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Kuntapalveluiden 
tuottavuuden 
mittaaminen
on tärkeää



Kuntien Tuottavuusvertailu
• Kuntien tuottavuusvertailu on kunnille avoin palvelu, jossa seurataan valikoitujen ikäihmisten 

(kotihoito, tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja vuodeosastohoito), opetuksen 
(perusopetus ja lukiokoulutus) ja teknisen toimen palveluiden (katujen talvihoito, viheralueiden 
hoito, vesihuolto ja toimitilojen ylläpito) tuottavuuden kehitystä ajassa. Kuntaliitto on kehittänyt 
tuottavuusmittareita yhdessä kuntien, valtionvarainministeriön ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

• Tuottavuusvertailussa verrataan ennen kaikkea kunnan oman tuottavuuden muutosta ajassa 
(tuottavuusindeksi), mutta vertailu muihin kuntiin on samalla mahdollista. Talouslukujen ohella 
seurataan sitä, tapahtuvatko parannukset tuottavuudessa vaikuttavuuden tai laadun 
kustannuksella. 

• Vertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa 
perusvuoteen (esim. 2010=100). Mikäli indeksikäyrä saa arvon 105, on tuottavuus parantunut viisi 
prosenttia lähtövuoteen nähden. 

Tuottavuusvertailun hyödyt
• Tuottavuusvertailun mittarin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kunnan talousarvion 

tuottavuustavoitteiden seurannassa sekä tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnissa.  
Vertailun avulla saadaan vietyä tuottavuusajattelun ja -johtamisen toimintakulttuuria myös omaan 
organisaatioon.3



Tuottavuusvertailun uusi ilme

TUOTTAVUUSVERTAILUN TULOKSET
www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

LISÄTIETOA TUOTTAVUUSVERTAILUSTA:

www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu

RESULTATEN AV PRODUKTIVITETSJÄMFÖRELSEN PÅ SVENSKA

www.kommunforbundet.fi/produktivitetsjamforelse
• Tillsvidare gammal layout. Den nya svenskspråkiga versionen utkommer senare i år. 
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http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu
https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu
http://www.kommunforbundet.fi/produktivitetsjamforelse


Miten sivusto toimii…

• Kaikki tiedot avautuvat samalta sivustolta: www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu
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Klikkaa palvelukokonaisuuksia, jotta pääset tarkastelemaan tuottavuustietoja

http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu


Kuvaus tuottavuudesta

• Avautuu huutomerkistä !
• Vie hiiri huutomerkin päälle

Kuvausta tuottavuudesta

Taloudellista tuottavuutta kuvataan reaalisen yksikkökustannuksen muutoksena ajassa. Panosten 
laskennassa on huomioitu rahan arvossa tapahtuvat muutokset. Suoritteet perustuvat 
tuotteistukseen ja olosuhdetekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Palveluun 
liittyvät tuotteet saatetaan vertailukelpoisiksi kustannuspainokertoimien avulla. 

Tuottavuusvertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa 
perusvuoteen (esim. 2010=100). Mikäli indeksikäyrä saa arvon 105, on tuottavuus parantunut viisi 
prosenttia lähtövuoteen nähden. Vastaavasti arvo 95 tarkoittaa, että tuottavuus on laskenut viisi 
prosenttia.  

Tuottavuusvertailun luvut on koottu vertailussa mukana olevista kunnista. Tuottavuusvertailu on 
kunnalle maksullinen lisäpalvelu. 6



Miten sivusto toimii…

• Valitaan kunta, jotta kuntakohtaiset tiedot tuottavuuskäyrät avautuvat
• Valitaan julkinen tai yksityinen palvelun tuottaja
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Miten sivusto toimii…

• Kuntakohtaiset tuottavuusindeksikäyrät avautuvat
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• Lähtövuosi saa arvon 100. Mikäli arvon on yli 100, on tuottavuus noussut ja 
vastaavasti jos arvo jää alle 100, on tuottavuus laskenut kyseisessä palvelussa

• Tarkastellaan panosten ja tuotosten välistä suhdetta ajassa



Lisätietoa palveluista

Vie hiiri tekstin päälle
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Tuottavuussäästö
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• Laskennallinen tuottavuussäästö kuvaa vuoden 2018 toteutuneiden kustannusten 
erotusta lähtövuoden (esim. 2010) simuloitujen kokonaiskustannusten erotusta

• Laskennassa on huomioitu rahanarvon muutokset 



Tuottavuussäästö
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• Valitse kunta (esim. Turku)



Tarkemmat tiedot

• Mene alaspäin tarkempiin tietoihin (klikkaa linkkejä)

Tarkemmat palvelukohtaiset tulkinta- ja täyttöohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_tulkinta_ja_tayttoohjeet_2020.pdf

Uusin tuottavuusvertailun kooste löytyy osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_kooste%202018_040220.pdf
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_tulkinta_ja_tayttoohjeet_2020.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_kooste%202018_040220.pdf


Opetus
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Valitaan palvelu ja muuttuja

Vie hiiri päälle, 
niin avautuu 
lisätietoa 
tuottavuus-
muutoksesta



www.kuntaliitto.fi

Lisätietoa vertailusta

Samuel Ranta-aho
050 462 0058
samuel.ranta-aho@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

	Tuottavuusvertailun�uusi ilme����Taloustorstai 14.5.2020
	Dia numero 2
	Kuntien Tuottavuusvertailu
	Tuottavuusvertailun uusi ilme
	Miten sivusto toimii…
	Kuvaus tuottavuudesta
	Miten sivusto toimii…
	Miten sivusto toimii…
	Lisätietoa palveluista
	Tuottavuussäästö
	Tuottavuussäästö
	Tarkemmat tiedot
	Opetus
	Lisätietoa vertailusta

