
20 kaupungin tuottavuusohjelma ja
kärkihanke 5: Palveluverkot

Vetäjinä Joensuun kaupunki ja Suomen
Kuntaliitto



2. Palveluverkkojen tarkastelu ja
tuottavuuden ”teoria”

1. Parantavat tuotosta, esim.
• Palvelun laatu paranee, kun isommassa  palvelupisteessä on enemmän

erikoistunutta asiantuntemusta
• Palvelupisteiden haavoittuvuus vähenee
• Aukioloaikoja voidaan pidentää

2. Mahdollistavat kustannussäästöt
• Tuotannon skaalaedut
• Toimitilakustannukset /suorite
• Tukipalvelujen järjestämisen mittakaavat

3. Heikentävät asiakkaan  palvelun saatavuutta
• Matkat
• Drop-out
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Kärkihanke 5: Palveluverkot -raportin
sisällysluettelo, luku 3

• 3.1. Kouluverkon tarkastelu tuottavuuden näkökulmasta ja ymmärrettävyys

• asukkaiden näkökulmasta, Lappeenranta ................................................... 9

• ANTI: ymmärrystä kouluverkkojen tiivistämiseen, myös viivan päälle
asiakashyötyjä

• 3.2.Monitoimipalvelupisteet ja keskukset sektoreittaisen tarkastelun sijalla,

• Vantaa ja Tampere.................................................................................11

• ANTI: monituote-edut, yhteiset tukipalvelut…

• 3.3 Liitossopimuksella mahdollisuus joustavaan palveluverkkotarkasteluun

• tuottavuuden näkökulmasta vai palveluverkkojen betonointi, Oulu ja Salo ....14

• 3.4. Palvelujen porrastaminen, ICT:n käyttäminen, logistiikka ja liikkuvat

• palvelut, Joensuu ...................................................................................17

• ANTI: palveluprosessien ajanmukaistaminen ja muutoksen tuki, ei pelkkää
toimipaikkojen järjestelyä

• 3.5.Vahuspalvelukampus, palveluasumisen tarkastelu, Joensuu ja Tampere ..18

• ANTI: monen em. hyödyn lisäksi urbanisaatiohyödyt

• 3.6. Pitemmän aikavälin tarkastelu, maankäyttö, tehokkaampi

• yhdyskuntarakenne, joukkoliikenne, ilmastonmuutos, Jyväskylä ..................23

• 3.7.Kirjastopalvelut, Jyväskylä ja Lahti .....................................................24

• ANTI: kirjastot muutoksessa, esim. drop-out ei sittenkään niin merkittävä huoli,
kirjastot sinne missä ihmiset liikkuvat

• 3.8. Hyvinvoinnin lähipalvelut, aluepalvelut, keskitettävät palvelut ja hyvinvointipuisto+
kioski, Pori ja Kotka; ANTI: kaksi strategiaa
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4. Keskustelua

• välitön tuottavuusvaikutus eri toimenpiteissä vs.

• palvelujen ulkoisvaikutukset toisille palvelusektoreille tai
yhdyskuntakehitykseen, miten ne otetaan huomioon, nehän
ovat osa  palveluilta odotettua yhteiskuntapoliittista
haluttavuutta (esim. kouluverkon funktioksi sanotaan myös
kylien yhdyskuntarakenteen tukeminen, ei pelkkä kapea
oppimiseen liittyvä tuottavuus)

• Ei painoteta ns. ukoisvaikutuksia vaan pyritään
osoittamaan, että sama aluepol. tai
yhdyskuntarakenteellinen tavoite voidaan toteuttaa
paremmin muulla tavoin kuin palveluverkkoa betonoimalla

• Valintatilanne esiin: päättäjälle nähtäväksi, että
painotettaessa esim. ulkoisvaikutuksia saatetaan  menettää
palvelun laadussa, monipuolisuudessa, haavoittuvuudessa
ym. tuottavuustekijöissä
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5. Johtopäätökset

• Suositukset kaupunkien yhteistyölle, verkostoitumiselle?

• Miten lisätä ymmärrystä palveluverkkotarkasteluja
kohtaan, ei ole kyseessä teknokraattinen harjoitus, jolla
palveluita heikennetään tai ne viedään kuntalaisilta

• Palveluverkkokeskusteluun yhteisiä kriteereitä, painoa
viivan päällä tapahtuville parannuksille (pelkän säästöjen
painottamisen sijaan)

• Toivomukset valtiovallalle?

• PARAS -hankkeen jatkaminen ja terävöittämien
kaupunkiseuduilla.... Jos oikeasti tavoitellaan
tuottavuuden paranemista, potentiaali kasvaa jos
voidaan tarkastella koko seutuja kuntarajoista
riippumatta (myös yhdyskuntarakenteen kestävyys ja
taloudellisuus-näkökulma)
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