
20 suurimman kaupungin
tuottavuusohjelma

Kärkihankkeet 9 ja 10

(Kärkihanke 9: Tuottavuusmittarit sisällytetään kuntien johtamisjärjestelmiin
Kärkihanke 10: Kehitetään yhteistyössä paremmin laadun ja vaikuttavuuden

huomioon ottava tuottavuusmittari)

Tuottavuusseminaari 17.11.2010, Helsinki



Mukana olleet kaupungit

Kaupunki
1 Helsinki
2 Espoo
3 Tampere
4 Vantaa
5 Turku
6 Oulu
7 Jyväskylä
8 Lahti
9 Kuopio

10 Kouvola

Kaupunki
11 Pori
12 Joensuu
13 Lappeenranta
14 Hämeenlinna
15 Rovaniemi
16 Vaasa
17 Seinäjoki
18 Salo
19 Kotka
20 Mikkeli

+ Kuntaliitto ja VM:n Kuntaosasto



Kärkihankkeen täsmentäminen (21.5.2010)

Yhdistetyissä kärkihankkeissa 9 ja 10 keskitytään lyhyellä aikavälillä
kaupunkien olemassa olevien tuottavuus-, laatu- ja vaikuttavuus-
mittarijärjestelmien tietoperustan kokoamiseen. Aineiston
kokoamisessa huomiota kiinnitetään mm.

• keskeisten/olennaisten kaupunkikohtaisten käytössä olevien mitta-
reiden vahvuuksiin, heikkouksiin ja kehittämismahdollisuuksiin ja -
toiveisiin,

• keskeisten tehtäväalueiden mittareihin (perusopetus, lukio-
koulutus, päivähoito, perusterveydenhuolto,  erikoissairaanhoito,
vanhuspalvelut, vammaispalvelut, toimeentulotuki, lastensuojelu,
ruoka- ja kiinteistöpalvelut)

Toiseksi pyritään etsimään/löytämään yhteinen nimittäjä eri
kaupunkien käyttämissä mittareissa, mikä edesauttaisi kaupunkien
vertailua.

Kolmanneksi tavoitteena on tehdä esitys pidemmän aikavälin
mittarikehityksestä.



Mitä tuloksia kärkihankkeessa tavoiteltiin? (21.5.)

• 20 suurimman kaupungin yhteiset tuottavuusmittarit TA 2012

• Tilastokeskuksen toiminta- ja taloustilastoinnin sekä tuottavuus-
mittarin kehittäminen

• Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen avainindikaattorien ja -mittarit
hyödyntämisen mahdollisuudet tuottavuuden, vaikuttavuuden ja
laadun arvioinnissa

• Ehdotus mittareiden hyödyntämisestä johtamisjärjestelmissä

• Kaupunkien välisen työnjaon kehittäminen arviointiaineiston
kokoamisessa ja tuottamisessa



Mitä tehtiin?

• Kartoitus tuottavuusmittauksen nykytilasta - mittareiden
hyödyntäminen johtamisjärjestelmissä (20.8.2010)

• Asiantuntijoiden kuuleminen

1. Tilastokeskuksen tuottavuustilasto (20.8.2010)
2. Tilastokeskuksen toiminta- ja taloustilasto (20.8.2010)
3. Tampereen kaupungin tuottavuusmittaushanke (20.8.2010)
4. Kuusikkotyöryhmän kustannusvertailut (17.9.2010)

• Kuntien ehdotukset tuottavuusmittareiksi - TA 2012 (17.9.2010)



Tulokset ja jatkotoimenpiteet

1. Työryhmä ei ole tässä aikataulussa päätynyt ehdottamaan kau-
punkien talousarvioihin 2012 sisällytettäviä tuottavuusmittareita.
Työryhmän aloittamaa työtä tulee jatkaa keskittyen erityisesti
tuotosten määrittelyyn siten, että siinä on huomioitu myös laatu ja
vaikuttavuus.

2. Tuottavuusmittareiden kehittämistä jatketaan kärkihanketyösken-
telyn jatkona Kuntaliiton vetämänä siten, että maaliskuun 2011
loppuun mennessä sovitaan, miten tuottavuusmittaus/-mittarit si-
sällytetään 20 suurimman kaupungin vuoden 2012 talousarvioihin.

3. Kärkihanketyön jatkon osana tehdään kartoitus kuntien toimintaa ja
taloutta koskevasta tilastoinnista sekä tehdyistä ja käynnissä
olevista tuottavuusmittaushankkeista. Kartoituksen tuloksena
tehdään arvio tilastoinnin ja tuottavuusmittaushankkeiden
kehittämisestä ja koordinoinnista.


