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Miksi tuottavuutta ja tuloksellisuutta 
pitää parantaa? 

 Julkisen talouden kestävyysvaje edellyttää 
tuottavuuden parantamista 

 Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää 

 Kilpailu työvoimasta lisääntyy 
 Palvelujen turvaamiseksi toimintatapoja 

kehitettävä ja uudistettava 
 Odotukset palvelujen laadun suhteen kasvavat 
 Kuntatalouden haasteet erittäin suuret 
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Kuntatuottavuus ja tuloksellisuus, 
organisaatiokaavio 

Peruspalveluohjelman 
ministeriryhmä 

Kuntatuottavuuden ja 
tuloksellisuuden 

koordinaatioryhmä 
(2.2.2012-31.12.2014) 

Koordinaatioryhmän 
sihteeristö 

20 suurimman kaupungin 
yhdyshenkilöverkosto 

Muut verkostot 
(mm. kunnat, jotka 

ilmaisseet 
kiinnostuksensa  

tuottavuustyöhön) 

Alatyöryhmä(t) 
tarvittaessa myöhemmin 
määriteltävistä teemoista 

Vaikuttajafoorumi 
kuntatuottavuudesta ja 

tuloksellisuudesta 
(kutsutilaisuus/seminaari 

n. kerran vuodessa) 
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Kuntatuottavuus ja tuloksellisuus,  
tehtävät ja aikataulutus 
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Käsitteiden 
määrittely 

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittariston  
rakentaminen, kehittäminen ja kehityksen seuranta 

Julkaisu: Miten saada 
aikaan tuloksellisuutta? 

2012 2013 2014 

20 suurimman kaupungin tuottavuustoimenpiteiden seuranta 

Kaikkien kuntien tuottavuustoimenpiteiden 
seuranta 

Tuottavuus- ja tuloksellisuustietoisuuden sekä hyvien käytäntöjen levittäminen,  
verkostoyhteistyö kuntien kanssa 

Tiedonvaihto ja yhteistyö eri organisaatioiden kesken 
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Panokset Tuotokset 
(suoritteet) 

Vaikutukset 
-palvelun 

vaikuttavuus 
- muut 

vaikutukset 

Tuotanto- 
prosessi 

Ulkoiset 
tekijät 

Tuottajan 
tavoitteet 

Tuottavuus 

Vaikutukset suhteessa tuottajan tavoitteisiin 

Palvelun 
tarjonta  
ja käyttö, 
asiakas- 
prosessi 

Rahoitus Tarpeet 
-yksilön 

- yhteiskunnan 

Tilaajan 
tavoitteet 

Tuottaja / tuotantoyksikkö 

Allokointi- ja 
hankintaprosessit 

Järjestäjä / tilaaja 

TULOKSELLISUUS 
(Palvelujärjestelmä, yksinkertaistettu malli) 

Vaikutukset suhteessa  
tilaajan tavoitteisiin 

Muut 
tarpeisiin 

vaikuttavat 
tekijät 

Käytettävissä 
olevat 

voimavarat 

Rahoituksen suhde tuotoksiin 

Päätöksenteko- 
prosessi 

Rahoituksen suhde vaikutuksiin 

Tehokkuus 

Arviointi- 
prosessi 
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Tuottavuuden kannalta vaikuttavimmat 
toimenpiteet (20 kaupungin vastauksista) 

 Mittareiden luominen toimenpiteiden vaikutusten tunnistamiseksi 
ja seurannaksi, tiedolla johtaminen 

 Palvelujen tuotteistaminen (kustannusten yhdenmukainen 
laskenta, toiminnan ja tuotteiden sisällön määrittelyt) 

 Palveluverkon pitkäjänteinen uudistaminen  
 (huomioon myös maankäytön suunnittelun, investointi-

suunnittelun ja palvelujen suunnittelun yhteys) 
 Palvelurakenteen uudistaminen ja keventäminen 
 Palvelusetelien hyödyntäminen 
 Lähiesimiesten perehdyttäminen talousosaamiseen 
 Henkilöstöresurssien hallinta ja oikea kohdentaminen 
 Vanhasta luopuminen uutta luotaessa 
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