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Miksi kuntasektorin tuottavuustyötä?
Väestön ikärakenne, sosiaali- ja
terveyspalvelujen kysynnän arvioitu kasvu
Kilpailu työvoimasta lisääntyy
Palvelujen turvaamiseksi toimintatapoja
kehitettävä ja uudistettava
Kuntatalouden suuret haasteet
Julkisen talouden kestävyysvaje, tuottavuuden
parantamista tarvitaan
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Kuntatalous uhkaa heikentyä
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Velkaantuminen jatkuu ilman uusia
toimenpiteitä
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Peruspalvelujen tarve kasvussa
väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen kysyntään, 2011=100
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Kuntasektorin
käyttökustannukset

vuonna 2010

milj. euroa 2011 2016 2020 2030 2011–2020 2020–2030
Koulutuspalvelut 7202 100 99 100 103 0 0,3
esiopetus 314 100 105 107 107 0,7 0
perusopetus 4362 100 101 105 109 0,5 0,4
lukiokoulutus 645 100 91 89 97 -1,2 0,8
ammatillinen koulutus 1463 100 96 95 98 -0,6 0,3

ammattikorkeakoulut 418 100 100 96 94 -0,5 -0,2
Terveyspalvelut 9750 100 107 114 131 1,4 1,4
erikoissairaanhoito 5916 100 106 111 123 1,2 1
perusterveydenhuolto 3834 100 109 117 143 1,8 2

Sosiaalipalvelut (alla olevat) 5235 100 111 119 145 1,9 2

lasten päivähoito 2648 100 104 105 103 0,6 -0,2
vanhainkodit 991 100 119 136 196 3,5 3,7
kotipalvelut 766 100 115 129 177 2,9 3,2
palveluasuminen (arvio) 830 100 119 134 189 3,3 3,5

Muutokset
keskimäärin vuodessa,

%



Julkisten palveluiden tuottavuuden paraneminen 0,25 %-yksiköllä
vuodessa parantaa kestävyysvajetta yli prosenttiyksiköllä.



20 kaupungin työssä aikaan saatua
20 suurinta kaupunkia tekevät aktiivista tuottavuustyötä osana
talousarvioidensa ja taloussuunnitelmiensa valmistelua. Uusi näkökulma
talouden ohjaukseen. Menojen kasvun hidastuminen.
Johdon tieto-, raportointi ja seurantajärjestelmiä on kehitetty.
Palveluja tuotteistettu, eri vaihtoehdoille vertailukelpoiset kustannukset
laskettu.
Organisaatiorakenteita kehitetty.
Palveluverkkoratkaisuja esim. päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykset,
tilaohjelmat.
Palvelurakennetta kevennetty esimerkkinä vanhustyön pitkäaikaishoidon
palvelurakenne, lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut, terveyskioskit
jne.
Prosesseja kehitetty, prosessit kuvattu ja pyritty sähköistämään, esim.
sähköinen päivähoitohakemus, esiopetukseen ilmoittautuminen,
mobiililaitteiden avulla aikaa asiakastyölle.
Henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön kehittämistä vahvistettu, esim.
raportoinnit, henkilöstökyselyt, koulutus, resurssien kohdentaminen.
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Kuntaliitokset ja tuottavuus
Kuntaliitos on pitkälle tulevaisuuteen suuntautuva rakenne-,
uudistus- ja muutosinvestointi

Voi alkuvuosina aiheuttaa jopa nettomenoja
Siirtymäkauden kustannuksia syntyy aina: yhdistymiskustannukset,
palkkojen harmonisointi, IT-järjestelmien yhteensovittaminen

Hyödyt alkavat asteittain realisoitua muutaman vuoden
jälkeen ja oleellista on niiden tuottama pitkäaikainen hyöty.

Pidemmän aikavälin kustannussäästöt, tuottavuuden
parantuminen ja tulojen lisäykset riippuvat uuden kunnan
kyvystä hyödyntää liitokseen sisältyvä tuottavuus- ja
kehittämispotentiaali.
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Kuntaliitokset luovat monta mahdollisuutta
tuottavuuden parantamiselle

Tuottavuutta
tarkasteltava

laajasti eri
toiminnoissa

Palvelu-
prosessien

uudistaminen

Kustannus-
tietoisuutta

parannettava

Osaava ja
motivoitunut
henkilöstö

Hankintatoimen
tuottavuushyödyt

saavutettava
Organisaatio- ja

ohjausjärjestelmien
kehittäminen

Palveluverkon ja
toimitilojen

kokonaisuuden
tarkastelu
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Palveluprosesseja uskallettava uudistaa
kuntien yhdistyessä

Palveluprosessien kuvaaminen tukee palvelujen
kehittämistä

Toiminnan ja vastuiden selkiyttäminen
Kehittämiskohteiden identifiointi
Asiakaslähtöiset palveluketjut yli  hallintorajojen

Pohjalla kunnan kunta- tai palvelustrategia
Varmistaa sitoutumisen

Innovaatiot käyttöön
Asiakaspalvelu avainasemassa informaatioteknologian
hyödyntämisessä

Yhteinen tietohallintomalli tukee kuntien johtamista
Palveluverkkoa ja toimitiloja tarkasteltava
kokonaisuutena



Huomio koko palvelujärjestelmän
prosesseihin

Päätöksentekoprosessi
Hankinta- ja allokointiprosessi
Tuotantoprosessi
Palvelujen tarjonta ja käyttö,
asiakasprosesssi
Arviointiprosessi

Kestävä tuottavuus, laatu, vaikuttavuus
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Kuntaliitokset ja tuottavuus
Uudet tuotanto- ja toimintatavat, asiakaslähtöisyys
Organisaation uudelleenjärjestelyt mahdollisuus,
päällekkäisyyksien purkaminen
Henkilöstön osallistuminen muutoksiin avaimena
Palveluverkon optimointi
Taloudellinen kantokyky ja riskien kestokyvyn
parantaminen, mm. satunnaisvaihtelut
Pelastanut monet kunnat taloudellisilta vaikeuksilta,
”syöksykierteen” pysäyttäminen
Vetovoimaisuus: yritykset ja väestö
Kaikkien vanhojen kuntien hyvien käytäntöjä ja
toimintamalleja tulee hyödyntää, ei vain suurimman
Isoissa kunnissa monipuolisempi palvelutarjonta, mistä
aiheutuu kustannuksia
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Osaava ja motivoitunut henkilöstö
mahdollistaa

Henkilöstön kehittäminen avainasemassa
Koulutus
Rekrytointi, perehdytys
Työn ohjaus, mentorointi
Hyvä työilmapiiri, tiedon kulku, motivaatio

Osaamista koskevien kuntakohtaisten tietojen
vertailu edesauttaa

Henkilöstörakenteen kehittäminen
Uudelleenjärjestäytymisen mahdollisuudet
Kuntien omilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa
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Mitä voimme oppia tehdyistä kuntaliitoksista?
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1. Kuntaliitosten
väliset erot ovat

suuria sekä ajassa
että paikassa

2. Kuntaliitosten
toteutuksella

on oleellisen suuri
merkitys.

3. Kuntaliitosten
hyödyt

realisoituvat
hitaammin kuin

haitat.

4. Kuntaliitoksissa
on alettu kiinnittää

huomiota
toteutuksen keston

pidentämiseen.

5. Kuntaliitosten
toteutusta on alettu

tehostaa
reaaliaikaisten

arviointien avulla.



Kuntauudistuksen muutoksen tuki
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki

Yhdistymisavustukset
Valtionosuuskompensaatio
Tuki selvityskustannuksiin

Kuntien yhdistymisosaamisen vahvistaminen
Kuntien strateginen yhdistyminen (KSY) –verkoston
jatko
Kuntien yhdistymisen meta-arviointi

Kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen
kehittämisprojekti

Yhteys kuntalain kokonaisuudistukseen
Lähipalvelut
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ICT-muutostukiohjelma
Kunnille käytännön toimintamalli muutostilanteeseen
Tavoitteena

helpottaa muutoksen suunnittelua ja läpiviemistä ICT-toiminnassa
varmistaa, että kuntaorganisaatioissa toiminta voi muutoksesta
huolimatta jatkua katkotta
tukea kuntasektorin tietohallinnonjohtamisen ja ICT-toiminnan
ohjauksen kehittymistä palvelutoiminnan tukena

Kuntien johtamista, tietohallintoa sekä ratkaisujen hallintaa
tukevat koulutus-, suunnittelu- ja kuvausmateriaalit sekä
muutoksen tuen toimintamallin toteutus
Tavoitteena on, että suunnittelun pohjalta ICT
-muutostukiohjelma käynnistetään alkuvuonna 2013.
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