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Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii
palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat. Ohjelmien toteutumista
seurataan ja arvioidaan kuntien ja valtion yhteistyönä.

Valtiovarainministeriö esitti, että kuntien omia kokemuksia hyödyntäen
käynnistetään vuorovaikutteinen yhteistyö tuottavuusohjelmien
laatimiseksi politiikkariihen linjausten pohjalta.

VM kutsui kuuden kaupungin, ao. ministeriöiden sekä Suomen Kuntaliiton
edustajat valmistelemaan työsuunnitelma kuntien tuottavuusohjelmalle.

Työsuunnitelma käsitellään 20 suurimman kunnan, keskeisten
ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteiskokouksessa 29.10.2009, jossa
sovitaan työohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat

229.10.2009
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Marko Karvinen, Helsingin kaupunki, pj
Kari Hakari, Tampereen kaupunki
Marja Kariniemi, Oulun kaupunki
Pauli Outila, Vantaan kaupunki
Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki
Leif Sand, Vaasan kaupunki
Hannele Savioja, VM
Timo Jaakkola, VM
Raimo Jämsén , STM
Matti Väisänen, OPM
Kauko Aronen, Suomen Kuntaliitto

Työsuunnitelmaa laatinut työryhmä

329.10.2009
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1. Johdanto
2. Valtion toimet peruspalvelujen tuottavuuden parantamiseksi
3. Kuntien tuottavuusohjelmat
4. Kuntien yhteistyö peruspalvelujen tuottavuuden

parantamisessa
5. Kuntien ja valtion yhteistyö tuottavuuden parantamiseksi
6. Aikataulu ja organisointi

Työsuunnitelman runko

429.10.2009
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Kunnat jatkavat käynnissä olevaa tuottavuustyötä osana normaalia toiminnan ja
talouden suunnittelua kytkettynä vuosittain kuntien talousarvioihin.

Kuntien tuottavuusohjelmien osa-alueet:

1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut
3. Palveluverkko ja toimitilat
4. Organisaatio ja rakenteet
5. Hankinnat
6. Johtamisjärjestelmä
7. Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Kuntien tuottavuusohjelmat

529.10.2009
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• Kullakin osa-alueella käynnistetään kehittämisen kärkihankkeita, joihin
osallistuvat valtion puolelta asianomaiset ministeriöt ja 20 suurimmasta
kaupungista asianomaiseen osa-alueeseen omassa toiminnassa erityisesti
panostavat kaupungit

• Kärkihankkeita toteutetaan valtion ja kuntien osalta olemassa olevia
resursseja hyödyntäen

• Kärkihankekokonaisuutta tarkennetaan talven 2009–2010 aikana valtion
ja kuntien yhteistyönä.

Tuottavuusohjelman kärkihankkeet

629.10.2009
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Kärkihanke (valtio): 20 kaupungin tuottavuusfoorumi

1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Henkilöstön osaamisen
kehittämisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen parhaiden
käytäntöjen tuottavuusvaikutusten vertailu

Kärkihanke-ehdotukset

729.10.2009
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2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittämistyö

Kärkihanke (valtio): Kunta IT:n aktiivisempi rooli kuntien ICT:n hankintojen,
suunnittelun ja yhteistyön tukemisen kehitysalustana, voimavaroja kaupunkien
yhteisten kehittämishankkeiden tukemiseen

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Kaupungit osana tuottavuusfoorumia kirjaavat
koulutustasovaatimuksiin ja ammattikuviin liittyviin työjärjestelynormeihin liittyvät
esteet, joihin tuottavuuden kohottamiseen tähdänneet prosessimuutokset ovat
törmänneet. Näitä esteitä nostetaan tarkasteluun kunta-alan työehtojen
neuvottelujärjestelmässä. Valtio ja alan tutkimuslaitokset tukevat
prosessimuutosten esteiden tarkastelua.

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Kaupunkien palveluprosessien yhteinen kehitystyö
mm. arvioinnin ja laatutyön avulla myöhemmin määriteltävillä palvelualueilla

Kärkihanke-ehdotukset

829.10.2009
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3. Palveluverkko ja toimitilat

Kärkihanke (valtio): PARAS-hankkeen jatkaminen ja terävöittäminen kaupunkiseuduilla
siten, että palveluverkon yhteinen suunnittelu, sitä tukeva yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen ja tuottavuushyötyjen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä
työnjakoa ja erikoistumisesta soveltamalla yhteisen johdon alaisuudessa
toteutuvat.

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Palveluverkkojen tehostamisratkaisujen ja niiden
vaikutusten vertailu sekä normiohjauksen esteiden tarkentaminen

4. Organisaatio ja rakenteet

Kärkihanke: Organisaation kehittämisen ja palvelujen järjestämisratkaisujen
tuottavuusvaikutusten vertailu eri toimialoilla

Kärkihanke: Kuntayhtymien tehokkaan ja tuottavuuteen kannustavan omistaja-
ohjauksen sekä tilaaja-tuottajamenettelyyn pohjaavan sopimusohjauksen
edellytyksiä parannetaan.

Kärkihanke-ehdotukset

929.10.2009
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5. Hankinnat

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Kaupungit tehostavat hankintojaan yhteistyössä
omalla vaikutusalueellaan ja suurimpien kaupunkien kesken.

6. Johtamisjärjestelmä

Kärkihanke (valtio): Kunta-valtio – taloussuhteissa vahvistetaan kuntien
itsehallinnollista asemaa ja niiden strategista liikkumavaraa sekä osaamista
muuttuvissa ohjaussuhteissa.

Kärkihanke (kaupunkien yhteistyö): Tuottavuusmittarit sisällytetään kuntien
johtamisjärjestelmiin.

Kärkihanke-ehdotukset

1029.10.2009
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7. Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Kärkihanke: Kehitetään yhteistyössä paremmin laadun ja vaikuttavuuden huomioon
ottava tuottavuusmittari.

Kärkihanke: Suunnataan kuntien palvelutuotantoon kohdistuvaa tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan nykyisten palvelujen ja palveluprosessien tuottavuuden
parantamiseen.

Kärkihanke-ehdotukset

1129.10.2009
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• Kansallista yhteistyötä jatketaan Kuntaliiton puitteissa sekä
kärkihankkeissa kulloinkin päätettävissä kokoonpanoissa.

• Kehitetään kuntien välisiä vertailuja tuottavuusohjelman osa-alueiden
keinovalikoiman vaikutuksista tuottavuuteen (esim. tukipalvelujen
keskittämisen hyödyt, sähköisten palvelujen vaikutus).

• Seudullista yhteistyötä jatketaan kaupunkiseuduilla nykyisten
toimintamallien ja käynnissä olevien valmistelujen puitteissa.

Kuntien yhteistyö peruspalvelujen tuottavuuden
parantamisessa

1229.10.2009
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•Palvelujen tuottavuuskehityksen ja tuottavuutta edistävien toimenpiteiden
vertailua kaupunkien toimialojen ja asianomaisten ministeriöiden kesken
kehitetään edellä kuvatuilla tuottavuusohjelman osa-alueilla.

•Tuottavuusmittareita kehitetään palvelutuotannon johtamisen ja ohjaamisen
sekä kuntien ja muiden palvelutuottajien välisen vertailtavuuden
parantamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi.

•Tuottavuusohjelmatyön seuranta tapahtuu nykyisten toimielimien kautta
sekä valtion ja 20 suurimman kunnan yhteisissä seuranta- ja
arviointitilaisuuksissa.

Kuntien ja valtion yhteistyö tuottavuuden
parantamiseksi

1329.10.2009
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Vuonna 2009
• Valtion välittömät toimenpiteet 20 kunnan tuottavuustyön edistämiseksi
• Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu kunnissa osana toiminnan suunnittelua
• Kärkihankkeiden kokoaminen 20 kunnan ja valtion yhteistyönä
• Yhteisten tuottavuusmittareiden kehittämisen käynnistäminen

Vuonna 2010
• Kärkihankkeiden käynnistäminen
• 20 kunnan tuottavuustoimenpiteiden vaikuttavuuden vertailu

tuottavuusohjelmien osa-alueiden ja toimenpiteiden osalta
• Tuottavuuskehityksen seuranta ja yhteisten mittareiden kehittäminen
• Seuranta- ja arviointiseminaari: 20 kaupungin tuottavuusfoorumi
• Valtion linjaukset peruspalvelubudjettiin 2011

Vuonna 2011
• Seuranta- ja arviointiseminaari: 20 kaupungin tuottavuusfoorumi
• Yhteiset tuottavuusmittarit käytössä

Aikataulu

1429.10.2009


