
Kommunproduktivitet och
effektivitet

Päivi Laajala
4.6.2013



2pp.kk.vvvvOsasto
2

Varför måste produktiviteten och
effektiviteten förbättras?

Hållbarhetsunderskottet inom den offentliga
ekonomin kräver att produktiviteten förbättras
Den demografiska förändringen ökar
efterfrågan på social- och hälsotjänster
Arbetskraftskonkurrensen tilltar
Fär att servicen ska kunna tryggas bör
handlingssätt utvecklas och förnyas
Allt större förväntningar på servicens kvalitet
Kommunalekonomins utmaningar väldigt stora
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Kommunernas lånebestånd 1990-2017
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Kommunernas lånebestånd
Mrd euro

Mrd euro % av BNP

Källa: Statistikcentralen, FM
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Kommunernas och samkommunernas årbidrag, avskrivninar och
investeringar, milj. euro

Årsbidrag, före
ramarna Årsbidrag

Netto-
investeringar

Avskrivningar i
anläggningstillgångar

Källa: Statistikcentralen, prognos: FM
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Kommunproduktivitet och effektivitet,
organisationsdiagram

Ministerarbetsgruppen
för

basserviceprogrammet

Koordineringsgruppen
för kommunproduktivitet

och effektivitet
(2.2.2012-31.12.2014)

Koordineringsgruppens
sekretariat

20 största städernas
kontaktpersonsnätverk

Andra nätverk
(inkl. Kommuner som

meddelat sitt intresse för
produktivitetsarbete)

Underarbetsgrupp(er)
inom teman som vid

behov definieras senare

Forum om
kommunproduktivitet och

effektivitet
(Inbjudningsseminarium

en gång om året)
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Kommunproduktivitet och effektivitet,
uppgifter och tidtabell
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Definiering av
begrepp

Konstruering, utveckling och uppföljning av mått på hållbar och effektiv kommunekonomi

Publikation: Hur
åstadkommer man

resultat?

2012 2013 2014

Uppföljning av de 20 största städernas produktivitetsåtgärder

Uppföljning av samtliga kommuners
produktivitetsåtgärder

Spridning av produktivitets- och effektivitetsmedvetenhet samt goda praxis
Nätverkssamarbete med kommunerna

Informationsutbyte och samarbete mellan olika organisationer
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Panokset Tuotokset
(suoritteet)

Vaikutukset
-palvelun

vaikuttavuus
- muut

vaikutukset

Tuotanto-
prosessi

Yttre
faktorer

Tuottajan
tavoitteet

Tuottavuus

Vaikutukset suhteessa tuottajan tavoitteisiin

Palvelun
tarjonta
ja käyttö,
asiakas-
prosessi

Finansiering Behoven
- individens
- samhällets

Beställarens
mål

Tuottaja / tuotantoyksikkö

Allokerings- och
upphandlingsprocesser

Anordnare/beställare

RESULTAT
(Servicesystem, förenklad modell)

Vaikutukset suhteessa
tilaajan tavoitteisiin

Andra
faktorer som

påverkar
behoven

De tillgängliga
resurserna

Finansieringens förhållande till resultaten

Besluts-
process

Finansieringens förhållande till effekterna

Tehokkuus

Utvärderings-
process



De ur produktivitetsperspektiv mest
effektiva åtgärderna (20 städers svar)

Skapandet av mått på identifiering och uppföljning av åtgärdernas
effekter, informationsledande
Produktifiering av tjänster (enhetlig kostnadsberäkning,
definiering av innehållet i verksamheten och produkterna)
Långsiktigt förnyande av servicenätet
(sambandet mellan planeringen av markanvändningen,
investeringarna och tjänsterna ska också beaktas)
Förnyande och lättande av servicestrukturen
Utnyttjandet av servicesedlar
Förbättring av närchefernas ekonomikompetens
Kontroll och korrekt allokering av personalresurser
Skapande av nytt förutsätter avstående från gammalt
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