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HS - Mielipide - 26.9.2010
"Tuottavuudesta puhumiselle pitäisi määrätä haittavero"

Tietoyhteiskunnassa ei tarvita massatuotannon käsitteitä, sanoo tutkija Ilkka
Tuomi.

Teollisen aikakauden talouden ongelma oli, miten luonnon tarjoamista raaka-
aineista saadaan jalostettua tuotteita mahdollisimman tehokkaasti. Kehityksenä
pidettiin tuotantokoneen hyötysuhteen eli tuottavuuden parantumista.

Tehokkuusmittarit toimivat parhaiten perinteisen massatuotannon mittauksessa,
mihin ne alun perin oli tarkoitettukin.

Muilla arvontuotannon alueilla tehokkuuden mittaaminen antaa jokseenkin
mielivaltaisia tuloksia.

Päätöksenteon kannalta ongelmallista on, että tuottavuuden käsite on erityisen
harhaanjohtava uutta luovassa innovaatiotaloudessa ja merkitysten tuotantoon
perustuvassa taloudessa.



Lähtökohtana sektoreiden yhteinen, kuntakohtainen palveluverkkoselvitys.

Etsitään vastausta kysymykseen, millä tavoin ja millä ehdoin palveluverkkojen
tiivistäminen ja palveluverkkotarkastelut parantavat kaupungin palvelutuotannon
tuottavuutta.

Tässä kärkihankkeessa vain sivutaan palvelupisteverkon näkökulmasta
informaatio- ja kommunikaatiotekniikan (ICT) tarjoamia mahdollisuuksia

Taustaa



EMU-kriteerit asettavat rajoitteita rahallisille panoksille.

Väestön ikääntymisestä seuraava työvoimapula aiheuttaa rajoitteita
työpanokselle.

Julkisen talouden kestävyysvaje: 5½ % BKT:sta.

Hyvinvointipalvelujen tuottavuuden kohoaminen 0,25 %-yksiköllä pienentäisi
kestävyysvajetta 1 %-yksiköllä.

Vastaavaan vaikutukseen tarvittaisiin yleisen tuottavuuden kohoaminen 1,25 %-
yksiköllä.

Kunta-alalla työskentelevät noin 460 000 henkilöä vastaavat lähes 20 prosenttia
koko kansantalouden työllisistä.

Reunaehtoja



Keinoja

Peruspalveluohjelman kehittäminen kuntien tulokehyksen suuntaan?

Katto lainsäädännöstä aiheutuville uusien ja laajenevien tehtävien aiheuttamalle
kuntien menojen kasvulle?

Kuntalain kokonaisuudistus:
– valtuustot päättävät toimikaudelleen menokehyksestä, jota ne sitoutuvat

noudattamaan?
– jäsenkunnat asettavat kuntayhtymille rahoituskehykset, jotka määrittävät

kuntien maksuosuudet?

Kunnille ja kuntayhtymille asetetaan tuottavuuden parantamista koskevat
valtakunnalliset tavoitteet?

Kuntasektorin henkilöstömäärän kehitykselle asetetaan eläkepoistuman ja
toiminnan tehostamisen mahdollistamat vuosittaiset tavoitteet?

Valtioneuvostolle mahdollisuus tietyin edellytyksin päättää kuntaliitoksesta
vastoin kunnan tahtoakin?



Valtakunnallisia linjauksia: esi- ja perusopetus

Korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen
koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on turvattava koko
maassa.

Tavoitteena on väestön koulutus- ja osaamistason kohottaminen siten, että
koulutustaso lähestyy maailman kärkeä.

Koulutuksen laadun jatkuvaan kohottamiseen ja laadun varmistukseen
kiinnitetään huomiota kaikilla koulutusasteilla. Erityisenä painopisteenä on
perusopetuksen sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen.

Lukiokoulutuksen kehittäminen käynnistetään. Koulutuksen ja tutkimuksen
tietoyhteiskuntakehitystä vahvistetaan.

Tavoitteena on, että
– perusopetuksen oppimistulokset ovat parhaiden joukossa kansainvälisissä

vertailuissa
– suurten opetusryhmien määrä perusopetuksessa vähenee



Valtakunnallisia linjauksia: kirjastot

Kirjastopalvelut ovat asukkaiden peruspalveluja, jotka järjestetään lähipalveluina.

Kirjastotilat ovat muunneltavia ja mahdollistavat perustoiminnan lisäksi opiskelun,
työnteon, kokoontumisen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen.

Kirjasto sijaitsee muiden palvelujen yhteydessä/läheisyydessä ja on luonteva osa
toiminnallista kokonaisuutta.

Tilojen tehokasta käyttöä edistetään laajoilla ja oikea-aikaisilla aukioloajoilla ja
sillä, että osa tiloista voi olla avoinna muita tiloja laajemmin. Kirjaston tiloissa
asiakkaiden käytettävissä on langattomat verkot, lainattavia koneita,
työskentelyyn sopivia ergonomisia työasemia, tulostusmahdollisuudet.

Esteettömyys ja erilaisten käyttäjien edellyttämä käytön helppous on otettu
huomioon noudattamalla Esteetön kirjasto- raportin suosituksia.



Valtakunnallisia linjauksia: kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia
vahvistetaan parantamalla paikallisesti ja alueellisesti kulttuuripalveluiden ja
kulttuuriperinnön saatavuutta ja saavutettavuutta sekä edistämällä kulttuurisen
moninaisuuden kehitystä.

Liikuntapolitiikan tavoitteena on edistää liikunnallista elämäntapaa, vahvistaa
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tukea eettisesti kestävää kilpa- ja huippu-
urheilua.

Nuorisopolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ovat nuorten
aktiivisen kansalaisuuden tukeminen nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä
nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen.



Kaikissa vaihtoehdoissa (1-5) tuottavuus paranee.
1) tuotosta saadaan lisää vaikka panos säilyy ennallaan
2) tuotos ei muutu, se vain saadaan aikaan vähemmin panoksin
3) tuotos kasvaa enemmän kuin panos
4) tuotos kasvaa vaikka panos vähenee
5) tuotos vähenee mutta panos vähenee vielä enemmän

1        2        3       4       5



Toimipisteen sulkeminen ja palvelun keskittäminen

1) Entisillä fyysisillä panoksilla (tilat, laitteet, henkilöstö) saadaan tuotettua
enemmän palvelusuoritteita.

2) Asiakkuus toteutuu keskittämisestä huolimatta joko siksi, että palvelua on pakko
käyttää (peruskoulu) tai sitä ilman ei voida olla (päiväkoti).

5) Asiakkuus lakkaa, joten mitattava tuotos vähenee (kirjasto, eräät
terveyspalvelut, liikuntapalvelut).

1        2        3       4       5



Palveluverkon tarkistaminen

Voi kohdistua joko yhteen sektoriin tai kaikkiin sektoreihin samaan aikaan.

Tuottavuuden lisäämisen kannalta olisi viisainta tarkastella palveluverkkoa
kokonaisuutena, jotta tilojen poikkisektoraalinen yhteiskäyttö, toimintojen
yhdistäminen ja asiakasprosessin eri vaiheet voitaisiin parhaiten huomioida
suunnittelussa.

– Monet toiminnot edellyttävät erityisiä tiloja ja suunnittelussa tulisi ottaa
huomioon myös kuntarajat ylittävä palvelujen käyttö.

Silloin kun ihmisten on objektiivisesti pakko käyttää palvelua, ei
saavutettavuuden heikkeneminen vaikkapa välimatkan pitenemisenä vähennä
käyttöä. Paras esimerkki tästä lienee peruskoulu. Siellä käydään joka
tapauksessa.

– Kunnan erityinen vastuu niistä palveluista joille ei ole vaihtoehtoa.



Saavutettavuus

Saavutettavuuden heikkeneminen aiheuttaa jo ennestään huono-osaisissa
pudokkuutta, joka kostautuu muilla kunnan tai yhteiskunnan sektoreilla
lisämenoina tai menetettyinä (työ)tuloina.

– Saavutettavuuden parantaminen esimerkiksi kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotyön palveluissa toimii päinvastoin.

Saavutettavuustarkastelussa voidaan ottaa huomioon myös liikkumisen,
kulutuskäyttäytymisen ja elämäntapojen muutokset  sekä liikenneolojen kehitys.

– Kunnan alue on tähän tarkasteluun usein liian pieni.



Säästöpäätökset ja tuottavuus

Mekaaniset kustannussäästöt eivät välttämättä ole tuottavuutta parantava toimi.
Kuitenkin on huomattava, että sellainen kustannussäästö, joka voidaan tehdä
palvelun laadun, saatavuuden tai vaikuttavuuden heikentymättä, parantaa
tuottavuutta.

Tällaisten kustannussäästöjen löytämien on kuitenkin vaikeaa, ellei mahdotonta.
Jos tällaisia kustannussäätöjä helposti löytyisi, se merkitsisi sitä, että tähän asti
kuntapalveluissa on resursseja haaskattu tarpeettomasti.

– Kainuun hallintokokeilun arvioinnissa on kuitenkin viitteitä tähän suuntaan.



Kaupunkien väliset tuottavuusvertailut

Opetushallitus on antanut suosituksia koulutilojen riittävyydestä oppilasmäärään
suhteutettuna. Koulutiloilta tullaan jatkossa odottamaan entistä tehokkaampaa
moninaiskäyttöä siten, että tilat voivat palvella esim. päivähoitoa, koululaisten
iltapäiväkerhoja, nuorison harrastustarpeita sekä asukas- ja
yhdistysaktiviteetteja.

– Esi- ja perusopetuksessa vertailut ovat käyttökelpoisia myös kuntien välillä.
Eroille on usein myös hyväksyttäviä selityksiä.

– Kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisten valtaa päättää paikallisista
asioista.



Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluverkkosuunnittelun periaatteet
22.2.2010.

Toimipisteistä muodostetaan suurempia kokonaisuuksia, jolloin varmistetaan
palvelun saatavuus, palvelun tasalaatuisuus ja erikoistuneemmat palvelut.
Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida asiakaslähtöisyys ja
elämänkaariajattelu (esim. päivähoito, koulu ja nuorisopalvelut sekä
monipalvelupisteet ja kirjasto).

Joensuussa on ajateltu, että pelkästään toimipisteverkkoon keskittymällä ei
palveluverkkosuunnittelusta saada parasta tuottavuutta. Tarkoituksena ei siis ole
tarkastella ainoastaan toimipisteverkkoa, vaan samalla tutkitaan
palveluprosesseja sekä erilaisten palvelujen tuottamistapojen ja tuottamistahojen
malleja. Lisäksi mietitään mobiiliratkaisuja, ICT:n hyväksikäyttöä, liikkuvia
palveluja ja joukko- ja asiointiliikenteen parempaa hyväksikäyttöä palveluverkon
suunnittelussa.



Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin tarveselvityksessä on vertailtu mm. Jyväskylän tiloja ja
menoja suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin. Tässä vertailussa Jyväskylässä
on kallis, tiheä ja raskas verkko.

Selvityksessä ns. pienkirjastot esitetään lakkautettavaksi ja osassa jäljelle
jääväksi esitettyjä toimipisteitä tilat pienenisivät, kun luovuttaisiin kirjaston
ydintehtäviin kuulumattomista tiloista.

Säilytettäväksi esitettävien kirjastojen kohdalla yhteistä on, että ne kaikki ovat
alueensa koulujen välittömässä läheisyydessä ja aktiivista kouluyhteistyötä
tekeviä.



Lahden kaupunki

Kirjastotilojen tulee olla helposti saavutettavia ja sijaita keskeisesti asukkaiden
liikkumis- ja asiointiväylien suhteen. Kirjastotilojen tulee soveltua aineiston
esillepanoon ja säilytykseen sekä asiakaspalveluun, lukemiseen ja opiskeluun
sekä sähköiseen asiointiin ja asiakastyöasemien käyttöön sekä asukkaiden
kohtaamisiin ja oleskeluun sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Kirjasto- ja tietopalvelujen tuottavuutta ja laatua lisätään edistämällä asiakkaiden
itsepalvelua ja verkkoasiointia. Uutta tekniikka ja toimintatapoja ovat mm.
itsepalvelulainaus ja palautusautomaatit sekä asiakastyöasemat ja
verkkokirjastopalvelut.



Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannassa toteutettiin pitkäaikainen prosessi kouluverkon tarkastelusta.
Työ käynnistettiin jo vuonna 2005. Uudistustyön ydintavoitteena on ollut turvata
sopivan pienet opetusryhmät. Kaupunki haluaa ensisijaisesti turvata
kasvatuksen ja opetuksen laadun sekä siihen tarvittavat resurssit.

Lappeenrannan laatukriteerejä:
– Laadukas kasvua ja oppimista edistävä kasvatus ja opetus
– Lasten yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioon ottaminen
– Osaava, pätevä, kehittymiskykyinen ja – haluinen, pysyvä, hyvinvoiva

henkilöstö
– Riittävästi henkilöstöä, sopiva ryhmäkoko
– Hyvät liikenneyhteydet, turvalliset kulkureitit
– Tarpeelliset tukipalvelut
– Terveelliset, turvalliset ja riittävät koulutilat



Oulun kaupunki

Viiden kunnan tekemässä yhdistymissopimuksessa on linjattu keskeiset
lähtökohdat uudelle Oululle.

Kuntalaisten asumisen näkökulmasta palvelujen järjestämisen ytimen
muodostavat lähipalvelut. Lähipalvelut tarjotaan asukkaan lähiympäristössä tai
tuodaan kotiin, niiden piiriin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsee usea henkilö
päivittäin tai jatkuvasti. Lähipalvelut tuotetaan uuden kunnan asukkaille
yhteneväisin perustein ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erityispiirteet
etäisyyksissä, liikenneyhteyksissä ja palvelutarpeissa. Lähipalveluita tuotetaan
monikanavaisesti.

Tyypillisiä lähipalveluita koulupalveluissa esimerkiksi alakoulut erikseen
sovittujen alueellisten kriteerien mukaisesti; kulttuuripalveluissa muun muassa
kirjastopalvelut, liikuntapalveluissa esimerkiksi lähiliikuntapaikat.

Koulutilojen määrän kasvu on rajoitettu korkeintaan oppilasmäärän kasvua
vastaavaksi. Koska uusille rakennettaville alueille joudutaan rakentamaan uusia
koulutiloja, jotka täyttyvät vasta keskipitkällä aikavälillä, käytännössä vanhoilla,
kouluikäluokiltaan vähenevillä alueilla tiloja vastaavasti vähennetään.



Salon kaupunki

Kuntaliitossopimuksen mukaan uuden kunnan palvelujen kehittämistavoitteena on:

1. Järjestää lähipalvelut kuntalaisten lähellä taajamissa ja kylissä vahvistamalla
sillä tavoin näiden alueiden elinvoimaisuutta ja asumisviihtyvyyttä.
Lähipalveluissa korostuvat erityisesti lasten päivähoito, perusopetus (1-6 lk.),
lähikirjastot, lähiliikuntapaikat, terveyspalvelut, palveluliikenne, kotipalvelut,
vanhusten kotihoito ja vanhusten palveluasuminen.

2. Järjestää keskitettävät hallintopalvelut ja suurta väestöpohjaa vaativat palvelut
monipuolisesti ja laadukkaasti.

3. Vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, jotta kunnan asukkaiden hyvinvointi ja
elämisen laatu sekä palveluiden kustannukset olisivat hyvässä suhteessa
keskenään.



Tampereen kaupunki

Tampereella perusopetus ja varhaiskasvatus (esiopetus osa päivähoitoa) ovat
samaa tuotantoaluetta, siis samaa ”sektoria”. Oppilasmäärän vähentymisen
myötä kouluista on vapautunut tiloja, joita on hyödynnetty ja hyödynnetään
esiopetuksen ja päivähoidon tilatarpeisiin.

Lielahtitaloon on tarkoitus sijoittua terveysasema, suun terveydenhoito,
hyvinvointineuvola, ikäihmisten päiväkeskus, kotihoidon tukitilat ja kirjasto.
Lähellä sijaitsee myös kaupallisia palveluita.

Tesomatorille kaupallisten palvelujen kanssa samaan kiinteistöön on suunniteltu
terveysasemaa, suun terveydenhoitoa, hyvinvointineuvolaa, kotihoidon tukitiloja,
kirjastoa ja nuorisokeskusta.



Vantaan kaupunki

Päiväkoti- ja kouluverkon rakentamisen periaatteissa on todettu, että
uudisrakentamisen yhteydessä päiväkoti ja koulu sijoitetaan samalle tontille.
Vantaalla on jo tällä hetkellä seitsemän yhteishanketta, joissa päiväkoti ja
peruskoulu toimivat samoissa rakennuksissa.



Yhteenvetoa
Tuotoksen parannuksina on mainittu mm.  monipuolisuus, mahdollisuus
paremmin palveleviin aukioloaikoihin, haavoittuvuuden väheneminen,
henkilöstön kesken mahdollisuus  parempaan kollegoiden tukeen työssä jne.

– Oikeita asioita mutta vaikeasti mitattavia.

Päättäjät ovat vastuussa kokonaisuudesta, koko alueensa ja yhdyskuntansa
kehityksestä ja sen vuoksi myös ulkoisvaikutukset on oikein ottaa huomioon.
Poliittisessa keskustelussa on oikein, että myös nämä näkökohdat tulevat
punnituiksi, kun päätöksiä tehdään.

Sen sijaan laaja-alaiset ulkoisvaikutukset aluekehityksen ja työllisyyden kannalta
ovat kyseenalaisia. Niissä kohdin kunta voi kysyä, mitä muita keinoja on
käytettävissä jotta päästään kohti tavoiteltua lopputulosta.

– Tärkeitä ovat myös laaja-alaiset ulkoisvaikutukset kunnan rajojen ja
suunnittelukauden yli, niistä vastuussa valtakunnalliset päättäjät.


