoittamalla mitoittimien vaihteluvälin pituutta ja lukuarvokokoja. 
• rajoittamalla palveluratkaisujen määrää ja yhdistämällä niitä. 

Esimerkiksi asiakasalueella ravintopalveluiden laadullisiksi mitoittimiksi voidaan valita 
ruoan maukkaus, näyttävyys, tuoksu, ja ravitsevuus, sekä siihen liittyvän 
asiakaspalvelun taso. Ne voidaan yhdistää mitoittimeksi ruokailun koettavuus & ruoan 
nautittavuus. Ravitsevuus määrittää mitoittimen pienimmän mahdollisen lukuarvon, 
sillä se sisältyy lähtökohtaisesti kaikkiin mitoitinarvoihin.  Ruoanvalmistuksen 
resurssikäyttöalueella määrälliseksi aine-, materiaali- ja tarvikemitoittimeksi voidaan 
valita ruoka. Sen koostuu useista raaka-aineista, kuten lihasta, munista, perunoista jne. 
Eri raaka-aineet voidaan yhdistää yhdeksi mitoittimeksi, jonka määrä- ja 
hintamitoituksessa voidaan käyttää esimerkiksi mitoitusyksiköitä €, kg ja annos.  
Tällaiselle mitoittimelle tulee määrittää tuoterakenne, jonka osakokonaisuuksille 
määritetään painoarvo suhteessa kokonaisuuteen. 

Suhteellisia lukuarvoja käytettäessä mitoittimen mahdolliselle lukuarvojoukolle 
määritetään perustason lukuarvo, johon muut mitoitinarvot sidotaan suhdeluvuin. 
Peruslukuarvo voi olla esimerkiksi lukuarvo, jonka mitoitin saa tavanomaisissa 
tapauksissa. Tällöin kaikki perustasoon sidotut mitoitinarvot muuttuvat muutettaessa 
perustasoa. Suhteellisten lukujen käyttöä voidaan pitää järkevänä silloin, kun toisiinsa 
sidottujen mitoitinarvojen välisten suhteiden voidaan olettaa säilyvän kohtuullisella 
tarkkuudella muuttumattomina aikajaksolla, joka on pidempi kuin 
perusylläpitotoimenpiteiden välinen ajallinen etäisyys. Tällöin perusylläpitotyö 
vähenee. 

Esimerkiksi Suomen pääkaupunkiseudulla tarjottavien vartiointipalveluiden 
työresurssien mitoittimelle voidaan määrittää 24 (1*1*8*3) erilaista hintaa vain 13 eri 
mitoitinarvon avulla käyttämällä suhteellisia lukuja. Lisäksi ylläpidossa tarvitsee pitää 
tällöin yllä ainoastaan kahta hinnan mitoitinarvoa 24:n hinnan sijaan.  Ensimmäinen 
hinnan mitoitinarvo on perustason hinta; se vastaa tyypillisissä vartiointitehtävissä 
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vartijalle maksettavaa työehtosopimuksen mukaista korvausta arkipäivänä 
suoritettavasta vartiointityöstä. Toinen mitoitinarvo on työantajan sivukulukerroin. 
Mitoitinarvot 3-10 ilmaisevat, mikä on muina kuin arkipäivisin tapahtuvan työn hinta 
suhteessa perustason hintaan. Esimerkiksi arkiöisin tapahtuvan vartiointityön 
suhteelliseksi lukuarvoksi voidaan määrittää työehtosopimuksen avulla 1,16.  Kolme 
viimeistä mitoitinarvoa ilmaisevat perustasosta poikkeavaa osaamista vaativan 
vartiointityön hintaa suhteessa perustason hintaan. Näin meneteltäessä perusylläpidossa 
tulee päivittää ainoastaan perustason hintaa sekä työnantajan sivukulukerrointa.  

Mitoitusfunktioita yhdistettäessä jostakin mitoitinarvojoukosta, kuten menekkijoukosta 
muodostetut mitoitusfunktiot yhdistetään. Esimerkiksi palvelutarjonnan ja 
resurssikäytön alueella voidaan yhdistää erämenekki- ja yksikkömenekkifunktiot 
summaamalla ne yhteen. Mitä laajempi on ko. volyymin sallittu vaihteluväli, sitä 
enemmän tarvitaan menekkejä, joista funktio muodostetaan. Rajoittamalla vaihteluvälin 
pituutta ja kasvattamalla menekkiarvojen välistä etäisyyttä, voidaan vähentää funktion 
määrittelyssä tarvittavan informaation määrää. Erityisesti funktioiden yhdistelyissä 
vaarana on, että funktioista muodostuu niin pitkiä, että niiden toimintaa on vaikea 
ymmärtää ja hallita. Tämä voidaan kuitenkin välttää esimerkiksi dokumentoimalla 
funktionmuodostusperusteet huolellisesti.  

Palveluratkaisujen määrää voidaan vähentää mm. minimoimalla asiakasmitoittimien 
määrää ja rajoittamalla sen vaihteluvälin pituutta, (ts. rajoittamalla asiakkaan 
valinnanmahdollisuutta, esimerkiksi laatutasovaihtoehtojen määrää rajoittamalla).   
Niiden määrää voidaan vähentää myös soveltamalla aksiomaattisen suunnittelun 
matriisimenetelmää, jolloin vältytään samoja tarpeita eri tavoin tyydyttäviltä 
palveluratkaisuilta. Yhdistää kannattaa sisällöltään samankaltaisia, samaa prosessia 
palvelevia, vähäisiä tai vähän mitoittimia käsittäviä palveluratkaisuja. Esimerkiksi 
ruoanvalmistuksen varastointityö on järkevää yhdistää ruoanvalmistukseen; sen 
toimivuus on ruoanvalmistukselle kriittistä. Lisäksi sen erottaminen luontevasta, samaa 
päämäärää palvelevasta kokonaisuudesta lisää hallittavia rajapintoja ja lisää myös mm. 
rajapinnoilla tapahtuvia transaktioita. 

Tietomallit laaditaan luomalla eri mallinnusalueiden välille yhteydet seuraavassa 
mallienlaadintaprosessissa 

1. valitaan kunkin mallinnusalueen mitoittimet (mitoitussuureet ja mittayksiköt) 
2. määritetään mitoitinarvojen koko (esim. kokonaisluku) ja sallittu vaihteluväli 

(esim. 1…5) 
3. määritetään tarvittaessa mitoitinarvoja yhdistävät mitoitusfunktiot 

vaihtelurajojen puitteissa 
4. laaditaan tietojärjestelmään tietorakenteet, tietoaineistot, laskentakaavat ja 

algoritmit, joiden avulla yhteydet luodaan ja joilla niitä, sekä tietoaineistoja 
käsitellään. 

Laadintaprosessissa voidaan käyttää apuna liitteen 6 taulukkoja. Niissä on esitetty 
yleisesti kunkin mallinnusalueen potentiaalisia mitoittimia.  Eri mallinnusalueiden 
mitoittimet koostuvat kolmesta osajoukosta. Ne ovat 

• volyymimitoittimet 
• tasomitoittimet ja 
• johdannaismitoittimet. 
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nyrkkisääntö. Sen mukaan jollakin volyymin vaihteluvälillä toiminnan, kuten 
palveluratkaisun, ja sen resurssikäytön välillä ilmenee 

• erätason riippuvuuksia, joiden seurauksena resurssitarve muuttuu erävolyymin 
muuttuessa, matemaattisesti ilmaisten RKerä=F(V)78  

• yksikkötason riippuvuuksia, joiden seurauksena resurssitarve muuttuu 
yksikkövolyymin funktiona RKyks=F(V).  

Resurssikäyttö – volyymi -riippuvuusilmiö on esitetty kuvan 34 kuvaajien avulla. 
Resurssikäytön ja volyymin väliset relaatiot voidaan määrittää esimerkiksi keräämällä 
empiiristä menekkitietoa resurssikäytöstä erilaisilla volyymeilla ja muodostamalla 
funktio sovitefunktion avulla.  

Erätason riippuvuudet ovat seurausta jonkin toimenpide-erän, kuten työpäivän, 
ruonvalmistuserän ja vartiointikierroksen aloittamisesta ja lopettamisesta. Joka kerta 
kun vartija saapuu vartiointikierrokselle, tulee tämän mm. ajaa kohteeseen, pysäköidä 
auto, siirtyä kohteeseen ja sieltä pois, sekä ajaa kohteesta pois seuraavaan kohteeseen, 
olipa kohteessa suoritettavia toimenpiteitä vähän tai paljon.  

Yksikkötason riippuvuudet ovat seurausta jonkin toimenpide-erän yksittäisten 
toimenpiteiden, kuten valmistettavien, vartiointikierroksella tarkastettavien kerrosten 
lukumäärästä, kerrosten sisällä tilojen lukumäärästä, tilojen sisällä niiden pinta-alasta tai 
tilassa olevien tarkastuskohteiden määrästä.  

Mallissa yksinkertainen tapa ottaa huomioon kuvatunlaisia riippuvuuksia on määrittää 
erikseen mitoitinarvot erä- ja yksikkötasoilla, ja mitoittaa kokonaisuus summaamalla 
niiden vaikutukset. Esimerkiksi vartiointikierrokselle voidaan määrittää omat 
työmenekkinsä ja kierroksen aikana suoritettaville toimenpiteille omansa. Tällöin 
kokonaistyömäärä voidaan mitoittaa summaamalla mallinnetut erä- ja yksikkötason 
työmäärät yhteen.  

Perustapauksissa yksikköä kohden vaadittu resurssitarpeen voidaan yleensä katsoa 
vähenevän jonkin verran volyymin kasvaessa. Esimerkiksi vartiointikäyntien toistuessa 
erätason toiminta mitä luultavimmin nopeutuu mm. vartijan oppimiskyvyn ja hiljalleen 
muodostuvien rutiinien ansiosta; koska ruuhkassa ajaminen on epämiellyttävää, löytää 
tämä ajan mittaan mahdollisimman ruuhkattoman reitin kohteeseen ja parkkialuekin 
tulee vähitellen tutuksi.  

Vaativimmissa tapauksissa resurssikäytön funktiossa voi ilmetä epäjatkuvuuskohtia ja 
funktiomuodon muutoksia volyymin kasvaessa. Ne voivat johtua esimerkiksi 
käytettävän työmenetelmän muutoksesta. Kun vaikkapa siivottavan tilan vapaa pinta-ala 
kasvaa, on luontevaa siirtyä käsityömenetelmistä konetyömenetelmiin. Tällöin sekä 
yksikkötyömenekissä, että kalustomenekissä voi tapahtua sekä tasomuutos, että 
funktiomuodon muutos.  

                                                 
78 V=V(tx) eli kysyntä- tai tarjontavolyymi tx pituisella aikajaksolla. Aikajakso voi olla valittu tx, tai se voi 
määrittyä mallinnettavan toimenpide-erän tai toimenpiteen perusteella. Esimerkiksi vartiointikierroksen 
aikajakso on vartiointikierrokseen kuluva aika (tx=tkierros).  
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7.4 Määrällisen mallin ylläpito 

Mallin ylläpidon päämääränä on pitää mallit palvelukykyisinä säännöllisellä ja 
jatkuvalla perusylläpidolla, mallin toiminnan arvioinnilla ja luotettavuuden 
varmistuksella. Toiminnan arvioinnilla ja luotettavuuden varmistus -menettelyllä 
varmistetaan mallilla kuvatun tiedon laatu ja hallitaan riskejä. Perusylläpidolla niitä 
tuetaan pitämällä mallin perusrakenteet ja -tietoaineistot ajanmukaisina. Säännöllisessä 
perusylläpidossa tulee päivittää tietoaineistojen 

• mitoitinarvoja, kuten resurssihintoja, -menekkejä ja indeksien pistelukuja 
• yhdistettyjä mitoitinrakenteita (esim. ruoka-annoksen peruskoostumus) 

Mitä useammin ylläpidettävät mitoittimet sidotaan indekseihin tai mitä järkevämmin 
niiden mitoitinarvot ilmaistaan suhteellisina lukuina absoluuttisten lukujen sijaan, sitä 
vähemmän tarvitaan perusylläpitotyötä. Näin toimimalla vähennetään työmäärää myös 
mallien säätö-, korjaus-, parannus- ja uusimistilanteissa.  Indeksisidonnaisuutta 
käytettäessä useita mitoitusarvoja sidotaan johonkin indeksiin. Tällöin mitoittimen 
lukuarvo muuttuu kun indeksin pisteluku päivitetään. Mikäli mallit hyödyntäisivät 
erilaisten asuntojen vuokrahintoja, voitaisiin ne sitoa elinkustannusindeksiin, joihin 
vuokrasopimukset tyypillisesti sidotaan.   Tällöin indeksin pistelukua päivitettäessä 
asuntojen vuokrahinta päivittyisi päivityshetken pistelukua vastaavalle tasolle. 

Luotettavuuden varmistus ja arviointi on järkevää toteuttaa ensisijaisesti 
kokonaisuuksien tasolla, esimerkiksi nimikkeistöhierarkian tasoilla 3 ja 4 (esim. 213 
Ravitsemus- ja virkistepalvelut ja 2131 Pääravitseminen). Käyttäjäpalvelumallien 
laadinta vaatii sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä tavoitehintamallien 
laadintamenettelystä (luvut 7.1-7.3), konsepteista (luvut 5-6), sekä niihin liittyvästä 
teoriasta (luvut 2-4), että niihin liittyvää käytännönläheisempää, mallien laadintaan 
liittyvää erityisosaamista. Kokonaisuus muodostetaan mittavasta mitoitinarvojen 
joukosta, jossa virheet saattavat ei ainoastaan korjata, vaan myös vahvistaa toisiaan. 

Monien mitoitinarvojen määrittely, kuten asiakasmuuttujina kuvattujen mitoitinarvojen, 
menekkien ja hintojen, sekä niiden tasoon vaikuttavien mitoitinarvojen määrittely nojaa 
mallin laatijan kokonaisuuksien ja merkityksellisyyden hahmotus-, oivallus-, 
tiedonetsintä- ja tietosirpaleiden yhdistelykykyihin. Kaikkea tietoa ei ole saatavilla 
kohtuullisella työmäärällä, eikä käyttäjäpalveluiden menetelmästandardoinnin 
kehitysaste vaikuta siivousta ja ravintopalveluita lukuun ottamatta läheskään yhtä 
korkealta kuin esimerkiksi talonrakentamispalveluissa.  

Monipuolinen käyttäjäpalveluiden joukko murtaa perinteiset toimialojen väliset muurit; 
käyttäjäpalvelut -käsite kokoaa esimerkiksi ravintopalvelut, terveydenhuoltopalvelut, 
kuljetuspalvelut, it-palvelut, ja vartiointipalvelut saman katon alle. Mm. tästä johtuen 
todellisessa toiminnassa ilmenee kirjavia toteutusrajapintoja, mikä tuo lisähaasteita 
mallien ylläpitoon, mm. empiirisen toteumatiedon keruuseen.  

Mallia ja sen osamalleja arvioidaan ja niiden luotettavuus varmistetaan 
epätäydellistä, kyberneettistä ohjausmenettelyä soveltaen (ks. 2.5). Menettely perustuu 
kohtuullisuuteen, epätäydellisyyden ja pienten virheiden hyväksyntään. Menettelyn 
ansiosta mallit voidaan katsoa luotettaviksi, vaikka sitä ei olisi testattu tilastollisesti. 
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Käyttäjäpalvelut -mallin tavoitehintamalleja tulee testata ja arvioida ensisijaisesti 
nimikkeistön 3.-4 .hierarkiatasolla ja vasta toissijaisesti 5., hierarkiatasoilla. Mallin 
luotettavuuden testaus- ja viritysprosessi käsittää seuraavat vaiheet: 

1. testikohteiden valinta 
2. testikohteiden käyttötiedon kerääminen 
3. testikohteiden toteumatietojen kerääminen  
4. (mikäli mahdollista, asiakas- ja tuotantomuuttujien määrittely 

testikohdekohtaisesti) 
5. testikohteiden tavoitehintojen mallintaminen 
6. mallinnettujen ja toteutuneiden hintojen ja muiden määrien vertailu  
7. erojen syiden analysointi 
8. mallien säätäminen, korjaaminen, parantaminen tai uusiminen 

Mallinnuskokonaisuuden hyvyyden arviointi on moniulotteinen tehtävä. Hyvyyttä 
voidaan arvioida kaikilla hierarkiatasoilla seuraavasti: 

1. eri toimipistetyypeissä (esim. hallinto- ja tietotyö, seurakunta, peruskoulu) 
erilaisilla toimipaikan käyttövolyymeillä, sijainneilla ja laajuuksilla valitun 
aluejaon sisällä 

2. samoissa toimipisteissä (esim. peruskoulu) erilaisilla toimipaikan 
käyttövolyymeilla, sijainneilla ja laajuuksilla valitun aluejaon sisällä 

Edellä mainitussa viitekehyksessä mallien hyvyyttä voidaan arvioida mm. seuraavin 
kriteerein: 

a. mallinnettujen tarjontavolyymien suhteellinen yhtäpitävyys verrattuna toteumiin 
(yhtäpitävyys on hyvällä tasolla, kun toteutuneet arvot/mallinnetut arvot ≈ 
vakio) 

b. mallinnettujen tarjontavolyymien absoluuttinen yhtäpitävyys verrattuna 
toteumiin (yhtäpitävyys on hyvällä tasolla, kun toteutuneet arvot ≈ mallinnetut 
arvot) 

Mitä alemmilla hierarkiatasoilla mallien antamat ulostulosuureet ovat yhtä suuria kuin 
toteumat, sitä parempia mallit ovat (1B). Kääntäen, mitä ylemmillä hierarkiatasoilla 
mallien antamien arvojen ja toteutuneiden arvojen suhteet poikkeavat saman toimialan 
toimipaikoissa erilaisilla käyttövolyymeillä ja laajuuksilla (2A), sitä huonompia mallit 
ovat.  

Malleja on järkevää arvioida ensisijaisesti kriteerien 1A valossa, sillä tällöin mallien 
antamat tulokset voivat olla riittävän hyviä ja käyttökelpoisia, vaikka niiden antamat 
absoluuttiset lukuarvot poikkeaisivatkin toteumista merkittävästi. Näin on, mikäli 
mallien antamien lukuarvojen ja toteumien välinen suhde on likipitäen vakio. Jos arvo 
on lähellä yhtä, on mallin ja empiriikan välillä on tasoero, joka on helppo säätää 
umpeen mustan laatikon avulla. Jos arvo on vakio, mutta poikkeaa paljon yhdestä, 
muuttuu mallina antamat arvot liikaa tai liian vähän volyymin muuttuessa. Tällöin 
mallia voidaan vieläkin säätää mustan laatikon avulla, mikäli vaadittu muutosnopeuden 
kasvu tai väheneminen saadaan määritettyä. 
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8 Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien 
toiminnallisuuden kuvaus ja luotettavuuden 
varmistus 

Luvun tavoitteena on  

• osoittaa, että toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden hintojen välinen kysyntä 
– tarjonta -yhteys on mallinnettavissa määrällisesti luvussa 7 esitetyllä 
tavoitehintamallien laadintamenettelyllä, sekä 

• osoittaa, että ko. kysyntä – tarjonta  -yhteys ja mallinnuksessa käytetyt 
hintatekijät selittävät todellisia käyttäjäpalveluiden hintoja ainakin 
yksittäistapauksessa siten, että hinnat kuvaavat todellisia käyttäjäpalveluhintoja 
ainakin päätöksenteon, budjetoinnin ja palveluhankintojen vaatimalla 
tarkkuudella (vrt. luku 1.2,   tutkimustavoitteet 2 ja 3). 

8.1 Tavoitehintamallien toiminnallisuuden kuvaus 
 -menettely 

Kuvausmenettelyllä havainnollistetaan mallien toiminnallisuutta ja sitä, millaista 
tietoa sen avulla on mahdollista tuottaa mallin ylläpitoon, sekä operaatiohallintaan ja 
päätöksentekoon. Kuvausmenettelyn lähestymistavaksi valittiin empiristisen ja 
kuvailevan lähestymistavan yhdistelmä (ks. luku 2.4). Menettelyssä mallinnettiin 
käyttäjäpalvelumenoja todellisiin toimipaikkoihin työn yhteydessä luodulla määrällisen 
mallin prototyypillä. Mallinnustulokset esitetään kuvaajin ja niitä täydennetään 
kirjallisilla analyyseillä, joissa kiinnitetään huomiota luvun tavoitteiden kannalta 
merkityksellisiin tekijöihin.   

Työssä ylätason tavoitteeksi valittiin holismi ja empiriikka, jonka välineiksi osittamista 
ja rationalismia edustava aksiomaattisuus valjastettiin. Kuvausmenettelyä, jossa 
pyritään näyttämään yksittäisten tekijöiden vaikutusta hintoihin vakioimalla muut 
tekijät, voidaan pitää osittamisena. Sitä on myös sellaisenaan vaikeaa tai äärimmäisen 
kallista näyttää toteen empiriikan avulla. Osittavampi kuvausmenettely olisi ollut 
ristiriidassa työhön valittujen lähestymiskulmien kanssa. Siksi prototyypin avulla ei 
ollut tarkoituksenmukaista näyttää, miten mallin eri hintatekijät, kuten toimipaikan 
määrä ja ajallinen käyttövolyymi vaikuttavat käyttäjäpalveluiden tavoitehintoihin. 

Kuvausmenettelyssä mallinnustulokset esitetään palveluluokkien ja -tehtävien tasolla. 
Palveluratkaisutason tarkastelu rajattiin kuvausmenettelyn ulkopuolelle. Holismin ja 
empiriikan, mutta myös palveluiden ulkoisten asiakkaiden eli tilojen käyttäjien 
näkökulmasta mielenkiintoista on se, mitä tarpeiden ja vaatimusten tyydyttäminen 
maksaa. Niin mielenkiintoista ei ole se, mitkä ovat ratkaisut, joilla se tapahtuu.  
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Kuvausmenettelyn palveluluokiksi ja niiden tehtäviksi valittiin 

• 213 Ravinto- ja virkistepalvelut  
o 2131 Pääravitseminen  
o 2132 Täydentävä ravitseminen 

• 222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut  
o 2221 Toimipaikkaliikenteen vastaanotto ja käsittely 
o 2222 Resurssivarausten ja käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely 
o 2223 Postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely 
o 2224 Yhteydenottojen vastaanotto ja käsittely 
o 222T Muut vastaanotto- ja kontaktipalvelut 

• 241 Vartiointi- ja turvapalvelut  
o 2411 Turvallisuustilannekuvan ylläpito 
o 2412 Turvallisuuspoikkeamien ehkäisy ja käsittely 
o 2413 Omaisuuden erityissuojaaminen 

Kuvausmenettelyyn valittu tehtäväjoukko valittiin eri palveluluokista, jolloin ne ovat 
luonteeltaan erilaisia.   Mielenkiintoista olisi ollut kuvata myös joitakin tehtäviä 
luokasta 23 Tietopalvelut. Tyypillisesti ne ovat kuitenkin lähempänä päätoimintaa kuin 
valitut tehtävät. Työssä haluttiin pitäytyä perinteisemmällä toimipaikkahallinnan 
toimintakentällä, mikä helpottaa mallin implementointia ja muiden työn tulosten 
jalkauttamista käytännön operaatiohallintaan. 

Jo itse otos osoittaa, samoilla nimikkeillä ja malleilla voidaan kuvata robustilla tavalla 
sekä käyttäjäpalveluiden määriä, hintoja, että palveluratkaisuja. Tällöin toimipistetyyppi 
-kohtaisten nimikkeistöjen ja mallien sijaan tarvitaan vain yksi nimikkeistö, 
analyyttinen mallinnusmetodiikka ja analyyttinen malli. 

Useimmiten tehtävät 2131 ja 2132 organisoidaan käytännön toiminnassa joko 
ravintopalveluyksikön tai ulkoisten palveluntarjoajan ylläpitämälle ravintolan avulla. 
Tehtävät 2221-2224 puolestaan organisoidaan tyypillisesti aulapalvelun tai muun 
vastaavan, toimipaikan sisääntulojen välittömään läheisyyteen sijoitettavan 
asiakaspalvelupisteen  ja sitä tukevien teknisten komponenttien, kuten ovipuhelimien ja 
opasteiden avulla. Tyypillisesti aulapalveluun yhdistetään palveluluokan 241 tehtäviä 
(esim. toimistot), mutta ne voidaan järjestää myös erikseen (esim. myymälät).  

Voidaankin todeta, että empiriikan yläpuolelle ulotetut, aksiomaattisesti loogisen 
päättelyn avulla muodostetut nimikkeet ja malli kuvaavat abstraktia todellisuutta.  Ne 
ovat kuitenkin kuvauskykyisiä myös konkreettisessa todellisuudessa, empiirisessä 
tutkimuksessa ja käytännön operaatiohallinnassa. Tällainen kuvauskyky on 
ylivoimainen verrattuna puhtaasti empiristiseen kuvaustapaan. Esitettyjä väitteitä 
vahvistetaan vielä luvuissa 8.3-8.6. Ylivoimaa voidaan verrata esimerkiksi sisäisen, 
toimintopohjaisen laskentatoimen kuvauskykyä suhteessa ulkoiseen laskentaan. 
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8.2 Mallinnustapaukset, mallinnuksen lähtötiedot ja 
mahdolliset palveluratkaisu -ulostulot 

Mallinnustapauksiksi valittiin toimipisteitä viideltä eri toimialalta, joita kuvataan 
toimipistetyypeillä. Toimipistetyypeillä osoitetaan mallin, metodiikan ja nimikkeistön 
toimialariippumaton, yleinen kuvauskyky. Kaikille toimialoille mallinnettiin kolme 
tapausta. Niin ollen muuttujavariaatioita on yhteensä 15 (5 x 3). Muuttujavariaatiolla 
tuodaan esiin mallien kuvauskyky erilaisilla toimipaikkojen käyttövolyymeilla niin 
toimipistetyyppien välillä kuin sisälläkin. 

Toimipistetyypit perustuvat Haahtela -kehitys Oy:ssä kehitteillä olevaan 
toimialanimikkeistöön. Sillä voidaan mm. kuvata toimipaikkarakennuksen tai -
huoneiston pääasiallista käyttötapaa eli pääkäyttöä. Se on toimintaa, jota pääkäyttäjät 
harjoittavat (esim. tietotyö) tai joka kohdistuu näihin (esim. päivähoito). 

Mallinnuksen lähtötiedot kohteittain on esitetty taulukossa 8. Kaikki toimipisteet ovat 
todellisia, mutta mallinnuksessa ne sijoitettiin pääkaupunkiseudulle. Sijoituksella 
tarkasteluista rajattiin pois alueelliset hintaerot, joita prototyyppi ei vielä kyennyt 
käsittelemään.  Lisäksi joitakin niihin liittyviä tietoja, kuten toiminta-aikoja ja 
henkilömääriä muokattiin luovalla tavalla. 

Prototyypin käyttömitoittimia olivat 

• toimipaikan sijaintitieto (kaupungin sisällä 1…5, sijainti-krs rakennuksessa) 
• toimipaikan laajuustieto (alue-m2, rm2, net-m2, krs ) 
• päätoiminnan tyyppi  
• toimipaikan aukiolo (vk/v, pv/vk, h/pv aikajaksoilla aamu, ilta ja yö) 
• toimipaikan ja läsnäolon mitoituskesto eri aukioloajankohtina käyttäjäryhmittäin 

(ryhmä1: pääkäyttäjät, ryhmä2: vierailijat) 

Käyttömitoittimien avulla malli määrittää asiakasmitoittimien arvot. Niiden pohjalta 
malli valitsee tapaukseen soveltuvan palveluratkaisun, asettaa tuotantomuuttujien arvot, 
sekä mitoittaa ratkaisut niiden perusteella. Tehtäväkohtaiset asiakasmitoittimet ja 
mahdolliset palveluratkaisut on esitetty taulukoissa 9, 10 ja 11.  
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Taulukko 8. Mallinnuksen lähtötiedot toimipisteittäin. Kullekin toimipistetyypille (1-5) mallinnettiin kolme 
vaihtoehtoa (A-C). Siten mallinnustapauksia ja muuttujavariaatioita oli yhteensä 15 (5 x 3). 

Toimipisteet 
1A…5C 

A  
Pieni yksikkö 

B  
Keskisuuri yksikkö 

C  
Suuri yksikkö 

 pääkäyttö sijanti ja 
laajuus  

pääkäyttö sijanti ja 
laajuus  

pääkäyttö sijanti ja 
laajuus  

1 Lastenhoito (päivähoito) 66 hlö, päivä 
51 vk/v 
5 pv/vk 
 
 
 
Päivätoiminta  
(07-16) 

800  
net-m2 
 
 
 
 
Helsinki 
kaupunki-
alue 

110 hlö, päivä
55 hlö, ilta 
51 vk/v 
5 pv/vk 
 
 
Päivä-ja 
iltatoiminta 
(07-21) 

1 200  
net-m2 
 
 
 
 
Espoo 
hajanainen 
asutus 

154 hlö, päivä 
77  hlö, ilta 
42  hlö, yö 
52 vk/v 
7 pv/vk 
 
Jatkuva 
toiminta 
 (07-07) 

1 600  
net-m2 
 
 
 
 
Vantaa 
lähitaaja
ma 

2 Perusoppiminen 189 hlö 
40 vk/v 
5 pv/vk 
 
Päivätoiminta  
(07-16) 

2 350  
net-m2 
 
 
Helsinki 
keskusta-
alue 
 

378 hlö 
40 vk/v 
5 pv/vk 
 
Päivätoiminta 
(07-16) 
 
Lisäksi 
päivätoiminta 
lauantaina 

3 750  
net-m2 
 
 
Espoo 
kaupunki-
alue 

777 hlö 
40 vk/v 
5 pv/vk 
 
Päivätoiminta  
(07-16) 
 
Lisäksi päivä- 
ja iltatoiminta 
la ja su 

7 300  
net-m2 
 
 
Vantaa 
lähi-
taajama 

3 Ammatillinen oppiminen 64 hlö, päivä 
40 vk/v 
5 pv/vk 
 
 
 
Päivätoiminta  
(07-16) 

1 350  
net-m2 
 
 
 
 
Helsinki 
keskusta-
alue 
 

598 hlö,päivä
149 hlö, ilta 
40 vk/v 
5 pv/vk 
 
 
Päivä-ja 
iltatoiminta 
(07-21) 
 
Lisäksi 
puolipäivä-
toiminta la ja 
su 

8 750 
net-m2 
 
 
 
 
Espoo 
lähitaajama 

2492 hlö 
päivä 
623 hlö. ilta 
40 vk/v 
5 pv/vk  
 
Päivä-ja 
iltatoiminta 
(07-21) 
 
Lisäksi päivä-
toiminta la ja 
su 

38 750  
net-m2 
 
 
 
 
Vantaa 
lähi-
taajama 

4 Hallinto- ja tietotyö 52 hlö 
51 vk/v 
7 pv/vk 
 
Päivätoiminta  
(07-16) 

1150  
net-m2 
 
 
Helsinki 
keskusta 

150 hlö 
47 vk/v 
5 pv/vk 
 
Päivä-
toiminta  
(07-16) 

3 850  
net-m2 
 
 
Espoo 
lähitaajama 

1200 hlö 
47 vk/v 
5 pv/vk 
 
Päivä-
toiminta  
(07-16) 

17 000  
net-m2 
 
 
Vantaa 
kaupunki
-alue 

5 Päivittäistavara 3 hlö,päivä 
2 hlö, ilta 
51 vk/v 
7 pv/vk 
 
Päivä-ja 
iltatoiminta  
(07-21) 

400  
net-m2 
 
 
 
Helsinki 
lähitaajama 

15 hlö,päivä 
10 hlö, ilta 
51 vk/v 
7 pv/vk 
 
Päivä-ja 
iltatoiminta  
(07-21) 

2 250 
net-m2 
 
 
 
Espoo 
lähitaajama 
 

 

30 hlö,päivä 
20 hlö, ilta 
51 vk/v 
7 pv/vk 
 
Päivä-ja 
iltatoiminta  
(07-21) 

13 600 
net-m2  
 
 
 
Vantaa 
lähi-
taajama 

  



 

  93    © 2013 
 

 

Taulukko 9.  Ravinto- ja virkistepalveluiden asiakasmuuttujat, jotka ovat jotka ovat palveluiden asiakkaan 
valittavissa , sekä niiden pohjalta valittavat palveluratkaisut. 

213 
Ravinto- ja 
virkistepalvelut

Asiakasmuuttujat Palveluratkaisut 

2131 
Pääravitseminen 

Pääruokailumahdollisuus  
0/1 vuorokaudenajoittain 
 
Energiantarve 
1=hyvin vähäistä, esim. pikkulapsi 
2=vähäistä, esim. alakouluoppilas, 
seniorinainen 
3=tavanomaista, esim. 2.-3. asteen 
oppilas, tietotyöläinen, seniorimies 
4=suuri, esim. yläkoululainen, 
tietotyöläinen (> 75 % miehiä) 
5=hyvin suuri, esim. fyysisesti rasittava 
työ 
 
Ruokailun koettavuus ja nautittavuus 
1=vaatimaton, mutta ravitseva 
2=hyvä ja maukas 
3=keskimääräinen 
4=miellyttävä ja herkullinen 
5=edustava makuelämys 
 
Ruoan täyttävyys 
1=jaksamisen varmistava, esim.lyhyt 
ateriasykli 
2=tavanomainen, esim. keskipitkä 
ateriasykli 
3=täyttävä, esim. pitkä ateriasykli 
 
Palveluaste  
%-osuus tiloissa käyttöjaksolla 
oleskelevista käyttäjistä, 
käyttäjäryhmittäin 

21311 Pääateriatoimitus (esim. keskuskeittiöltä jakelu- tai    
AAAAkuumennuskeittiöön) 
 
21312 Pääateriavalmistus (esim. valmistus-, jakelu- tai 
AAAAkuumennuskeittiössä &  keittiövarastotyö) 
 
21313 Jälkiruoan valmistus (esim. valmistus-, jakelu- tai 
AAAAkuumennuskeittiössä &  keittiövarastotyö) 
 
21314 Pääateriatarjoilu (esim. jakelutiskiltä tai -saarekkeesta) 
 
21315 Pääateriasiirtäminen (> 25 m toimipaikan sisällä) 

21316 Lounasseteliruokailu 
 
Pääateria=lounas, päivällinen, illlallinen tms. ateria 

2132   
Täydentävä 
ravitseminen 

Lisäruokailumahdollisuus  
0/1 vuorokaudenajoittain 
 
Energiantarveluokka (1…5) 
 
Ruokailun koettavuus ja nautittavuus 
(1…5) 
 
Ruoan täyttävyys (1..3) 
 
Palveluaste  
%-osuus tiloissa käyttöjaksolla 
oleskelevista käyttäjistä, 
käyttäjäryhmittäin 

21311 Lisäateriatoimitus (keskuskeittiöltä jakelu- tai    
AAAAkuumennuskeittiöön) 
 
21312 Lisäateriavalmistus (valmistus-, jakelu- tai 
AAAAkuumennuskeittiössä &  keittiövarastotyö) 
 
21313 Lisäateriatarjoilu (jakelutiskiltä tai -saarekkeesta) 
 
21314 Lisäateriasiirtäminen (> 25 m toimipaikan sisällä) 
 
Lisäateria=aamu-, väli-, ilta-, yöpala tms. täydentävä   
pienateria 
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Taulukko 10.  Vastaanotto- ja kontaktipalveluiden asiakasmuuttujat, jotka ovat palveluiden asiakkaan 
valittavissa, sekä niiden pohjalta mallinnetut palveluratkaisut. 

222 
Vastaanotto- ja 
kontaktipalvelut 

Asiakasmuuttujat Mallinnuksen palveluratkaisuvaihtoehdot 

2221 
Toimipaikkaliikenteen 
vastaanotto ja käsittely 

Käyntimäärä oleskeluaikana 
käyttäjäryhmittäin  
1=vähäinen 
2=keskimääräinen 
3=suuri 

Asiakaspalvelutaso, alueelle ja/tai 
pysäköintihalliin tulo 
0=itsepalvelu, esim. opasteet 
1=liikennettä ohjaava, esim. peruskoulu; 
2=viiveettä liikennettä ohjaava, esim.  
hallinto- ja tietotyö;  
3=asiakasprosessissa avustava & 
liikennettä ohjaava, esim. 
tavaraterminaali, keskusvarasto tms. 

Asiakaspalvelutaso, tiloihin tulo 
0=itsepalvelu, esim. 
sisäänkirjautumisautomaatti 
1=tyydyttävä, asiakaspalvelua saatavilla, 
esim. peruskoulu 
2=hyvä, asiakaspalvelua nopeasti 
saatavilla, esim.  hallinto- ja tietotyö, 
vaatimaton  
3=edustava asiakaspalvelu, esim. 
hallinto- ja tietotyö 
4=edustava, vaativa tapahtuma,  
esim. pääkonttori, urheiluhalli tms. 
5=edustava ja erityisen vaativa 
tapahtuma, esim. terveyskeskus, sairaala, 
hotelli 

Käyntien käsittelyaste  
%-osuus käynneistä, käyttäjäryhmittäin 

22111 Alueliikenteen vastaanotto ja hallinta 
 
22112 Tilaliikenteen vastaanotto ja hallinta 

2222 
Resurssivarausten ja 
käyttötukipyyntöjen 
vastaanotto ja käsittely 

Yhteiskäyttöisten ja varattavien 
resurssien määrä  
0=ei ole 
1=erittäin pieni 
2=pieni 
3=keskimääräinen 
4=suuri 
5=erittäin suuri 

Resurssivaraus- ja tilausmäärä, esim. 
kahvitukset   
0=ei ole, esim. kauppa 
1=vähäinen, esim. varasto,  hotelli, 
kerrostalo, kauppa 
2=pieni, esim. tsto 
3=tavanomainen, esim. oppilaitos; 
4=tiheä, esim. liikunta ja urheilu; 
5=erittäin tiheä, esim. terveyskeskus 

Kiinteistötekniikan toimintahäiriö- ja 
huoltopyyntötaajuus 
0=ei ole, esim. kauppa 
1=erittäin pieni, esim. varasto,  hotelli, 
kerrostalo, kauppa 
2=pieni, esim. tsto 
3=keskimääräinen, esim. oppilaitos 
4=tiheä, esim. liikunta ja urheilu 
5=erittäin tiheä, esim. terveyskeskus 

 

22221 Tilojen, tilavarustuksen ja niiden palveluresurssien 
käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely 

22222 Kojeiden, laitteiden, ja niiden palveluresurssien 
käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely 
 
222T3 Vastaanotto-ja sisääntulopalveluiden tietojärjestelmät (ns. 
tilavarausjärjestelmä) 
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Henkilöllinen palvelu 
0=ei henkilöpalvelua 
1=perustarpeet tyydyttävä, esim. 
resurssivaraaminen & resurssikäytön 
neuvonta 
2=hyvä, esim. +resurssikäytön 
koordinointi ja veloittaminen 
3 = kiitettävä, esim.+resurssitietojen 
ylläpito ja resurssikäytön raportointi; 
4=erinomainen, esim. + resurssikäytön 
reaaliaikainen optimointi 

Tietojärjestelmäpalvelu 
0=ei tietojärjestelmäpalvelua 
1=perustarpeet tyydyttävä, esim. 
resurssivaraaminen & resurssikäytön 
neuvonta;   
2=hyvä, esim. +resurssikäytön 
koordinointi ja veloittaminen;  
3 =kiitettävä, esim.+resurssitietojen 
ylläpito ja resurssikäytön raportointi; 
(4=erinomainen, esim. + resurssikäytön 
reaaliaikainen optimointi) 

Tukipyyntöjen käsittelyaste  
%-osuus yhteydenotoista tyypeittäin 

2223 
Postin ja pientavaran 
vastaanotto ja käsittely 

Yleispostin määrä, erikseen saapuva ja 
lähtevä 
0=ei ole … 
5=erittäin suuri 

Postinvälitysnopeus 
0=itsepalvelu 
1=viiveellinen, esim.  3 krt/vk;  
2=lyhyt viive, esim.  1 krt/pv;  
3= viiveetön, esim. 2 krt/pv 

Postivirtauksen käsittelyaste  
%-osuus yleispostista, saapuva ja lähtevä 
erikseen 

22231 Saapuvan postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely 
 
22232 Lähtevän postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely 
 
22233 Postin ja pientavaran tilajakelu ja -nouto (  > 10 m) 

2224 
Yhteydenottojen 
vastaanotto ja käsittely 

Yhteydenottomäärä, erikseen puhelut ja 
virtuaaliyhteydenotot  
0=ei ole … 
5=erittäin suuri 
 
Yhteydenpidon hallintataso 
0=itsepalvelu;  
1=yhteydenottoja edelleenvälitttävä,  
2=  + tavoitettavuus- ja/tai yhteystietoja 
ylläpitävä  
3= + asiakkaiden ongelmia ratkova 

Yhteydenottojen hallinta-aste 
%-osuus yhteydenotoista 

24111 Puheluyhteydenottojen vastaanotto ja käsittely 
 
24112 Internetyhteydenottojen vastaanotto ja käsittely 
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Taulukko 11. Mallinnetut vartiointi- ja turvapalvleuiden asiakasmuuttujat, jotka ovat palveluiden asiakkaan 
valittavissa, sekä niiden pohjalta mallinnetut palveluratkaisut. 

241 
Vartiointi- ja 
turvapalvelut 

Asiakasmuuttujat Mallinnuksen palveluratkaisuvaihtoehdot 

2411 
Turvallisuustilannekuvan  
ylläpito  
 
 
 
 
 
Negatiivinen riski= 
∑ uhan määrävolyymi x 
haitta/yksikkö   
 
esim. myymälä 
 a1 näpistys/v x 
a2  €/näpistys +   
b1 varkaus/v x 
b2  €/varkaus +   
c1 ryöstö/v  x  
c2 €/ryöstö = 
(a1 x a2+ … +c1 x c2) €/v 

Riskitaso toimipaikassa 
1=matala riskitaso  
2=keskimääräinen riskitaso  
3=korkea riskitaso 

Tilannekuvan tarkkailu ja 
poikkeamahavainnoinnin nopeus  
 
Aukioloaikana:  
0=ei kokonaistilannekuvaa, esim. 
itsepalvelu  
1=passiivinen, viiveellinen 
häiriöhavainto, esim. tallentava 
kamerointi  
2=aktiivinen, nopeahko 
häiriöhavainto, esim. kiertokamerointi
 3=aktiivinen, välitön häiriöhavainto, 
esim.  +jatkuva kameratarkkailua 

Kiinnioloaikana: 0…3 
Kiinnioloviikoilla: 0…3 

Palveluaste   
%-osuus käyttöajasta ajankohdittain 

24111 Kuvatallenteiden valvonta 
 
24112 Kiertokamerointi 
 
24113 Kameratarkkailu, jatkuva 

Tehtävän 2411 palveluratkaisut käsittävät järjestelmävälitteisen 
kokonaisvaltaisen tilannekuvan seurannan,  poikkeamailmoitukset 
ja kk-raportoinnin. Palvelutasoa voidaan korottaa tehtävän 2412 
palveluratkaisuilla. 

 

2412 
Turvallisuuspoikkeamien 
käsittely ja ehkäisy 

Riskitaso toimipaikassa  
1…3, tasot kuten 2411 

Reagointikynnys ja poikkeamaehkäisy
0=ei reagointia 
1=reagointi 
tilannekuvahavaintoihin ja/tai 
hätäkutsuihin  
2= + reagointi automaattihälytyksiin 
3= +reagointi vartijan tekemiin 
lähihavaintoihin, vartijan läsnäoloa 

Häiriöreagoinnin nopeus 
ajankohdittain  
1=viiveellinen, esim. hälytyskeskus, 
piirivartiointi 
2= nopeahko, esim. kiertävä 
paikallisvartiointi 
3= välitön, esim. jatkuva 
sisääntulovartiointi 

Palveluaste 
%-osuus ajasta ajankohdittain 

24121 Hätäkutsuvalmius 
 
24122 Automaatiohälytysvalmius 
 
24123 Hälytysen käsittely ja raportointi  
           (mm. tarkistussoitot ja –käynnit) 
 
24124 Ulkoympäristön piirivartiointi ja -turvaus 
 
24125 Sisäympäristön piirivartiointi ja -turvaus 
 
24126 Ulkoympäristön paikallisvartiointi ja -turvaus 
 
24127 Sisäympäristön paikallisvartiointi ja -turvaus 
 
24128 Sisääntulon vartiointi ja turvaaminen, jatkuva 

2413 
Omaisuuden 
erityissuojaaminen 

Omaisuuden kuljetuslogistinen 
riskitaso 1…3, tasot kuten 2411 
 

Omaisuuslogistinen suojaustaso  
0=ei palvelua. esim.itsepalvelu 
1=kuljetussuojaus 
2= +välisäilytyssuojaus, esim. 
holvivälisäilöntä 

Arvo-omaisuuden suojausaste 
%-osuus arvo-omaisuudesta 

24131 Arvo-omaisuuden erityissuojaaminen toimipaikassa 
 
24132 Arvo-omaisuuden kuljetussuojaaminen 
 
24133 Arvo-omaisuuden turvasäilöntä 
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Lisäravitsemisen luotettavuuden varmistustulokset on esitetty kuvassa 47. 
Liikennevalokriteerin perusteella malli vaikuttaisi toimivan yksikköhintojen osalta 
huonosti. Tulos on osittain näennäinen. Eräästä koko Helsingin päiväkotiverkoston 
peittävä välipalahinnasto osoitti, että täydentävien aterioiden yksikköhintojen hintatason 
vaihteluväli on erittäin suuri (0,75 €…1,75 €) ja hintatason vaihtelu oli sidoksissa 
laatutasoon. Niin ollen voidaan mallia pitää luotettavana täydentävien aterioiden 
yksikköhintojen osalta Lastenhoito -toimipisteissä. Mallin antamalla hinnalla voitaisiin 
siis ostaa lisäateria-annos Helsingissä sijaitsevaan päiväkotiin. 

Luotettavuuden varmistuksessa käytetty ulostulo-otos ja empiirinen otos on 
esitetty taulukossa 12. Vaikka luotettavuuden arvioinnissa ja varmistuksessa käytetyt 
toimipisteet ovat todellisia, ei niille kerätty todellista toteuma-aineistoa mm. 
aikataulullisista syistä. Siksi toteuma-aineistona käytettiin yleisesti saatavilla olevaa, 
valtakunnan eri osista koottua tietoa, mikä vastaa valtakunnallista satunnaisotantaa. 

Taulukko 12. Ravintopalveluiden tavoitehintojen luotettavuuden varmistuksessa käytetyt lukuarvot.  

 

Käytetty toteuma-aineisto on toimipistetyyppikohtaista, mutta se ei ota huomioon 
toimipistetyypin sisällä tapahtuvia volyymin tasovaihtelua. Toisaalta otosta 
muodostettaessa havaittiin, että ravintopalveluiden tarjoajat hinnoittelivat ruoan 
toimipistetyyppikohtaisesti (esim. päiväkodissa eri hinta kuin alakoulussa), eikä 
yksittäisten toimipisteiden volyymivaihtelun vaikutuksia yleensä otettu todellisessa 
hinnoittelussa huomioon. Ainoastaan yhdessä hinnastossa ilmeni päivävolyymin raja-
arvo, jonka alittuessa veloitettiin korkeampaa yksikköhintaa. Tämän ansiosta kerätty 
aineisto osoittautuikin riittäväksi toimipistetyyppien väliseen luotettavuuden 
varmistukseen. Se onnistuikin erinomaisesti. Täydentävän ravinnon osalta 
luotettavuuden varmistus jäi vajavaiseksi johtuen testipisteiden vähäisestä määrästä (3).  

Luotettavuuden varmistustulokset vahvistavat käsitystä  

• toimipaikan käyttö – käyttäjäpalvelut kysyntä – tarjonta -yhteyden 
olemassaolosta ja mallinnettavuudesta, sekä  

• käsitystä ko. yhteyden ja käyttäjäpalveluille määriteltyjen ja mallinnuksessa 
käytettyjen hintatekijöiden selityskyvystä.  

TOIMIPISTETYYPPI MALLIN ULOSTULO
A B C

1 Lastenhoito Lounas 2,25 2,08 1,63
2 Perusoppiminen Lounas 2,35 2,23 2,09
3 Ammatillinen oppiminen Lounas 3,56 3,24 3,00
5 Päivittäistavarakauppa Lounas 5,78 4,54 4,08
4 Hallinto‐ ja tietotyö Lounas 7,83 7,69 7,77

1 Lastenhoito Välipala 1,15 1,07 1,01
1,07

TOTEUMA ‐VASTINEET TOTEUMATIEDON LÄHDEPAIKKAKUNTA JA AJANKOHTA
A B C

1 Lastenhoito Lounas 2,02 2,02 2,02 Porvoo, 2012
2 Perusoppiminen Lounas 2,80 2,80 2,80 Porvoo, 2012
3 Ammatillinen oppiminen Lounas 3,50 3,50 3,50 Vihti, 2011
5 Päivittäistavarakauppa Lounas 5,60 5,60 5,60 Lounasedun verotusarvo 2012: minini
4 Hallinto‐ ja tietotyö Lounas 7,45 7,45 7,45 Lounasedun verotusarvo 2012: (minimi + maksimi) / 2

1 Lastenhoito 1A‐1C Välipala 1,99 1,25 1,09 Porvoo 2012; Helsinki, 2013; Siilinjärvi 2012; Sonkajärvi 2012. 
0,80
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Luvun tavoitteena on esittää kootusti työn tekijän näkemys tärkeimmistä 
tutkimustuloksista, niiden luotettavuudesta ja yleistettävyydestä, jatkotutkimustarpeista, 
työn merkittävyydestä, sekä määrittää tulosten ja työn johtopäätökset. 

9.1 Tulokset 

Tässä diplomityötutkimuksessa saatiin seuraavat päätulokset:  

1. toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konseptimääritys 
käsittäen mm. toimipistemäärityksen, käyttäjäpalvelunimikkeistön, 
tavoitehintamallien laadinta- ja ylläpitomenettelyn, sekä tavoitehintamallinnus -
menettelyn (esitetty luvuissa 5, 6 ja 7 sekä liitteessä 2). 

2. osoitus siitä, että toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden välinen kysyntä – 
tarjonta -yhteys on mallinnettavissa määrällisesti (esitetty luvuissa 7 ja 8). 

3. osoitus siitä, että työssä määritetyt ja mallinnuksessa käytetyt hintatekijät, sekä 
ko. kysyntä – tarjonta -yhteys selittävät todellisia käyttäjäpalveluhintoja ainakin 
yksittäistapauksessa siten, että mallinnetut hinnat kuvaavat realistista 
tavoitetasoa (esitetty luvussa 8.5). Asiakasnäkökulmaa edustavia hintatekijöitä 
ovat palveluille asetetut asiakasvaatimukset, sekä toimipaikan sijainti, laajuus, 
käyttö. 

Lisätuloksena saatiin: 

• hahmotelma / käsitys nykyaikaisesta palvelutoimintaympäristöstä ja sen 
toimintalogiikasta (esitetty luvussa 5.1 ja liitteessä 1). Hahmotelma määrittelee 
konseptin soveltamisympäristön. 

• käsitemaailma, joita päätuloksissa on sovellettu (esitetty ennen johdanto -lukua). 
Käsitemaailma muodostuu palvelutoimintaympäristön organisatorisesta 
käsitemaailmasta, siihen tukeutuvasta toimipiste- ja tavoitehinta -
käsitemaailmasta, sekä mallinnuskäsitteistä. Organisatorisia käsitteitä ovat 
esimerkiksi asiakasarvo ja palvelut, toimipiste- ja tavoitehintakäsite toimipaikan 
käyttäjäpalvelut ja käyttäjäpalveluiden tavoitehinta, ja mallinnuskäsite 
käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnus. 

• asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun menettely (esitetty luvussa 5.4)  
• asiakastarpeisiin perustuva nimikkeistön laadintamenettely, jossa sovelletaan 

asiakaslähtöistä palvelusuunnittelua (esitetty luvussa 6.3) 

1. päätulos, toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konsepti 
muodostuu 6-vaiheisesta palveluiden asiakasarvon määrittelyprosessista, toimipaikan 
käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelystä ja -mallinnuksesta. Laadullisena 
konseptimallina toimii toimipiste -määrittely, toimipaikan käyttäjäpalvelunimikkeistö, 
määrällisenä, analyyttisenä mallina nimikkeistön mukaisille palveluille laaditut 
tavoitehintamallit. Analyyttisten tavoitehintamallien laadintaa varten määritettiin 
laadintamenettely. Konsepti perustuu luvuissa 2-4 kuvattuun kirjallisuustutkimukseen, 
kohdassa 5.1 kuvattuun nykyaikaisen palvelutoimintaympäristön hahmotelmaan, sekä 
liitteissä 2-3 esitettyihin yleisiin, toimialariippumattomista käyttäjäpalvelutarpeista 
indikoiviin havaintoihin.  
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Konseptin soveltamisympäristö – ja myös sen käsittämän toimipisteen 
toimintaympäristönä – toimii nykyaikainen palvelutoimintaympäristö. Sen toimijoita 
ovat asiakkaat, palveluntarjoajat ja sidosryhmät. Niiden toiminnan tarkoitus on tarjota 
asiakasarvoa toistensa toimintaprosesseihin palvelu- ja tuoteratkaisujen välityksellä. 
Toimijat käyvät kauppaa palvelu- ja tuoteratkaisuista ja ne muodostavat 
kokonaisvaltaisia tarjoomia. 

Konseptin käsittämässä asiakasarvon määritysprosessissa muodostuu iteratiivisessa 
päätöksenteko tai -valintaprosessissa käsitys asiakasarvosta, jota käyttäjäpalveluilta 
odotetaan toimintaan. Käsitys muodostuu määrittämällä palveluilta odotetut hyödyt, 
pelkistämällä ne palveluille asetettaviksi vaatimuksiksi, ja vertaamalla niitä uhrauksiin, 
joita palveluista aiheutuu. Kun tarpeiden, vaatimusten ja uhrausten koetaan olevan 
tasapainossa, on käsitys halutusta asiakasarvosta muodostunut. Tavoitehintamenettelyllä 
uhrauksia kuvataan käyttäjäpalveluiden tavoitehintoina eli tavoitteellisina 
käyttäjäpalvelumenoina. Hintatavoite perustuu käyttäjäpalveluilta haluttuun 
toiminnallisuuteen ja ominaisuuksiin tavoitekustannuslaskenta -ideologian mukaisesti.  

Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely on osa asiakasarvon määritysprosessia. 
Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnus -menettely on tavoitehintamenettelyn 
malliavusteinen toteutustapa. Toimipistemäärittely ja nimikkeistö muodostavat 
laadullisen konseptimallin, tavoitehintamallit määrällisen, analyyttisen mallin.  
Toimipistemäärittely kuvaa määrättyjä asiakasprosesseja palvelevan toimipiste -
kokonaisuuden yleisesti päätoiminta -järjestelmänä ja sille asiakasarvoa luovana 
tukijärjestelmänä. Tukijärjestelmä muodostuu teknisestä infrastruktuurina ja 
palveluinfrastruktuurista. Käyttäjäpalvelut ovat yksi palveluinfrastruktuurin kolmesta 
toimipistejärjestelmästä. Sen tarkoitus on pitää yllä päätoimintaa ja se koostuu 
seuraavista, nimikkeistön määrittelemistä palvelujärjestelmistä: 

• 21 Hyvinvointipalvelut 
• 22 Logistiikkapalvelut 
• 23 Tietopalvelut 
• 24 Turvallisuuspalvelut 
• 25 Muut käyttäjäpalvelut 

Nimikkeistömäärittelyssä käytettiin työssä kehitettyä asiakastarveperusteista 
nimikkeistön laadintamenettelyä. Siinä nimikkeet johdetaan kääntämällä toiminnassa 
esiintyvät asiakastarpeet ja -hyödyt vaiheittain palvelutyypeiksi, niiden 
toteutusratkaisuiksi eli palveluratkaisuiksi, sekä ratkaisujen vaatimaksi resurssikäytöksi. 
Käyttäjäpalvelunimikkeistön lähtökohtana käytetyt asiakastarpeet ja -hyödyt 
määritettiin kirjallisuuden ja empiirisen palvelutarjonta -havainnoinnin avulla. 
Määritetyt asiakastarpeet ja -hyödyt ovat: 

• 21, tarve: hyvinvointi, sekä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemus – hyödyt: 
hyvinvoivat ja toimintakykyiset ihmiset (tilojen käyttäjät) 

• 22-23, tarve: konkreettinen ja tiedollinen yhteys ympäröivään maailmaan, sekä 
kokemus niistä – hyödyt: ihmiset, toimipaikkavarusteet ja materiaalit oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan & tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan  

• 24, tarve: turvallisuus ja turvallisuuden kokemus – hyödyt: henkilöt ja omaisuus 
turvassa  
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• 25, tarve: mm. erilaisen toimipaikkavarustuksen palvelukyvyn ylläpitotarve – 
hyödyt: palvelukykyinen toimipaikkavarustus. 

 

 

Tavoitehintamallien lähtötietona tarvitaan seuraavat tiedot toimipaikan käytöstä: 

• sijainti ja laajuus (paikka, johon palveluresurssikapasiteetti tarjotaan) 
• käytön luonne (toimipistetyyppi, palveluresurssikapasiteetin kuormitustyyppi) 
• käyttäjämäärät (toimijat, palveluresurssikapasiteetin kuormittajat) 
• aukiolo ja ajallinen käyttö käyttäjäryhmittäin (palveluresurssikapasiteetin 

käytettävyys ja kuormitus). 

Esitettyjen lähtötietojen, pohjalta tavoitehintamallit asettavat muutettavissa olevat 
esiasetusarvot palvelukysynnälle, palvelutasolle ja palvelukysynnän tyydytysasteelle. 
Edellä esitetyt tiedot ja muuttujat ovat merkittävimmät asiakasnäkökulmaa edustavat 
hintatekijät, jotka tavoitehintamallit ottavat huomioon. 

2. päätulos, osoitus toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden välisen kysyntä – 
tarjonta -yhteyden määrällisestä mallinnettavuudesta, muodostuu käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamallien laadinta- ja ylläpitomenettelystä (ks. luku 7), kymmenestä sen 
mukaan laaditusta tavoitehintamallista, sekä niiden toiminnallisuuden 
kuvausmenettelystä (ks. luvut 8.1-8.4). Sen perusteella voidaan todeta, että laaditut 
mallit ja siten myös mallien laadintamenettelyn toiminnallisuus on pääpiirteissään 
halutunlainen. Voidaan myös todeta, että toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden 
kysyntä – tarjonta -yhteys on mallinnettavissa määrällisesti analyyttisin mallein 
määritetyllä tavoitehintamallien laadintamenettelyllä. 

Kuvausmenettelyä varten laaditut tavoitehintamallit käsittävät tarvittavat 
muuttujamäärittelyt ja niiden väliset kausaaliyhteydet. Tavoitehintamallit laadittiin 
kymmenelle ravinto-, vastaanotto- ja vartiointipalveluiden tehtävälle. Ne peittävät viisi 
toimipistetyyppiä (Lastenhoito, Perusoppiminen, Ammatillinen oppiminen, Hallinto ja 
tietotyö, sekä Päivittäistavarakauppa). 

3. päätulos, viite toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden kysyntä – 
tarjontayhteyden hyvästä selityskyvystä ja hypoteettisen hintatekijöiden 
oikeellisuudesta käsittää ravintopalveluiden tavoitehintamallien luotettavuuden 
varmistuksen (ks. luku 8.5). Sen perusteella voidaan todeta, että pääravitsemisen 
(lounas, päivällinen yms. pääruokailu) tavoitehintamalli kuvaa hintatasoa erinomaisesti. 
Täydentävän ravitsemisen (aamupala, välipalat yms. lisäruokailu) tavoitehintamalli 
antaa oikeansuuntaisen käsityksen hintatasosta päivähoidon toimipisteessä. Muihin 
toimipisteisiin täydentävän ravitsemisen tavoitehintamalli ei mitoita täydentävää 
ravitsemista, eli niissä se ei sisälly tavoitehinnan perustasoon. 

Luotettavuuden varmistus vahvistaa oletusta, jonka mukaan määrälliseen malliin valitut 
hintatekijät ja mallien oletus hinnanmuodostusmekanismista ovat hyviä ja kuvaavat 
realistista käyttäjäpalveluhintojen tavoitetasoa nimikkeistön Palvelutehtävät -
hierarkiatasolla. Palvelutehtävät -hierarkiatasolla esitettyjä tavoitehintoja voidaan pitää 
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päätöksenteon, budjetoinnin ja palveluhankinnan kannalta riittävänä tarkkuustasona 
silloin, niissä pyritään holistiseen kokonaisuuksien hallintaan. 

Käsitteistöt -lisätulos, muodostuu palvelutoimintaympäristön organisatorisesta 
käsitemaailmasta, siihen tukeutuvasta toimipiste- ja tavoitehinta -käsitemaailmasta, sekä 
mallinnuskäsitteistä. Käsitteistöjen lähtökohtana on nykyaikainen 
palvelutoimintaympäristö..  

Toimipiste- ja tavoitehintakäsitteistö voidaan ymmärtää toimipaikkahallinnan 
toimintakentälle sovitettu yksittäistapauksena palvelutoimintaympäristön 
organisatorisesta käsitemaailmasta. Ne käsittelevät yleisesti mm. asiakas- ja 
palveluorientoituneen organisaation toimintaa ja rakennetta. Toimipiste- ja 
tavoitehintakäsitteet pureutuvat tarkemmin toimipaikan käyttäjäpalveluiden ja niiden 
tavoitehintamenettelyn tematiikkaan. Mallinnuskäsitteet käsittelevät käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamenettelyn malliavusteista toteutustapaa. Käsitteistöt muodostettiin luvuissa 
2-4 kuvatun kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun periaatteet ja nimikkeistömäärittelyn 
laadintamenettely perustuvat suunnittelualueisiin, joilla asiakkaan toimintaprosessien 
tarpeet käännetään niitä tukeviksi palveluratkaisuiksi. Suunnittelualueet ovat 
yhdistelmäluontoinen sovellus toiminnallisen tilasuunnittelun sekä aksiomaattisen 
suunnittelun teorioista. Suunnittelualueet ovat: 

0. ATP: Asiakastoiminnan ja -prosessien -alue (vrt. 3.2 ja 4.2) 
1. AHT: Asiakashyödyt ja -tarpeet -alue (vrt. 4.1 Customer Domain) 
2. PTO: Palvelutarjonnan toiminnallisuus -alue (vrt. 4.1 Functional Domain) 
3. PTA: Palvelutarjonta-alue (vrt. 4.1 Product Domain) 
4. PRK: Palvelutarjonnan resurssikäyttö -alue (vrt. 4.1 Process Domain). 

9.2 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konsepti muodostaa 
itsenäisen kokonaisuuden ja sille on määritetty sovellusalue (nykyaikainen 
palvelutoimintaympäristö). Se muodostettiin noudattamalla malliavusteisen 
operaatiotutkimuksen metodista viitekehystä ja sen tarjoamia lähestymistapoja (ks. 
luvut 1.4 ja 2.4). Kokonaisuus muodostettiin määrittelemällä ensin ongelma, ja 
yhdistämällä sen jälkeen elementtejä, jolla vastaavan tyyppisiä ongelmia on onnistuttu 
ratkaisemaan aikaisemmin. 

Elementtejä koottiin mm. talonrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa päivittäisessä 
käytössä olevasta talonrakentamisen ja ylläpidon tavoitehintamenettelystä, siihen 
liittyvästä taustateoriasta, nimikkeistömaailmasta, sekä empiirisestä todellisuudesta. 
Taustateoria ja kirjallisuus pyrittiin valitsemaan siten, että niissä esitetyt näkemykset 
ovat läpäisseet mittavan kriittisen tarkastelun. Empiirinen havaintoaineisto kerättiin 
asiakkaiden ja palveluntarjoajien web-sivustoilta, ja sitä käytettiin määritettäessä 
nimikkeistön lähtökohtana olevia asiakastarpeita.  Empiirinen havaintojoukko kattoi 
104 suomalaisen organisaation web-sivustoilla esitetyn palvelutarjonnan.  Web-
sivustohavainnointi käsittää oletuksen, että asiakkaat tarvitsevat ja kysyvät sivustoilla 
esiteltäviä palveluratkaisuja. Oletusta voidaan pitää hyvänä, sillä web-sivustot ovat 
merkittävä, jatkuvasti ylläpidettävä markkinointiviestinnän kanava. Näin ollen on 
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perusteltua olettaa, että kokonaisuudessaan konseptin perusrakenteet ja 
toimintaperiaatteet ovat kestäviä.  

Tavoitehintamallin toiminnallisuuden kuvausmenettely sekä tavoitehintamallien 
luotettavuuden varmistus toteutettiin viidentoista todellisen toimipisteen avulla. 
Luotettavuutta varmistettiin empiiristä hintatietoa käyttäen. Se soveltui hyvin 
käytettäväksi ko. toimipisteisiin, mutta se ei kuitenkaan ollut varsinaisesti niiden 
toteumatietoa. Tämä heikentää luotettavuuden varmistus -menettelyn luotettavuutta. 
Toisen luotettavuudeltaan varmistetun mallin osalta testikohteiden määrä oli 
tilastollisessa mielessä riittävä, mutta varsinaista tilastollista analyysiä ei laadittu. Sitä ei 
pidetty tarpeellisena, koska sen hyvyys osoittautui selväksi ilman sitäkin, eikä mallien 
ylläpidossa sovellettu epätäydellinen ohjaus edellytä sitä. Myös tämä voidaan nähdä 
luotettavuuden varmistus -menettelyn luotettavuutta heikentävänä tekijänä. 

Työhön valittu operaatiotutkimuksen metodinen viitekehys käsittää sekä analyyttisen, 
että empiirisen tutkimusosuuden. Metodiikan avulla saatuja tuloksia voidaan pitää 
täysin luotettavina vasta, kun molemmat tutkimusosuudet on suoritettu 
kokonaisuudessaan ja empiirinen osuus vahvistaa analyyttisen osuuden toimivuuden ja 
luotettavuuden. Tässä työssä empiiristä tutkimusosuutta rajattiin merkittävästi laajuus- 
ja aikataulusyistä. Siksi konseptin toimivuudesta eikä tavoitehintamallien 
laadintamenettelyn avulla määritettyjen tavoitehintamallien luotettavuudesta käytännön 
operaatiohallinnassa ja päätöksenteossa ei voida tämän työn perusteella olla täysin 
varmoja. Toimivuus ja luotettavuus tuleekin varmistaa huolellisen empiirisen 
jatkotutkimuksen avulla. 

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konsepti on itsessään 
luonteeltaan yleinen lukuun ottamatta nimikkeistön ja määrällisen mallin alimman 
hierarkiatason palveluratkaisuja – ne vastaavat empiiristä todellisuutta. Konsepti siis 
ulottuu abstraktille, objektiiviselle tasolle siten, että tapauskohtainen empiirinen 
todellisuus voidaan kuvata niiden alatasoilla. Yleisyys on sen ansiota, että konsepti 
perustuu yleiseen, toiminnasta, toimipisteestä tai rakennustyypistä riippumattomiin 
käsitteisiin, tietoon ja menetelmiin sekä hahmotelmaan modernista 
palvelutoimintaympäristöstä. Työssä toteutettu toiminnallisuuden kuvausmenettely ja 
tavoitehintamallien luotettavuuden varmistus vahvistavat väitettä yleisyydestä.   

Yleisyyden ansiota on, että käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn ja -mallinnuksen 
peittoalue voidaan laajentaa myös ylläpitopalveluihin ja toimipaikkahallinnon 
palveluihin. Testattujen ja luotettavaksi todettujen tavoitehintamallien toimivuutta ja 
luotettavuutta ei voida yleistää muihin kuin testikohteina käytettyihin 
toimipistetyyppeihin.  

9.3 Jatkotutkimustarve 

Työn päätuloksiin on sitoutunut hyötyjä, joiden vapauttaminen vaatii laajahkoa 
empiiristä jatkotutkimusta. Siinä tulee noudattaa tässä työssä sovellettua malliavusteisen 
operaatiotutkimuksen metodista viitekehystä, joka on esitetty luvussa 1.3. 
Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien laadintamenettelyä soveltaen tulee laatia 
tavoitehintamallit nimikkeistöllä määritellyille käyttäjäpalvelutehtäville tai osalle niistä. 
Koska mallien laadintamenettely on luonteeltaan iteratiivinen ja eri 
palvelusuunnittelualueiden välillä hierarkkisesti mutkitteleva, kehittyy samalla myös 
nimikkeistö vähintäänkin palveluratkaisut -hierarkiatason osalta.  
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Laadittujen mallien luotettavuus tulee varmistaa empiirisen toteumatiedon avulla. Sen 
jälkeen ne tulee viedä todelliseen päätöksentekoon ja toimipaikkahallinnan prosesseihin. 
Jalkautus ja käyttöönotto lienee järkevää toteuttaa tapaustutkimusten avulla, esimerkiksi 
toimipisteiden toimipaikkahallinnan budjettivalvonnan tai palveluhankintojen 
yhteydessä. Tällöin mallien toimivuus ja käytettävyys tulee varmistetuksi ennen 
laajempaa käyttöönottoa, mikä ehkäisee mahdollisten puutteiden tai virheiden 
aiheuttamia ongelmia ja vikakysyntää.  

Mikäli esitetyn tutkimusmenettelyn avulla onnistutaan vahvistamaan käsitystä mallien 
hyvyydestä, voidaan mallien olettaman hinnanmuodostusmekanismin, sekä mallin 
muuttujamäärittelyjen katsoa kuvaavan hyvin todellisuutta. Tällöin tavoitehintamallien 
laadintamenettelyä kannattaa yrittää yleistää ylläpitopalveluihin ja toimipaikkahallinnan 
palveluihin. 

Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konseptin käsittämää palveluiden 
asiakasarvon määritysprosessia ja siihen liittyvää teoriaa ja ajattelua (esim. liite 1) tulisi 
kehittää ja tarkentaa, esimerkiksi laadullisen kirjallisuustutkimuksen ja empiirisen 
tutkimuksen avulla. Tämän jälkeen sen toimivuutta ja hyvyyttä tulisi testata todellisessa 
päätöksenteossa ja operaatiohallinnassa.  

Koska asiakasarvon määrittelyprosessissa muodostetaan käsitys sopivasta hyötyjen ja 
uhrausten välisestä suhteesta, tulisi siihen myös löytää tai luoda päätöksentekoa tukevia 
hyötyjen ja uhrausten arvotusmenetelmiä. Menetelmien tulisi olla sellaisia, että myös 
laadullisia tekijöitä, esimerkiksi subjektiivisia palveluhyötyjä, että määrällisiä tekijöitä, 
kuten rahallisia uhrauksia, voitaisiin verrata määrällisesti keskenään. Menetelmät 
vastaisivat esimerkiksi kysymykseen, miten voidaan verrata keskenään tasokkaamman 
ja hyvinvointia kasvattavan, mutta samalla korkeampihintaisen ravintopalvelun 
asiakasarvoa ja huonompitasoisen, hyvinvointia vähemmän edistävän, hinnaltaan 
alemman ravintopalvelun asiakasarvoa.  

Tulisi myös tutkia ja muodostaa käsitys siitä, mitä hyötyjä ja uhrauksia päätöksenteossa 
on järkevää käsitellä. Tulisiko tarkasteluihin ottaa systemaattisesti mukaan esimerkiksi 
ympäristölle ja mahdolliset sidosryhmille koituvia hyötyjä ja uhrauksia (esim. 
hiilidioksidipäästöt)? Mihin laadullisiin hyötyihin ja haittoihin on syytä kiinnittää 
huomiota ja voidaanko niiden vaikutuksia arvioida ja mitata määrällisesti? Näkyykö 
esimerkiksi korkeampitasoinen ravintopalvelu parempana päätoiminnan tuloksena? 
Tulisiko rahallisissa hyöty- ja uhraustarkasteluissa toimintojen tai toimintaprosessien 
tulot suhteuttaa kokonaisvaltaisiin toiminto- tai prosessikustannuksiin vai riittääkö, että 
muodostetaan erillinen käsitys rahallisista hyödyistä ja menoista? Voidaanko olla 
varmoja että esimerkiksi käyttäjäpalvelu- tai tilamenojen väheneminen ei lisää 
esimerkiksi henkilöstömenoja tai vähennä toiminnan tuloja? Esimerkiksi tietotyössä 
olisi yksinkertaista vähentää tilamenoja etätyövelvoitteella ja yhteiskäyttöisillä 
työpisteillä. Kun joku tekee etätyötä, toinen käyttää työpistettä. Tällainen velvoite 
kuitenkin voisi aiheuttaa paineita korvata etätyöpäivien työtekijälle oman asunnon 
työkäyttöä palkassa, jolloin henkilöstömenot nousisivat. Toisaalta tilojen käyttöön 
sidoksissa olevat käyttäjäpalvelumenot vähenisivät. 

Toimipisteen tekninen infrastruktuuri ja paveluinfrastruktuuri muodostavat 
kokonaisuuden, joka tarjoaa päätoiminnalle arvoa tuote- ja palveluratkaisujensa 
välityksellä. Näitä voidaan käsitteellä toisistaan erillisinä komponentteja, jolloin 
esimerkiksi tiloille ja niissä toteutettavalla palvelulle asetetaan erilliset 
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asiakasvaatimukset.  Tämä onkin perusteltua esimerkiksi käytännön 
toimipaikkahallinnan kannalta, toteutetaanhan ne erillisinä hankintoina ja 
organisointina. Organisaatio voi hankkia esimerkiksi ravintopalvelutilat ja siellä 
tarvittavan varustuksen erikseen, sekä palvelutarjoajan ravintopalveluratkaisut erikseen. 
Kuitenkin ruokailijoiden toimintaprosessien näkökulmasta palveluratkaisut, tilat ja 
toimipaikkavarustus yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen palvelutoiminnon. 
Vastaavasti esimerkiksi rakennuksen tekniset kuorisuojaus- ja 
turvallisuusjärjestelmäratkaisut yhdessä henkilöllisten vartiointipalveluratkaisujen ja 
vaikkapa mukana kuljetettavien hätäkutsuhälyttimien kanssa muodostavat tilojen 
käyttäjille turvallisuutta luovan kokonaisvaltaisen palvelutoiminnon.  

Ainakin periaatteessa toiminnallisen tilasuunnittelun prosessissa voisi olla mahdollista 
tutkia tällaisten kokonaisuuksien käsittelyn hedelmällisyyttä malliavusteisesti. 
Malliavusteisuus voisi olla mahdollista luomalla Haahtela -yhtiöiden tuottamaan 
toimintopohjaiseen tilamitoituksen tietojärjestelmään mahdollisuus asettaa 
tukitoiminnoille asiakasvaatimuksia. Nämä kokonaisvaltaiset asiakasvaatimukset 
puolestaan määrittelisivät edelleen sekä tila-, että palvelutehtävävaatimukset.  

Käyttäjäpalvelunimikkeistö laadittiin laadintamenettelyllä, jonka lähtökohtana 
ovat asiakastarpeet. Tässä yhteydessä heräsi kysymys, olisiko myös talonrakentamiseen 
liittyvien tuote- ja rakentamispalvelu -nimikkeistöjen laadinnan lähtökohdaksi syytä 
ottaa asiakastarpeet ja järjestelmiltä odotettu toiminnallisuus. Esimerkiksi sääsuoja- ja 
turvallisuustarpeita tyydyttäviä rakennus- ja taloteknisiä järjestelmiä voisivat olla mm. 
alue- ja sisätilasuojausjärjestelmät. Aluesuojauksen tuotantoratkaisuja ovat mm. aita- ja 
porttijärjestelmät, aluevalvonnan kamerajärjestelmät jne. Sisätilojen 
suojausjärjestelmien tuotantoratkaisuja puolestaan ovat mm. julkisivujärjestelmät, 
vesikattojärjestelmät jne. Olisi tarpeen tutkia, onko tällainen nimikkeistö 
rakennettavissa siten, että se voidaan liittää Talo2000 -nimikkeistöön. 

Lisäksi esitetään muutamia, tutkimuksen ytimeen liittymättömiä 
jatkotutkimustarpeita, jotka nousivat esiin työn yhteydessä. Tarpeen olisi tutkia 
tarkemmin sellaisia asiakaslähtöisiä ja palvelukeskeisiä toimintamalleja, jotka 
perustuvat asiakasarvon tarjoamiseen asiakasprosesseihin, sekä niiden 
sovellusmahdollisuuksia ja toimivuutta kiinteistö- ja rakennusalalle. Seuraavassa 
esitetään muutamia aiheita pääasiassa kysymysten muodossa.  

Onko realistista ajatella, että esimerkiksi asuntojen sijaan käytäisiin kauppaa asumisen 
ja vapaa-ajan prosessien asumispalveluista, tai toimistotilojen sijaan tietotyöprosessien 
tietotyöpalveluista? Kuinka menestyksekästä on tarjota asuntojen sijaan asumisen ja 
vapaa-ajan prosessien palvelukokonaisuuksia, jotka pitäisivät sisällään esimerkiksi 
tuote- ja palveluratkaisut asuintiloista autoihin, polkupyöriin, liikuntavälineisiin, 
kotiruokatoimituksiin, kotisiivoukseen ja matkatoimiston tarjoamiin 
palveluratkaisuihin?  Kuinka menestyksekästä on tarjota toimistotilojen sijaan tietotyö- 
ja hallintoprosesseja tukevia palveluita, jotka kattavat pelkkien toimistotilojen sijaan 
myös niiden ylläpidon, tietotyölaitteet, ja käyttäjäpalvelut? Kuinka menestyksekästä on 
pelkän hotellimajoituksen sijaan tarjota matkailuprosesseja tukevia palveluita 
lentokenttäkuljetuksineen, -ruokailuineen, -levähdyspaikkoineen, lentoineen, vuokra-
autoineen ja elämysretkineen?  

Ovatko rakentajien ja kiinteistönomistajien todellisia kilpailijoita muut rakentajat vai 
sittenkin toimijat, jotka vähentävät rakentamisen tarvetta esimerkiksi älykkäiden 
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virtuaalisten toimintaympäristöjen kautta? Ja jos rakentamisen tarve ja 
rakentamismarkkinat vähenevät tällä tavalla, missä mielessä se on kokonaisuuden 
kannalta (esim. palveluntarjoajat, asiakkaat, yhteiskunta) hyvä, missä mielessä huono 
asia? Mikäli esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen tarvetta saataisiin 
vähennettyä korvaamalla yksiöasumista yhteisöllisillä yhteisasumispalveluilla, jossa 
ylläpitopalveluiden lisäksi käyttäjäpalveluita, kuten ruokailua tarjottaisiin keskitetysti, 
niin olisivatko kaikki voittajia? Olisiko vähintäänkin asiakas voittaja, jos asiaa 
tarkastellaan asiakasarvon kertymätarkasteluin vertaamalla esimerkiksi aineettoman 
pääoman kertymää ja volyymietujen tuomia asumistoimintojen kustannussäästöjä 
aiempaa vähäisempään henkilökohtaiseen asuinpinta-alaan?  

Yleisemmin, kuinka laajalle organisaatioiden toiminnassa palvelukeskeistä, 
asiakasprosessilähtöistä ajattelua on järkevää viedä, millaisissa tapauksissa se toimii ja 
milloin onkin järkevämpää keskittyä suppeampiin osakokonaisuuksiin, kuten yksitäisiin 
resurssilajeihin (esim. tilat, henkilöstö jne.)?  

9.4 Työn merkittävyys ja tavoitteiden täyttyminen 

Työn merkittävyyttä arvioidaan tiedeyhteisön, työn tilaajaorganisaation, sekä 
käyttäjäpalveluiden asiakkaiden ja tarjoajien näkökulmasta. Teorian arvioinnissa 
kahtena tärkeimpänä kriteerinä voidaan pitää mahdollisuutta osoittaa se vääräksi, sekä 
sen hyödyllisyyttä (Bacharachi, 1989, s. ). Vaikka työssä ei olekaan luotu varsinaista 
teoriaa, voidaan työssä luotua konseptikokonaisuutta ja muita työn tuloksia arvioida 
näillä kriteereillä.   

Sekä tavoitehintamenettelyn konseptikokonaisuus, että sen osat (mm. nimikkeistö ja 
tavoitehintamallien laadintamenettelyn mukaiset tavoitehintamallit) on mahdollista 
osoittaa hyvin tai huonosti toimivaksi. Tavoitehintamallein tuotettu tieto on mahdollista 
osoittaa oikeaksi tai vääräksi empiirisen testauksen avulla. Sillä voidaan myös vahvistaa 
tai heikentää konseptin käsittämiä oletuksia, kuten oletuksia käyttäjäpalveluiden 
hintatekijöistä, hinnanmuodostusmekanismeista, sekä toimipaikan käytön ja 
käyttäjäpalveluiden välisestä kysyntä – tarjonta -yhteydestä. 

Empiirinen testaus voidaan toteuttaa esimerkiksi noudattamalla työhön valittua ja siinä 
sovellettua operaatiotutkimuksen menettelyä (ks. 1.3). Mikäli konseptin mukainen 
tavoitehintamallinnus osoittautuu toimivaksi ja määrälliset mallinnustulokset 
luotettaviksi, voidaan sillä tutkia mitä erilaisimpien toimipisteiden ja 
toimipisteverkostojen käyttäjäpalvelutarpeita ja -menoja, selittää niiden aiheutumissyitä 
ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Työn tulokset ovat myös täysin uusia ja työ on esimerkki 
siitä, miten erilaista teoriatietoa ja käytännön toiminnassa toimiviksi osoittautuneita 
konsepteja voidaan hyödyntää luotaessa uusia konsepteja malliavusteisen 
operaatiotutkimuksen saralla. Näin ollen työtä voitaneen pitää vähintäänkin kansallisen, 
kiinteistöjä ja niihin liittyvää toimintaa tutkivan tiedeyhteisön näkökulmasta 
merkityksellisinä.  

Myös työn kirjallisuustutkimuksella (ks. luvut 2-4), siihen liittyvällä 
jatkotutkimustarpeilla (ks. 8.3), sekä nykyaikaisen palvelutoimintaympäristön 
hahmotelmalla (5.1) ja arvonkerrytys -ajattelutavalla (ks. liite 1) saattaisi olla sekä 
tieteellistä, että käytännöllistä uutuusarvoa. Ainakaan missään työtä varten 
tarkastellussa kirjallisuudessa ei asiakasarvon, organisaation resurssien 
(tuotantopanosten), tehtävien, toimintojen, prosessien, tuotosten ja tuotteiden, eikä 
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palveluihin liittyviä käsitteitä ole yhdistetty vastaavaksi kokonaiskäsitteistöksi. 
Uutuusarvon selvittäminen vaatisi kuitenkin syvällisempää kirjallisuusselvitystä ja 
analyysiä, jota ei tämän työn puitteissa ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa.   

Työn tilaajan edustaja on todennut, että työ on tärkeä ja merkittävä tilaaja-
yrityksen toiminnalle.  Työhön, sen tuloksiin, ja niihin liittyvään osaamiseen sitoutuu 
merkittävää liiketoiminnallista hyötypotentiaalia. Työn ja osaamisen avulla luoduilla 
tietojärjestelmäsovellutuksilla lienee mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä 
merkittävä asema kansallisilla markkinoilla, mikäli tavoitehintamallit voidaan osoittaa 
luotettaviksi ja ne saadaan vietyä käytäntöön. Työn tuloksissa on myös potentiaalia 
lisätä ymmärrystä tilaajaorganisaation toimintaan liittyvistä ja vaikuttavista 
kokonaisuuksista (ks. luvut 2-5 ja liite 1), selkeyttää tämän toiminnassa tarvittavaa 
käsitemaailmaa, ja edistää siten laajemminkin tämän harjoittamaa malliavusteista 
operaatiotutkimus- ja hallintatoimintaa.  

Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien laadintamenettelyn mukaiset 
tavoitehintamallit voidaan liittää TakuTM- ja Kiinteistötieto -järjestelmiin, joilla myös 
talonrakentamisen ja ylläpidon tavoitehintamenettelyä toteutetaan. Ko. järjestelmien 
käyttäjät, työn tilaajan asiakkaat, voivat hyödyntää työn tuloksia omissa prosesseissaan.  

Mikäli käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien jatkokehityksessä onnistutaan hyvin, 
tietojärjestelmiä käyttävät organisaatiolle tarjoutuu mahdollisuus laatia niiden avulla 
erittäin nopeasti realistisia, toimipistekohtaisia tavoitehintoja ja -budjetteja nimikkeistön 
mukaiselle, erittäin mittavalle tukipalvelujoukolle. Mallinnettuja hintoja voidaan 
hyödyntää esimerkiksi toiminnan ohjauksessa, hankinnoissa, tai palvelutoiminnan 
tehokkuuden mittauksessa, arvioinnissa ja kehityksessä sekä päätöksenteossa, jossa 
mietitään toimipisteen perustamista, lakkauttamista tai sitä, miten yhden tai useamman 
toimipisteen käyttäjäpalvelutehtävät järjestetään tulevaisuudessa. 

Käyttäjäpalveluiden tavoitehinnat ottavat huomioon toimipisteiden erityispiirteet, kuten 
toiminnan luonteen, toimipaikan sijainnin ja koon, sekä toiminnan ajallisen ja 
henkilömäärällisen volyymin. Tällöin esimerkiksi kunnan palveluverkon 
ravintopalvelubudjetti voidaan laatia nopeasti ja automatisoidusti mallien avulla. Mallit 
ottavat automaattisesti huomioon mm. sen, onko budjetoinnin kohde päiväkoti, 
peruskoulu, ammattioppilaitos, terveyskeskus, sairaala vai hallinnollinen yksikkö, sekä 
sen, kuinka suuri toimipiste on kyseessä, mikä on se makro- ja mikrosijainti, ja millaiset 
ovat sen toiminta-ajat. Haluttaessa budjetteja voidaan tarkentaa ottamalla huomioon 
yksilölliset toiminnan luonteenpiirteet ja palvelutasoon liittyvät vaatimukset.  

Mahdollisesti tilaaja voi hyödyntää toimipaikan käyttäjäpalveluiden 
tavoitehintamallinnusta myös omassa palvelutoiminnassaan, esimerkiksi toiminnallisen 
tilasuunnittelun palveluprosessissa. Mahdollista on myös, että tilaaja voi käyttää 
halutessaan työtä ja siinä luotua konseptia perustana uudenlaiselle palvelutarjonnalle, 
joka lienee sulautettavissa sekä nykyiseen palvelutarjontaan, että sillä tuettaviin 
asiakasprosesseihin. 

Niiltä osin kuin työn tulokset jalkautuvat käytäntöön – esimerkiksi tieto-
järjestelmien välityksellä – on todennäköistä, että se vaikuttaa käyttäjäpalveluiden 
asiakkaiden ja palveluntarjoajien toimintaan enemmän tai vähemmän. Oikein käytettynä 
mallinnuksella voidaan systematisoida ja nopeuttaa asiakkaiden päätöksenteko- ja 
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toimipaikkahallinnan prosesseja, sekä asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä 
kaupankäyntiä.  

Nimikkeistön ja määrällisen mallin avulla sekä asiakkaat, palveluntarjoajat, että näiden 
sidosryhmät voivat muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä 
käyttäjäpalvelutehtäviä toimipisteissä tarvitaan ja kuinka paljon niistä tulee maksaa. 
Kun käsitykset tarpeista, vaatimuksista ja hintatasosta ovat selvillä, on asiakkaiden 
helpompi kysyä ja palveluntarjoajien tarjota tarpeita tyydyttäviä palveluratkaisuja.  

Mikäli asiakkaat pyrkivät mallinnuksen myötä kuvaamaan tarpeensa toimintansa tai 
toimipaikkansa käytön kautta, sekä palveluilta odotettuna toiminnallisuutena ja 
ominaisuuksina, saadaan palveluntarjoajien erikoisosaaminen ja -ammattitaito 
täysimääräiseen käyttöön. Tällöin palveluntarjoajille jää vapaus kehittää ja tarjota 
uudenlaisia, entistä parempia palveluratkaisuja eliminoimatta näiden 
innovointimahdollisuuksia liian yksityiskohtaisilla ratkaisumäärittelyillä.  

Mikäli työ saatetaan käyttäjäpalveluiden asiakkaiden ja palveluntarjoajien tietoisuuteen, 
on mahdollista, että käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -konsepti stimuloi näiden 
kognitiivisia toimintoja tuottamaan uudenlaisia ideoita ja ajatuksia siitä, miten 
yhteistyöhakuista palvelutoimintaa ja palvelutarjontaa voidaan kehittää entistä 
paremmaksi. Lisäksi työ saattaa avata näille lisäymmärrystä palvelutoiminnan 
tarkoituksesta, vuorovaikutteisesta ja kokonaisvaltaisesta luonteesta, siihen liittyvistä 
toimijoista, niiden välisistä rooleista ja roolien vaikutuksista kokonaisuuden toimintaan.  

Työn edetessä sen aihepiiristä keskusteltiin muutamien tilaajien ja palveluntarjoajien 
kanssa, joilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus käyttäjäpalveluihin liittyvästä 
toiminnasta. Näiltä saatu apu ja palaute oli lähes poikkeuksetta innostunutta, ja nämä 
näkivät työn tarpeellisena ja merkittävänä. 

Kaiken kaikkiaan työssä saavutettiin kohtuullisen hyvin työlle asetetut tavoitteet. 
Nämä kohdassa 1.2 esitetyt tavoitteet kuitenkin poikkeavat alkuperäisessä 
tutkimussuunnitelmassa esitetyistä tavoitteista jonkin verran. Tutkimussuunnitelmassa 
tutkimusongelmaa ei määritetty riittävän selkeästi, ja siksi siinä esitetyt tavoitteet ja 
rajaukset osoittautuivat puutteellisiksi työn edetessä työn tekijän ajattelumallien 
näkökulmasta. Tästä johtuen ongelmamäärittelyä jouduttiin tarkentamaan ja 
tavoitemäärittelyä laajentamaan alkuperäisestä useampaan kertaan. Alun perin työssä ei 
ollut tarkoitus määrittää kokonaisvaltaista käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettely -
konseptia, vaan ainoastaan siihen kuuluva nimikkeistö, sekä toimiva, määrällinen 
mallinnusmenettely. 

Ongelman tarkennus- ja tavoitelaajennus vaikuttivat merkittävästi siihen, että 
tutkimusprosessi venyi pitkäksi ja tavoitehintamallien luotettavuuden varmistus jäi 
aiottua suppeammaksi. Yhtäältä empiirisen tutkimuksen suppeus heikentää tulosten 
luotettavuutta, sekä työn tieteellistä merkittävyyttä. Toisaalta ongelmatarkanennus- ja 
tavoitelaajennus, sekä uudelleen asetettujen tavoitteiden täyttäminen kompensoivat 
hyvin suppeahkoa tavoitehintamallien luotettavuuden varmistusta ja prosessin 
venymisen aiheuttamia haittoja. 

Itse työ integroituu työn tekijän päivittäisiin työtehtäviin tilaajaorganisaatiossa. 
Tarvittava empiirinen lisätutkimus suoritetaan joka tapauksessa käytännön 
kehitystoiminnassa, eikä työn suppeahko empiirinen osuus siksi juurikaan heikennä 
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työn käytännöllistä merkittävyyttä. Laaja konseptointi ja käsitteistömäärittelyt sen sijaan 
saattavat lisätä sitä merkittävästi. 

9.5 Suositukset 

Toimipistekonseptissa laadittiin luokittelu, jossa toimipiste jaoteltiin 
päätoimintaan, tekniseen infrastruktuuriin ja palveluinfrastruktuuriin. Käyttäjäpalvelut 
luokiteltiin palveluinfrastruktuurin osakokonaisuudeksi. Käytännössä päätoiminnan ja 
palveluinfrastruktuurin välinen rajapinta vaihtelee toimipistetyypeittäin. Työssä 
määritetyssä mallinnusmenettelyssä toimipistetyyppikohtaisia rajapintoja on helppoa 
määrittää normaaliasiakkuusmallin avulla. Tulisi kuitenkin pohtia, halutaanko mallin 
käsittämillä rajapinnoilla ottaa kantaa siihen, mikä on olemassa olevien organisaatioiden 
päätoimintaa ja mikä ei.  Mikäli kannanottoa ei tehdä, jää asiakkaalle valinnan 
mahdollisuus ja mallia voidaan pitää objektiivisena. 

Esimerkiksi hotellissa, ravintolassa, sairaalassa, tai liikenneasemalla siivous voidaan 
nähdä päätoimintana, jota malleilla ei tulisi kuvata, mikäli toimipistekohtaiset rajapinnat 
määritetään. Vastaavasti esimerkiksi päivähoidossa, kaupallisissa liikunta- ja 
urheiluhalleissa, hotellissa ja päivittäistavarakaupassa vastaanottopalvelua voitaisiin 
pitää päätoimintana, jota malleilla ei tulisi kuvata.  Mikäli liikunta-, urheilu- ja 
majoitusyksikkö ovatkin kampuspalveluita, voidaan ne nähdä tukitoimintana. 

Rajapintamäärittelyn haasteellisuus ja päätoimintakannanotto voidaan välttää 
mallintamalla lähtökohtaisesti kaikkiin toimipisteisiin samat käyttäjäpalvelutehtävät.  
Tällöin painotetaan sitä, että tavoitehinnan sisältö muodostuu tehtävistä, jotka jonkun 
toimijan on hoidettava eikä siihen, kuka tehtävät suorittaa oteta kantaa. Tällöin 
tavoitehinta toimii tavoitteellisena vertailutasona, johon erillisoperaattorien avulla 
voitaisiin päästä.  

Käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallien luotettavuus olisi suositeltavaa varmistaa 
siten, että testitoimipisteet peittävät mahdollisimman erilaisia toimialoja. Testikohteiden 
toimipaikkakoon ja käyttövolyymin vaihteluvälin tulisi laaja. Mitä useampia 
toimipistetyyppejä testikohderepertuaari kattaa, ja mitä laajempi on niiden 
toimipaikkakoko ja käyttövolyymi, sitä laajemmaksi muodostuu alue, jolla mallien 
voidaan katsoa olevan luotettavia. 
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asiakasprosessin vaiheessa edellistä vaihetta enemmän (V1A  K1 A). Luomalla arvoa 
koko ajan vakiomäärä, kasvaa asiakkaan arvokertymä lineaarisesti (V2A

  K2 A). 
Arvokertymä puolestaan vähenee, mikäli arvontuotto on negatiivista, eli asiakkaalle 
koituvat uhraukset ylittävät tämän saamat hyödyt.  Se johtaa ennen pitkää asiakkaan 
kannalta kestämättömään tilanteeseen ja tarpeeseen päättää vuorovaikutussuhde. Mitä 
negatiivisempaa arvontuotto on tai mitä pidempään se jatkuu, sitä suuremmaksi tarve 
kasvaa.  

Vuorovaikutussuhde on järkevä ja kannattava, mikäli asiakasarvo on kunkin osapuolen 
näkökulmasta sopivalla tasolla. Ideaalitilanteessa kunkin osapuolen saama arvo kasvaa 
koko vuorovaikutussuhteen ajan odotuksia enemmän. Holistisesta arvonmuodostuksen 
näkökulmasta voidaankin todeta, että pitkällä tähtäimellä kestävää on toiminta ja 
suhteet, joissa kaikki osapuolet pyrkivät luomaan toisilleen hyötyjä siten, että näiden 
uhraukset pysyvät hyötyjä vähäisempinä. Koska ainakin jotkut hyödyistä ovat 
subjektiivisia, edellyttää niiden kartoittaminen luottamusta, sekä avointa 
kommunikointia ja tiedonvaihtoa. Tähdättäessä pitkällä aikavälillä kaikille osapuolille 
positiiviseen arvontuottoon ja pyrittäessä saattamaan sekä asiakkaiden, sidosryhmien, 
että oma arvokertymä positiivisen kasvun uralle, ei opportunismiin ja egoismiin ole 
varaa, sillä tällöin vastavuoroisuuden logiikka ei toimi ja yksi tai useampi osapuoli 
kärsii. 

Seuraavassa kuvataan korkeakoulu -esimerkin avulla arvonkerrytystä 
asiakasprosesseihin. Korkeakoulun tyypillisen asiakkaan asiakasväylä on opiskelijan 
opiskelutoimintojen sarjat alkaen koulutusalan valinnasta päätyen tutkinnon 
suorittamiseen ja palautteen antamiseen. Korkeakoulu tukee tätä prosessia palvelu- ja 
tuoteratkaisuillaan alusta alkaen.  

Koulutusalan valintaa tuetaan erilaisilla tiedotustilaisuus- ja 
tutustumistapahtumaratkaisuilla ja päivittäisopiskelua erilaisilla tutkinto-, moduuli- ja 
kurssikokonaisuuksilla. Kansainvälistymistä, riskinottokyvyn kasvua ja itsenäistymistä 
voidaan tukea opiskelijavaihto- ja työharjoitteluohjelmilla ja opinnäytetutkimusta 
erillisillä kurssikokonaisuuksilla, sekä valvonta-, ohjaus- ja esittelytapahtumilla. Lisäksi 
opintoväylän toimintoja tuetaan tyypillisesti erilaisilla konkreettisilla 
tuoteominaisuuksilla, kuten opiskelutilojen ja niiden varustuksen tarjoamilla tietotyö- ja 
tiedonkäsittelymahdollisuuksilla, sekä asumis- ja asuntolatilojen ravitsemus-, 
hygieniahuolto-, oleskelu-, opiskelu- ja lepomahdollisuuksilla. Mainitut palvelu- ja 
tuoteratkaisut palvelevat välillisesti myös opiskelijan sidosryhmiä. Esimerkiksi 
opiskelijan perhettä ja yhteiskuntaa ne palvelevat jäsenensä työllistymisen muodossa.  

Vastavuoroisesti opiskelijat palvelevat korkeakoulua ja sen sidosryhmiä, kuten valtiota, 
kuntia ja elinkeinoelämää; opiskelijat luovat opintopolkunsa toiminnoilla työpaikkoja ja 
virkoja korkeakoululle, ja osa opiskelijoista kasvattaa itsestään sinne myös osaavaa 
työvoimaa.  Valtio ja kunnat saavat sekä työharjoittelijoista, että tutkinnon suorittaneista 
opiskelijoista yhteiskunnalle arvoa luovia tulevaisuuden osaajia.  

Edellä esitettiin esimerkkejä positiivisesta arvonkasvatuksesta. Myös negatiivinen 
arvonkasvatus on mahdollista. Mikäli korkeakoulu tekee huonoja valintoja ja päättää 
tukea sellaisia opiskelijatoimintoja, jotka eivät edistä opiskelua ja hyvää elämänpolkua, 
tulee se luoneeksi negatiivista arvoa vähentämällä hyötyjä ja lisäämällä samanaikaisesti 
sekä omaa, opiskelijan, että sidosryhmien resurssikäyttöä. 
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Tukemalla oikeita asiakasprosessien toimintoja hyvillä palveluratkaisuilla ja 
tuotetoiminnoilla, voidaan kasvattaa sekä asiakkaan, sidosryhmien, että tuottajan 
asiakasarvoa. Parhaimmillaan se voi johtaa positiivisen eksponentiaalisen kasvun uralle, 
mikä olisi kaikille osapuolille edullista. Valittaessa tuettavia asiakastoimintoja, sekä 
suunniteltaessa toteutettaessa niihin palveluratkaisuja ja tuotetoimintoa, lienee viisasta 
ulottaa tarkastelut kokonaisvaikuttavuuden tarkasteluun (hyödyt suhteessa uhrauksiin) 
esimerkiksi pelkkien resurssikäytöllisten (uhraukset) ja niistä erillisten 
hyötytarkastelujen sijaan.  

Jotta positiiviselle arvokasvun uralle päästään, on ymmärrettävä, millaisia 
resurssikäytöllisiä uhrauksia seuraa päätöksistä ja valinnoista tukea asiakastoimintoja ja 
tuottaa määrättyjä hyötyjä. Siihen tarvitaan sekä tietoa, että menetelmiä, joita voidaan 
sisällyttää käytännön työkaluihin, kuten tietomalleihin. 

Lähteet: 

Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. ISBN 9789521409592 

Lukujen 2-4 lähteet. 
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Liite 2: Toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimikkeistö  

Nimikkeistö hierarkiatasoilla 1-4. Vihreä väri kuvaa yksittäistapauksia, joille 
tutkimuksessa laadittiin tavoitehintamallit. 

Kuva 49. Toimipaikan käyttäjäpalveluiden nimikkeistö hierarkiatasoilla 1-4. Nimikkeistö kuvaa 
Käyttäjäpalvelut -toimipistejärjestelmän palveluarkkitehtuurin yleisellä, toimialariippumattomalla tavalla. 

2 TOIMIPAIKAN KÄYTTÄJÄPALVELUT
21 Hyvinvointipalvelut

211 Siivouspalvelut
2111 Rakennusvaipan siivous (erityisesti lasipinnat)
2112 Sisätila- ja ulkotasosiivous
2113 Siivouksen käyttötarvike- ja materiaalilogistiset tehtävät
211T Siivouksen tekninen infra

212 Tekstiilihuoltopalvelut
2121 Tekstiilien peseminen ja hoitaminen
2122 Tekstiilien huoltaminen ja korjaaminen
212T Tekstiilipalveluiden tekninen infra

213 Ravinto- ja virkistepalvelut
2131 Pääravitseminen
2132 Täydentävä ravitseminen
2133 Virkisteravitseminen
2134 Kokoontumisten ja tapahtumien pääravitseminen
2135 Kokoontumisten ja tapahtumien täydentävä ravitseminen
2136 Kokoontumisten ja tapahtumien virkisteravitseminen
213T Ravinto- ja virkistepalveluiden tekninen infra

214 Liikuntapalvelut
2141 Yksilöliikuntapalvelut
2412 Yhteisöliikuntapalvelut
214T Liikuntapalveluiden tekninen infra

215 Terveyden hoito- ja huoltopalvelut
2151 Yleis- ja kokonaisterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2152 Kehonterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2153 Suunterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2154 Mielenterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2155 Sosiaali- ja elämäntapahuoltaminen
215T Terveydenhoito- ja huoltopalveluiden tekninen infra

216 Majoitutuspalvelut
219 Muut hyvinvointipalvelut 
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22 Logistiikkapalvelut

221 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
2211 Matkustaminen ja henkilökuljettaminen
2212 Posti- ja pientavarakuljettaminen
2213 Materiaali- ja tarvikekuljettaminen
221T Matkustamisen ja kuljettamisen tekninen infra

222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut
2221 Toimipaikkaliikenteen vastaanotto ja käsittely
2222 Resurssivarausten ja käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely
2223 Postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely
2224 Yhteydenottojen vastaanotto ja käsittely
222T Vastaanotto- ja kontaktipalveluiden tekninen infra

223 Irtaimisto- ja muuttopalvelut
2231 Irtaimistovarastojen hoito
2232 Irtaimistosiirtäminen ja -muuttaminen
223T Irtaimisto- ja muuttopalveluiden tekninen infra

224 Materiaali- ja tarvikelogistiset palvelut
2241 Käyttömateriaalivarastojen hoito
2242 Käyttömateriaali- ja tarvikesiirtäminen
224T Materiaali- ja tarvikelogistiikan tekninen infra

229 Muut henkilö- ja materiaalilogistiikkapalvelut

23 Tietopalvelut

231 Datapalvelut
2310 ICT-asiakaspalvelu ja -käyttäjätuki
2311 Datansäilytyksen ja -käsittelyn ylläpito
2312 Datansiirron ylläpito
231T Datapalveluiden tekninen infra

232 Dokumenttipalvelut
2321 Arkistointi ja arkistojenhoito
2322 Asiakirjasiirtäminen
232T Dokumenttipalveluiden tekninen infra

233 Tietoaineistopalvelut
2331 Tietoaineistojen säilytys ja kirjastonhoito
2332 Tietoaineistojen siirtäminen
233T Tietoaineistopalveluiden tekninen infra

239 Muut tietologistiset palvelut
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24 Turvallisuupalvelut

241 Vartiointi- ja turvapalvelut
2411 Turvallisuustilannekuvan ylläpito
2412 Turvallisuuspoikkeamien käsittely ja ehkäisy
2413 Henkilöiden ja omaisuuden erityissuojaaminen
2414 Kokoontumis- ja tapahtumavartiointi ja -turvaaminen
241T Vartioinnin ja turvaamisen tekninen infra

242 Kybervartiointi- ja turvapalvelut
2421 Kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito
2422 Kyberturvallisuusoikkeamien käsittely
2423 Datasäilytyksen ja -käsittelyn turvaaminen (mm. datansäilytys- ja prosessointilaitteistoissa) 
2424 Datansiirron turvaaminen (mm. tietoverkoissa ja verkkolaitteissa)
242T Kyberturvallisuuden tekninen infra

249 Muut turvallisuuspalvelut

25 Muut käyttäjäpalvelut. mm. toimipaikkavarustuksen erityiset ylläpitopalvelut
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Nimikkeistö hierarkiatasoilla 1-5 tapauksissa, joille laadittiin tavoitehintamallit (vihreä 
väri) 

Kuva 50. Ravinto- ja virkistepalveluiden palveluratkaisut (hierarkiatasot 1-5). 

 

Kuva 51. Vastaanotto- ja kontaktipalveluiden palveluratkaisut (hierarkiatasot 1-5). 

 

213 Ravinto- ja virkistepalvelut
2131 Pääravitseminen
21311 Pääateriatoimitus (jakelu- ja kuumennuskeittiöön keskuskeittiöltä)
21312 Pääateriavalmistus (valmistus-, jakelu- ja kuumennuskeittiö & keittiövarastot)
21313 Jälkiruoan valmistus (valmistus-, jakelu- ja kuumennuskeittiö & keittiövarastot)
21314 Pääateriatarjoilu (jakelutiskiltä, -saarekkeesta tai pöytiin)
21315 Pääateriasiirtäminen (> 50 m)

2316 Lounasseteliruokailu
2132 Täydentävä ravitseminen
21321 Lisäteriatoimitus (jakelu- ja kuumennuskeittiöön keskuskeittiöltä)
21322 Lisäateriavalmistus (valmistus-, jakelu- ja kuumennuskeittiö & keittiövarastot)
21323 Lisäateriatarjoilu (jakelutiskiltä, -saarekkeesta tai pöytiin)
21324 Lisäateriasiirtäminen ( > 50 m)

222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut
2221 Toimipaikkaliikenteen vastaanotto ja käsittely
22211 Alueliikenteen vastaanotto ja opastus
22212 Tilaliikenteen vastaanotto ja opastus
22213 Ajoneuvojen haltuunotto ja väliaikaissäilytys
22214 Vaatteiden ja henkilötavaroiden haltuunotto ja väliaikaissäilytys

2222 Resurssivarausten ja käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely
22221 Tilojen, tilavarustuksen ja niiden palveluresurssien käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittel
22222 Kojeiden, laitteiden, ja niiden palveluresurssien käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely

2223 Postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely
22231 Saapuvan postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely
22232 Lähtevän postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely
22233 Postin ja pientavaran tilajakelu ja -nouto ( > 10 m)

2224 Yhteydenottojen vastaanotto ja käsittely
22241 Puheluyhteydenottojen vastaanotto ja käsittely
22242 Internet-yhteydenottojen vastaanotto ja käsittely

222T Vastaanotto- ja kontaktipalveluiden tekninen infra
222T1 Vastaanotto- ja kontatkipalveluiden tilat ja toimipaikkavarustus (palvelun vaatima)
222T2 Vastaanotto-ja sisääntulopalveluiden toimipaikkavarustus (hankittava, esim. vuokraus)
222T3 Vastaanotto-ja sisääntulopalveluiden tietojärjestelmät 
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Kuva 52. Vartiointi- ja turvapalveluiden palveluratkaisut (hierarkiatasot 1-5). 

241 Vartiointi- ja turvapalvelut
2411 Turvallisuustilannekuvan ylläpito
24111 Kuvatallenteiden valvonta
24112 Kiertokamerointi
24113 Jatkuva kameratarkkailu
2412 Turvallisuuspoikkeamien käsittely ja ehkäisy
24121 Hätäkutsuvalmius
24122 Automaatiohälytysvalmius
24123 Hälytystoimenpiteiden käsittely ja raportointi (mm. tarkistussoitot ja -käynnit)
24124 Ulkoympäristön piirivartiointi ja -turvaaminen
24125 Sisäympäristön piirivartiointi ja -turvaaminen
24126 Ulkoympäristön jatkuva vartiointi ja -turvaaminen 
24127 Sisäympäristön jatkuva vartiointi ja -turvaaminen 
24128 Ulkoalueelle tulon jatkuva valvonta
24129 Sisääntulon jatkuva valvonta

2413 Henkilöiden ja omaisuuden erityissuojaaminen
24131 Arvo-omaisuuden toimipaikkasäilytyssuojaaminen
24132 Arvo-omaisuuden kuljetussuojaaminen
24133 Arvo-omaisuuden turvasäilöntä
24134 Turvatarkastaminen
24135 Henkilösuojaaminen toimipaikassa (esim. henkivartiointi)
24136 Henkilökuljetusten suojaaminen
24137 Turvakameroiden kiertotarkkailu (esim. uimala, palveluasuminen)
24138 Turvakameroiden jatkuva tarkkailu  (esim. uimala, palveluasuminen)
24139 Erityinen henkilöturvaaminen,  (esim. uimala, palveluasuminen)

2414 Kokoontumis- ja tapahtumavartiointi ja -turvaaminen
241T Vartioinnin ja turvaamisen tekninen infra
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Liite 3: Käyttäjäpalvelutarpeista indikoivien 
kirjallisuushavaintojen lähdelistaus 

Havaintojoukon laajuuden vuoksi niitä ei listattu yksityiskohtaiseksi työn liitteeksi. 
Lisätietoja havainnoista (esim. havaintolistauksista) on saatavilla ottamalla yhteyttä 
työn tekijään. 

Aho, T. & Kiiras, J. 1984. Kiinteistönpitonimikkeistö. 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto ry (RAKLI) & Tekniikan sanastokeskus 
(TSK). 2000. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Helsinki. 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto ry (RAKLI) & Tekniikan sanastokeskus 
(TSK). 2012. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos. Helsinki. 

EN-15221:4. 2011. Taxonomy, Classifications and Structures in Facility Management. 
European Committee for Standardization. Bryssel.  

Sädeaho, K. 2000. Tuotekirjasto. Isännöinnin ja kiinteistönhoidon 
palvelutuotekuvaukset. Suomen kiinteistöliitto Ry. 

Heininmäki ym. 2003. Ulkoistetut toimitilajohtamispalvelut. s. 62-70. 
Toimitilajohtamisen palvelukuvaus. Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden 
raportteja 213. Espoo. ISBN 951-22-6539-7 

Maslow, A. H. 1943. A theory of human motivation. Psychological Review, Vol. 50(4), 
Jul 1943, ss. 370-396. 

Murtomaa, P. & Kaivonen, J-A. 1996. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. 
S. 20, 64,92,Murtomaa Helsinki, Suomi: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (julk.), 
Rakennustieto Oy (kust.). ISBN 951-682-391-2. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2008. Palveluluokitus 2008. Terveysalan palvelut. 

Tikkanen, Tapio. 2007. Kiinteistöyhteisön tilipuite. ISBN 9516851029 

Rakennustietosäätiö. 2009. Kiinteistönpitonimikkeistö 2009. 

Klemola, K. 1984. Rakennusten ylläpitokustannusten ja ylläpidon menekkien 
ohjausmenettely. Menetelmäselosteet. 
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Liite 4: Käyttäjäpalvelutarpeista indikoivien empiiristen 
havaintojen lähdelistaus 

Havaintojoukon laajuuden vuoksi niitä ei listattu yksityiskohtaiseksi työn liitteeksi. 
Lisätietoja havainnoista (esim. havaintolistauksista) on saatavilla ottamalla yhteyttä 
työn tekijään. 

Kuva 53. 40 palveluntarjoajayritystä, jotka tarjoavat toimipaikkapalveluita yksityisen ja julkisen sektorin 
toimijoille. Toimijoiden palvelutarjonta havainnoitiin asiakastarpeiden ja -hyötyjen nimikemäärittelyä varten. 

 

 

 

YKSITYISELLÄ SEKTORILLA TOIMIVIA PÄIVITTISIÄ TOIMIPAIKKAPALVELUITA TARJOAVIA ORGNISAATIOITA
Yritys Volyymi: liikevaihto (2010) TOL‐koodi TOL‐luokka
Päivittäiset toimipaikkapalvelut

1. Lassila & Tikanoja Oyj 459 472 000 38110 Tavanomaisen jätteen keruu
2. ISS‐palvelut Oy 454 883 000 81210 Kiinteistöjen siivous
3. YIT‐kiinteistötekniikka Oy 297 511 000 43220 Lämpö‐, vesijohto‐ ja ilmastointiasennus
4. Sodexo Oy 153 118 000 56290 Henkilöstö‐ ja laitosruokailu
5. SOL‐palvelu Oy 153 047 000 81210 Kiinteistöjen siivous
6. RTK‐palvelut 72 857 000 81210 Kiinteistöjen siivous
7. HH‐kiinteistöpalvelut Oy 12 946 000 81100 Kiinteistönhoito
8. Coor Service Management Oy 10 987 000 71129 Muu tekninen palvelu
9. Servisole Oy 10 001 000 81210 Kiinteistöjen siivous
10. Technopolis Oyj 71 084 000 68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
11. Petrasol Oy 5 639 000 68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
12. Fazer Food Services Oy 286 535 000 56290 Henkilöstö‐ ja laitosruokalat
13. Antell‐Catering Oy 30 207 000 56290 Henkilöstö‐ ja laitosruokalat
14. Securitas Oy 106 459 000 80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
15. G4S Security Services 48 985 000 80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
16. Turvatiimi 39 447 000 80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
17. Niemi Oy 25 578 000 49420 Muuttopalvelut
18. Lainalaatikko 2 521 000 77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasign
19. Vindea Oy 15 442 000 52291 Huolinta ja rahtaus
20. DHL Supply Chain Oy 34 940 000 49410 Tieliikenteen tavarakuljetus
21. Kuljetus Kovalainen Oy 14 175 000 49410 Tieliikenteen tavarakuljetus
22. Lähettirengas Oy 1 266 000 53200 Muu posti‐, jakelu‐ ja kuriiritoiminta
23. Autobar Finland Oy 15 309 000 47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
24. Selecta Ab Oy  12 380 000 47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
25. TeliaSonera 1 577 672 000 61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
26. Elisa 1 165 200 000 61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
27. Dna 676 327 000 61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
28. Anvia Oy 56 005 000 61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
29. Lan & Wan 21 540 000 46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
30. If Vahinkovakuutus Oyj ‐ 65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
31. OP‐Pohjola (vahinkovakuutustoiminta) ‐ ‐ ‐
Volyymi‐ ja TOL‐koodilähde: Taloussanomat. [Nähtävillä osoitteessa http://www.taloussanomat.fi/yritykset/ . Luettet: vk 21‐22/2012]

Hallinnolliset toimipaikkapalvelut
1. Realia Isännöinti Oy 31 807 000 68320 Kiinteistöjen isännöinti
2. Ovenia Oy 15 006 000 68320 Kiinteistöjen isännöinti
3. Ovenia FM Oy ‐ 68320 Kiinteistöjen isännöinti
4. Corbel oy 10 877 000 81100 Kiinteistön hoito
5. Newsec Asset Management Oy 9 766 000 68 100 Omien kiinteistöjen kauppa
6. Kiinteistö‐tapiola Oy 8 800 000 66 300 Omaisuudenhoitotoiminta
7. KJ‐kiinteistöjohto 3 315 000 68320 Kiinteistöjen isännöinti
8. Realto Oy ‐ 68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
9. YIT‐Kiiinteistötekniikka 297 511 000 43220 Lämpö‐, vesijohto‐ ja ilmastointiasennus
Volyymi‐ ja TOL‐koodilähde: Taloussanomat. [Nähtävillä osoitteessa http://www.taloussanomat.fi/yritykset/ . Luettu: vk 21‐22/2012]
Palvelutarjontahavaintojen lähde: toimijoiden www‐sivustot. Luettu vk:t 21‐22/2013. Toimijakohtaiset www‐osoitetiedot toimitetaan pyydettäessä.
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Kuva 54. 66 palveluntarjoajaa, jotka tarjoavat toimipaikkapalveluita mm. 10:lle Suomen suurimmalle 
kunnalle, sekä valtiolle. Toimijoiden palvelutarjonta havainnoitiin asiakastarpeiden ja -hyötyjen 
nimikemäärittelyä varten. 

 

 

 

 

KYMMENLLE SUOMEN SUURIMMALLE KUNNALLE JA VALTIOLLE 
TOIMIPAIKKAPALVELUITA TARJOAVIA ORGNISAATIOITA

Toimipaikkapalvelut
1. Helsinki (596 491) Tilakeskus ‐yksikkö

Hankintakeskus ‐yksikkö
Tietotekniikkaosasto
Asuntotuotantotoimisto ATT
Asunto‐osasto
Palmia liikelaitos
Stara liikelaitos

2. Espoo (253 950) Tilakeskus liikelaitos
Asuntopalvelut ‐yksikkö
Espoon Kruunu Oy
Kiinteistöpalvelut liikelaitos
Kaupunkitekniikka liikelaitos
Logistiikka liikelaitos
Catering liikelaitos
Konsernipalveluiden tulosyksikkö
Espoon Varikko liikelaitos

3. Tampere (215 529) Tilakeskus liikelaitos
Tampereen vuokra‐asunnot Oy
Ateria liikelaitos
Logistiikka liikelaitos
Hallintopalvelukeskus

4. Vantaa (204 193) Tilakeskus ‐yksikkö
VAV Asunnot Oy
Hankintakeskus ‐yksikkö
Tietohallinto‐yksikkö
Vantaan tilapalvelut Oy

5. Turku (178 564) Tilaliikelaitos
Turun Seudun Kuntatekniikka Oy
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy
Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy
TVT‐asunnot Oy
Hankinta‐ ja logistiikkakeskus
IT‐toiminta

6. Oulu (144 154) Tilakeskus liikelaitos
Tekninen liikelaitos
Tilapalvelut‐yksikkö
Oulun konttori liikelaitos
Oulun tietotekniikka liikelaitos

7. Jyväskylä (131 973 ) Tilapalvelut ‐liikelaitos
TOTAL Kiinteistöpalvelut Oy
Education facilities ‐kiinteistöyhtiö
Konsernihallinto

8. Lahti (102 419) Tilakeskus ‐taseyksikkö
Lahden ateria ‐taseyksikkö
Lahden siivouspalvelu ‐taseyksikkö
Lahden tietotekniikka ‐taseyksikkö
Lahden talouspalvelut ‐taseyksikkö
Konsernipalvelut ‐toimiala
Toimialakohtaiset tukipalvelu ‐yksiköt
LK kiinteistöpalvelut  Oy
Lahden talot Oy

9. Kuopio (97 423) Tilakeskus ‐taseyksikkö
Kuopion Ateria ‐liikelaitos
Konsernipalvelu ‐toimintayksikkö

10. Kouvola (87 536) Teknisen tuotannon liikelaitos
Tilaliikelaitos
Muut palveluntuottajat (vesihuolto‐, sähköhuolto, jätehuolto jne)

11. Senaatti‐kiinteistöt

Asukaslukulähde: Väestötietojärjestelmät. Rekisteritilanne 31.05.2012. [Nähtävillä osoittessa http://vrk.fi/default.aspx?docid=6707&site=3&id=0. Luettu 06.05.2013)
Palvelutarjontahavaintojen lähde: toimijoiden www‐sivustot. Luettu vk:t 21‐22/2013. Toimijakohtaiset www‐osoitetiedot toimitetaan pyydettäessä.
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Liite 5: Käyttäjäpalveluiden nimikkeistön määrittely 
asiakastarpeista ja -hyödyistä lähtien 

 

SHYÖDYT JA -TARPEET PALVELUTARJONNAN TOIMINNALLISUUS 
MER ADVANTAGES AND NEEDS DEMAND FOR SERVICE FUNCTIONALITY 
PALVELUKYKYISET TOIMIPAIKAT 1 TOIMIPAIKKOJEN YLLÄPIDON VAATIMUSTASO
SUJUVAT JA JOUHEVAT PÄÄTOIMINNAN PÄIVITTÄISET PROSESSIT 2 TOIMINNAN YLLÄPIDON VAATIMUSTASO
Hyvinvointi ja hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemus:
hyvinvoivat ja toimintakykyiset ihmiset (tilojen käyttäjät).

21 Toimintaympäristön käyttäjien hyvinvoinnin ylläpito

Puhdas ja siisti toiminta- ja oleskeluympäristö käyttäjille. 211 Tilojen viihtyisyys, siisteys, puhtaus, hygieniahuoltomahdollisuudet ja jätteettömyys
2111 Tilaympäristön siisteys ja sen käyttöpintojen koettavuus ja yleispuhtaus
2112 -''-
2113 Lisävaatimukset
211T Teknisen infran vaatimukset

-''- 212 Tila- ja vaatetustekstiilien koettavuus, käytettävyys ja kunto
2121 Tekstiilien koettavuus, käytettävyys ja kunto
2122 -''-
212T Teknisen infran vaatimukset

Ravitut käyttäjät. 213 Ateriatuotteiden (aamupala, lounas jne.) ja -palvelun koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2131 Pääravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 
2132 Täydentävän ravinnon koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 
2133 Taukovirkisteiden(kahvi, tee, jne.) koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 
2134 Kokoontumisten pääravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus
2135 Kokoontumisten täydentävän ravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus
2136 Kokoontumisten virkisteiden ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus

Kuntoilevat käyttäjät. 214 Liikunnanohjauksen, -opastuksen ja -vuorojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2142 Yksilöllisen liikuntatuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2143 Yhteisöllisen liikuntatuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
214T Teknisen infran vaatimukset

Hoidetut käyttäjät. 215 Terveydenhoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2151 Yleis- ja kokonaisterveydenhoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2152 Kehonterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2153 Suunterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2154 Mielenterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2155 Sosiaali- ja elämäntapahoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
215T Teknisen infran vaatimukset

Levänneet käyttäjät. 216 Majoittumistuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
219 Muut hyvinvoinnin ylläpitovaatimukset

Konkreettinen yhteys ympäröivään maailmaan: 
ihmiset, toimintavarusteet ja materiaalit oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

22 Toimintaympäristön henkilö- ja materiaalivirtojen ylläpito

Henkilöt ja materiaalit toimipaikassa oikeaan aikaan. 221 Matkustus- ja kuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 
2211 Matkustus- ja kulkemismahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 
2212 Posti- ja pientavarakuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus
2213 Materiaali- ja tavarakuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus

Sujuva toimipaikkaliikenne & oikeat tilat, toimintavarusteet ja palvelut käytössä. 222 Yleisasiakaspalvelun ja resurssikäyttötuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2221 Saapuvan ja lähtevän liikenteen asiakaspalvelun koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2222 Yhteisresurssien käyttötuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2223 Saapuvan ja lähtevän postinkäsittelyn koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2224 Puhelu- ja viestivälityksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
222T Teknisen infran vaatimukset

Irtaimisto oikeissa tiloissa oikeaan aikaan. 223 Irtaimistologistisen tuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2231 Irtaimistosäilytyksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2232 Muuttojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
223T Teknisen infran vaatimukset

Käyttömateriaalit, toimintavälineet ja -tarvikkeet oikeissa tiloissa oikeaan aikaan. 224 Materiaali ja -tarvikelogistisen tuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2241 Käyttömateriaali- ja tarvikelogiikkavarastojenhoidon kattavuus
2242 Käyttömateriaali- ja tarvikesiirtojen saatavuus ja kattavuus
224T Teknisen infran vaatimukset

229 Muut logistiset vaatimukset

Tiedollinen yhteys ympäröivään maailmaan:
tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

23 Toimintaympäristön tietovirtojen ja virtuaaliympäristön ylläpito

Data oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 231 Virtuaalisten tiedonsiirto-, käsittely- ja säilytyTProsessien ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuu
2310 ICT-asiakaspalvelun ja käyttäjätuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2311 Datasäilytyksen ja -käsittelyn ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2312 Datansiirtoprosessien ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
231T Teknisen infran vaatimukset

Dokumentit oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 232 Dokumenttien säilytys koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2321 Arkistojen ja arkistonhoidon koettavuus ja kattavuus
2322 Asiakirjasiirtojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
232T Teknisen infran vaatimukset

Tietoaineistot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 233 Tietoaineistojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2331 Tietoaineistojen ja tietoaineistojen hoidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2332 Tietoaineistojen siirron saatavuus ja kattavuus
233T Teknisen infran vaatimukset

239 Muut tietologistiset vaatimukset

Turvallisuus ja turvallisuuuden kokemus:
Henkilöt ja omaisuus turvassa.

24 Toimintaympäristön turvallisuuden ylläpito

Turvallinen fyysinen toimintaympäristö: ihmiset ja omaisuus turvassa fyysisiltä uhilta. 241 Toimipaikkaturvallisuuden ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2411 Toimipaikkaturvallisuuden kokonaistilannekuvan kattavuus ja ylläpito
2412 Turvallisuupoikkeamien havainnoinnin ja käsittelyn koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2413 Erityissuojauksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2414 Kokoontumis- ja tapahtumaturvallisuuden koettavuus, saatavuus ja kattavuus
241T Vartioinnin ja turvaamisen teknisen infran vaatimukset

Turvallinen virtuaalinen toimintaympäristö: ihmiset ja omaisuus turvassa virtuaalisilta uhilta. 242 Virtuaaliturvallisuuden ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2421 Kokonaisvaltaisen virtuaalisturvallisuuden tilannekuvan muodostaminen ja seuranta
2422 Virtuaaliset turvallisuushälyttämismadollisuudet ja hälytysreagointi
2423 Datasiirron suojauksen ja turvan koettavuus, saatavuus ja kattavuus
2424 Datankäsittelyn suojauksen ja turvan koettavuus, saatavuus ja kattavuus
242T Muut kybertuvallisuupalvelut

249 Muut toimintaympäristön turvallisuuden ylläpitovaatimukset

Muut asiakashyödyt ja -tarpeet, mm. palvelukykyinen toimipaikkavarustus 25 Muut vaatimukset, mm. toimipaikkavarustuksen palvelukyvyn ylläpito

TOIMINNAN PÄÄMÄRIÄ PALVELEVA INFRASTRUKTUURI HALLINNASSA 3 TOIMIPISTEEN APUJÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VARMIST
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PALVELUTARJONNAN TOIMINNALLISUUS PALVELUTARJONTA
DEMAND FOR SERVICE FUNCTIONALITY SOLUTION SUPPLY
1 TOIMIPAIKKOJEN YLLÄPIDON VAATIMUSTASO 1 TOIMIPAIKKAYMPÄRISTÖN YLLÄPITOPALVELUT
2 TOIMINNAN YLLÄPIDON VAATIMUSTASO 2 TOIMIPAIKAN KÄYTTÄJÄPALVELUT
21 Toimintaympäristön käyttäjien hyvinvoinnin ylläpito 21 Hyvinvointipalvelut

211 Tilojen viihtyisyys, siisteys, puhtaus, hygieniahuoltomahdollisuudet ja jätteettömyys 211 Siivouspalvelut
2111 Tilaympäristön siisteys ja sen käyttöpintojen koettavuus ja yleispuhtaus 2111 Rakennusvaipan siivous (erityisesti lasipinnat)
2112 -''- 2112 Sisätila- ja ulkotasosiivous
2113 Lisävaatimukset 2113 Siivouksen käyttötarvike- ja materiaalilogistiset tehtävät
211T Teknisen infran vaatimukset 211T Siivouksen tekninen infra

212 Tila- ja vaatetustekstiilien koettavuus, käytettävyys ja kunto 212 Tekstiilihuoltopalvelut
2121 Tekstiilien koettavuus, käytettävyys ja kunto 2121 Tekstiilien peseminen ja hoitaminen
2122 -''- 2122 Tekstiilien huoltaminen ja korjaaminen
212T Teknisen infran vaatimukset 212T Tekstiilipalveluiden tekninen infra

213 Ateriatuotteiden (aamupala, lounas jne.) ja -palvelun koettavuus, saatavuus ja kattavuus 213 Ravinto- ja virkistepalvelut
2131 Pääravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2131 Pääravitseminen
2132 Täydentävän ravinnon koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2132 Täydentävä ravitseminen
2133 Taukovirkisteiden(kahvi, tee, jne.) koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2133 Virkisteravitseminen
2134 Kokoontumisten pääravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2134 Kokoontumisten ja tapahtumien pääravitseminen
2135 Kokoontumisten täydentävän ravinnon ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2135 Kokoontumisten ja tapahtumien täydentävä ravitseminen
2136 Kokoontumisten virkisteiden ja palvelun koettavuus, saatavuus, ravitsevuus ja kattavuus 2136 Kokoontumisten ja tapahtumien virkisteravitseminen

213T Ravinto- ja virkistepalveluiden tekninen infra

214 Liikunnanohjauksen, -opastuksen ja -vuorojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 214 Liikuntapalvelut
2142 Yksilöllisen liikuntatuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2141 Yksilöliikuntapalvelut
2143 Yhteisöllisen liikuntatuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2412 Yhteisöliikuntapalvelut
214T Teknisen infran vaatimukset 214T Liikuntapalveluiden tekninen infra

215 Terveydenhoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 215 Terveyden hoito- ja huoltopalvelut
2151 Yleis- ja kokonaisterveydenhoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2151 Yleis- ja kokonaisterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2152 Kehonterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2152 Kehonterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2153 Suunterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2153 Suunterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2154 Mielenterveyden hoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2154 Mielenterveyden hoitaminen ja huoltaminen
2155 Sosiaali- ja elämäntapahoidon ja -huollon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2155 Sosiaali- ja elämäntapahuoltaminen
215T Teknisen infran vaatimukset 215T Terveydenhoito- ja huoltopalveluiden tekninen infra

216 Majoittumistuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 216 Majoitutuspalvelut
219 Muut hyvinvoinnin ylläpitovaatimukset 219 Muut hyvinvointipalvelut 

22 Toimintaympäristön henkilö- ja materiaalivirtojen ylläpito 22 Logistiikkapalvelut

221 Matkustus- ja kuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 221 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
2211 Matkustus- ja kulkemismahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 2211 Matkustaminen ja henkilökuljettaminen
2212 Posti- ja pientavarakuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 2212 Posti- ja pientavarakuljettaminen
2213 Materiaali- ja tavarakuljetusmahdollisuuksien koettavuus, saatavuus, kattavuus 2213 Materiaali- ja tarvikekuljettaminen

221T Matkustamisen ja kuljettamisen tekninen infra

222 Yleisasiakaspalvelun ja resurssikäyttötuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 222 Vastaanotto- ja kontaktipalvelut
2221 Saapuvan ja lähtevän liikenteen asiakaspalvelun koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2221 Toimipaikkaliikenteen vastaanotto ja käsittely
2222 Yhteisresurssien käyttötuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2222 Resurssivarausten ja käyttötukipyyntöjen vastaanotto ja käsittely
2223 Saapuvan ja lähtevän postinkäsittelyn koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2223 Postin ja pientavaran vastaanotto ja käsittely
2224 Puhelu- ja viestivälityksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2224 Yhteydenottojen vastaanotto ja käsittely
222T Teknisen infran vaatimukset 222T Vastaanotto- ja kontaktipalveluiden tekninen infra

223 Irtaimistologistisen tuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 223 Irtaimisto- ja muuttopalvelut
2231 Irtaimistosäilytyksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2231 Irtaimistovarastojen hoito
2232 Muuttojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2232 Irtaimistosiirtäminen ja -muuttaminen
223T Teknisen infran vaatimukset 223T Irtaimisto- ja muuttopalveluiden tekninen infra

224 Materiaali ja -tarvikelogistisen tuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 224 Materiaali- ja tarvikelogistiset palvelut
2241 Käyttömateriaali- ja tarvikelogiikkavarastojenhoidon kattavuus 2241 Käyttömateriaalivarastojen hoito
2242 Käyttömateriaali- ja tarvikesiirtojen saatavuus ja kattavuus 2242 Käyttömateriaali- ja tarvikesiirtäminen
224T Teknisen infran vaatimukset 224T Materiaali- ja tarvikelogistiikan tekninen infra

229 Muut logistiset vaatimukset 229 Muut henkilö- ja materiaalilogistiikkapalvelut

23 Toimintaympäristön tietovirtojen ja virtuaaliympäristön ylläpito 23 Tietopalvelut

231 Virtuaalisten tiedonsiirto-, käsittely- ja säilytyTProsessien ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 231 Datapalvelut
2310 ICT-asiakaspalvelun ja käyttäjätuen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2310 ICT-asiakaspalvelu ja -käyttäjätuki
2311 Datasäilytyksen ja -käsittelyn ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2311 Datansäilytyksen ja -käsittelyn ylläpito
2312 Datansiirtoprosessien ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2312 Datansiirron ylläpito
231T Teknisen infran vaatimukset 231T Datapalveluiden tekninen infra

232 Dokumenttien säilytys koettavuus, saatavuus ja kattavuus 232 Dokumenttipalvelut
2321 Arkistojen ja arkistonhoidon koettavuus ja kattavuus 2321 Arkistointi ja arkistojenhoito
2322 Asiakirjasiirtojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2322 Asiakirjasiirtäminen
232T Teknisen infran vaatimukset 232T Dokumenttipalveluiden tekninen infra

233 Tietoaineistojen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 233 Tietoaineistopalvelut
2331 Tietoaineistojen ja tietoaineistojen hoidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2331 Tietoaineistojen säilytys ja kirjastonhoito
2332 Tietoaineistojen siirron saatavuus ja kattavuus 2332 Tietoaineistojen siirtäminen
233T Teknisen infran vaatimukset 233T Tietoaineistopalveluiden tekninen infra

239 Muut tietologistiset vaatimukset 239 Muut tietologistiset palvelut

24 Toimintaympäristön turvallisuuden ylläpito 24 Turvallisuupalvelut

241 Toimipaikkaturvallisuuden ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 241 Vartiointi- ja turvapalvelut
2411 Toimipaikkaturvallisuuden kokonaistilannekuvan kattavuus ja ylläpito 2411 Turvallisuustilannekuvan ylläpito
2412 Turvallisuupoikkeamien havainnoinnin ja käsittelyn koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2412 Turvallisuuspoikkeamien käsittely ja ehkäisy
2413 Erityissuojauksen koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2413 Henkilöiden ja omaisuuden erityissuojaaminen
2414 Kokoontumis- ja tapahtumaturvallisuuden koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2414 Kokoontumis- ja tapahtumavartiointi ja -turvaaminen
241T Vartioinnin ja turvaamisen teknisen infran vaatimukset 241T Vartioinnin ja turvaamisen tekninen infra

242 Virtuaaliturvallisuuden ylläpidon koettavuus, saatavuus ja kattavuus 242 Kybervartiointi- ja turvapalvelut
2421 Kokonaisvaltaisen virtuaalisturvallisuuden tilannekuvan muodostaminen ja seuranta 2421 Kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito
2422 Virtuaaliset turvallisuushälyttämismadollisuudet ja hälytysreagointi 2422 Kyberturvallisuusoikkeamien käsittely
2423 Datasiirron suojauksen ja turvan koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2423 Datasäilytyksen ja -käsittelyn turvaaminen (mm. datansäilytys- ja prosessointilaitteistoissa) 
2424 Datankäsittelyn suojauksen ja turvan koettavuus, saatavuus ja kattavuus 2424 Datansiirron turvaaminen (mm. tietoverkoissa ja verkkolaitteissa)
242T Muut kybertuvallisuupalvelut 242T Kyberturvallisuuden tekninen infra

249 Muut toimintaympäristön turvallisuuden ylläpitovaatimukset 249 Muut turvallisuuspalvelut

25 Muut vaatimukset, mm. toimipaikkavarustuksen palvelukyvyn ylläpito 25 Muut käyttäjäpalvelut. mm. toimipaikkavarustuksen erityiset ylläpitopalvelut

3 TOIMIPISTEEN APUJÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VARMISTUS 3 TOIMIPAIKKAHALLINNAN PALVELUT
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Liite 6: Potentiaaliset käyttäjäpalveluiden mitoittimet eri 
mallinnusalueilla 
Taulukko 13 Käyttömuuttujat ja niillä kuvatun tehtävätarpeen ja -kysynnän potentiaaliset mittarit, 
mittausyksiköt ja mitoitinarvot.    

0.  
KÄYTTÖMITOITTIMET 
(TEHTÄVÄKYSYNNÄN 
MITOITTIMET JA 
LUOKKAKÄYTÖN MITTARIT)  

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSSUUREET 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSYKSIKÖT 
(JA MITOITINARVOT) 

Ympäristö 
(”missä olosuhteissa käytetään?”) 

  

absoluuttinen sijainti 

koko 

  
sijainti 
 

 

ajallinen etäisyys 

määrällinen etäisyys  

postinro (kokonaisluku) 

(1,2…5  
esim. erittäin pieni….erittäin suuri) 

(1,2…5  
esim. keskusta-alue, kaupunkialue, 
lähitaajama tai lähiö, hajanaisesti 
asuttu alue, harvaan asuttu alue) 

h, min (desimaaliluku) 

km (desimaaliluku) 

Käytettävyys  
(”mitä ja milloin käytetään?”) 

laajuus 
 
aika 

brm2, net-m2, rm2, kerros, jne. 
(desimaaliluku) 
v, vk, pv, h (kokonais- tai 
desimaaliluku) 

Käyttäminen 
(”miten käytetään, ketkä 
käyttävät, kuinka paljon 
käytetään?”) 

käytön luonne  
 

 
läsnäolo 

käytössäolo  

(1,2…n, esim. toiminnat; 
lastenhoito, perusopetus, hallinto ja 
tietotyö, päivittäistavarakauppa jne.) 
 
hlö (kokonaisluku) 

v, vk, pv, h, min (kokonais- tai 
desimaaliluku) 

Johdannaiset Em. mittareiden yhdistelmät 

 

esim. hlö-h,  
∑ hlö-h/käytettävyys-pv 
∑ hlö-h/käytettävyys-m2 
jne. 
(kokonais- tai desimaaliluku) 
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Taulukko 14. Asiakasmuuttujat ja niillä kuvatun palveluratkaisujen kysynnän potentiaaliset mittarit, 
mittausyksiköt ja mitoitinarvot.  

1-2.  
ASIAKASMITOITTIMET  
(RATKAISUKYSYNNÄN 
MITOITTIMET JA 
TEHTÄVÄKÄYTÖN MITTARIT 
)  

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSSUUREET 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSYKSIKÖT 
(JA MITOITINARVOT) 

Palvelutehtävien asiakastarpeet  ja 
kysyntävolyymi 
(”kuinka paljon?”) 

transaktiot 

 
tuotteet 

aika 

laadullinen volyymikuvaus  

palveluaste (tarpeen tyydytysaste) 

palveluasteen laadullinen kuvaus  
 

tapahtuma, krt, erä, sarja, kontakti, 
asiakas, jne. (kokonais- tai 
desimaaliluku)  
kg, kpl, m2, m3 jne. 
(desimaaliluku) 
v, kk, vk, pv, h, min(desimaaliluk 

(1,2…5 , esim. erittäin 
vähäinen…erittäin suuri)  
 
(0,1; 0,2…100 % ) 
 
(1,2…5, esim. erittäin 
pieni…erittäin suuri) 

Palvelutaso 
(määritys tehtävän tekemiselle, sen 
kohteelle tai lopputulokselle; 
”mitä, mikä, millainen, miten, 
missä, ja milloin?” )  

kattavuus  

 
koettavuus, palvelun luonne 

saatavuus 
 
 

kohteena olevan tuotteen 
palvelukyky 

muu tasoluokka 

(1,2…5, esim. tehtäväsisältö) 

 
(1,2…5, esim. edustavuus) 

 (1,2…5, esim. tapa, ajankohta, 
paikka, esim. hidas, tavanomainen, 
nopea) 

(1,2…5, esim. tekniikan kuntotaso, 
ruoan täyttävyys tms.) 

(1,2…5, esim. taso1…5) 

Johdannaiset Em. mittareiden yhdistelmät esim.  
kontakti/kpl/pv, päivisin,  %;a… 
öisin ö %:a 
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Taulukko 15. Tuotantomuuttujat ja niillä kuvatun resurssikysynnän potentiaaliset mittarit, mittausyksiköt ja 
mitoitinarvot. 

3.  
TUOTANTOMITOITTIMET 
(RESURSSIKYSYNNÄN 
MITOITTIMET JA 
RATKAISUKÄYTÖN 
MITTARIT) 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSSUUREET 
 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSYKSIKÖT 
(JA MITOITINARVOT) 

Tuotantovolyymi  
(”kuinka paljon?”) 

transaktiot 

 
tuotteet 

aika 

laadullinen volyymikuvaus 
 

tapahtuma, kontakti, krt, erä, sarja, 
asiakas, jne. (kokonais- tai 
desimaaliluku) 
kg, kpl, m2, jne. (desimaaliluku) 

v, kk, vk, pv, h, min 
(desimaaliluku)   
(1,2…5 esim. erittäin 
vähäinen…mittava) 

Tuotannon taso 
(määritys palveluratkaisujen 
tekemiselle, kohteelle tai 
lopputulokselle; 
”mitä, mikä, millainen, miten, 
missä, milloin?”) 

sisältö   

toteutettavuus, toteutuksen luonne 
 
tarjonnan toteuttaminen 
 
 

kohteena olevan tuotteeseen tai 
asiakkaisiin kohdistuvien 
toimenpiteiden taso 

(1,2….5, esim. vähäinen…mitttava) 

(1,2…5, esim. erittäin 
helppo…erittäin vaativa) 
(1,2…5, tuotantotapa, -paikka, ja -
ajankohta, esim. arkisin, 
viikonloppuisin, päivisin, iltaisin, 
öisin) 
(1,2…5, esim. taso1…5) 

Johdannaiset Em. mittareiden yhdistelmät esim.  
kpl/pv, %:a päivisin… % öisin 
g/kpl 
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Taulukko 16. Resurssimuuttujat ja niillä kuvatun resurssikapasiteetin käytön potentiaaliset mittarit, 
mittausyksiköt ja mitoitinarvot.  

4A 
RESURSSIMITOITTIMET 
(RESURSSITARJONNAN 
MITOITTIMET JA 
RESURSSIKÄYTÖN 
MITTARIT) 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSSUUREET 

 
MITOITUS- JA MITTAUSYKSIKÖT 
(JA MITOITINARVOT) 

Resurssinkäyttövolyymi 
(resurssilaji-, erä-, ja –
yksikkökohtaisesti;  
”kuinka paljon?”) 

määrällinen käyttö 
 
ajallinen käyttö 

 
laadullinen volyymikuvaus 

g, kpl, m2, m3, hlö, erä, ryhmä, € 
jne. (desimaali- tai kokonaisluku) 
v, kk, vk, pv, h, min  
(desimaali- tai kokonaisluku) 
 
(1…5 esim. erittäin vähäinen…mittava) 

Resurssikäytön taso 
(resurssilajikohtaisesti 
resurssikäytölle;  
”mitä, mikä, millainen, 
miten, missä ja milloin?”) 

käyttösisältö 
 
käytön luonne 

muu käyttäminen 

 

(1…n, esim. vähäinen…mittava) 

( 1…5, esim. tyydyttävää osaamista vaativa 
…erityisosaamista vaativa) 
(1,2…5 esim. käyttötapa, -paikka, -
ajankohta)  
 

Johdannaiset Em. mittareiden yhdistelmät esim.  vähäinen resurssikäyttö, €/h, %-osuus 
volyymista ark.  … mittava resurssikäyttö, 
€/h, %-osuus volyymistä vklna 

 

Taulukko 17 Resurssimuuttujat ja niillä kuvatun resurssikapasiteetin potentiaaliset mittarit, mittausyksiköt ja 
mitoitinarvot.  

4B 
RESURSSIMITOITTIMET 
(RESURSSITARJONNAN 
MITTARIT) 

 
MITOITUS- JA 
MITTAUSSUUREET 

 
MITOITUS- JA MITTAUSYKSIKÖT 
(JA MITOITINARVOT) 

Resurssikapasiteetin 
volyymi 
(resurssilaji-, erä-, ja –
yksikkökohtaisesti; ”kuinka 
paljon?”) 

määrällinen käytettävyys 
 
ajallinen käytettävyys 

 
laadullinen volyymikuvaus 

g, kpl, m2, m3, hlö, erä, ryhmä, € 
jne. (desimaali- tai kokonaisluku) 
v, kk, vk, pv, h, min  
(desimaali- tai kokonaisluku) 
 
1…5 (esim. erittäin vähäinen…mittava) 

Resurssikapasiteetin  taso 
(resurssilajikohtaisesti 
resursseille;   
”mitä, mikä, millainen, 
miten, missä ja milloin?”) 

resurssisisältö 
 
resurssien laatutaso 

 
 
resurssien käytössäolo 

(1…n, esim. vähäinen…mittava) 

( 1…5, esim. tyydyttävä osaaminen 
…erityisosaaminen; erittäin matala 
laatutaso…erittäin korkea laatutaso) 
 
(1,2…5 esim. käytössäolotapa, -paikka, -
ajankohta)  

Johdannaiset Em. mittareiden yhdistelmät  



 

 
 

Liite 
konta
vuotu

Kuva 55. 

Kuva 56. 
huomioon
yksikköhi
on n. 1,15

7: T
aktipalve
uiset mää

Mallinnettu va

Mallinnettuja
n mm. erilais
intojen tason j

5. 

 

Tavoitehi
luiden, 
ärä- ja yk

astaanotto- ja 

a vastaanotto- j
set palveluajan
ja hallinto- ja 

 

ntamalle
sekä 

ksikköhin

kontaktipalvel

ja kontaktipal
nkohdat, mik
tietotyöyksikö
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ein tuo
vartioin

ntavolyy

lujen määrälli

lveluiden yksik
kä käy ilmi e
öiden (4A-4C) 

otetut 
nti- ja 
ymit 

nen vuosivolyy

kköhintoja. Ma
esimerkiksi pä

yksikköhintoj

vastaan
turvapa

ymi.  

alli ottaa yksik
äivittäistavara
jen tason suhte

notto- 
alveluide

kköhinnoittelu
akaupan (5A-5
teesta. Suhdelu

ja 
en 

 

 

ussa 
5C) 
uku 



 

 
 

Ku
am
pie

 

uva 57. M
mmattioppilait
eneen päiväho

Mallinnettuja 
oksessa (3C) k
itoyksikköön (

 

resurssivarau
kuukausittaine
(1A).  
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usjärjestelmän
en rahallinen 

1 

n yksikköhin
panostus siihe

ntoja. Malli
en on kahdeks

in mukaan 
sankertainen v

 

suuressa 
verrattuna 



 

 
 

 

Kuva 58. 

Kuva 59. 
mm. palv
(1A,1B, 4A
hintoina 
Ratkaisut
päivittäist
vuorohoid
johtuen, v

Mallinnettu va

 Mallinnettuj
veluajankohda
A-4C) päivittä
(2412B). Ens

t ovat tyypi
tavarakauppaa
don (1C) tapa
vaan vartiointi

 

artiointi- ja tur

a vartiointi- j
t sekä ajotyöt

äistavaraa (5A-
sin mainittuja
illisesti piiriv
a korkeammal
auksessa lähip
i hoidetaan tila

 

rvapalveluiden

a turvapalvelu
t, mikä näkyy
-5C) korkeamp

a vartioidaan 
vartiointiratkai
lle, jossa tyypi
palveluita ei m
annekuvaa valv
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n vuotuinen m

uiden tuntihint
y mm. päiväko
pina turvallisu

lähivartiointi
isuja. Mm. 
illisesti yksi ta
mallin mukaa
vomalla ja häl

äärävolyymi p

toja. Mallit ot
otien ja hallin
uuspoikkeamie
ina enimmäks
tästä johtue
i useampi vart

an tarvita toi
ytyskeskuspalv

palvelutunteina

ttavat tuntihin
nto – ja tietoty

n ehkäisy- ja k
seen öisin ja 
n niiden tu
tija on jatkuva
mipaikan jatk
veluilla.  

a.  

nnoissa huomio
yötoimipaikko
käsittelytehtäv

viikonloppuis
untihinta kipu
asti läsnä. Las
kuvasta käytö

 

 

 

oon 
jen 

vien 
sin. 
uaa 
sten 
östä 



 

 
 

Ku
hä

Ku
pä
ma

uva 60. M
älytyskeskuspa

uva 61. Oma
äivittäistavarak
allinnuksen m

Mallinnettuja 
alveluratkaisut

aisuuden erity
kaupassa kulj
ukaan mm. ku

 

turvallisuush
t hälytyskäynte

yissuojauksen 
etuseräkohtain

uljetusten kork
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hälytysten ai
eineen.   

(tässä arvoku
nen hinta on 

keammasta risk

3 

iheuttamia y

uljetusten) ma
korkeampi k

kitasosta. 

yksikköhintoja

allinnettuja yk
kuin pienessä 

a. Hinnat 

ksikköhintoja.
kaupassa, mi

käsittävät 

 

. Suuressa 
ikä johtuu 
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