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TILANNEARVIO

• Kuntien selviytyminen talouskriisistä tapahtuu
viiveellä; alijäämää koko kunnallisvaalikauden

• Kriisin jälkeen talouskasvu hitaampaa kuin
hyvinä vuosina

• Perusongelma on velvoitteista aiheutuvien
kustannusten ja rahoituksen välinen
epätasapaino
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TILANNEARVIO

• Tarvittaisiin velvoitekuorman keventämistä,
veropohjan vahvistamista, lisärahoitusta ja
kansalaisten omavastuun lisäämistä

• Tähän ei näytä olevan poliittisia edellytyksiä

• Säästöjen aikaansaaminen ja tuottavuuden
nosto ovat välttämättömiä lähivuosien
menokehityksen hillitsemiseksi, mutta myös
pitemmällä aikavälillä umpikujan välttämiseksi
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Tuottavuus - käsite suhteessa
säästöihin

• Säästöt/tuottavuus, lyhyt tähtäys/pitkä tähtäys

• Säästöt lyhyellä tähtäyksellä välttämättömiä

• Tuottavuus pidemmällä tähtäyksellä: palvelutarpeet
kasvavat mm. ikääntymisen seurauksena, ilman
tuottavuuskasvua  kuntien henkilöstötarve ja
kustannukset kasvaisivat hallitsemattomasti
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Tuottavuus / säästöt

• Se, miten tuottavuus kuntapalveluissa  ymmärretään, on
ratkaisevan tärkeätä kuntapalvelujen tehokkuuden
parantamisessa

• Tuotoksen sisällöt  muuttuvat ajan myötä, esim.
hoitojaksot terveydenhuollossa (kirurgian kehittyminen,
lääkkeet) tai vanhustenhuollossa

• Esim. ryhmäkokojen suurentaminen opetustoimessa tai
lastensuojelutapausten nopeampi käsittely tuovat
säästöjä ja parantavat nykyisin mittarein laskettua
tuottavuutta, mutta vaikuttavuus voi kärsiä.

• Väärä määrittely=> haitallinen ohjausvaikutus
• Vaikuttavuuden parantaminen tulisikin olla mukana

sekä tuottavuusmittarissa että hyväksytyssä
keinovalikoimassa tuottavuuden parantamisessa
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MITTAAMINEN

• Kuntaliitto on (VATT:n kanssa) käynnistänyt
nykyisiä tuottavuusmittauksia kehittävän
hankkeen, jossa lähtökohtana on tuotettujen
palvelujen vaikuttavuus

• Pilottina on vanhustenpalvelut, jossa on
valmista vaikuttavuusaineistoa vuosien takaa
(RAVA tai RAI- tiedonkeruu)

• Yhdistämällä kustannustieto edellä mainittuun
aineistoon, saamme aivan uudenlaista
tuottavuustutkimusta, jossa paino on annetun
hoidon vaikuttavuudessa ja jota ei nykyisissä
mittauksissa oteta huomioon

• Lopputuloksena on TK:n mekaanisen mittarin
täydentäminen eräitä palveluita koskevilla
vaikuttavuus- ja laatutiedoilla
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Tuottavuuden parantamiskeinoja

• Prosessien kehittäminen

• Organisaatioiden uudistaminen

• Palveluverkon uudelleenryhmittely

• Tukipalveluiden ryhmittely

• Palveluiden järjestämistavan muutokset

• Hankintojen keskittäminen

• Sähköinen asiointi

• Johtaminen, seuranta, arviointimenetelmät
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TARVITTAVIA TOIMENPITEITÄ

• Hallitus on viestittänyt, ettei se leikkaa
mitään; samoin normitalkoiden poliittinen
liikkumavara on pieni – kaksi vuotta menee
hukkaan ! Onko siihen varaa ?

• Kuntaliiton kyselyssä ( 438 kuntien johtavaa
viranhaltijaa ) 64 % kaikista vastaajista ja
kunnanjohtajista 81 % katsoo, että säästöjen
aikaan saaminen ei onnistu ilman nykyisten
normien löysentämistä; samoin esitettiin
normeista joustamista muutaman vuoden
ajaksi kriisistä selviytymiseksi
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TARVITTAVIA TOIMENPITEITÄ

• Kuntaliitto tukee kuntien tehtävien kriittistä
tarkastelua, rahoitus- ja veropohjan
vahvistamista

• ICT:n roolia on ehdottomasti kasvatettava
palvelutuotannossa ja tarvittaessa edettävä
kansallisilla päätöksillä

• Paras- hanketta on jatkettava sitä tehostaen ja
muutoinkin rakenteellisilla ratkaisuilla
haettava elinvoimaisempia yksikköjä
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Tuottavuuskeinoja

• Tietotekniikan avulla mahdollisuus sada aikaan
merkittäviä tuloksia

• Kuten: taloushallinnon sähköistys, kilpailutus,
arvoketjut, e-arkisto, e-katselu, e-reseptit,
turvallisuuden lisäys kotona,
videoneuvotteluyhteydet, jne.

• Kuinka pitkälle asiakaspintaa voidaan siirtää
sähköiseksi ?
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KAIKESTA HUOLIMATTA…

• Hollantilaisselvityksen (Geert Bouckhert,
2004) mukaan Suomen kuntahallinto on
Euroopan kustannustehokkain

• Terveydenhuoltomme on maailman
kärkisijoilla, mm. Pohjoismaiden
tehokkaimmat sairaalat ovat Suomessa.
Sairaaloittemme hoitojaksot ovat maailman
lyhyimpiä johtuen mm. päiväkirurgian
suuresta osuudesta = valtava
tuottavuushyppäys 2000 luvulla

• Perusopetuksemme kustannus/laatu –
suhdetta ihmetellään/ihaillaan laajasti.
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… KAIKESTA HUOLIMATTA

• Vuonna 1990 kuntasektorilla oli 460 000
työntekijää – 19 vuotta myöhemmin vastaavasti
430 000,  samalla kun kuntien velvoitteet ja
toiminta ovat kasvaneet merkittävästi

• Esim. terveydenhuollossa vuoden 1990 reaalinen
menotaso saavutettiin 2002.

-----------------------------------------------------

• Panos / Tuotos laskenta vääristääkin tuloksia,
kun tuotoksen sisältö jatkuvasti muuttuu
(hoitoisuus, koulupäivä)

• Yksityinen / julkinen vertailussa otettava
huomioon myös asiakaskunta. Kuntien vastuulla
ovat kaikki kuntalaiset tulotasosta riippumatta.
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LOPUKSI

• Tuottavuuden kohottaminen on välttämätöntä,
mutta mikä on toimeenpanokyky ?

• Sen avulla voidaan alentaa kustannuksia ja
vähentää alijäämää, muttei suinkaan kaikkea

• Tarvitaan valtakunnallisia toimia,
koordinaatiota, lisää voimavaroja, uusia
menetelmiä ja keinoja

• Kuntaliitto tukee vahvasti hanketta


