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Esipuhe

Suomi on suurten haasteiden edessä. Olemme menettäneet kilpailukykyämme vienti-
markkinoilla verrattuna kilpailijamaihimme. Syitä tähän löytyy useita, kuten esim. korkea 
kustannustaso, alhainen tuottavuus, julkisen sektorin rakenneongelmat, jne. Uusi hallitus 
on tarttunut ’härkää sarvista’ ja lähtenyt aktiivisesti etsimään ratkaisuja talouden ja kilpai-
lukyvyn parantamiseksi.

Kunnat ovat yhtälailla suurten haasteiden edessä. Kuntarakenneuudistusta on tehty jo 
useita vuosia Paras hankkeesta lähtien. Edellisen hallituksen kaavailema isompi uudistus 
jäi kalkkiviivoille. Samaan aikaan suuri rakenneuudistus sote-puolella on edennyt tak-
kuisasti. Kuntien tehtäviä ollaan muuttamassa rakenneuudistusten myötä, mutta selvää 
kuitenkin on, että haasteet tulevat olemaan suuret talouden tasapainottamiseksi niin 
julkisella kuin yksityisellä sektorillakin.

Tekniset palvelut ovat yksi osa-alue kuntasektorilla, jossa tuottavuutta voidaan nostaa. 
Palveluiden tuotteistaminen on yksi askel kohti tuottavuuden parantamista. Kuntalii-
ton alaisuudessa toimivan KEHTO-foorumin aloitteesta käynnistettiin vuonna 2010 
valmistelut teknisen toimen palveluiden tuotteistamishankkeen aloittamiseksi. Työ johti 
lopulta kaksivuotisen Tekesin rahoittamaan OPUS-hankekokonaisuuden käynnistymi-
seen 1.3.2013. Hankekokonaisuuden tuloksista on nyt julkaistu kolme raporttia. Tämä 
tutkimusosion raportti on yksi niistä ja kaksi muuta liittyvät Turun ja Porin kaupungin 
osahankkeisiin.

Haluamme kiittää projektia rahoittaneita organisaatioita: Tekes, Sito Oy, Infra ry, Van-
taan kaupunki, Vaasan kaupunki, Oulun kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Helsingin kau-
punki ja Espoon kaupunki sekä Aalto-yliopisto. Kuntaliitto ja KEHTO-foorumi tärkeänä 
sidosryhminä ovat osallistuneet myös hankkeen ohjaukseen sekä tuloksien jalkauttamiseen 
ja ansaitsevat siitä kiitokset. Erityiskiitokset hankekokonaisuuteen osallistuneille organi-
saatioille: Turun kaupunki, Porin kaupunki, Kuntamaisema Oy sekä Nosto Consulting 
Oy ja Sito Oy asiantuntijapalvelujen tarjoajina. Osoitamme kiitoksemme myös kaikille 
projektiin osallistuneille lukuisille henkilöille edellä mainituista organisaatioista hyvästä 
yhteistyöstä ja tinkimättömästä kärsivällisyydestä tavoitteemme saavuttamiseksi. Pohja on 
luotu laajamittaiselle tuotteistuksen käyttöönotolle.

Espoossa 30.6.2015

Pekka Malinen     Teemu Surakka
Tutkimusjohtaja     Projektipäällikkö
Aalto-yliopisto     Aalto-yliopisto
Tuotantotalouden laitos    Tuotantotalouden laitos
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1 Johdanto

Kaupunkien teknisten palveluiden ja laajemmin tarkasteltuna perusrakennepalvelujen 
uudistumiseen on kohdistunut merkittäviä odotuksia, sillä palvelujen rahoitusongelmien 
vuoksi resurssilisäyksiin perustuvat palveluparannukset eivät ole enää ensisijainen kehitys-
vaihtoehto. Suurimpien kaupunkien teknisistä palveluista ja infrastruktuurista vastaavat 
tahot perustivat vuonna 2008 ns. KEHTO-konsortion (Kehittämisen haltuunotto) tuke-
maan perusrakennepalvelujen kehitystyötä. Konsortioon kuului tuolloin 18 kaupunkia 
Suomen suurimmista kaupungeista. Kyseiset kaupungit kattavat jo lähes puolet Suomen 
väestöstä, mutta kaikkien kaupunkien kehityspanoksista tekniselle sektorille niiden osuus 
on lähemmäs 90 %. KEHTO-toiminta virallistettiin kesäkuussa 2012 Kuntaliiton alai-
suuteen osapuolten allekirjoittamalla sopimuksella. Sittemmin toimintaan on liittynyt 3 
kaupunkia lisää eli kokonaismäärä on tänä päivänä 21 kaupunkia.

KUPERA-hanke oli KEHTO-konsortion käynnistämä ensimmäinen hanke, joka ke-
hitti sekä KEHTO-foorumin toimintamallin että perusrakennepalvelujen omistajuuteen, 
rahoitukseen ja tuotantoon liittyviä innovaatioita. Hankkeen ideana oli yhtäältä tunnistaa 
ja analysoida innovatiivisia toimintamalleja ja toisaalta jalkauttaa perusrakennepalvelujen 
kehittämiskonsepteja yhteistyössä kaupunkien teknisen toimen kanssa. KEHTO-foorumi 
pyrkii myös käynnistämään uusia tutkimus- ja kehityshankkeita muun muassa KUPERA-
hankkeen tunnistamille alueille. OPUS-hanke onkin yksi KEHTO/KUPERA toiminnan 
synnyttämistä aloitteista (kuva 1). 

Kuva 1. OPUS-hanke on yksi KEHTO/KUPERA toiminnan tulos
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Kupera-hankkeen aikana tunnistettiin teknisen sektorin oleellisimmat kehityskohteet, 
jotta toimintaa saataisiin muutettua selvästi nykyistä tehokkaammaksi ja innovatiivi-
semmaksi. Keskeinen kehityssuunta on yksityisen palvelutuotannon laajamittaisempi ja 
parempi hyödyntäminen ja toisena tekijänä on millä tasoilla (valtakunta, maakunta, seu-
tukunta, kaupunki) kutakin teknistä palvelua kannattaa tilata tai tuottaa, jotta toiminta 
saataisiin mahdollisimman järkeväksi ottaen huomioon palvelun ominaispiirteet. Näiden 
kummankin tekijän oleellisena taustaedellytyksenä on onnistunut palveluiden tuotteista-
minen. KEHTO-kaupunkien edustajien mukaan juuri tuotteistamisen puute on suurin 
syy siihen, ettei kuntasektorilla vieläkään osata kunnolla tehdä yhteistyötä palveluiden 
tilaamisessa sekä tuotannossa ja hyödyntää yksityisen puolen osaamista. 

Kaupungit ja kunnat tuottavat tänä päivänä osan teknisistä palveluista itse ja osan 
ulkoistettuna yksityisille palvelutarjoajille. Ongelmana on usein se, että kunnat eivät aina 
tiedä ulkoistuspäätöksiä tehdessään oman tuotannon kustannuksia ja etuja. Kustannusten 
ja resurssien kohdistamisessa on puutteita ja kustannustieto ei ole läpinäkyvää. Päätöksiä 
tehdään pakkotilanteissa, mikä johtaa usein osaoptimointiin päätöksissä. Kustannustiedon 
on oltava läpinäkyvää silloin kun palveluja tuotetaan oman organisaation ulkopuolella ver-
kostomaisesti. Voidaankin sanoa, että kokonaisuuden hallinta ja johtaminen on puutteel-
lista ja perustuu usein puutteelliseen tietoon. 

Palveluiden tuotteistaminen pakottaa palveluiden sisällön määrittelyn, mikä mahdollis-
taa kustannusten kohdentamisen ja samalla kustannustietoisuuden kehittymisen. Tuotteis-
tamisessa määritellään ja kuvataan palveluiden sisältö. Toisaalta palvelujen tuotteistaminen 
on havaittu edellytykseksi onnistuneelle palvelutuotannolle ja -tilaamiselle. Nyt tämä 
tuotteistaminen on tehty valituista palvelukokonaisuuksista yhteistyössä OPUS-pilottien 
kanssa, jotta siitä saataisiin riittävän yhtenäinen ja eri osapuolien näkemykset huomioon 
ottava malli. Esimerkiksi kuntalaisten integrointi mukaan tähän kehitykseen on yksi 
ulottuvuus kokonaisuudessa. OPUS-tutkimushanke on pyrkinyt esiintuomaan näitä uusia 
ajattelutapoja perusasioiden kehittämisen ohella. Määritellyt tuoterakenteet on edelleen 
esitelty KEHTO-foorumilla ja näin saatu laaja hyväksyntä KEHTO-kaupunkien keskuu-
dessa. Tuoterakenteet helpottavat huomattavasti myös kuntien välistä vertailua jatkossa. 

Markkinoiden kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että palvelujen ekosys-
teemi kehittyy. Ekosysteemi mahdollistaa kaikenkokoisten toimijoiden, yhteisöjen ja 
vapaaehtoisten mukanaolon arvoverkostossa. Tällä hetkellä esim. suuret konsulttiyhtiöt 
tekevät kehitystyötä suurille kaupungeille niiden lähtökohdista. Pienemmät kaupungit ja 
kunnat ovat heikommalla eivätkä pysty hyödyntämään suurten kaupunkien ratkaisuja tai 
heidän tarpeisiinsa nähden kehittymätöntä ekosysteemiä. Yksityisen tuottajapuolen ke-
hittyminen onkin kaupunkien kannalta merkittävä tekijä, jotta kaupungit saavat jatkossa 
hyötyä uusista toimintatavoista parempina palveluina. Toisaalta uudet toimintatavat mah-
dollistaa yksityisellä sektorilla kansallisten kokemusten ja osaamisen pohjalta kotimarkki-
noiden syntymisen ja myös tähtäämisen kansainvälisille markkinoille.
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2 OPUS-hankekokonaisuus

Kuntien rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi. 
Kuntien palveluiden järjestämisessä mahdollisia näkökulmia ovat esimerkiksi paikalliset 
markkinat tai uudet toimintatavat yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
Samaan aikaan kuntalaiset arvioivat kuntien viihtyisyyttä elinympäristönä etenkin kuntien 
tarjoamien palvelujen kautta ja siksi haluavat omalta osaltaan vaikuttaa niiden järjestä-
miseen. Sekä palveluiden järjestäminen että kuntalaisten aito osallistuminen palveluiden 
kehittämiseen vaatii kustannustietoisuutta ja laajemminkin palveluiden tuotteistamista. 
Pitäen näitä edellä mainittuja näkökulmia kirkkaana mielessä OPUS-hankekokonaisuus 
on pyrkinyt antamaan konkreettisia työkaluja palvelukokonaisuuksien hallintaan tuotteis-
tuksen avulla. 

OPUS-hankekokonaisuus koostui kolmesta, konkreettista kehitystyötä tekevästä 
osahankkeesta ja näitä osahankkeita tukevasta tutkimushankkeesta (kuva alla). Kaupun-
kipiloteista Porin osahanke käsitteli tontin muodostuksen palvelujen tuotteistamista, 
Turun osahanke kaupunki-infran hallinnan (ent. ylläpito) palvelujen tuotteistamista ja 
Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojektin teemat liittyivät kustannuslaskentaan. Aalto-
yliopiston tutkimushanke pyrki toisaalta toimimaan yhdistävänä siltana näiden osahank-
keiden välillä ja samalla taustoittamaan osahankkeissa tehtävää konkreettista kehitystyötä 
tutkimuksen keinoin.

Kuva 2. Hankekokonaisuuden rakenne

Turun 
Pilot 

projekti

Porin
Pilot 

projekti

Kaupunki-
seutu

Kaupunki-
seutu

Seuraaja-
kaupungit

Seuraaja-
kaupungit

Palvelukehitysprojekti, Kuntamaisema Oy

Kuntien teknisen toimen 
palveluiden optimointi ja 

hallinta (OPUS) 
tutkimusprojekti

Kaupunki-
infran 

ylläpidon  
palvelujen 
tuotteistus 

Tontin
muodostuksen

palvelujen
tuotteistus
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Tutkimushankkeen teemat ja tutkimuskysymykset (sidosryhmien osallistaminen, palve-
luiden ekosysteemi, ja palveluiden optimaalinen rakenne) painottuivat eri tavoilla näissä 
osahankkeissa. Aalto-yliopiston hankkeen yhtenä tärkeänä roolina olikin pitää kokonais-
kuva selkeänä, jotta tuotteistamisessa ei osaoptimoida vain yhtä näkökulmaa. Yhtenä 
keskeisenä työkaluna tässä kokonaiskuvan säilyttämisessä ja vanhojen toimintatapojen 
haastamisessa olivat kunkin osahankkeen teemoihin sovitetut kansainväliset esimerkit. 
Osa näistä kansainvälisistä esimerkeistä esitellään jo tässä kappaleessa, mutta tarkemmin 
niihin sukelletaan eri teemojen alla.

2.1 Kohti palveluiden kehittämistä yhdessä  
 kuntalaisten kanssa

Teknisen toimen tavoitteena on luoda kunnissa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elin-
ympäristö kuntalaisille sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö elinkeinonharjoittajille. 
Vaikka keskeisiä palvelukokonaisuuksia kehitetään rakennetun ympäristön asettamissa 
rajoitteissa, niin silti parhaiten tässä kehitystyössä onnistutaan toimimalla yhteistyössä 
kunnan asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Kansainvälisistä esimerkeistä maininnan arvoinen tässä asiassa on Vancouverin olym-
piakylä ja sen ympäristön täydennysrakentaminen. Tämä esimerkki on toki resursseiltaan 
ja myös haasteiltaan useita suomalaisia hankkeita laajempi, mutta samalla havainnollistaa 
laaja-alaisesti osallistamisen hyviä käytänteitä sekä sudenkuoppia palvelukokonaisuuksien 
kehittämisessä. Vancouverissa ympäröivien alueiden asukkaiden sekä eri alojen asiantunti-
joiden mielipiteitä kerättiin mittavasti alueen suunnitteluvaiheessa sekä tehtäessä valintoja 
esimerkiksi paikallisen energiaratkaisun suhteen tai yksityisten tahojen tekemien raken-
nushakemuksien arvioinnissa virkamiesten rinnalla (Roger Bayley et al, 2010).

Kuva 3. Vancouver SEFC Hinge Park – silmää miellyttävää hulevesien esikäsittelyä. Kuva: 
Payton Chung, CC BY
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Porin asuntomessut 2018 antoi OPUS-hankekokonaisuudelle varsin mielenkiintoisen 
mahdollisuuden osallistaa alueen rakentajia maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä 
palvelukokonaisuuksissa. Pientaloasukkaiden ja rakentajien edustajia osallistuikin hank-
keen työpajoihin. Perimmäisenä tavoitteena Porin osahankkeessa oli kehittää maankäytön 
ja kaavoituksen palvelukokonaisuuksia ja prosesseja siten, että yhdessä tekeminen ei jäisi 
projektiksi vaan tulisi osaksi normaalia toimintatapaa. Porin asuntomessualueen lisäksi 
osahankkeessa mietittiin tontin muodostuksen palveluiden kustannusrakenteita käyttäen 
perinteisemmin suunniteltua Klasipruukin kaavoitusaluetta. Nämä kustannusrakenteet ja 
selkiytetyt palveluprosessit ovat osoittautuneet tärkeäksi lähtökohdaksi uusille toimintata-
voille esimerkiksi potentiaalisten asukkaiden mielipiteiden kuulemisessa – sillä tekemisen 
ja lopputuotteen kustannukset on tunnettava, jotta vaihtoehtoja on toisaalta mahdollista 
esittää ja myös verrata toisiinsa. 

Kun mietitään palveluprosessien optimaalista rakennetta tontin muodostuksessa, niin 
paikallisen palvelutuotannon ekosysteemin vahvistaminen tontin muodostuksessa tuntuu 
olevan vaikea sovittaa muiden näkökulmien kanssa. Uusien toimijoiden ja toimintata-
pojen mukaan tuominen vaatisi selkeitä tuotteita ja osaprosesseja tontin muodostuksen 
kokonaisprosessiin. Kuitenkin olemassa oleva tutkimus (esimerkiksi Staffans & Väyrynen, 
2009; Lehtovuori & Maijala, 2007) ja Vancouverin esimerkkitapaus osoittavat poikkitoi-
minnallisten tiimien tärkeyden – etenkin kun alueisiin liittyy enenevässä määrin esimer-
kiksi kaupungin imagoon, uusiutuviin energiamuotoihin tai muuttuviin asumistottumuk-
siin liittyviä näkökulmia. Koska aikajänteet kaupunkisuunnittelussa ovat pidemmät niin 
jää nähtäväksi ovatko eri näkökulmat mahdollista sovittaa jotenkin. Porin osahankkeesta 
on kuitenkin jo valmistunut loppuraportti, jossa läpikäydään tarkemmin maankäytön ja 
kaavoituksen palvelukokonaisuuksia sekä niiden kustannuksia. Tämä loppuraportti on 
julkaistu tässä samassa julkaisusarjassa (Porin kaupunki, 2015). 

2.2 Yhteinen hallinnan nimikkeistö kaikille Suomen  
 kunnille

Palveluiden tuotteistamisella tähdätään palvelutuotannon hallintaan ja siihen, että palve-
luiden kustannuksia, laatua ja tuloksia voidaan arvioida. Esimerkiksi erilaisten palveluket-
jujen osatekijöiden tunteminen kaupunki-infran hallinnassa (ent. ylläpito) ja osatekijöitä 
kuvaavat nimikkeistöt ovat tärkeitä, jotta sekä tilaaja että tuottaja tietävät, mistä hankitta-
vassa palvelussa on kyse. Tämä on itse hankintaprosessin helpottamisen lisäksi keskeinen 
tekijä, kun yhdessä arvioidaan palveluiden tuloksellisuutta loppuasiakkaiden näkökulmas-
ta.

Selkeimmin tämän asian tärkeys tulee esiin kun rahat loppuvat. Esimerkiksi Birming-
hamin metropolialueella on jouduttu vaikeiden päätösten eteen valtionosuuksien pie-
nenemisen ja lisääntyneiden palvelutarpeiden ristipaineessa. Voidakseen saada asukkaita 
mukaan palveluiden uudelleenjärjestelyyn, Birminghamissa on kuvattu varsin seikkaperäi-
sesti eri palvelukokonaisuudet, ehdotetut muutokset kustannusvaikutuksineen ja muutok-
sien vaikutukset muihin palvelukokonaisuuksiin. Asukkailta onkin Birminghamissa saatu 
konkreettisia ideoita kaupungin omien palveluiden järkeistämiseen, mutta samalla myös 
kaupungin yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on lisääntynyt palveluiden järjestämisessä 
– asukkaat ovat tässä laajassa osallistamisprosessissa aktivoituneet konkreettiseen tekemi-
seen säilyttääkseen asuinympäristönsä elinvoimaisena. Birminghamin metropolialueen 
säästötarpeet jatkuvat ja tätä kirjoittaessa yhtään palvelukokonaisuutta ei ole jouduttu ko-
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konaan lopettamaan – asukkaiden mielipiteitä on kuitenkin kuultu myös näiden tulevien 
arvovalintojen suhteen ja osallistamista on tarkoitus jatkaa kun tietoa saadaan aikaisempi-
en ratkaisuiden vaikutuksista.

Kuva 4. Vasemmalla Turun osahankkeessa keskustelun pohjana käytetty käsitteistö, oi-
kealla Birminghamin kaupungin vastaava käsitteistö (Birmingham City Council, 2013a)

Kunnassa ei kuitenkaan tarvitse olla rahoituskriisi, että palveluiden tuotteistamisesta 
saadaan hyviä vaikutuksia. Toisin kuin tontin muodostuksen palveluprosessissa, kaupunki-
infran hallinnan palveluissa eri näkökulmat optimaaliseen rakenteeseen tuntuvat olevan 
mahdollista sovittaa yhteen ja ne jopa vahvistavat toisiaan. Aikaisempi tutkimus (esimer-
kiksi Leponiemi et al., 2010) on osoittanut kuinka hankintaprosessin helpottuessa erilais-
ten toimijoiden osallistuminen urakkakilpailuihin mahdollistuu, mikä vahvistaa pitkässä 
juoksussa paikallisia markkinoita palveluiden tuottamisessa. Edellisen lisäksi yhteisym-
märrys palvelukokonaisuuksien sisällöstä ja palvelun tavoitelluista tuloksista mahdollistaa 
parhaimmassa tapauksessa innovatiivisia toteutustapoja, kun huomio on loppuasiakkaassa 
sekä hänen kokemassaan palvelussa. Birminghamin metropolialueen esimerkkitapaus 
osoittaa toisaalta kuinka myös loppuasiakas, kaupungin asukas, on mahdollista ottaa mu-
kaan palveluiden kehittämiseen kun ne on tuotteistettu.

Tässä kehitystyössä ei ole tarvinnut lähteä puhtaalta pöydältä liikenteeseen. Infra-alan 
yhdessä kehittämä kustannushallintajärjestelmä ja esimerkiksi alan nimikkeistö infra-
rakenteiden investoinneille toimivat hyvänä lähtökohtana myös hallinnan (ent. ylläpito) 
nimikkeistön yhtenäistämiselle. OPUS-hankekokonaisuudessa tätä yhtenäistämistä tehtiin 
Turun kiinteistöliikelaitoksen johdolla. Tavoitteena oli kehittää palvelukokonaisuuksien 
rakenne, joka olisi toteuttavasta organisaatiosta sekä tilaavan organisaation koosta riip-
pumaton. Tästä syystä jo aikaisessa vaiheessa prosessia erityyppisiä toteuttavia organisaa-
tioita osallistettiin työpajoihin ja mukana olivat myös Turun ympäryskuntien edustajat 
antamassa arvokasta näkemystä pienempien kuntien tarpeista ja mahdollisuuksista. Turun 
osahankkeesta on oma loppuraporttinsa tässä samassa julkaisusarjassa (Turun kaupunki, 

PERUSOMAISUUS  (Lakisääteiset + kaikista 
kaupungeista löytyvät tehtävät)

Erillistuotteet, modulit. 
Tehtäväkokonaisuudet, joilla hintalappu

Erityistuotteet, määrittelemättömät
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2015). Turun osahankkeen loppuraportissa tuoterakenne läpikäydään tarkemmin ja tässä 
raportissa tuoterakennetta vain suhteutetaan muualla tehtyyn työhön.

2.3 Kustannusten läpinäkyvyys on osa johtamista

Kuten edellä on mainittu, palveluiden tuotteistamisessa muodostetaan järkeviä palveluko-
konaisuuksia myös kustannusten seuraamisen näkökulmasta. OPUS-hankekokonaisuu-
dessa yhdistyvät käytännön hankintaprossien tarpeet kustannusten vertailussa aina kunta-
tason päätöksenteon tarpeisiin budjetoinnissa sekä saavutettujen tuloksien seuraamisessa.

Kuva 5. Kuntamaisema Oy:n Maisema-järjestelmän tämänhetkiset tuoteryhmät tekni-
sissä palveluissa.

Kuntamaisema Oy oli OPUS-hankkeessa mukana varmistaakseen asiakkaidensa käytössä 
olevan Maisema-mallin toimivuuden erilaisissa tuotanto-organisaatioissa. Kuntamai-
sema Oy:n palvelukehitysprojektin tavoitteena oli parantaa kustannusten reaaliaikaista 
seuraamista sekä läpinäkyvyyttä, mikä edesauttaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden 
tuloksekasta teknisen toimen kokonaisuuden johtamista. Kuntakohtaisten yksikkökus-
tannusten seurannan lisäksi kuntien välille luotava yhtenevä tuoterakenne mahdollistaa 
myös kuntien välisen kustannusvertailun ja sitä kautta hyvien käytänteiden tunnistamisen 
palveluiden järjestämisessä. Laajemmin ymmärrettynä kysymys on siis tiedolla johtamisen 
kehittämisestä teknisessä toimessa.

Tavoitteiden mittaamisen, kustannusten seuraamisen ja hyvien käytänteiden jakamisen 
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osalta OPUS-hankekokonaisuudessa on käytetty Ontarion provinssin laajaa ja pitkäai-
kaista benchmark toimintaa (OMBI) esimerkkinä toiminnasta saavutettavista hyödyistä. 
Kyseinen toiminta on alkanut jo 90-luvun loppupuolella ja on laajentunut käsittämään 
35 palvelukokonaisuutta kuntien kaikista palvelusektoreista – myös teknisistä palveluista. 
Ontariossa toiminnan on huomattu terävöittävän palvelu- ja asiakaskeskeistä ajattelua 
sekä auttavan valtuustoa, virkamiehiä ja kuntalaisia ymmärtämään missä heidän kuntansa 
toimii hyvin ja kuinka toiminta vertautuu toisiin kuntiin. Tämä toisaalta on mahdollista-
nut hyvien käytänteiden tunnistamisen ja jakamisen sekä toiminnan jatkuvan kehittämi-
sen kestävällä pohjalla (OMBI, 2006).

Ontarion toiminnan lisäksi OPUS-hankekokonaisuudessa on tunnistettu Floridan 
mittava benchmark toiminta (http://www.flbenchmark.org/), jossa painotus on etenkin 
reaaliaikaisessa seuraamisessa sekä esimerkiksi Bostonin kaupungin panostus läpinäkyvyy-
teen – esimerkiksi palveluindikaattoreiden (http://www.cityofboston.gov/bar/scorecard/
reader.html) ja kustannusten osalta (https://data.cityofboston.gov/checkbook/2013). 

2.4 Tuotteistamistyötä ei tehdä pelkästään kaupunki- 
 pilottien omaa käyttöä varten

Eräs OPUS-hankekokonaisuuden tärkeä tehtävä oli myös saavutettujen tuloksien suhteut-
taminen muualla Suomessa tapahtuvaan kehitystyöhön sekä saada kuntasektoria laajem-
min mukaan tuloksien arvioimiseen. Teimme tiivistä yhteistyötä KEHTO-foorumin ja 
Kuntaliiton kanssa, jotta hankkeessa ei päädytty tekemään päällekkäistä työtä muiden 
kehittämistoimien kanssa. Samalla pystyimme suhteuttamaan nyt tuotteistettavaa palvelu-
rakennetta tuleviin lakimuutoksiin sekä valtion virastoissa tehtävään kehitystyöhön.

Erilaiset fyysisten perusrakenteiden ja palveluiden muodostamat palvelukokonaisuu-
det, hankintamuodot, urakkakilpailut ja toimijakentän laajentuminen tekevät kuntien 
palvelujen järjestämisestä varsin heterogeenista ympäri Suomea. Tämä tulee tekemään 
OPUS-hankekokonaisuuden tuloksien jalkauttamisesta haasteellista, mutta toivomme, 
että nyt aikaan saatu rakenne mahdollistaa teknisen toimen palveluiden optimoinnin 
mahdollisimman monessa kunnassa Suomessa.
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3 Tutkimuskysymykset

Tutkimushankkeen tieteelliset tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraaviin kolmeen 
kysymykseen.

1. Minkälainen on kuntien teknisen toimen palveluiden tuoterakenne niin, että 
se palvelee kuntien ja kaupunkien modernia infrastruktuurikehittämistä?

Kaupunkien infrastruktuurin ja siihen liittyvien palvelujen kehittämisessä tulisi tänä 
päivänä huomioida entistä laajemmin sellaiset tekijät kuten kaupungin identiteetti, liik-
kumismahdollisuudet, viestinnälliset yhteydet, energian tuotanto ja käyttö, asuminen ja 
työpaikat sekä viher- ja vesiympäristöt. Nämä tekijät on edelleen vastaavasti huomioitava 
kaupungin palvelustrategioissa, jotka ohjaavat palveluiden tuottamista yrityksille ja asuk-
kaille. Tuote- ja palvelurakenteen (tarjooma) ytimenä on tehokas palveluprosessi, johon 
palvelun kustannukset kohdistetaan oikealla ja strukturoidulla tavalla ja kustannusten 
seuranta on ajantasaista. Ytimen lisäksi palvelu- ja tuoterakenteessa on lisäkerroksia, jotka 
kytkevät sen laajemmin palvelustrategioihin ja kaupunkisuunnitteluun tulevaisuuden 
tarpeet (energiahuolto, älykäs kaupunki, kestävän kehityksen ratkaisut etc.) huomioiden. 
Myös elinkaarikustannukset tulee huomioida palvelukustannuksissa ja päätösprosesseissa 
(huom. esim. korjausvelka ja sen hallinta).

Hankkeessa teknisten palvelujen tuotekäsite asetettiin laajempaan viitekehykseen niin, 
että se vastaisi kunnan/kaupungin kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteita yllä maini-
tulla tavalla ja että palveluiden taso vastaisi kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia. Tavoit-
teena tuote- ja palvelurakenteella sekä laajennetulla viitekehyksellä oli yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus kuntasektoriin, etenkin kun se otetaan laajasti käyttöön aluksi KEHTO-
kaupungeissa ja tämän jälkeen muissa kaupungeissa ja kunnissa.

Tähän tutkimuskysymykseen liittyvää tuoterakenteen sisältöä ja siihen liittyvää koko-
naisuutta ja sen hallintaa on käsitelty raportin luvuissa 4–7 (kuva 6).
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Kuva 6. Teknisen toimen palveluiden viitekehys ja tutkimuskysymys 1:een liittyvät 
luvut raportissa

2. Miten palvelumuotoilu ja osallisuus huomioidaan teknisen toimen hallinnas-
sa ja palveluiden suunnittelussa?

Keskeistä palvelumuotoilussa on, että huomioidaan samalla sekä käyttäjän tarpeet (efektii-
visyys) että palvelun liiketaloudelliset perusteet (skaala- ja kustannustehokkuus). Asiak-
kaiden tarpeisiin vastaava käyttäjäkokemus muodostuu palveluketjun eri palasten muo-
dostamasta kokonaisuudesta. Kuntalaisten integrointi mukaan palvelujen suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan tulee olemaan entistä tärkeämpi kuntarakenteiden uudistu-
essa ja kuntakokojen kasvaessa. Fiksuja kaupunkeja kehitettäessä alueellisten tekijöiden 
huomiointi ja uusien palvelujen alueellinen pilotointi tulee saamaan entistä enemmän 
huomiota. Tämä on Suomen olosuhteissa ainoa tapa toteuttaa kehitystä. Esim. Koreassa 
ja Kiinassa älykäs kaupunki palveluineen suunnitellaan ja rakennetaan puhtaalta pöydältä, 
mutta Suomen tapauksessa tämä on mahdotonta. Palveluja suunniteltaessa ja ylläpidettä-
essä palvelumuotoilulla on siten vankka perusta.

Tämän tutkimuskysymyksen sisältöä käsitellään tarkemmin raportin luvussa 8.

3. Miten teknisten palvelujen ekosysteemi rakentuu ja miten sen kehitystä 
ohjataan?

Kuntasektorin palvelumarkkinat ovat vasta muotoutumassa ja siihen liittyvä ekosysteemi 
kehittymässä. Tällä hetkellä suuret kaupungit toimivat yhteistyössä suurten konsulttien ja 
palvelutarjoajien kanssa, kuten esim. Rambol ja YIT. Pienillä kaupungeilla ja kunnilla ei 
ole tähän varaa ja niiden asema on tässä suhteessa heikompi. Ekosysteemin osana on olta-
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va myös pieniä ja paikallisia toimijoita, mikä on huomioitava arvoverkkoja rakennettaessa. 
Tämä voi edellyttää jopa uudentyyppisten toimintamallien ja verkostointegraattoreiden 
syntymistä. Lopullisessa muodossaan ekosysteemi rakentuu paikallisista, alueellisista ja val-
takunnallisista toimijoista. Kunnilla ja kaupungeilla on tärkeä rooli verkostojen ja ekosys-
teemin kehittymisen ohjauksessa. Tutkimuskysymys 3:n viitekehyksenä oli toimialarajojen 
ylimenevä arvo- ja innovaatioverkostojen tutkimus (Malinen et Haahtela., 2007; 2010; 
2012). Tässä hyödynnettiin erityisesti Aalto-yliopiston Value Networks tutkimusryhmän 
poikkitieteellistä tarkastelutapaa sekä osaamista julkisilta palveluilta ja muilta toimialoilta.

Tämän tutkimuskysymyksen sisältöä käsitellään tarkemmin raportin luvussa 9.
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4 Tuotteistaminen ja palvelu- 
 muotoilu – OPUS-työpajat

Oppiva kaupunkisuunnittelu hankkeessa (Staffans & Väyrynen, 2009) Aalto-yliopiston 
tutkijat tunnistivat kaupunkisuunnittelun teoreettisia näkökulmia aikaisemmasta tutki-
muksesta ja liittivät ne näihin eri näkökulmiin.

Kaupunkinäkökulma   Kaupunkisuunnittelunäkökulma 
     Teoreettinen käsite
Demokraattinen itsehallintokaupunki Julkisen hallinnon prosessi
     Osallistuva suunnittelu 
     (Communicative urban planning)

Kilpailukykyinen metropoli  Innovatiivinen ja luova prosessi 
     Verkostot ja kumppanuussuunnittelu 
     (Networked urban planning)

Paikallinen (kylä)kaupunki  Elinympäristön laatua ja paikallisuutta korostava 
     prosessi 
     Paikka- ja kokemuslähtöinen suunnittelu 
     (Place-based urban planning)

Taulukko 1. Teoreettiset näkökulmat, jotka liittyvät kaupunkisuunnittelun eri tasoihin 
(Staffans & Väyrynen, 2009).

Nämä teoreettiset näkökulmat nivoutuivat vuorostaan konkreettiseen kehitystyöhön 
OPUS-hankekokonaisuuden työpajoissa eri työkaluin ja eri teemojen läpikäymisellä. 
Paikka- ja kokemuslähtöistä suunnittelua lähestyttiin palvelumuotoilun keinoin, verkos-
toja käsiteltiin ekosysteemi teeman alla (tarkemmin käsitelty kappaleessa 9) ja osallistuvaa 
suunnittelua omana teemanaan (tarkemmin käsitelty kappaleessa 8). Tässä vaiheessa on 
kuitenkin hyvä mainita, että molempien kaupunkipilottien osalta työpajoissa pyrittiin 
tuomaan mukaan kehitystyöhön sekä tuottajien että loppuasiakkaiden näkökulmia joko 
kutsumalla työpajoihin yksittäisiä toimijoita tai edunvalvontaorganisaatioiden edustajia. 

4.1 Palvelumuotoilu

Palvelujen muotoilulla (service design) tarkoitetaan palvelujen kehittämistä muotoilun 
menetelmiä hyväksikäyttäen (Miettinen, 2009). Muotoilu itsessään on toimintaa, jossa 
tuotteita tai palveluita suunnitellaan käytettäviksi, miellyttäviksi ja haluttaviksi (Kron-
qvist, 2012). Keskeistä muotoilussa on se, että huomioidaan samalla sekä käyttäjän tarpeet 
että palvelun liiketaloudelliset perusteet. Tarpeisiin vastaava käyttäjäkokemus muodostuu 
palveluketjun eri palasten muodostamasta kokonaisuudesta. Käyttäjäkokemusta voidaan 
ohjata oikeaan suuntaan luomalla oikeanlainen ympäristö tapahtumille ja toiminnoille. 
Palveluja tuotteistettaessa palvelumuotoilulla on siten vankka perusta.

Julkisella sektorilla on suuret haasteet kehittää uusia palveluratkaisuja pienentyvillä 
resursseilla. Palvelumuotoilussa kehitystyöhön otetaan mukaan itse käyttäjät. Britannias-
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sa tästä on kerätty kokemuksia jo parin vuosikymmenen ajalta (Miettinen & al., 2010). 
Hyvät kokemukset ovat johtaneet siihen, että hallituksen toimisto on koonnut julkisen 
hallinnon työntekijöille palvelumuotoilun oppaan Successful Service Design. Brittiläinen 
julkista hallintoa konsultoiva The Governance International -yritys on kehittänyt nelivai-
heisen mallin julkisten palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Mallin vaiheet ovat:

1. Yhdessä suunnittelu (Co-design)
2. Yhteisöllinen budjetointi (Co-commission)
3. Yhdessä tuottaminen (Co-delivery)
4. Käyttäjäarviointi (Co-assess)

Britannian Kentissä on edelleen luotu kolme eri muotoiluprojektityyppiä, jotka ovat tule-
vaisuuden palvelut (future services), palvelumuotoilu (service design) ja kestävät palvelu-
mallit (sustainable services). Kaikissa projektityypeissä sovelletaan samanlaista nelivaiheista 
prosessia: määrittelyvaihe, luomisvaihe, testausvaihe ja lanseerausvaihe. Toimintamallin 
kehittänyt Social Innovation Lab SILK on soveltanut sitä kehittäessään palveluratkaisuja 
vaikeissa tilanteissa oleville henkilöille, kuten toimeentulotuenvarassa eläville ja vankilasta 
päässeille ihmisille (Miettinen et al., 2010).

Suomessa asiakaslähtöistä kuntapalvelujen kehittämistä on sovellettu esim. Pirkkalassa 
Tekesin rahoittamassa hankkeessa. Näistä kokemuksista on kirjoitettu myös opas muitten-
kin hyödynnettäväksi (Larjovuori et al., 2012).

Vertailua voidaan hakea myös yksityiseltä sektorilta, jossa uusia ja innovatiivisia ratkai-
suja löytyy lisää. Stora Enson Design Studio konsepti on hyvä esimerkki uudesta ja asia-
kasta aktivoivasta toimintamallista. Toimintamallissa asiakas otetaan mukaan pakkausten 
suunnitteluun monivaiheisessa prosessissa. Prosessin aikana asiakas saa kokonaisvaltaisen 
käsityksen onnistuneen pakkauksen edellytyksistä (Stora Enso, Design Studio esite). 

Prosessin ytimenä on Show Room, jossa esitellään pakkausten parhaimmistoa, paina-
tusmahdollisuuksia ja rakennemalleja eri aloilta ja eri maista. Esillä olevista ratkaisuesi-
merkeistä asiakas voi saada kipinän oman tuotteensa pakkausuudistukseen. Suunnittelun 
alkuvaiheessa tehtäville materiaalivalinnoille avautuvat ratkaisut helpommin, kun erilaiset 
vaihtoehdot ovat käsin kosketeltavissa ja vertailtavissa. Samoin eri ratkaisut vaikuttavat 
pakkauksen tuotantoprosessiin ja automaatioon. Design tarkoittaa myös sitä, että pak-
kaus ja tekniikka toimivat saumattomasti yhdessä. Pakkaukseen voidaan lisätä älykkyyttä 
uusimmalla tekniikalla kuten RFID ja jokin muu vastaava tekniikka.

Kuva 7. Design Studion DesignFlow on uusi ja asiakasta aktivoiva toimintamalli (lähde: 
Stora Enso)
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Suunnittelussa käytetään uusinta tekniikkaa 3D-mallintamisen ja visualisoinnin avulla. 
Kokonaisuuteen kehitetty DesignFlow-prosessi kulminoituu päätöspisteeseen, jossa työ-
ryhmällä on kaikki tarvittava tieto päätöksen ja parhaan pakkauksen tekemiseksi. Proses-
sin aikana asiakas on päässyt osaksi maailmanluokan pakkaussuunnittelutiimiä.

Edellisen esimerkin innoittamana voidaankin pohtia, mitä Design Studio tyyppinen 
toimintamalli tarkoittaisi kuntasektorilla? Mieleen tulee ensimmäisenä Living Lab -toi-
mintamalli. Living Lab on tuote- ja palvelukehitysmalli, joka mahdollistaa yhteistyö-
verkostojen osallistumisen kehitystyöhön (Merenvainio, 2009). Yhteistyöverkostoihin 
liittyvänä käsitteenä puhutaan usein neloskierteestä, jolla tarkoitetaan neljän sidosryhmän 
kokonaisuutta: yritykset, julkinen sektori, tutkimus ja opetus sekä kuntalaiset. Living Lab 
ajatus perustuu avoimen innovaation periaatteeseen ja toimintamallissa käyttäjälähtöisyys 
viedään pidemmälle kuin perinteisissä ja suljetuissa kehitysmalleissa. Living Lab -toimin-
tamallin voidaankin katsoa sopivan hyvin julkisten palveluiden käyttäjälähtöiseksi kehitys-
alustaksi.

Käytännön esimerkkeinä toimivista Living Lab’eistä voidaan mainita Arabianranta 
Helsingissä (http://www.arabianranta.fi/). Arabianranta on 10.000 asukkaan alue, jossa on 
n. 5.000 työpaikkaa ja yhteisössä vaikuttaa n. 6.000 opiskelijaa ja ammattilaista. Living 
Lab toimintaa ja kehitystä koordinoi v. 1997 perustettu Art and Design City Helsinki Oy. 
Uudempana esimerkkinä voidaan mainita rakenteilla oleva Kalasataman alue Helsingissä. 
Kalasatamasta on tarkoitus tehdä älykkään kaupunkirakentamisen mallialue. Aluetta kehi-
tetään joustavasti ja kokeilujen kautta. Sen ytimessä on kaupungin, yritysten ja asukkaiden 
tekemä yhteistyö (Tekes Tori; http://tori.tekes.fi/2015/06/01/kalasatama-avautunut-ko-
keilijoille-ja-kokeiluille/).

Show Room tyyppisenä julkisena esittelytilana kuntalaisille voidaan pitää myös Laitu-
ria Helsingin Kampissa (http://laituri.hel.fi/). Tilassa on esillä mm. katsauksia nykyisiin 
kaupunkialueisiin, rakennuksiin, historiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

4.2 OPUS-työpajat – Turku 

Kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus -pilotti toteutettiin Turun kaupungin 
johdolla osana OPUS-hankekokonaisuutta. Pilotin tavoitteena oli luoda valtakunnalliseen 
käyttöön soveltuva innovatiivinen yleisten alueiden hallinnan tuotteistusmalli ja kustan-
nusten vertailun rakennemalli. Pilotissa oli tavoitteena myös luoda kuntien infraomai-
suuden hallintaan (ent. ylläpito) yhtenäinen tuoterakenne, yhtenäinen käsitteistö, sekä 
oleellisilta osin yhtenäinen kustannusseuranta, joka parantaisi hallintatehtävien ja kustan-
nusten vertailtavuutta.

Työssä laadittiin kaupunki-infran hallinnan palveluille modulaarinen tuoterakenne, 
joka vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Tuoterakenteen lähtökohtana oli muodostaa 
tilaajan tarpeisiin yksinkertainen ja selkeä rakenne, joka mahdollistaa kustannusvertailun 
ja -seurannan. Rakenne ei kuitenkaan rajaa hankintatapoja, ja se on joustava ja organisaa-
tiorakenteista riippumaton.

Laadittu tuoterakenne on hierarkkinen: yksittäiset hallinnan tehtävät muodostavat 
tuotteita, jotka muodostavat edelleen päätuotteita ja tuoteryhmiä. Tuoteryhmiä määri-
tettiin kolme: perustuotteet, erillistuotteet ja erityistuotteet. Perustuotteet sisältävät ne 
hallinnan tehtävät, joita tehdään kaikkialla. Perustuotteet myös sisältävät kaupungin 
lakisääteiset hallinnan tehtävät. Perustuote on samalla se osa hallintaa, jonka rahoituksen 
pitäisi aina olla varmistettu. Tehtävien laatutaso on kuitenkin edelleen kaupunkien omassa 
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harkinnassa. Perustuotteet sisältävät ne tuotteet, jotka ovat kuntien välisen vertailun kan-
nalta oleellisimpia. 

Jokaiselle hallinnan perustehtävälle on osoitettu paikka tuoterakenteessa. Erillistuotteet 
ovat osin kaupunkikohtaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita on mahdollista tilata ja seurata 
kustannuksia organisaatiosta huolimatta. Erityistuotteet taas ovat kaupunki-kohtaisia 
erikoistehtäviä, joita ei ole tarpeen tuotteistaa; esimerkkinä erityistuotteesta on kaupungin 
torille aseteltava joulukuusi.

Tuoterakenteen tavoitteena on mahdollistaa tilaajan kustannusvertailu- ja seuranta. 
Pääasia kustannusseurannassa on, että ylätason kokonaisuuksia pystytään seuraamaan ja 
vertailemaan. Se, mitä kokonaisuuksia seurataan ja vertaillaan, on yhteisestä päätöksestä 
kiinni. Tarkemmallekin seurantatiedolle on kuitenkin tarvetta. Tilaajakustannuksia on 
pystyttävä jyvittämään kustannuspaikoille, jotta tilaajan tehokkuutta voidaan aidosti seu-
rata. Kustannustietoa tarvitaan siis myös johtamisen avuksi. Tavoitteena on tilanne, jossa 
kustannusseuranta ei vaadi erillistä laskentaa ja jossa seurantaa voidaan tehdä organisaatio-
rakenteista huolimatta.

Turussa infran hallinnan palveluiden talousarvio vuodelle 2015 laadittiin OPUS-
hankkeessa määritetyllä tuoterakenteella. Myös Turun kaupunginhallituksen ja kiinteis-
töliikelaitoksen välinen sisäinen palvelumaksusopimus vuodelle 2015 noudattaa samaa 
tuoterakennetta. Talousarvion laadinnan yhteydessä huomattiin, että tuotteiden sisältö 
on vielä tarkistettava yksityiskohtaisesti. Tuotesisällön pitää olla mahdollisimman helposti 
ymmärrettävä ja päällekkäisyyksiä ei saisi olla. Infran hallinnan (ent. ylläpito) tilaajien roo-
li laskujen asiantarkastuksessa ja tiliöinnissä kasvaa, mutta kustannusseurannan helppous 
sekä tarkentuminen kuitenkin arvioitiin tilaajaa motivoivana tekijänä. Lopputuloksena oli 
helposti luettava ja ymmärrettävä talousarvio, jonka kustannusseuranta on yksinkertaista.

Turun pilotissa palvelumuotoilua sovellettiin kutsumalla urakoitsijoita mukaan 
kehitystyöhön järjestämällä heille suunnattu työpaja. Pilotissa pohdittiin myös osallisuu-
den integrointia tuoterakenteeseen ja kaupunki-infran hallintaan yleisesti. Turku lähtee 
testaamaan keväällä 2015 kaupunkilaisten osallistamista ympäristöön liittyvissä asioissa ja 
Turussa käynnistetään myös osallistavan suunnittelun pilotti. Tavoitteena on myös testata 
osallistavaa budjetointia 2016. Aidon monipuolisen ekosysteemin rakentuminen tarvit-
see aikaa. Rakentumisen mahdollistamiseksi on huolehdittava otollisesta ympäristöstä: 
osaava tilaaja, toimivat markkinat erikokoisine ja -laatuisine toimijoineen sekä tiedostavat 
loppukäyttäjät. Tulevaisuudessa aina tärkeämpään rooliin tulee nousemaan aito yhteistyö 
kolmansien osapuolien kesken niin Turussa kuin muuallakin Suomessa. 

4.3 OPUS-työpajat – Pori

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus osahanke toteutettiin Porin kaupungin joh-
dolla osana OPUS-hankekokonaisuutta. Pilotin tavoitteena oli kehittää maankäyttöön ja 
tontinluovutukseen liittyviä palveluja ja vastaavia tuoterakenteita. Osahankkeessa käytiin 
läpi palveluprosessit asemakaavoituksesta tontin luovutukseen ja sitä kautta määriteltiin 
sekä tontin tuotantokustannukset että valmistuskustannukset.

Tuoterakenteen lähtökohtana oli muodostaa tilaajan tarpeisiin yksinkertainen ja selkeä 
rakenne, joka mahdollistaa myös kustannusvertailun ja -seurannan. Muodostettu rakenne 
ei rajaa palvelun toteuttamistapaa. Se on joustava ja organisaatiorakenteista riippumaton. 
Projektin aikana toteutettiin yhdestä asemakaavasta tontin valmistuskustannukseen perus-
tuva kaava-alueen koelaskenta. Tämän koelaskennan tulokset parantavat tontin muodos-
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tuksen palveluprosessin kustannustietoisuutta, mitä on mahdollista hyödyntää tulevien 
asemakaava-alueiden tonttien hinnoittelussa.

Tontin muodostuksen palvelujen tuotekokonaisuus on pitkälti lakiin perustuva ja vah-
vasti normiohjattu prosessi, missä uudet innovaatiot syntyvät suurella todennäköisyydellä 
määriteltyjen pääprosessien tehostamisen sivutuotteena. Myös osallisuus käsitetään hel-
posti vain virallisena kaavoituksen osallisuusprosessina. Nyt tehty tuotteistus mahdollistaa 
kuitenkin aikanaan uusien innovatiivisten toimintamallien käyttöönoton. Palvelumuotoi-
lun näkökulmasta Porin asuntomessut 2018 antoi OPUS-hankekokonaisuudelle varsin 
mielenkiintoisen mahdollisuuden ottaa kyseisen alueen rakentajia mukaan maankäyttöön 
ja kaavoitukseen liittyvien palvelukokonaisuuksien suunnitteluun. Pientaloasukkaiden ja 
rakentajien edustajia osallistuikin hankkeen työpajoihin.
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5 Kustannusrakenteet ja tiedon  
 läpinäkyvyys

Palvelukokonaisuuksia tuotteistamalla mahdollistetaan myös kustannus-tietoisuuden 
kehittäminen toiminnan eri tasoilla. OPUS-hankekokonaisuudessa yhdistyivät käytän-
nön hankintaprossien tarpeet kustannusten vertailussa aina kuntatason päätöksenteon 
tarpeisiin budjetoinnissa sekä saavutettujen tuloksien seuraamisessa. Luonnollisesti tiedon 
tarpeet ovat erilaisia näillä eri tasoilla, mutta kaiken lähtökohtana on tuotteistuksen osana 
toteutettu selkeä kustannusseuranta. 

5.1 Yhteinen kieli eri osapuolien välille

Panoksien eli kunnan kustannuksien selkeä viestiminen on tärkeä osa toiminnan läpi-
näkyvyyttä ja voi parhaimmillaan muodostua yhteiseksi kieleksi eri toimijoiden välillä 
(esimerkiksi virkamiehet ja poliitikot) sekä suhteessa kuntalaisiin. Tämä tulee selkeästi 
esille esimerkiksi Birminghamissa tehdyssä palveluiden tuotteistuksessa. Birminghamissa 
tuotteistus tehtiin kustannuksien säästöpaineissa nykyisten kustannuksien selvittämiseksi 
ja kuntalaisten mukaan ottamiseksi säästökohteiden valitsemiseen. Kaupungin liikkuma-
varan esittämiseksi kuntalaisille (kuva alla) virkamiehet käyttivät termiä ”kontrolloitava 
budjetti”, josta on poistettu lakisääteiset velvoitteet, korvamerkityt avustukset ja muut 
kulut, joihin kaupunki ei voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi rahoituskulut. Birminghamin 
esimerkkitapaus on kuvattu tarkemmin luvuissa 7 ja 8.

Kuva 8. Birminghamin liike-elämää palvelevien palvelukokonaisuuksien tuotteistuksen 
ja arvioinnin lopputuloksena syntynyt kokonaiskuva kaupungin panoksista. (Birming-
ham City Council, 2013a)

Panoksien lisäksi saavutettujen tuotoksien viestiminen on tärkeä osa läpinäkyvyyttä. 
Yhden kaupungin osalta kustannuskehityksen yhdistäminen tuloksiin on vielä varsin 
suoraviivaista. Esimerkiksi Turussa infran hallinnan (ent. ylläpito) resurssien muutoksia on 
peilattu asukkaiden tyytyväisyyskyselyihin palveluista.

Headline Service Areas £‘million
 Gross Gross Controllable Controllable 
 Expenditure Income Adjustment  Budget
Challenge Unit 0.300 0.000 0.000 0.300
Culture & Tourism 14.350 -0.100 -0.386 13.864
Employment Team 5.500 -1.700 -2.368 1.432
Highways Maintenance and Management 146.860 -100.510 -16.860 29.490
Marketing Birmingham 4.400 N/A 0.000 4.400
Off-Street Parking 5.690 -6.800 5.020 3.910
Planning and Regeneration 11.100 -5.200 -0.808 5.092
Sustainability, Transport and Partnerships 8.800 -6.100 -1.641 1.059
TOTAL 197.000 -124.410 -17.043 59.547
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Kuitenkin kuntien välinen vertailu on jo astetta haastavampaa sillä kustannusseuran-
nan perustana olevat kustannuspaikkarakenteet vaihtelevat paljon kunnasta toiseen. Lisää 
haastetta aiheuttaa se, että kirjanpidon perusteena oleva kustannuspaikkarakenne ei vastaa 
välttämättä kunnan organisaatiorakennetta. Nämä eroavaisuudet aiheuttavat sen, että 
kuntien tilinpäätöksissä esiintyvät kustannukset eivät ole tällä hetkellä suoraan verrat-
tavissa toisiinsa. Suomi on myös pitkä maa, jossa sääolosuhteissa sekä hallittavan infran 
määrässä on huomattavia eroja.

5.2 Case OMBI

Kuntien välinen vertailu (benchmarking) ei kuitenkaan ole uusi asia kuntasektorilla. 
Tavoitteiden mittaamisen, kustannusten seuraamisen ja hyvien käytänteiden jakamisen 
osalta OPUS-hankekokonaisuudessa on käytetty Ontarion provinssin laajaa ja pitkäaikais-
ta benchmark toimintaa (OMBI) esimerkkinä toiminnasta saavutettavista hyödyistä. 

OMBI-toimintaan on lähtenyt mukaan 15 kaupunkia ja kuntaa Ontarion provinssis-
ta ja näissä alueissa asuu 9.1 miljoonaa kuntalaista eli 75 % provinssin asukkaista (2006 
tilanne). Toimintaa johtavat osallistuvien kuntien ylimmät virkamiehet (Chief Admi-
nistrative Officers) ja toiminta nykyään tavoittelee palvelulaadun kehittämistä kuntien 
hallinnossa.

Toiminnasta saavutettuja hyötyjä on Ontariossa vuosien aikana huomattu useita. 
Toiminta on terävöittänyt palvelu- ja asiakaskeskeistä ajattelua sekä auttanut valtuustoa, 
virkamiehiä ja kuntalaisia ymmärtämään missä heidän kuntansa toimii hyvin ja kuinka 
toiminta vertautuu toisiin kuntiin. Tämä toisaalta on mahdollistanut hyvien käytäntei-
den tunnistamisen ja jakamisen sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen kestävällä pohjalla 
(OMBI, 2006).

OMBI-toiminta systematisoitiin jo 90-luvun loppupuolella määrittelemällä keskei-
set käsitteet, mittarit ja tiedon keräämisen tavat. Tuota määrittelyä varten toiminnan 
aloittanut työryhmä kävi lävitse 55 tuolloin meneillään olevaa benchmark-hanketta 
Pohjois-Amerikan mantereelta. Luotuaan viitekehyksen ensin viiden kunnallisen palvelun 
suorituksien mittaamiselle, OMBI laajentui käsittämään jo yli 30 kunnallista palveluko-
konaisuutta vuoteen 2004 mennessä. Mukana on myös monia teknisen toimen palveluko-
konaisuuksia.

Seuraava tärkeä askel Ontariossa oli läpinäkyvyyden lisääminen. Vuoden 2005 tietoi-
hin perustuen julkaistiin ensimmäinen julkinen raportti, johon oli valittu 12 palveluko-
konaisuutta. Tavoitteena tällä raportilla oli lisätä etenkin demokraattisessa päätöksenteossa 
ymmärrystä oman kuntansa palveluiden järjestämisestä. Toimintaa järjestävät virkamiehet 
saivat edelleen tarkempia tietoja eri kuntien kustannuksista. Sittemmin myös julkisissa ra-
porteissa on näkökulmaa laajennettu 35 palvelukokonaisuuteen. Näitä julkisia raportteja 
käytettiin OPUS-hankkeessa OMBI-toiminnan esittelyyn. Toiminnalla on myös kotisivut 
osoitteessa http://www.ombi.ca/, josta löytyy toimintaa esittelevää materiaalia.

Aluksi OMBI-mittarit suunniteltiin virkamiesten päätöksenteon tueksi. Toiminnan 
laajentuessa mittareita on lisätty tukemaan myös palvelualueiden asiantuntijoiden toimin-
taa sekä sidosryhmien tiedontarpeiden näkökulmasta. Trendi näissä raporteissa on ollut 
kohti palveluiden vaikuttavuuden mittaamista ja siten kohti palvelukeskeistä ajattelua 
näissä kunnissa (kuva 9).
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Vaikuttavuus
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Saavutettu hyöty tai vaikutus
yhteisön tasolla

suhteutettuna tavoitteisiin

Palveluyksiköiden määrä
suhteessa käytettyihin
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Palveluiden laatu 
suhteessa sovittuihin

laatutasoihin 

Tarjottujen tai käytettyjen
palveluyksiköiden määrä

(normalisoitu) 

Kuva 9. Neljä OMBI-toiminnassa käytettyä mittarityyppiä. Melko usein palvelukokonai-
suudesta on olemassa yksi tai useampi seurattava mittari näistä eri tyypeistä, mutta 
selkeä trendi viimeisinä vuosina on kohti vaikuttavuuden ja laadun mittaamista.

Esimerkkeinä näistä mittareista ja niiden avulla kerättyjen tietojen raportoinnista olemme 
valinneet viheralueiden hoidon (kuva 10), joka kuvaa toiminnan tehokkuutta (Efficiency) 
ja tiestön kunnon (kuva 11), joka kuvaa palvelun laatua (Customer Service) suhteessa 
sovittuihin laatutasoihin.

Kuva 10. OMBIn kehittämä mittari hoidettujen sekä luonnonmukaisten puistojen hoi-
dolle hehtaaria kohden (OMBI, 2012). 

Julkisista lähteistä ei käy selväksi kuinka ”OMBI Total Cost per Hectare” mittari on 
rakennettu, mutta kun seuraa raportteja eri vuosilta niin kaksi asiaa on ilmeistä: 1) Mit-
tari on kehittynyt nykyiseen muotoonsa vuosien saatossa eli niitä parannellaan tarpeen 
mukaan palvelun vertailusta vastaavassa työryhmässä ja 2) mittari ei pyrikään ottamaan 
huomioon kaikkia vaihteluita olosuhteissa. Esimerkiksi tämän mittarin osalta lukujen 
tulkitsemisessa pyydetään ottamaan huomioon seuraavat asiat:

•	 Hoidettujen ja luonnonmukaisten puistojen suhde alueella.
•	 Laatustandardien erot kunnissa hoidetuille puistoille.

What is the total cost to operate parks per hectare? 

Fig 21.3 OMBI Total Cost per Hectare - Maintained and Natural Parkland (includes amortization) 

 

2010 $5,673 N/A $9,483 $5,213 $10,918 $2,516 $7,952 $21,212 $17,253 $8,500 $8,500 

2011 $5,881 $19,324 $10,621 $5,323 $13,046 $2,324 $5,213 $19,456 $22,161 $8,355 $9,488 

2012 $6,702 $15,702 $9,973 $5,465 $11,300 $2,617 $5,828 $20,517 $19,339 $9,049 $9,511 

Source: PRKS315T (Efficiency) 

Comment: The cost per hectare is reflective of the proportion of maintained parkland vs. natural parkland, as maintained parkland is more expensive to maintain. In addition, 
differences in service standards established for maintained parks and variations in level of management applied to natural areas affects the results. Windsor's costs increased in 
2011 and 2012 due to organizational changes.    
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Lisäksi yleisellä tasolla puistojen hoitoon vaikuttavat Ontarion provinssissa:

•	 Demografia ja käyttöaste – viime aikoina erilaiset tapahtumat ovat lisänneet puis-
tojen käyttöä osassa Ontarion provinssissa, mikä lisää hoitokustannuksia. Näitä 
kustannuksia ei ole erotettu luvuista.

•	 Maantiede – maaston muodot ja esimerkiksi järvien määrä tai liikenneverkoston 
laajuus eri alueilla vaikuttaa puistojen laajuuteen.

•	 Hoidon laajuus luonnonmukaisilla alueilla – erilaiset luonnonmukaiset kunnostus-
projektit.

•	 Sääolosuhteet – esimerkiksi kasvukauden pituus eri alueilla.

Koska etenkin palvelun tehokkuuden ja käyttöasteen mittarit ovat alttiita näille vaihte-
luille, niin trendinä OMBI-toiminnassa on siirtyminen kohti palvelun vaikuttavuuden 
arvioimiseen sekä koetun laadun yhdistämiseen mittareihin. Puistojen kohdalla tehokkuus 
rinnastetaankin vaikuttavuuteen. Puistojen kohdalla tätä mitataan yksinkertaisesti puisto-
jen suhteellisena osuutena kunnan koko alueesta, sillä palvelukokonaisuuden tavoitteina 
on 1) tarjota puhtaita, turvallisia ja houkuttelevia puistoja kaikille asukkaille ja 2) tarjota 
mahdollisuuksia fyysisiin harrasteisiin puistoissa.

Tieverkoston osalta tehokkuus ja käyttöaste on rinnastettu muun muassa koettuun 
laatuun. Vaikka yleisellä tasolla tieverkoston hoitoon vaikuttaa yhtä moni asia kuin puis-
tojenkin kohdalla, tämän palvelun laatutason mittari on koettu yksiselitteiseksi raportoin-
nissa.

Kuva 11. Palvelun laatutason mittari tieverkoston hallinnassa (OMBI, 2012).

Kuten on jo mainittu, niin jokaiselle OMBI-toiminnan palvelualueelle on perustettu 
asiantuntijaryhmä, joka koostuu toimintaan osallistuvien kuntien asiantuntijoista. Nämä 
asiantuntijat pyrkivät kehittämään toimintaa oman palvelualueensa osalta, mutta myös 
tunnistamaan hyviä käytänteitä vertailemalla eri kuntien raportoimia tunnuslukuja. Tämä 
prosessi tukee palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja palveluiden mittaamisen kulttuuria 
kunnissa. 
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What percent of paved roads are rated good to very good? 

Fig 27.2 Percent of Paved Lane Km where the Condition is Rated as Good to Very Good 

 

2010 64% 78% 45% 76% 53% 53% 45% 58% 82% 51% 46% 92% 51% 49% 43% 82% 53% 

2011 68% 82% 41% 69% 61% 53% 41% 64% 76% 51% 55% 85% 52% 50% 59% 83% 60% 

2012 67% 79% 37% 74% 65% 62% 50% 63% 71% 51% 51% 82% 51% 50% 62% 83% 63% 

Source: ROAD405M (Customer Service) 
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Kuntien keskinäisen toiminnan lisäksi esimerkiksi OMBIn pelastustoiminnan asia-
tuntijaryhmä on toiminut provinssin tasolla yhteistyössä viranomaisten kanssa ja OMBIn 
kehittämiä mittareita harkitaan otettavaksi käyttöön myös valtakunnallisella tasolla. Samaa 
yhteistyötä on tehty myös tiedon keräämisen osalta, mikä tulee parantamaan pelastustoi-
meen liittyvien tilastojen keräämistä koko provinssin osalta.

OMBI toiminnan aikana on kehitetty monia työkaluja, toimintatapoja ja prosesseja, 
jotta palveluiden mittaaminen, tuloksien vertaaminen ja sitä kautta palveluiden jatkuva 
kehittäminen olisi mahdollista. Tärkeimmät näistä ovat:

•	 Välillisten kustannuksien kohdistamisen periaatteet
•	 Tiedon jakamisen prosessit ja teknologiset ratkaisut
•	 Mittareiden määrittelyt ja niihin vaikuttavat tekijät
•	 Vuosittaiset julkiset raportit

5.3 Kehitystyötä tapahtuu niin Suomessa kuin  
 ulkomaillakin 

Ontarion toiminnan lisäksi OPUS-hankekokonaisuudessa on tunnistettu Floridan mitta-
va benchmark toiminta (http://www.flbenchmark.org/), jossa painotus on etenkin reaaliai-
kaisessa seuraamisessa sekä esimerkiksi Bostonin kaupungin panostus läpinäkyvyyteen 
– esimerkiksi palveluindikaattoreiden (http://www.cityofboston.gov/bar/scorecard/reader.
html) ja kustannusten osalta (https://data.cityofboston.gov/checkbook/2013). 

Sekä nämä kansainväliset esimerkkitapaukset että kokemukset OPUS-hankkeen ajalta 
osoittavat, että selkeät palvelu- ja kustannusrakenteet toimivat päätöksenteon tukena ja 
perustelumateriaalina rahoituskeskustelussa. Erilaisia kuntasektorin kustannusvertailuita 
toteuttavat Suomessa tällä hetkellä muun muassa Rapal Oy ja Kuntamaisema Oy. OPUS-
hankekokonaisuudessa tehdyn tuoterakenteen määrittelyn yksi tavoite on ollut, että 
kustannusseuranta ei kunnissa vaatisi jatkossa erillistä laskentaa ja että se olisi organisaatio-
rakenteista riippumaton. Vertailtavuuden kannalta tämä on tarkoittanut perusomaisuuden 
määrittelyä eli sopimusta siitä, mikä on yhteistä kaikille kunnille ja mitä voidaan vertailla. 
Verrattuna OMBI-toimintaan kyseinen tuoterakenne mahdollistaa myös niin halutessaan 
erilaisten puistotapahtumien ylimääräisten kustannuksien erittelyn normaalista hoidosta. 
Loppukädessä kunnat voivat yhdessä päättää mitä vertaillaan ja millä tarkkuudella.

Tätä kirjoittaessa meneillään on vielä tuoterakenteen viilaus Kuntaliiton vetämän yl-
läpitäjät verkoston toimesta ja myös tärkeä nimikkeistön harmonisointi valtion virastojen 
kanssa Rakennustieto Oy:n vetämänä.
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6 Ulkoinen ja sisäinen dynamiikka 
 – OPUS-haastattelut

6.1 Sisäinen versus ulkoinen palvelutuotanto

Kunnat ovat perinteisesti tuottaneet yhdyskuntatekniset palvelunsa itse, mutta viimeisen 
vuosikymmenen aikana palveluiden ulkoistaminen on yleistynyt merkittävästi. Tähän on 
vaikuttanut kuntien taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ja muut toimintaympäris-
tön muutokset kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen jne.

Ulkoistaminen ei aina onnistu ilman huolellista valmistelua. Lähtötilannetta eli omaa 
tuotantoa on pystyttävä vertaamaan ulkoistuksen aiheuttamiin muutostekijöihin ja lop-
putilanteeseen infraomaisuuden hallinnan eri elementtien näkökulmista. KUPERA-hank-
keen aikana tehdyssä diplomityössä (Valtonen, 2011) kehitettiin viitekehys yhdyskunta-
teknisten palvelujen tilan arviointiin (kuva 12). Viitekehyksessä yhdistyvät edellä mainitut 
dimensiot toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi.

Kuva 12. Viitekehys ulkoistuksen arviointiin (Valtonen, 2011)

Diplomityössä yllä olevaa viitekehystä käytettiin kahden esimerkkitapauksen (Varkaus ja 
Mikkeli) ulkoistamisen arviointiin. Tutkimuksen tulosten perusteella uudelleenjärjestelyjä 
seuranneina keskeisinä muutoksina tunnistettiin omaa tuotantoa systemaattisempi ote, 
kattavien seuranta- ja arviointimenetelmien käyttöönotto sekä urakoitsijan suorittamat ke-
hitystoimenpiteet. Systemaattisella infraomaisuuden hallinnalla on suuri merkitys kuntien 
yhdyskuntateknisten palveluiden kehittämisessä. Ulkoistus voi toimia hyvin tätä tukeva-
na välineenä, mutta se edellyttää koko infraomaisuusjärjestelmän kriittistä tarkastelua ja 
kehittämistä. Valtonen (2011) suositteleekin palvelujen tuotteistamista yhtenä kehitystoimen-
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on rajoitetusti saatavilla. Arvioitaessa jo toteutettua yhdyskuntateknisten palveluiden ulkoistusta 

on Denyerin (2008) esittämää logiikan ydinajatusta, käytä ympäristössä (C) tietyn tyyppistä 

interventiota (I), herättääksesi mekanismeja (M), saavuttaaksesi tulokset (O), syytä muokata 

tutkimukseen sopivaan selkeään ja ymmärrettävään muotoon joka huomioi toteutuneen 

ulkoistuksen. Tällöin CIMO-logiikan ydinajatus toteutuneiden yhdyskuntateknisten palveluiden 

ulkoistamisessa voidaan kiteyttää seuraavasti: Lähtötilanteessa (C) käytetyt interventiot (I) 

johtivat mekanismeihin (M) joiden seurauksena toteutui lopputilanne (O). 

7.3 Viitekehys yhdyskuntateknisten palveluiden ulkoistuksen arviointiin 

Tutkimuksen kirjallisuusosan tavoitteena on muodostaa laadullinen viitekehys, jolla voidaan 

perinpohjaisesti verrata yhdyskuntateknisten palveluiden ulkoistamisen jälkeistä tilaa sitä 

edeltäneeseen omaan tuotantoon. Tässä tulee myös huomioida se, että yhdyskuntateknisten 

palveluiden tilan arviointiin liittyy usein määrämuotoisen aineiston rajoitteita, minkä vuoksi 

muodostettavan laadullisen työkalun tulisi olla hyödynnettävissä myös tällaisissa 

arviointitilanteissa. 

Tutkimuksen tavoitteiden täyttämiseksi muodostettiin viitekehys yhdyskuntateknisten 

palveluiden tilan arviointiin yhdistämällä infraomaisuuden hallinnan elementit ja 

muutosmekanismeja tarkasteleva CIMO-logiikka toistensa dimensioiksi. Viitekehyksen 

rakentuminen on esitetty kuvassa 11ja esitelty yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa. 

  

	  
KUVA 11 YHDISTETTY VIITEKEHYS ULKOISTUSTEN ARVIOINTIIN 
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piteenä kokonaisuuden hallitsemiseksi ja päätöksenteon tukemiseksi. Kustannustietoisuudella 
on päätöksenteossa keskeinen merkitys. Diplomityön lopputuloksena voidaan todeta, 
että molemmissa case-tapauksissa ulkoistettujen palveluiden kustannusten ja laatutason 
voitiin lyhyen aikavälin vertailujen perusteella sanoa olevan kunnossa. Toisessa tapauksessa 
kustannussäästö oli selkeästi parempi.

Taulukossa 2 on esitetty KUPERA-hankkeen päähavainnot ulkoistuksen onnistumista 
edesauttaneista sekä haitanneista tekijöistä (Malinen et al. 2012). Taulukosta havaitaan, 
että ulkoistuksen huolellinen valmistelu, kumppanuusmainen yhteistyösuhde ja kriitti-
nen urakoitsijan ja oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen ovat keskeisimmät tekijät 
onnistumisessa. KUPERA-hankkeen johtopäätöksissä todetaan myös, että palvelujen 
tuotteistaminen edesauttaisi merkittävästi ulkoistuksen valmistelua sekä urakoitsijan että 
tilaajan kannalta. Kumppanuusmainen yhteistyösuhde edellyttää osapuolten välisen luot-
tamuksen ja sosiaalisen pääoman kehittymistä ja avoimuutta. Avoimuus on myös ehdoton 
edellytys toiminnan kriittiselle tarkastelulle ja kehittämiselle.

Taulukko 2. Ulkoistuksen onnistumista edesauttaneet ja haitanneet tekijät (Malinen et 
al. 2012).

Ulkoistuksissa voi siirtyä merkittävä määrä osaamista urakoitsijan haltuun, joskus jopa 
liikaakin. Tilaajan eli kunnan on pystyttävä seuraamaan ja valvomaan toiminnan kustan-
nuksia, laatua ja tehokkuutta myös kumppanuusmaisessa yhteistyösuhteessa. Tästä syystä 
johtamisessa tarvittavan tiedon, kuten kustannustiedon, läpinäkyvyys verkostossa on 
tärkeää. Tänä päivänä kustannustietoa on vaikea saada palvelutarjoajalta, mutta tulevai-
suudessa kunnat voivat pakottaa palvelutarjoajat tähän sopimuksia kehittämällä.

6.2 OPUS-kokemuksia tuotteistuksen vaikutuksista

OPUS-hankkeen lopussa tutkijat haastattelivat eri sidosryhmiä Turussa tehdystä kau-
punki-infran hallinnan (ent. ylläpito) palveluiden tuotteistamistyön ja sen vaikutusten 
kokemuksista. Haastattelujen tarkoituksena ei ollut arvioida työn lopputulosta vaan kuul-
la kokemuksista ja löytää mahdollisia jatkokehitysideoita tehdylle työlle. Haastatteluissa 
kysyttiin tilaajapuolen kokemuksia tuotteistuksen valmistelusta, käyttöönotosta, ekosys-
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on ollut jonkin verran erimielisyyksiä tulkinnoista. Varkaudessa selkeämpi sopimus on 
vienyt enemmän kohti kumppanuusmaista yhteistyösuhdetta. Tämä on myös johtanut 
erilaisiin toimintatapoihin kummassakin tapauksessa: Varkaudessa keskitytään aktiivi-
sesti jatkuvaan parantamiseen yhteistyössä, kun puolestaan Mikkelissä painopiste on 
ollut enemmän jo seuraavien urakoiden sopimusten ja kilpailutusten valmistelussa. 
Mikkelissä ulkoistettiin vuonna 2011 samalle yhteisyritykselle tilahallinto, ja jo tässä 
yhteydessä siirryttiin käyttämään huomattavasti toimivampaa ja hiotumpaa sopimus-
mallia.  

8.4 Ulkoistuksen onnistumista edesauttaneet ja  
 haitanneet tekijät

Kohdekaupunkien tilaajan ja urakoitsijan edustajien haastatteluiden sekä muun tut-
kimusaineiston perusteella on tunnistettu useita tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet tai 
rajoittaneet ulkoistuksien onnistumista. 

Taulukko 8.1. Ulkoistuksien onnistumista edesauttaneet ja haitanneet tekijät

Ulkoistuksen onnistumista edesauttaneet tekijät

Ulkoistuksen valmistelu Urakan valmistelu Urakan hoitaminen Urakan kehittäminen

Avoimuus, henkilöstö Huolellinen valmistelu Kumppanuusmainen Tilaajan ja urakoitsijan 
alusta asti mukana ja kilpailullinen  yhteistyösuhde kriittinen oman toiminnan 
Kuntademokratian neuvottelumenettely Joustavuus tarkastelu
vakuuttaminen  Osaavan henkilöstön  Kehitystoimenpiteet 
  siirtyminen, motivaatio- 
  kasvu muutoksen jälkeen 

Ulkoistuksen onnistumista haitanneet tekijät

Henkinen vastarinta  Tulkinnanvarainen Luottamuspula, asenteet,  Urakoitsijan edellyttämä 
menettelyä kohtaan  sopimus joustamattomuus taloudellinen tuotto 
henkilöstön ja kunnan   Yhteisten tavoitteiden vie tehostamistoimien 
luottamushenkilöiden   puuttuminen hyödyn 
osalta   

Ulkoistamisen valmisteluvaiheessa avoimuus henkilöstöä ja päätöksentekoelimissä istu-
via kunnan luottamushenkilöitä kohtaan nähtiin tärkeänä ulkoistuksen toteutumisen 
ehtona. Avoimuuden nähtiin poistavan epäluuloja ja sitouttavan ratkaisuun, vaikka sitä 
ei koettaisi mieluisaksi. Ulkoistuksen toteuttamisen jälkeen molemmissa kaupungeissa 
henkilöstön tyytyväisyys nousi, ja on kyselyiden perusteella korkealla tasolla. Kuitenkin 
usealla työntekijällä on säilynyt henkinen vastarinta ulkoistusta kohtaan. Vastaavasti 
kaikki kuntien luottamushenkilöt eivät ole hyväksyneet toteutettuja ratkaisuja jälki-
käteenkään käytännön tai arvopohjaisista syistä johtuen.

Urakan valmistelussa keskeisiksi seikoiksi nähtiin huolellinen valmistelu ja siihen 
liittyvä kilpailullinen neuvottelumenettely, joka mahdollisti tilaajan tarpeiden mukaisen 
ratkaisun määrittämisen tilaajan ja potentiaalisten tarjoajien välisen vuoropuhelun 
kautta. Molemmissa kaupungeissa ensimmäiseen urakkasopimukseen on jäänyt jon-
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teemistä ja kuntalaisten osallisuudesta. Tuottajapuolelta kysyttiin lisäksi tuotteistuksen 
vaikutuksia tarjousten tekemiseen ja ajatuksia jatkokehitykseen. Seuraavassa yhteenveto 
haastattelujen tuloksista osa-alueittain:

Tilaajapuoli

Valmistelu

Valmistelussa ei nähty suuria puutteita. Päinvastoin haastatellut kehuivat muun muassa 
talousnäkökulmaa vahvaksi sekä tuoterakenteen toimivuutta, kun sitä on käytetty uuden 
alueurakan kilpailutuksessa. Kaikki infran hallinnan (ent. ylläpito) ryhmät eivät osallistu-
neet valmisteluun ja yhdessä valmistelu olisi helpottanut asian omaksumista ja vastaanot-
toa. 

Käyttöönotto

Käyttöönotossa ei myöskään ole koettu suuria vaikeuksia. Rakenteen on todettu tarvit-
sevan vielä hiomista. Kaikki ovat kuitenkin ymmärtäneet, että rakenteen ei ole tarkoitus 
jäädä staattiseksi ja siten mahdollisista eteen tulevista ongelmista päästään yli. Eri toimin-
takulttuureista tulevilla ihmisillä on eri valmiudet ymmärtää tuotteistuksen tavoitteita ja 
taustoja. Esimerkiksi tuoterakenteen soveltamisen myötä on tarkentunut kuinka infran 
hallinnan ”sivuryhmät” linkittyvät toimintaan ja kuinka moni asia näidenkin ryhmien 
kohdalla on lakisääteistä. Näistä syistä hyötyjä eri organisaation tasolla olisi voitu avata 
enemmänkin, jotta motivaatiota käyttöönottoon olisi saatu enemmän. 

Toimintakulttuurien erot näkyvät Turussa etenkin katupuolen hienoisena muutoksien 
vastustuksena. Vastustuksen oletetaan heikkenevän kun eri alojen asiantuntijat ovat muka-
na tekemässä tarjouksia ja rutiinit muodostuvat yhdessä tekemiseen. Myös talouspuolella 
oli alussa mielipide, että rakennetta ei pystytä nykyisellä järjestelmällä toteuttamaan. Kun 
apua saatiin konsortion puolelta, niin vastarinta hälveni.

Laajemmin ajateltuna pieniä eroavaisuuksia rakenteessa tulee olemaan eri kuntien 
välillä ja Kuntaliiton rooli tuloksien jalkauttamisessa nähtiin oleelliseksi, jotta tietojen 
vertailtavuus ei kärsi. Nyt syntynyt rakenne ja toimintatapa ovat haastateltujen mielestä 
oleellisesti selkeämpi kuin esimerkiksi tuottavuuden vertailtavuuteen tähtäävässä projektis-
sa.

Jo nyt on nähtävissä hyötyjä tuoterakenteen käyttöönotosta – muun muassa tuotera-
kenne on selkiyttänyt talousarvion tekemistä. Myös laskujen kohdistaminen mainittiin 
selkiytyneen, kun tuoterakenne laittaa aidosti miettimään laskujen kohdistamista. Vaikka 
laskujen kohdistamiselle on ollut olemassa ohjeet jo ennen tätä projektia niin ohjeet ovat 
aina olleet vähän niin ja näin. Laskujen tarkempi kohdistaminen on vuorostaan paranta-
nut tilannearviota kun kuukausittaiset raportit talousarvion pitämisestä ovat mahdollis-
tuneet. Laskujen parempi kohdistaminen on parantanut selkeästi myös kustannustietoi-
suutta tilaajan puolella – vaikka aikaisemmat kustannusarviot ovat perustuneet vahvaan 
ammattitaitoon, tarkempi tieto kustannuksista lisääntyy koko ajan. Samoin lisätöiden ti-
laus on selkiytynyt tuoterakenteen ansiosta. Vielä ei ole kuitenkaan tarpeeksi kokemuksia, 
jotta voisi arvioida mikä kaikki muuttuu tai pystytään muuttamaan. Esimerkiksi erilaisten 
alueurakoiden suhteen aikajänne on vielä liian pieni, jotta pystyttäisiin arvioimaan mitä 
asioita pystytään mittaroimaan.

Toiminnan johtamisen oletetaan muuttuvan aikanaan, mutta vielä on vallalla pääosin 
vanhat toimintatavat. Tuoterakenteen nähdään mahdollistavan tiedon tuottamisen toi-
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minnan eri tasoille johtamisen tarpeisiin. Toiminnan johtamisen suhteen alueurakat ovat 
aina hieman erilaisia ja vaarana on ollut osaamisen ja tiedon keskittyminen vain harvoille 
ihmisille. Vaikka tuoterakenne ei ole varsinaisesti ollut syynä, niin Turussa on tietoisesti 
jaettu vastuita eri alueurakoista eri asiantuntijoille, jotta osaaminen jakautuu tasaisesti vi-
her- ja katupuolelle ja mukaan on otettu myös uusia asiantuntijoita vastuullisiin tehtäviin. 
Tuoterakenteen nähdään helpottavan tätä meneillään olevaa prosessin muutosta. Elinkaa-
rikustannukset tulisi saada mukaan tuoteajatteluun. Tämä helpottaisi urakkapäätöksiä ja 
strategista ohjausta kustannustietoisuuden lisääntyessä entisestään. Kun tieto elinkaarikus-
tannuksista saadaan aikoinaan mukaan lähidemokratiaan, osallistamisen nähtiin johtavat 
kestävään kaupunkisuunnitteluun.

Tuoterakenne ei ole vaikuttanut esimerkiksi tuotekortteihin sillä ne on juuri osittain 
uudistettu, mutta jatkossa rakenteen nähdään antavan myös työkaluja tuottajan parem-
paan ohjeistamiseen. Uuden oppiminen tulee käytännön kautta eli kun uusista alueura-
koista saadaan kokemuksia, niin huomataan kuinka esimerkiksi tarjouksia kannattaa tai 
täytyy muuttaa.

Tuoterakenteen rinnalle tulisi laatia strategiaan perustuvat laatumääritykset (SLA – 
Service Level Agreement). Pitkällä tähtäimellä nämä olisi tuotava myös asukkaiden tietoi-
suuteen. Seuraava askel tuotteistamisessa olisikin juuri laatumääritysten laatiminen, jolloin 
myös kaupunkien välinen benchmarkkaus paranisi entisestään.

Ekosysteemi

Vaikka itse tekemisen kustannukset ovat tuottajan liikesalaisuus, niin kustannuksien seu-
raamisen oletetaan lisäävän pitkässä juoksussa kustannustietoisuutta koko ekosysteemissä 
– niin kauan kuin markkinat toimivat.

Tuoterakenteeseen on sisällytetty erikseen tilattavia kokonaisuuksia erikoistuneita tuot-
tajia silmällä pitäen, mutta nykyisten tarjouspyyntöjen raskas lakijargon sekä alueurakoin-
nin yleistyminen pistävät pienet tuottajat ahtaalle. Tuoterakenne ei pysty näitä ”ongelmia” 
ratkaisemaan.

Yksi mahdollisuus olisi lisätä vuoropuhelua paikallisten yrittäjien kanssa, jotta tarjous-
taso saataisiin ”normaalille tasolle”, jossa laatu säilyy ja työtä ei hinnoitella liian alhaiseksi. 
Tässä asiassa kuitenkin kaupungin strategia on ollut hieman poukkoilevaa – välillä on 
haluttu vain halvinta hintaa. Toinen mahdollisuus kaupungin osalta on hierarkian raken-
taminen tarjouspyyntöihin eli pienempiä kokonaisuuksia voisi kilpailuttaa kevyemmin 
kuin alueurakoita.

Ekosysteemiajattelussa kaupungilla pitäisikin olla ohjaava rooli esim. verkoston raken-
teeseen. Tällä hetkellä kaupunki ei ota mitään kantaa mm. alueurakoijan aliurakoijiin. 
Kaupunki puuttuu asiaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos syntyy laatuongelmia jonkun 
toimijan kanssa. Tuoterakenteen ansiosta parantuneen kustannustietoisuuden pitäisi pit-
källä tähtäimelle johtaa myös parempaan verkoston ohjaukseen myös kaupungin taholta. 
Samoin lähidemokratia (paikallistuntemus) tulee paremmin huomioitua kun asukkaat 
osallistetaan prosessiin mukaan.

Osallisuus

Kuntalaisten palautteen kautta infran hallinnasta (ent. ylläpito) saadaan jo nyt hyvä kuva 
ja asukasraatien arviointi on linkitetty myös sanktioihin ja palkkioihin teknisen arvioinnin 
lisäksi. Asukkaiden tyytyväisyys on mahdollista linkittää tuoterakenteeseen ja rakentaa 
mittarit seuraamiseen mikäli asioita esitetään asukkaiden omalla kielellä. Tällöin tuotera-
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kenteen nähdään mahdollistavan osallistamisen strategisissa päätöksissä nykyistä tilannetta 
paremmin. Selkeille tunnusluvuille Turku-posti nähtiin yhtenä mahdollisena informaatio-
kanavana. 

Haastateltavat näkivät infrastruktuurin hallinnan peruspalveluna, jonka tekemisen 
kustannuksia ei ole hyvin pystytty esittämään asukkaille. Uuden tuoterakenteen nähtiin 
parantavan mahdollisuuksia seurata kustannuksia ja siten tuoda tekemisen kustannukset 
paremmin esiin asukkaille. Kuitenkin strategisten valintojen tekeminen nähtiin vaikeaksi 
koska asukkaat arvostavat eri asioita vaikka niillä olisikin ”hintalappu”. Etenkin elinkaari-
kustannuksia ei ole aikaisemmin tiedostettu hyvin eli hallinnan (ent. ylläpito) kustannuk-
sien suhde korjausvelkaan on hieman tuntemattomampaa kuntalaiselle. Asiat ovat ehkä 
hieman paremmalla tolalla rakennetussa ympäristössä / tilapuolella korjausvelan ymmär-
tämisen suhteen, mutta infrastruktuurin hallinnan puolella kuntalaisilla ei ole samanlaista 
ymmärrystä. Taustalla on jälleen myös traditiot eri hallintokunnissa – viherpuolella on 
vahva traditio talkoissa ja yhdessä tekemisestä kuntalaisten kanssa, katupuolella asioita 
ajatellaan enemmän lain määräyksien ja vastuiden kautta. Myös näillä osapuolilla on aina 
omat budjettinsa, mikä vaikuttaa tekemiseen. 

Strategisten valintojen ohella, tai sijasta, tuoterakenteen ja lisääntyneen kustannustie-
toisuuden avulla myös muunlainen osallistaminen voidaan linkittää infran hallintaan – 
esimerkiksi kummipuistot, yhteistyö yhteisöjen kanssa laajemmin, avoimet ideakilpailut, 
arjen sujuvoittaminen. Liikkeelle lähtevä Runosmäen palvelutalon osallistamiskokeilu on 
juuri kohdistettu arjen sujuvoittamiseen. Työtavat ja siten mahdolliset tulokset ovat vielä 
hämärän peitossa, mutta ajatuksena on kysyä palvelutalon asukkailta ja siellä vierailijoilta 
kuinka esteettömiä reitit palvelutalolle ovat eri olosuhteissa ja kuinka paikalliset yhteisöt 
voisivat auttaa palvelutalon saavutettavuudessa. Kyseisessä osallistamiskokeilun keskiössä 
ovat myös hallintokuntien rajapinnat eli kuinka tekeminen tulisi ylittää rajapinnat (esi-
merkiksi asuntoyhtiö, katujen hallinta, tilayksikkö) ja muodostaa toimivia kokonaisuuksia 
arjen sujuvuuden kannalta.

Nämä nopeat kokeilut ja pilotit voisivat olla oikea tie myös infran hallinnan vastuiden 
sekä tärkeyden linkittämisen strategiaan. Yksi esimerkki on ajatus bussipysäkin tuunauk-
sesta ikäihmisten tarpeisiin sopivaksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Turussa on 
käynnissä monia osallisuuskokeiluja koska aihe on nyt kaupungin strategiassa. Kiinteistö-
liikelaitos yrittää linkittää näitä eri kokeiluja Runosmäen kokeiluun, jotta saavutettaisiin 
paras vaikuttavuus. 

Yleisesti ottaen haastateltavat näkivät tiedon läpinäkyvyyden lisäämistä tärkeäksi 
enemmänkin päättäjiin päin kuin asukkaille. Usein keskustelu strategiasta ei ole Turussa 
siirtynyt samojen asioiden oikeaan resursointiin poliittisessa päätöksenteossa. Oletettavas-
ti nälkä kasvaa syödessä kustannustietoisuuden suhteen – kun parempaa tietoa saadaan 
alueurakoinnista, mahdollisesti ensin poliittiseen päätöksentekoon, voi läpinäkyvyyttä 
varmasti lisätä myös kuntalaisten suuntaan. 

Jatkossa ns. Big datan (avoin data) hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä tulisi 
paremmin huomioida. Tähän suuntaan pyrkiviä hankkeita onkin käynnissä mm. 6Aika 
foorumilla. Tätä kautta saadaan myös kuntalaisten ääni enemmän kuuluville.

Tuottajapuoli

Tarjouksen tekeminen

Tuoterakenteen tarkoitusta ei ole avattu urakoiden tarjoajille. Uuden tuoterakenteen 
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nähdään aiheuttavat hieman lisätyötä tarkemman erittelyn takia, mutta mikäli rakenteet 
yhtenäistyvät kunnissa niin tarjouksien tekeminen helpottuu. Pikkukuntien tulisi sitou-
tua myös esitettyyn tuoterakenteeseen. Ongelmaksi edelleen jää se, että laatutasoja ei ole 
määritelty eikä vakioitu. Tämä vaikeuttaa urakoiden tarjoamista kun vaatimukset vaihtele-
vat oleellisilta osin. Samantyylinen vakioiminen olisi paikallaan tässäkin asiassa, eli kunnat 
voisivat valita sopivan vakioidun laatutason taloudellisen tilanteensa mukaan. Alueelliset 
erot vaikeuttavat luonnollisesti vakiointia, mutta valtion taholta toimeen on jo ryhdytty.

Tuoterakenteen hyvänä puolena nähtiin vaikeasti arvioitavien lisätöiden asettaminen 
yksikköhintaisiksi. Tämä tasaa riskiä tilaajan ja tuottajan kesken.

Aliurakointi on hyvin yleistä eikä tämä tuoterakenne estä tai mahdollista sitä. Tar-
jouspyynnöissä, etenkin valtion urakoissa, saatetaan rajoittaa aliurakointien ketjutusta tai 
asettaa liikevaihdolle velvoitteita, mikä ohjaa aliurakoinnin teetättämistä. Edellä mainitut 
yksikköhinnat auttavat myös aliurakointia. Toisaalta on huomioitava, että 3+2 vuoden 
malli (tai lisätöiden aliurakointi) ei tue kaluston kehittymistä pää- ja aliurakoitsijoilla, kun 
kuitenkin samaan aikaan kaluston päästöjen leikkaaminen vaatii uusia investointeja kalus-
toon. Kaluston kirjanpitoaika on 8-10 vuotta ja käyttöaika vielä enemmän – tämä johtaa 
joissain tapauksissa osaoptimointiin.

Benchmark on hyvä keino toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen 
– sekä yhden kunnan sisällä tai kuntien välillä, etenkin oman organisaation toiminnan 
kehittämisessä. Mikäli urakoitsijan yhdessä yksikössä kehitetään uusi kestävä tapa pinnoit-
taa tie, niin tuottavuuden paraneminen on huomattava koko yrityksessä kun hyvä käytän-
ne saadaan jaettua. Kuntien väliseen vertailutietoon liittyen olisi hyvä saada esiin etenkin 
palkkasopimuksien vaikutukset eri kuntien kustannusrakenteeseen.

Jatkokehityksen suhteen todettiin, että tarpeet valtion ja kaupunkien infran hallinnas-
sa ovat toisaalta niin erilaiset, että pelkkä nimikkeistön yhtenäistäminen ei ole viisasten 
kivi. Vallalla (ja taustalla) ovat edelleen vanhat rakenteet – kustannustietoisuutta ja välillä 
tietotaitoa ei ole tilaajan puolella koska aiemmin on niin paljon luotettu oman tuotannon 
asiantuntemukseen. Toivottavaa olisikin, että tilaajan hankintaosaaminen kehittyisi ylei-
sesti ottaen. Välillä tilaajalla on ollut taipumusta jopa määritellä resurssien taso tuottajan 
toiminnassa, mikä ei pitäisi olla asian laita.

Osallisuus

Nykyään tuottajat saavat palautetta suoraan sekä ohjattuna keskitetystä palautejärjestel-
mästä. Ongelmana palvelun kehittämisessä on palautteen pääsääntöinen negatiivisuus. 
Kokemuksien mukaan kuntalaisen näkökulmasta palautteen antaminen myös vaikeutuu 
kun toimijoita on paljon ja urakka on pilkottu erityistuotteisiin – asukas ei näe toiminnan 
ja vastuiden rajoja.

Tuottajan näkökulmasta asiakasraadit koostuvat maallikoista, joten niistä ei kovin asi-
antuntevaa ohjausta saada. Läpinäkyvä tieto voisi toisaalta vähentää kuntalaisten osaopti-
mointia arvovalinnoissa.

Ekosysteemi

Aliurakoitsijoiden määrä on Turun alueurakoissa viime aikoina vähentynyt viidestätoista 
neljään ja tämä taso varmaan pysyy jatkossa. Kannattavuudessa suuruuden ekonomia 
ratkaisee ja vain riittävän isot urakat ovat kiinnostavia. Tuottavuus nousee myös parhaiten 
markkinaehtoisesti. Tästä syystä julkiset organisaatiot ja liian pienet yritykset eivät pärjää 
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tuottavuudessa. Tuottajien näkökulmasta alihankintaverkoston koordinointi tulisi olla 
heillä. Muuten läpinäkyvyys ja tuottavuus törmäävät byrokratiaan, kun tilaajan edustajat 
joutuvat käymään liian monen osapuolen kanssa työpalavereita toiminnan kehittämiseksi.

Taustalla onkin isompien kokonaisuuksien tilaamisen lisääntyminen. Haastateltavat 
näkivät tämän itse asiassa lisäävän tarjontaa, kun suuret yritykset kiinnostuvat tarjoamaan 
kokonaisuuksia, joissa on myös heidän ydinosaamistaan sekä selkeät mahdollisuudet käyt-
tää paikallista aliurakointia muissa osa-alueissa. Kokonaisuuksien tarjoamisessa on kuiten-
kin riskinsä sillä aina ei voi tietää paikallisia olosuhteita tai tilaajan erityisehtoja. Suomalai-
set yritykset ovat tässä asiassa maksaneet oppirahansa ulkomailla. Isommat kokonaisuudet 
saattavat tuoda myös isot Eurooppalaiset tuottajan Suomen markkinoille. Ongelmana 
heillä on kuitenkin samalla tavalla kieli, sekä paikalliset olosuhteet.

Hinta jyllää tällä hetkellä tarjouksissa eli panoksia pitäisi laittaa tarjouksien tekemiseen 
ja muihin kriteereihin kuin hinta. Vaarana on, että halvalla hinnalla vallataan markkinoita 
ja tuottajat etsivät urakan saatuaan porsaanreikiä sopimuksesta, joilla varmistavat katteen 
urakasta. 

Uusista toimintatavoista esimerkiksi allianssimalli ei toimi kunnossapidossa, koska 
kunnossapidossa aikaa ei voi kiriä tai laatutasoja omatoimisesti laskea. Malli on hyvä 
infran rakentamisessa kun muuttujia tai toimijoita on paljon. Toisaalta rakentamisessakin 
on nähtävissä, että allianssimenettelyssä urakka ylibudjetoidaan tahallisesti. Tällöin sekä 
tuottaja että tilaaja voivat osoittaa tehneensä työnsä hyvin (alle budjetin) ja tuottaja saa 
paremman katteen kun palkkioprosentti kuitenkin lasketaan sovitusta budjetista ja kulut 
jäävät pienemmiksi.

Mikäli yhteistyötä kaupunkien ja ELY keskuksien välillä pystyttäisiin lisäämään, niin 
toiminta tehostuisi huomattavasti, mutta tässä on eri keskusten välillä huomattavia eroja. 
Esimerkiksi Etelä-Suomessa ELY keskuksen urakkapaperit tekevät selkeän eron yleisien 
ja kaupunkien teiden välille eli käytännössä estää toiminnan järkeistämisen. Yhteistyöllä 
saataisiin järkeistettyä kaluston lenkkejä sekä tuottajan tukipalveluita (hälytykset, lumen 
siirtäminen) sekä estettäisiin laatuerot vastuualueiden rajoilla.
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7 Kokonaisuuden hallinta ja  
 optimointi

Etenkin kaupunkisuunnittelussa, joka oli Porin osahankkeen näkökulmana OPUS-hanke-
kokonaisuudessa, kokonaisuuden hallinnassa täytyy ottaa monia näkökulmia huomioon. 
OPUS-hankkeissa näitä näkökulmia pyrittiin pitämään kokonaisvaltaisesti esillä käyttä-
mällä laajennettua palvelukokonaisuuden viitekehystä:

Tämä kokonaisvaltaisempi lähestymistapa teknisen toimen palveluihin suhteutuu hyvin 
Stephen J. Baileyn KEHTO-foorumille esittämiin suosituksiin kaupunkisuunnittelun 
ja infrastruktuurin hallinnan (ent. ylläpito) uusista toimintatavoista (Valkama & Bailey, 
2013):

•	 Suunnittelun tulisi olla enemmän yhteisöllistä ja vähemmän teknokraattista
•	 Rahoituksessa tulisi katsoa elinkaarimallin lisäksi muita vaihtoehtoja
•	 Kustannuksien kattamisessa ei tulisi turvautua pelkästään verokertymään
•	 Palveluiden hankinnassa elinkaarimallien lisäksi tulisi ajatella myös pk-yrityksiä 

sekä kolmatta sektoria
•	 Toteutuksen tulisi olla vähemmän pääomavaltaista ja tapahtua enemmän ruohon-

juuritasolla
•	 Määrittelyn tulisi tapahtua enemmän hallintokuntien välisesti ja välttäen osaopti-

mointia 
•	 Tuloksien tulisi ottaa fyysisen rakenteen lisäksi huomioon myös älykkään kaupun-

gin tarpeet

Osallisuus

Uudet toimintatavat

Kaupungin strategia

TuottajaKaupunkisuunnittelu

Prosessit, 
resurssit ja

kustannukset

Tilaaja

Kuva 13. Tuotteistettu teknisen toimen 
palvelukokonaisuus (vihreä laatikko) 
tulisi toimia kaupunkisuunnittelun ja 
-strategian lähtökohtana, jotta aito 
osallisuus sekä uudet toimintatavat 
mahdollistuisivat.
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Stephen J. Baileyn kanssa käydyissä keskusteluissa esille tuli myös Englannin Birmingha-
missa käynnissä oleva laaja prosessi kaupungin palveluiden arvioimiseksi sekä kaupungin 
uuden kasvustrategian luomiseksi. Tässä ja seuraavassa kappaleessa pyritään Birmingha-
min esimerkkitapauksen avulla avaamaan edellä mainittuja Stephen J. Baileyn suosituksia.

7.1 Birminghamin esimerkkitapauksen taustat

Birmingham on kaupunki Länsi-Midlands metropolikreivikunnassa Englannissa. Se on 
toiseksi väkirikkain kaupunki Lontoon jälkeen 1,085,400 asukkaallaan (2012 arvio). 
Huomattavaa on kuitenkin, että Birminghamin väestön kasvu on ollut vuosien 2001 
ja 2011 kaikkein suurin koko Iso-Britanniassa. Ottaen huomioon tämä väestön kasvun 
trendi Birminghamin asukasluvun oletetaan kasvavan vielä 150,000 asukkaalla vuoteen 
2031 mennessä. Näin huomattava asukasmäärän lisäystä ja sen aiheuttamia haasteita ei ole 
kaupungissa otettu huomioon aikaisemmin. Kaupunki onkin nyt läpikäynyt strategisen 
suunnittelun prosessin, joka tuotti ”Birmingham Plan 2031” -nimisen kaupunkisuun-
nitelman (Birmingham City Council, 2014a). Tässä prosessissa tarkoituksena on ollut 
ennen kaikkea saada kuntalaisia osallistumaan suunnitteluun ja antamaan näkemyksensä 
kuinka kaupungissa turvataan hyvät asuin- ja työmahdollisuudet sekä kuinka vastataan 
tunnistettuihin haasteisiin käyttäen hyväksi eri alueiden vahvuuksia (Birmingham City 
Council, 2008).

Koska suunnitelmaan on otettu näkökulmia kaikista kaupunkisuunnitteluiden tasoista, 
niin Birminghamin suunnitteluprosessi toimii hyvänä esimerkkinä myös kappaleessa 4 
esiin nostettuihin näkökulmiin (Metropolialue, kaupunki ja kaupungin eri alueet, Kuva 
14).

Taustalla strategiatyössä on myös kiristyvä kaupunkien talous, joka on yhtä laaja-alaista 
Iso-Britanniassa kuin Suomessa. Tähän liittyen Birminghamissa on kuntalaisia osallistettu 
myös kaupungin kaikkien palveluiden arviointiin. Koska osa palveluiden arviointiproses-
sin teemoista sopii myös kokonaisuuden hallintaan ja optimointiin, niin tämä prosessi 
käydään lyhyesti läpi ennen kuin siirrymme itse strategiseen suunnitteluun. Palveluiden 
arviointiprosessi läpikäydään tarkemmin seuraavassa kappaleessa sen osallistavan luonteen 
näkökulmasta.

Birminghamissa on helpot ratkaisut säästöjen suhteen jo tehty – kolmessa vuodessa 
kaupungin kontrolloitavissa olevasta budjetista on jo säästetty noin 30 % (Birmingham 
City Council, 2013b). Valtion taholta vähennetään koko ajan kunnille tulevaa rahoitusta 
ja samaan aikaan edellä mainittu väestön kasvu aiheuttaa haasteita palveluille. Valtio on 
myös rajoittanut alueiden oikeutta lainata rahaa käyttötalouteensa (Department for Com-
munities and Local Government, 2015).

Kokonaisuuden hallinnan ja optimoinnin näkökulmasta tärkeä toteutustapa tässä pal-
veluiden arviointiprosessissa oli palveluiden kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
Esimerkki tällaisesta kokonaisuudesta on jo kuvassa 8 esitetty Birminghamin liike-elämää 
palvelevien palvelu-kokonaisuuksien arviointi, jossa on koottu eri hallintokunnista palve-
luita, jotka vaikuttavat tähän teemaan. Tässä arviointiprosessissa yksittäinen palvelukoko-
naisuus saattoi olla useammassakin temaattisessa arvioinnissa ja siten pyrittiin lisäämään 
hallintokuntien välistä yhteistyötä ja välttää osaoptimointia säästötavoitteiden saavuttami-
sessa.



37

Kuva 14. Vasemmalla Birminghamin strategisen suunnittelun tasot ja oikealla Staffans 
& Väyrynen (2009) tunnistamat kaupunkisuunnittelun näkökulmat aikaisemmassa 
tutkimuksessa. Kaupungin pitkän aikavälin strategiassa esitetyt rahoituksen tavat eivät 
ole vielä toteuttamiskelpoisia ja vaativat esimerkiksi valtion vastaantuloa (Birmingham 
City Council, 2013b).

Erittäin tärkeä näkökulma kokonaisuuden hallinnassa on kaupungissa tehdyt ulkoistukset 
ja pitkät elinkaarimalliin perustuvat palvelusopimukset. Birminghamissa on tehty toden-
näköisesti Euroopan suurin ja monimutkaisin infrastruktuurin yksityisrahoitussopimus 
(Private Finance Initiative). Kyseinen sopimus yksityisen yrityksen kanssa käsittää teiden, 
jalkakäytävien, siltojen, valaistukset, liikennevalojen ja kadunvarsien rakenteiden (puut, 
meluaidat, penkit) hallinnan ja kehittämisen 25 vuoden ajalta. Sopimuksesta on päättynyt 
juuri ensimmäinen viisivuotiskausi, jossa on keskitytty muun muassa tiestön korjausvelan 
selvittämiseen sekä korjaamiseen ja valaistuksen kehittämiseen helpommin huollettavan 
LED valaistuksen avulla (Amay plc, 2014). Näin mittavat (2.7 miljardia puntaa) sopi-
mukset kuitenkin samaan aikaan pienentävät kaupungin liikkumatilaa tuon 25 vuoden 
ajalta. Lisäksi tämä sopimus samalla saattaa estää pk-sektorin sekä kolmannen sektorin 
hyödyntämisen siinä määrin kuin Stephen J Bailey tarkoitti suosituksissaan. Tämä massii-
vinen sopimus on myös ajautunut riitatilanteeseen hallinnan laatutasosta samaan aikaan 
kun uusi valtuusto yrittää neuvotella säästöjä jäljellä olevalle sopimuskaudelle (Elkes, 
2015). Tätä tematiikkaa käsitellään enemmän kappaleessa 9.

Birminghamissa on myös koettu samoja ongelmia oman tuotannon yhtiöittämi-

Kaupunkisuunnittelunäkökulma
(teoreettinen käsite)

Kilpailukykyinen metropoli
(Verkostot ja 
kumppanuussuunnitelu)

Demokraattinen 
itsehallintokaupunki
(Osallistuva suunnittelu)

Paikallinen (kylä)kaupunki
(Paikka- ja kokemuslähtöinen 
suunnittelu)
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sessä kuin mitä käsiteltiin luvussa 6 Turun kaupungin osalta. Vuonna 2006 toteutettu 
kaupungin ICT palveluiden ulkoistus kaupungin ja yksityisen yrityksen (Capita plc) 
yhteisyritykseen Service Birmingham Limited on sopimuksensa osalta nostanut pienen 
myrskyn samaan aikaan kun kaupunki joutuu säästämään kulujaan. Vaikka oma tuo-
tannon kustannusvaikutukset ovat lakien säätelemänä läpinäkyviä kuntalaisille, kuten 
tulemme näyttämään luvussa 8, niin tämän palvelusopimuksen osalta Birminghamin 
valtuusto vetosi liikesalaisuuteen sopimuksen yksityiskohtien pimittämisessä. Mutta koska 
kaupungin palveluiden arviointiprosessi vaati oman tuotannon tuotteistamista sekä kau-
pungin budjetin avaamista kuntalaisille, ei sopimuksen laajuus enää pysynyt salaisuutena 
kuntalaisille. Tämä johti kyseisen sopimuksen leikkaamiseen vuositasolla 20 miljoonalla 
punnalla vuoden 2013 arviointikierroksella. Vertailukohdaksi tälle luvulle voidaan nostaa 
edellä mainitun massiivisen infran hallinnan palvelusopimuksen säästöneuvottelut, joissa 
valtuusto tavoittelee 2,8 miljoonan säästöjä vuositasolla tällä hetkellä.

Edellä lyhyesti läpikäydyn palveluiden arviointiprosessikierroksen (prosessi on jatkuva 
eli myös 2014 on järjestetty uusi kierros) jälkeen aloitettiin seuraava vaihe kaupungin 
strategiatyössä.

7.2 Birminghamin kaupunkisuunnittelun strategiatyö

Taustalla kaupunkien strategiatyössä on Iso-Britannian lainsäädäntö, joka velvoittaa 
valtuustoja tekemään strategian kaupungin kehittymisestä seuraavan 20 vuoden aikana. 
Tavoitteena strategiatyöllä on ottaa kantaa muun muassa asuntotuotantoon, työllisyyteen, 
kaupallisiin palveluihin, jätehuoltoon, liikuntamahdollisuuksiin, koulutukseen ja tervey-
denhuoltoon asukasluvun muutoksissa. Teknisen toimen osalta näkökulmina ovat etenkin 
kuinka liikenneväylät ja muu infrastruktuuri tukee kaupungin kehittymistä näissä näkö-
kulmissa kestävällä tavalla.

Vuonna 2004 keskeisiin lakeihin tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat etenkin suunni-
telmien muotoon sekä yhteisön osallistamiseen strategiaprosessissa. Nykyisen kaltainen 
strategiatyö onkin Birminghamissa aloitettu vuonna 2007 konsultaatiotyöpajalla, jossa 
osallistujina oli edustajia paikallisista asukasyhdistyksistä, sosiaalista asuntotuotantoa 
tekevistä organisaatioista, rakennuttajista, alueen yrityksistä sekä esimerkiksi erityisryh-
mistä. Matkan varrella on virkatyönä kerätty paljon taustatietoa, kehitetty vaihtoehtoisia 
suunnitelmia ja tarkasteltu suunnitelmia kaupunkisuunnittelun eri tasoilta (kuva 14) sekä 
eri teemoista. 

Tarpeen mukaan on myös asukkaita konsultoitu. Esimerkkinä kokonaisuuden hallin-
nan teemasta nostamme esiin vuonna 2008 ”Core Strategy Issues and Options” konsul-
toinnin, jossa haluttiin aloittaa dialogi asukkaiden kanssa strategian keskeisistä tavoitteis-
ta. Tarkoituksena näissä strategiaprosessin alkupään konsultoinneissa oli esittää suuria 
asiakokonaisuuksia asukkaille ja jättää teknisten yksityiskohtien viilaaminen myöhemmäl-
le virkamiestyölle ja osallisuusprosesseille. Näitä suuria asiakokonaisuuksia olivat muun 
muassa (Birmingham City Council, 2008a): 

•	 Missä [Birminghamin] tulisi kannustaa uusia investointeja uusiin yrityksiin ja 
työpaikkoihin?

•	 Kuinka paljon uutta asutusta [Birminghamissa] tulisi rakentaa ja minne se tulisi 
sijoittaa?

•	 Kuinka [Birminghamin] tulisi minimoida uuden kehityksen hiilijalanjälki?
•	 Kuinka [Birmingham] voisi helpottaa kulkuyhteyksiä kaupungissa?
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Kuva 15. Erilaisten ratkaisujen esittely osana asukkaiden konsultointia asuntotuotan-
non erityiskysymyksen ratkaisussa. Ensimmäinen ratkaisu (ei kuvassa) kuvasi nykyisen 
asuntotuotannon tason säilyttämistä, jonka tavoitteena oli metropolialueen asettama 
vähimmäistaso asuntotuotannossa (Birmingham City Council, 2008b).

Variation on Option 1:

Regenerating the Eastern Corridor and the north west of
the city.

Relaxing our policy on housing development in mature
suburbs, open spaces and losing industrial land to other
uses.

Possibly using employment land outside the main
employment areas for housing.

Provide a metro or other public transport links to the
Eastern Corridor.

Creating three centres possibly at Perry Barr, Selly Oak,
and East Birmingham to act as a focus for new
development and investment.

Key points

Green belt protected.

Extra regeneration in areas with a poor living environment.

Improved public transport in the Eastern Corridor.

Potential to create new job opportunities by swapping
land use.

Potential impact on quality of environment in mature
suburbs, open spaces and employment land.

Difficulties in relocating companies affected by
employment land being lost to housing.

Option
2

Enabling more housing
growth without building in
the green belt

Housing growth

Variation on Options 1 and 2

Built-up area will have to be extended into the green belt.

Higher levels of housing growth would require more land
to be developed for jobs.

New communities will be created in the green belt in
either the north/north east and/or the south of the city.

Phase any housing development so that we use previously
developed land before releasing greenfield land.

Link urban extension to the metro or other types of public
transport, for example by re-opening passenger rail lines.

Key points

Increasing the housing supply by releasing green belt
land may enable us to continue with our mature suburbs
and open space policies.

Higher levels of housing and economic growth in the city.

Loss of green belt to housing development.

Meeting infrastructure (utilities, roads, rail lines)
requirements to satisfy the higher levels of growth.

Option
3

Enabling more housing
growth by expanding the
built-up area

Housing growth

Up to 65,000
extra homes.

Will provide
between 55,000
to 60,000 extra
homes.

Green belt.

Eastern Corridor and
three centres.

Sites already proposed
for new housing or
likely to come forward
under existing policies.

Higher density
elsewhere.

Eastern Corridor and
three centres.

Sites already proposed
for new housing or
likely to come forward
under existing policies.

Core Strat. I&O A5 to print  27/8/08  1:23 pm  Page 4

Seuraavassa katsomme tarkemmin toista kysymystä listalla – kuinka Birminghamin tulisi 
vastata osaksi metropolialueelta tuleviin paineisiin asunnontuotannon lisäämisestä.

Tämän ensimmäisen konsultointikierroksen aikana voimassa ollut Regional Spatial 
Strategy Länsi-Midlands metropolikreivikunnan osalta asetti Birminghamin kaupungille 
tavoitteeksi luoda vähintään 50,600 uutta asuntoa vuosien 2006 ja 2026 välillä. Birming-
hamissa on kuitenkin myös oma valtuustossa hyväksytty kunniahimoinen ”kasvuagenda”, 
joka toteutuakseen vaatisi noin 65,000 uuden asunnon luomista kaupungin alueelle. 
Nämä luvut muodostivat ääripäät vaihtoehtojen arvioinnissa. Birminghamissa luotiin 
kolme erilaista skenaariota kehitykselle lähtökohdaksi keskustelulle (kuva 15). Nämä ske-
naariot eivät olleet toisiaan kokonaan poissulkevia ratkaisuvaihtoehtoja vaan eri mahdol-
lisuuksien kuvauksia. Asukkaita kehotettiinkin ottamaan osia eri skenaarioista ja luomaan 
oma ratkaisuvaihtoehto, ja samalla vastaamaan tämän haasteen erityiskysymyksiin. Asuk-
kaiden lisäksi tällä ensimmäisellä konsultointikierroksella järjestettiin myös sidosryhmille 
työpaja, jossa samat teemat käytiin lävitse: 

•	 Mitä asuntotuotannon tasoa tulisi suunnitella?
•	 Mihin uusi asuntotuotanto tulisi sovittaa?
•	 Minkä tyyppisiä hallintamuotoja ja kokoluokkia asunnoissa tulisi suosia?
•	 Onko sinulla ehdottaa jotain tiettyä mahdollisuutta asuntorakentamiselle? 
•	 Onko asuntotuotannolla erityistarpeita – esimerkiksi ikääntyneille, nuorille, suuril-

le perheille?
•	 Kuinka kaupungin tulisi varautua kiertolaisten ja romanien tarpeiden suhteen?
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Tämän ensimmäisen konsultoinnin perusteella virkamiehet muodostivat ensimmäisen 
luonnoksen strategiapaperista seuraavaa konsultointikierrosta varten nimellä ”Birming-
ham Core Strategy 2026 – A Plan For Sustainable Growth” (Birmingham City Council, 
2010). Tässä vaiheessa konsultoinnissa siirryttiin jo hieman yksityiskohtaisempaan esityk-
seen eli kyseinen luonnos sisälsi valtuuston näkemyksen asioista, jotka tulisi olla lopullises-
sa strategiapaperissa.

Strategiatyö tämän jälkeen oli tarkoitus edetä kommenttien perusteella uusittuun ver-
sioon, joka avattaisiin vielä kertaalleen kommenteille ennen lähetystä paikallishallinnosta 
vastaavaan ministeriöön (Communities and Local Government) sekä riippumattomaan 
arviointiin. Tässä vaiheessa strategiatyö oli kestänyt jo kolme ja puoli vuotta eli kuten 
usein kaupunkisuunnittelussa, aikajänteet ovat pitkiä. Huomattavaa kuitenkin on, että 
toisin kuin esimerkiksi Porin OPUS-kaupunkipilotissa, Birminghamissa on kyse koko 
kaupungin ja lähidemokratian kehittämisestä eli saadut mielipiteet eivät menetä merki-
tystä samalla tavalla kuin yksittäisen alueen palveluiden kehittämisessä yhdessä ko alueen 
asukkaiden kanssa.

Kuitenkin yksi keskeinen asia oli ehtinyt muuttumaan ennen tätä toista konsultointi-
kierrosta. Vuoden 2008 ”Core Strategy Issues and Options” konsultointi pohjautui vah-
vasti Länsi-Midlandsin aluekehitysstrategiaan (Regional Spatial Strategy), joka kumottiin 
kaikkien muiden aluekehitysstrategioiden ohella kesäkuussa 2010 silloisen Iso-Britannian 
hallituksen toimesta. Birminghamin aluehallinto päätti kuitenkin vielä tässä ensimmäises-
sä strategiapaperissaan tukeutua kumotun aluekehitysstrategian kasvuennusteisiin. 

Iso-Britannian hallitus muutti kuitenkin myös linjauksiaan siitä kuinka asukasmäärien 
muutosta tulisi arvioida (Department for Communities and Local Government, 2012), 
joten emme tässä käy lävitse tätä ensimmäistä strategiapaperia. Käsittelemmekin tämän 
aihepiirin jäljelle jääneitä teemoja strategiapaperin versiolla, joka lopulta lähetettiin paikal-
lishallinnosta vastaavaan ministeriöön strategiatyön päätteeksi.

Uusi kaupunkisuunnittelun strategia, Birmingham Plan 2031, valmistui kuntalaisten 
kommentoitavaksi joulukuussa 2013. Keskeinen lähtökohta tässä strategiapaperissa oli 
tarvittavien asuntojen määrän kasvu peräti 80,000 asuntoon Iso-Britannian hallituksen 
uusien ohjeiden mukaisesti laskettuna. Tämä tarkoitti väistämättä myös uusia kehitys-
suunnitelmia vihervyöhykkeille – asia, jota kuntalaiset olivat vakaasti vastustaneet tähän 
asti. Tästä syystä lähes puolet strategiapaperista käsitteleekin vihervyöhykkeiden mahdolli-
sia suunnitelmia.

Itse strategiapaperi ei ole pituudella pilattu, mutta se käsittääkin vain koko Birmingha-
min alueen suunnitelmat suhteessa toisiinsa (kuva 16). Birminghamin kaupunkisuunnit-
telun strategia sisältää yrityselämästä tutut vision, strategian tavoitteineen ja kuntalaisten 
osallistamisprosessiin kehitetyt vaihtoehtoiset toteutustavat. Tämän suunnitelman lisäksi 
erillinen suunnitteluprosessi on läpikäyty muun muassa keskustan (Birmingham City 
Council, 2011) ja kolmesta keskustan ulkopuolisen alueen osalta. 
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Kuva 16. Kaupungin nykyiset työssäkäyntialueet ja suunnitellut lisäinvestoinnit elinkei-
noelämän tarpeisiin (Birmingham City Council, 2012).

Vaikkakin tässä koko kaupungin strategiapaperissa näkökulmana on kokonaisuuden 
hallinta, niin etenkin näissä eri alueiden yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa mennään 
Stephen J. Baileyn peräänkuuluttamiin älykkään kaupungin, yhteisöllisyyden sekä eri 
alueiden vahvuuksien korostamiseen (kuvat 17,18 ja 19).
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Kuva 17. Eri alueiden ominaispiirteet 
on otettu huomioon keskustan omas-
sa kehityssuunnitelmassa. Keskus-
ta vastaa suuresta osasta uusien 
asuntojenkin lisäyksestä, joten näitä 
erityispiirteitä nostetaan esiin sekä 
vahvuuksina että suojeltavina piirteinä 
muuttuvassa kaupunkirakenteessa 
(Birmingham City Council, 2011). 

Kuva 18. Fyysisten rakenteiden lisäksi kaupungissa varaudutaan valtakunnan tason 
mahdollisiin liikenneväylähankkeisiin lisäämällä joustavuutta sekä rakentamalla etupai-
notteisesti sähköautojen latauspisteitä (vihreät ympyrät kuvassa) lähelle mahdollisia 
eri liikennemuotojen solmukohtia (Birmingham City Council, 2011).
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Kuva 19. Digbeth kaupunginosan suunnitelma Birmingham Big City Plan osana. Jokai-
sesta kaupunginosasta on suunnitelmassa esitetty alueen erityispiirteet ja visio alueen 
tulevaisuudesta. Tämän lisäksi suunnitelmassa on esitetty erityiset toimenpiteet liikku-
vuuden (Connected City), tietointensiivisyyden (Knowledge City), luovuuden (Creative 
City), älykkyyden (Smart City) ja asuinmukavuuden (Liveable City) lisäämiseksi mikäli 
ne ovat oleellisia alueella (Birmingham City Council, 2011).
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8 Osallisuus

Kappaleessa 4 viittasimme Staffans & Väyrynen (2009) tekemään jaotteluun kaupunki-
suunnittelun eri näkökulmista. Tässä kappaleessa käsittelemme tuon jaottelun mukaisesti 
demokraattista itsehallintokaupunkia, jossa asukkaat otetaan mukaan julkisen hallinnon 
prosesseihin oman kaupungin tulevaisuutta suunniteltaessa. Tässä teemassa olemme 
käyttäneet Birminghamin kaupungin palveluiden arviointiprosessia esimerkkitapaukse-
na infrastruktuurin hallinnan (ent. ylläpito) prosesseista ja Vancouverin Southeast False 
Creek (SEFC) alueen suunnitteluprosessia esimerkkitapauksena kaupunkisuunnittelun 
prosesseista. 

8.1 Osallisuus Birminghamin kaupungin palveluiden  
 arviointiprosessissa

Kappaleessa 7 käytiin jo lyhyesti läpi Birminghamin palvelukokonaisuuksien arviointi-
prosessin taustat lävitse etenkin ulkoistamisien sekä elinkaarimallien soveltamisen näkö-
kulmista. Tämän lisäksi Birminghamissa on ollut ja tulee olemaan jaossa vain kurjuutta. 
Vuodesta 2010 alkaen kaupungin kontrolloitavissa olevasta budjetista on jo säästetty 
noin 30 % ja näillä ratkaisuilla he ovat pysyneet säästötavoitteessaan aina budjettikauteen 
2013/14 saakka (Birmingham City Council, 2013b). Nämä säästöt on tehty backoffice 
toiminnoista eli vielä kuntalaiset eivät ole nähneet konkreettisia muutoksia palveluiden ta-
sossa. Valtion taholta vähennetään koko ajan kunnille tulevaa rahoitusta ja samaan aikaan 
edellisessä kappaleessa mainittu väestön kasvu aiheuttaa haasteita palveluille, joten säästöt 
eivät ole ohi (kuva 20).

P L A N N I N G  B I R M I N G H A M ’ S  F U T U R E  &  B U D G E T  C O N S U LTAT I O N  2 0 1 4 - 1 5

1. The financial position

The Government’s programme to cut public spending has meant a severe
reduction in local authority funding. At the same time, a range of costs are rising.

If we are to respond to this in time we must plan ahead and work out what the
funding situation will be over the next three to five years.  In the summer,
following a series of government announcements, the council forecast that it
would need to make cumulative savings of around £839m over the period 2010-
11 to 2017-18.  

The Council has already made significant savings in recent years. Over £375m
will have been saved in the three years up to the end of this financial year, with
the non-school workforce having reduced so far by 28% since April 2010. But
despite this we still need to make a lot more savings. 

We have kept the position under review and our latest forecast is shown in the
graph below.  Even so this may still need to be updated further following future
government announcements.

The Council faces huge cuts in its grants from Government and increases in
demand.

Page | 07
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Kuva 20. Ennuste erilaisten kustannuksien kasvusta ja samanaikaisen valtionosuuksien 
vähenemisen aiheuttama säästötarve Birminghamissa. Kuvaajaa on päivitetty jokai-
sella arviointikierroksella ja vuoden 2013/14 kierroksella saatiin uutisia uusista valtion-
osuuksien leikkauksista (Birmingham City Council, 2013a). Kuva dokumentista Birming-
ham City Council (2013d).
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Nämä tosiasiat yhdessä ovat pakottaneet kaupungin ottamaan kuntalaiset mukaan palve-
lukokonaisuuksien arviointiin sekä arvovalintojen tekemiseen. Lisäksi hallituksen linjaus 
tältä ajalta (Department for Communities and Local Government, 2015) velvoittaa kun-
nat ja kaupungit avaamaan tiedot palveluistaan kuntalaisille. Vuoden 2013 palveluiden 
arviointiprosessissa läpikäytiinkin kaikki valtuuston järjestämisvastuussa olevat palvelu-
kokonaisuudet lävitse. Tässä prosessissa kaupungin virkamiehet käyttivät yllämainitun 
termin ”kontrolloitava budjetti” lisäksi alla olevaa kuvaa. Tavoitteena tällä termistöllä oli 
esittää kaupungin liikkumavara kuntalaisille tulevissa säästöpäätöksissä ja vähentää tekno-
kraattisuutta dialogissa kuntalaisten kanssa.

Kuva 21. Keskustelun pohjana käytetty käsitteistö Birminghamin kaupungin palvelui-
den arvionnissa (Birmingham City Council, 2013b)

Tämä Birminghamin historian mittavin arviointiprosessi tehtiin ensin virkamiestyönä ja 
alustavat ideat säästötoimenpiteistä asetettiin julkiseen keskusteluun (taulukot 3 ja 4). Vas-
taavanlainen taulukko esitettiin jo kappaleessa 5, mutta tähän on valittu hieman laajempi 
palvelukokonaisuus – puhtauteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät kau-
pungin palvelut. Kaupunkilaiset pyrittiin saamaan informoiduksi palveluiden tuotteistuk-
sella ja siihen perustuvilla arvioinneilla palvelukokonaisuuksien nykyisistä resursseista sekä 
erilaisista säästötoimenpiteistä, jotka jaettiin kolmeen tasoon vaikuttavuutensa suhteen: 

1. Palvelukokonaisuuden tehokkuuden kehittäminen nopeilla ratkaisuilla, paremmal- 
 la integraatiolla ja tiiviimmällä yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa.
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Taulukko 3. Birminghamin kaupungin palvelut eri hallintokunnista, jotka vaikuttavat 
puhtauteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Tällä taulukolla asukkaita pyrittiin 
informoimaan palvelukokonaisuuden koosta suhteessa muihin palveluihin, kustannuk-
sista sekä ennen kaikkea siitä osuudesta, johon kaupunki voi vaikuttaa päätöksillään 
(Controllable Budget) (Birmingham City Council, 2013e).

Asukkaita osallistettiin kaupunginosavaltuustoiden kokouksissa (jotka ovat nykyään 
julkisia tilaisuuksia), eri alojen asiantuntijoista koostuvan asukaspaneelin kautta, erikseen 
järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa, nettikyselyillä, kirjeillä, sähköpostitse ja sosiaalisen 

2. Mikäli ensimmäisen tason ratkaisut eivät riitä palvelukokonaisuuden säästötavoit- 
 teiden saavuttamiseen, virkamiehet ovat kehittäneet myös radikaalimpia ratkaisuja.

3. Kolmantena tasona on muiden kuin lakisääteisen osan (kuva yllä) lopettaminen  
 kyseisestä palvelukokonaisuudesta. 
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Taulukko 4. Virkamiesten kehittämät säästömahdollisuudet tuleville vuosille puhtaan, 
turvallisen ja ilmastoneutraalin ympäristön palvelukokonaisuudesta. Tällä taulukolla 
asukkaita pyrittiin informoimaan vaihtoehdoista ja niiden vaikuttavuudesta kolmitasoi-
sella asteikolla (Birmingham City Council, 2013e).

median kautta. Tärkeä osa tätä julkista keskustelua oli läpinäkyvyys – kaikki taustatieto ja 
myös saadut vastaukset kerättiin yhdelle sivustolle (Birmingham City Council, 2013c).

Saadun palautteen lisäksi virkamiesten ratkaisuja muokkasi poliittinen ohjaus, joka 
näyttäytyi asukkaille kolmena palveluiden kehittämisen visiona:

 
1. Oikeudenmukaisuus – kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojeleminen ja  

 tasa-arvoisuuden lisääminen asukkaiden kesken
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Taulukko 5. Kaupungin pysäköintilaitosten palveluiden ehdotetut muutokset osana 
Birminghamin liike-elämää palvelevaa palvelukokonaisuutta (Birmingham City Council, 
2013f).

 

 

 

34:  OFF STREET PARKING 

Current 
Service 

The Council operates 7 multi-storey and 23 city centre surface car parks, 
providing 5,337 spaces (local district car parks are excluded).    

The service includes the operational maintenance and setting of charges but 
excludes the enforcement of regulations that is managed by an external company.  

There is a small team of 3 council staff that manages this function. 

All figures in £m 

Budget 

Gross Exp £7.111m 
Income (£8.052m) 
Net Exp (£0.941m) 

Saving in 14/15 
(£0.500m) 

 

Saving in 15/16 
(£0.500m) 

 

Saving in 16/17 
(£0.500m) 

 

Saving in 17/18 
(£0.500m) 

 

Proposed 
Changes to 
Service 

The use of technology including greater web-based permits, further pay-by-phone 
use, infrastructure changes will continue to be enhanced to reduce administration 
costs.   

In addition, there will be a review of off-street parking charges to increase income 
generated by existing facilities after taking into account economic, market and 
business considerations. 
 

Managing the 
implications of 
change for 
Service Users 
and Partners 
(including 
equalities 
issues and 
mitigation) 

Continue with the roll out of the pay-by-phone service by expanding to other areas 
of the City. 

Implement a web-based system for permits which will allow the public to apply for 
permits on-line rather than through the Contact Centre. 

Roll out of new parking ticket machines across City Centre to replace aging stock 
and thereby improve existing services. 

 

For details of consultation please go to www.birmingham.gov.uk/budgetviews 
 
Equality Impact Assessments will be undertaken as appropriate 

2. Vauraus – Birminghamin nostaminen liike-elämän keskukseksi Britanniassa ja  
 kasvun tukeminen hiilineutraalia sekä älykästä kaupunkia kehittämällä

3. Demokratia – toteuttaa lupaukset päätöksenteon hajauttamisesta paikallistasolle  
 ja vahvistaa lähidemokratiaa asettamalla paikalliset ihmiset ja yhteisöt kaiken teke- 
 misen keskiöön

Näiden pohjalta virkamiehet tekivät yksityiskohtaisemmat ehdotukset, joista esimerkkinä 
on pysäköintilaitosten operointi (taulukko 5). Keskeistä näissä ehdotuksissa oli nykyisen 
prosessin, resurssien ja kustannuksien (tuotteistus) lisäksi kuvata kuntalaisille ehdotettujen 
muutoksien vaikutukset toisiin palveluihin, käyttäjiin sekä partnereihin (alin tekstilaatik-
ko taulukossa 5). 
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Näiden palvelukokonaisuuksittain koostettujen taustadokumenttien lisäksi kuntalaisten 
arvioitavaksi asetettiin aikaisempiin arviointikierroksiin pohjautuva kauden 2014/15 bud-
jetti (Birmingham City Council, 2013d). Tämän osallisuusprosessin osan tarkoitus oli:

•	 Tuoda yhteen kaikki johtopäätökset palvelukokonaisuuksien arvioinneista, jotta 
asukkaat pystyisivät näkemään kokonaiskuvan muutoksista,

•	 Esittää suunnitelmat kuinka kaupunki aikoo saavuttaa kehitystavoitteensa vähem-
mällä rahalla, ja

•	 Osallistaa asukkaat budjetin muodostukseen sekä koko budjetin että erillisinä pro-
sesseina eräiden palvelukokonaisuuksien osalta.

Budjetissa esitettiin muutoksia palveluihin tai kokonaan uusia toimintatapoja ja nämä 
oli kategorisoitu viiteen eri luokkaan. Seuraavaksi esitämme nämä kategoriat ja jo tämän 
osallistamisprosessin aikana aikaan saatuja muutoksia:

Tehokkuus – parantamalla vielä enemmän tehokkuutta painottamalla  
tärkeysjärjestystä, käyttämällä uutta teknologiaa ja vähentämällä  
rakennuksien, liikkumisen ja energian tarvetta.

Virkamiehet esittivät edellisessä vaiheessa muun muassa erilaisia palvelumaksuja, kuten 
ylimääräistä maksua virheellisestä tai poisvedetystä rakennuslupahakemuksesta. Sen lisäksi, 
että asukkaat yleisesti ottaen hyväksyivät ehdotetut maksut, niin he ehdottivat myös uusia. 
Nämä uudet ehdotukset mainittiin budjettikonsultoinnissa ja virkamiehet ryhtyivät teke-
mään vastaavanlaisia vaikutusanalyysejä kuten taulukossa 5, jotta ehdotetuilla maksuilla ei 
ole haitallisia vaikutuksia kokonaisuuden kannalta.

Tuottajat – siirtämällä yhä enemmän palveluiden tuottamista yksityiselle 
tai kolmannelle sektorille

Kaupungin valtuusto on jo perustanut uuden yrityksen, johon tullaan siirtämään joitain 
tukipalveluita, kuten pitopalvelut ja rakennusten siivouspalvelut. Lisäksi esimerkiksi lii-
kuntapalveluissa siirryttäisiin vahvasti tarveperusteisuuteen eli kaupunki tarjoaisi palvelui-
ta ainoastaan siellä, missä markkinat eivät toimi. Asukkaat yleisesti ottaen tukivat yksityi-
sen sektorin roolia liikuntapalveluissa, mutta esimerkiksi paikallisissa kirjastopalveluissa 
näkivät kaupungin roolin oleellisena. 

Yhteistyö – toimimalla eri tavalla julkisten, kolmannen sektorin sekä  
yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa

Kaupunki aloitti “Standing up for Birmingham, #Su4Brum” -kampanjan, jonka tavoit-
teena on kannustaa ihmisiä ja organisaatioita ympäri kaupunkia osallistumaan paikallisten 
palveluiden uudelleen järjestämiseen. Tämän avulla se pyrkii tekemään etenkin kaupun-
gin työntekijöiden työkuvaa tutummaksi, jotta eri toimijat pystyisivät tekemään heidän 
kanssaan paremmin yhteistyötä. Konkreettisena esimerkkinä on Stirchley alueen yhteisö-
tila, joka suunnitellaan tehtäväksi käytöstä poistuneeseen vanhaan kylpylärakennukseen 
(kuva 22). Kaupunki antaa tässä tapauksessa rakennuksen yhteisön käyttöön ja avustaa 
rahoituksen hakemisessa, mutta ei osallistu itse kunnostuksen rahoitukseen tai palveluiden 
järjestämiseen.
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Kuva 22. Stirchley baths rakennus, jota ollaan muuttamassa yhteisön omaksi tilaksi 
muun muassa Big Lottery Fund rahoituksella. Kuva: Oosoom, CC BY-SA 3.0

Palveluiden yhdistäminen – palveluiden räätälöinti yhteisiin tiloihin alueen 
ja käyttäjien eritystarpeiden mukaan

Birminghamin alueella on jo yhdistetty paikalliseen tarpeeseen soveltuvia palveluita saman 
katon alle:

•	 New Aston House – asiakaspalvelupiste, jossa on myös kodittomien majoituksesta 
vastaava tiimi

•	 The Shard – kirjasto, kaupunginosatoimisto, kahvila ja kolmannen osapuolen 
järjestämä velkaneuvontapalvelu

•	 Suttonin kirjasto – uusitun kirjaston lisäksi tiloissa on kaupunginosatoimisto ja tilat 
rekisteripalveluille sekä muille kaupungin tukitoimille

•	 Sparkbrook Community and Health Centre – uusissa tiloissa (kuva 23) on paikal-
listen lääkäreiden yhteistoimintaorganisaation (Clinical Commissioning Group) 
tilat, monia terveydenhoidon palveluja, kirjasto ja tilat sosiaalisille yrityksille

Asukkailta saatiin ideoita myös kuinka koulut voisivat mahdollistaa tilojensa yhteiskäytön 
paremmin.
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Kuva 23. Sparkbrook Community and Health Centre. Kuva: Birmingham News Room, CC 
BY-NC-ND 2.0

 
Palveluiden tarpeen vähentäminen – vähentämällä oikeuksia palveluihin, 
toimimalla ennakoivasti sekä yhdessä yhteisön kanssa palveluiden tuotta-
misessa

Esimerkkeinä suunnitelluista toimenpiteistä ovat tietoisuuden lisääminen asukkaiden ja 
yrityksien keskuudessa siivouksesta ja kierrätyksestä. Meneillään on myös ”katukummi” 
ohjelma, jota on tarkoitus kehittää eteenpäin (http://birminghamstreetchampions.co.uk/
development/home.html). Asukkailta saatu palaute oli tässä kategoriassa hyvinkin ristirii-
taista.

Palveluiden lopettaminen – kaupungin vastuiden vähentäminen ja mahdol-
lisesti niiden siirtäminen yksityiselle sektorille tai hyväntekeväisyysjärjes-
töille

Tästä kategoriasta ei ole konkreettisia esimerkkejä sillä yhtään palvelua ei ole lopetettu 
2014/15 budjettikaudella. Virkamiehet ehdottivat esimerkiksi puistonhoitajien (Park Kee-
per) virkojen lopettamista Birminghamissa, mutta asukkaat vastustivat tätä jyrkästi. Syynä 
vastustukseen oli se, että kyseiset hoitajat organisoivat puistoissa tehtävää vapaaehtoista 
hoitotyötä, joka on mittavaa Birminghamissa (2 vuoden aikana yli 16,000 vapaaehtoispäi-
vää, Birmingham City Council, 2013f ).

8.2 Osallisuus Vancouverin South East False Creek  
 (SEFC) alueen kehitysprosessissa

Staffans & Väyrynen (2009) esittävät käytäntöjä ja menetelmiä, joilla voitaisiin täydentää 
tavanomaista suunnittelu- ja toteutusprosessia kaupungeissa. He käyttävät suomalaisten 
esimerkkialueiden lisäksi Vancouverin Southeast False Creek (SEFC) alueen kehittämistä 
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näiden uusien käytänteiden esiin nostamisessa. Tätä SEFC esimerkkitapausta käytetään 
seuraavassa havainnoimaan kaupunkisuunnittelussa mahdollisia osallistamismenetelmiä, 
koska projekti on hyvin dokumentoitu (esimerkiksi http://www.thechallengeseries.ca/) ja 
koska se kokoaa monet näistä menetelmistä yhteen esimerkkitapaukseen. 

SEFC alue koostuu Vancouverin ensimmäiseen lähiöön kuuluvasta rakennuskannasta, 
joka rajoittuu alkuperäiseen rantaviivaan sekä aikoinaan pääosin täyttömaalle rakennetus-
ta teollisuusalueesta, josta yritykset ovat poistuneet pääosin 60-luvulla. Jo vuonna 1970 
kaupunki kaavoitti koko alueen asuinrakennuksiksi ja puistoiksi, mutta vasta 20 vuotta 
myöhemmin viimeinen yritys poistui alueelta. Vuosituhannen loppuun mennessä alueen 
isot teollisuusrakennukset oli purettu (Kuva 24), mikä antoi kaupungille hyvät mahdolli-
suudet kehittää uusi kaupunginosa Helsingin Kalasataman tyyliin kestävillä ja älykkäillä 
ratkaisuilla. 

Kuva 24. Kuva kehityksen kohteena olevasta alueesta vuosituhannen loppupuolelta 
kun suuret teollisuusrakennukset on jo pääosin purettu. Taustalla Vancouverin keskusta 
(Planning Department of City of Vancouver, 1999).

Vuodesta 1999 virallisesti käyntiin lähtenyt kaupunkikehitysprojekti on kestänyt näihin 
päiviin saakka. Keskeisiä virstanpylväitä osallisuuden kannalta projektissa ovat olleet:

 1999 – Southeast False Creek Policy Statement hyväksyttiin kaupungin valtuustossa.
 2002 – Kaupungin suunnitteluosasto teetätti neljä konsulttien vetämää esiselvitysra- 
 porttia keskeisistä aihealueista (energia, vesien ja jätteiden hallinta, hyötyviljely urbaa- 
 nissa ympäristössä, kulkuyhteydet)
 2003 – Ehdotus virallisesta kehityssuunnitelmasta julkaistiin
 2004 – Paikallisten arkkitehtien avoin kirje valtuustolle johti muutoksiin suunnitel- 
 massa sekä energiatehokkaan rakentamisen strategian hyväksymiseen
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 2005 – Kehityssuunnitelma hyväksyttiin
 2006 – Pääurakoitsija kaupungin omistamille maille valittiin, osallistava suunnittelu  
 olympiakylän osalta
 2007 – Alueen energiaratkaisun osallistava prosessi
 2010 – Olympiakylän muutosprosessi

Alkuperäisessä linjauksessaan vuodelta 1999 kaupungin valtuusto asetti alueelle seuraavan 
vision (Planning Department of City of Vancouver, 1999): 

SEFC nähdään yhteisönä, jossa ihmiset elävät, tekevät työtä, leikkivät ja oppivat ympäris-
tössä, joka on suunniteltu ylläpitämään ja tasoittamaan sosiaalista tasa-arvoa, elinvoimaisuut-
ta, ekologisuutta ja taloudellista hyvinvointia – jotta alueen asukkaiden kestävää elintapaa 
voidaan tukea.

Konsulttien vetämissä esiselvitysraporteissa osallistettiin paikallisia asiantuntijoita laaja-
alaisesti. Näiden raporttien tuloksia toteutettiin lopulta hyvinkin yksityiskohtaisesti (kuvat 
25 ja 26), osin liikenteen ratkaisut odottavat vieläkin toteutusta tai niiden johtopäätökset 
esimerkiksi energiaratkaisun osalta kumottiin asukkaiden taholta (kuva 27). Tavoitteena 
tällä asiantuntijatyöllä oli mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja näissä aihealueissa yhteis-
työssä pääurakoitsijan kanssa. 

Kuva 25. Osa alkuperäistä selvitystä urbaaneista puistoista ja hyötykasvien kasvatuk-
sesta (Holland Barrs Planning Group, 2002).

SEFC Urban Agriculture Strategy  – Final Report  
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Figure 5 - neu system33  

Currently, three of the buildings in the Olympic Village community feature roof-mounted solar thermal arrays 
which capture thermal energy from the sun. During peak sunlight periods, the solar systems could generate a 
surplus of heat in excess of the building’s demand. This excess heat will be sold back to the NEU through each 
building’s ETS and will be shared through the main piping system for use in other buildings that are net energy 
users - effectively reducing the electrical energy consumption of the heat pumps. The energy transfer is regu-
lated through a ‘thermal net metering’ provision in the CoV’s Energy Utility System Bylaw, whereby the NEU 
purchases excess energy from the individual customer at a set rate. This two-way energy transfer and metering 
system enables micro-producers of thermal energy connected to the system to sell their excess energy to the 
NEU at a rate of $0.019/kWh34  (see Buy-Back Rate Section for more details on the calculation of this rate). 

The CoV worked with Ausenco Sandwell Engineering and subcontractor Walter Francl Architecture to deter-
mine the CEC building’s concept, aesthetics and detailed facility design.35 The CoV decided that the CEC would 
act as an interpretive facility to showcase the innovative use of sustainable energy technology. The building 
targeted LEED™ Gold certification, incorporated innovation throughout the facility design and put an empha-
sis on transparency of its operations and the benefits of its ICES technology by incorporating public education 
into the design. Most of the facility’s operation takes place underground so street-level viewing portals were 
installed to allow the public to view machinery below grade and its above-ground portion is designed to  
accommodate tours and serve as a public education resource complete with a phone assisted walking tour. 

33 Retrieved at http://vancouver.ca/sustainability/neuTechnology.htm
34  City of Vancouver, Energy Utility System By-Law No.9552, Schedule C, Part 4 – Credit. Retrieved at  

http://vancouver.ca/bylaws/9552c.pdf
35 Retrieved at http://www.bcbusinessonline.ca/bcb/top-stories/2010/05/05/vancouver-sustainable-energy

Kuva 26. Yksi toteutetuista kattopuutarhoista. Kuva: ”Olympic Village Rooftop Garden” 
Christopher Porter (CC BY-NC-ND 2.0)

Kuva 27. Alueen oma lämpöenergiaratkaisu, joka hyödyntää alueen likavesien lämpöä 
energian tuotannossa. Alkuperäiset selvitykset puolsivat biomassan polttoa tämän rat-
kaisun rinnalla. Järjestetyssä osallisuusprosessissa biomassan käyttö aiheutti kuitenkin 
huolta alueen asukkaissa sekä naapureissa eikä sitä lisätty lopulta laitokseen  
(Comeault, 2011).
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Esiselvitysraporttien lisäksi paikallisia asiantuntijoita hyödynnettiin alueen viereisten 
korttelien kaavamuutosprosessissa (kuva 28). Asiantuntijoista koottu riippumaton paneeli 
(Urban Design Panel) auttoi sekä kaupungin virkamiehiä kaavamuutoshakemuksien arvi-
oinnissa että muutoksen hakijoita etsimään virallisen kehityssuunnitelman korttelisuunni-
telman vaatimukset täyttäviä teknisiä ratkaisuja.

Kuva 28. Alueen kehityssuunnitelmaan otettiin mukaan myös alueen viereiset korttelit, 
joiden yksityisille omistajille tarjottiin mahdollisuus kaavamuutoksiin (VIA Architecture, 
2004).

Asiantuntijat, asukkaiden edustajat sekä sidosryhmät 
olivat näkyvästi mukana myös varsinaisissa osalli-
suusprosessissa. VIA Architecture yrityksen tekemän 
kehityssuunnitelmaehdotuksen konsultoinnissa kään-
teentekevä hetki oli paikallisten arkkitehtien valtuus-
tolle osoittama avoin kirje, jossa ehdotettiin kunni-
anhimoisia suunnitteluohjeita alueelle. Suunnitelman 
konsultointiprosessi johtikin lopulta uuteen versioon 
kehityssuunnitelmasta, jossa kestävää kehitystä käsitel-
tiin kolmella tasolla: Sosiaalinen, taloudellinen ja ym-
päristön kestävyys (Bayley et al., 2010). Tämän lisäksi 
alueelle sijoittuneen olympiakylän (kuva 29) suunnit-
telussa käytettiin integroidun suunnittelun prosessia, 
jossa pyrittiin luomaan yhteinen visio alueen kehit-
tämisestä rakennuttajille ja kaupungin edustajille. 
Myös tätä integroidun suunnittelun prosessia tukivat 
kestävän kehityksen asiantuntijat. 

Kuva 29. Olympic Village Plaza. Kuva: Bruce Irschick 
(CC BY-NC-ND 2.0)
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9 Ekosysteemi ja sen  
 kehittyminen

 
9.1 Ekosysteemi käsitteenä

Ekosysteemi käsite metaforisena ilmaisuna on yleistynyt viime vuosikymmeninä kuvaa-
maan myös liiketoimintaympäristössä olevia verkostoja. Ekosysteemillä tarkoitetaan uutta 
konseptuaalista ajattelutapaa hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia ja niiden välisiä riip-
puvuuksia. Tätä luonnon toiminnan mallintamisesta lähtenyttä ajattelutapaa sovelletaan 
nykyisin niin liike-elämän kuin sosiaalisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Liiketoiminnan 
ekosysteemi pitää sisällään kaikki organisaatiot ja yksilöt, jotka vuorovaikuttavat liike-
toimintakokonaisuudessa. Perusanalogia tulee luonnon ekosysteemistä: Jos toimija ei ole 
selviytymiskykyinen, sen on muututtava ja etsittävä toimintamalli, jolla se selviytyy. Ym-
päristö ja sen muutokset ovat keskeisiä tässä ajattelutavassa. Samoin ympäristössä toimivat 
osapuolet, niiden välinen vuorovaikutus ja kehittyminen.

Luonnon ekosysteemin perusta on hiilen, hapen ja ravinnon kiertokulku – liiketoi-
minnan ekosysteemissä puolestaan rahan kiertokulku. Asiakas on keskiössä ja osaaminen 
ekosysteemissä kehittyy asiakkaan ehdoilla. Ekosysteemiajattelun hyödyntäminen vaatii 
siis uudenlaista osaamista: hyödykkeen sisältöä ei määrittele päämies vaan asiakas. Ekosys-
teemin johtamisesta on usein käytetty ilmaisua orkestrointi. Johtaminen perustuu yhteisen 
vision luontiin, kokonaisuuden ymmärtämiseen ja toimiviin vuorovaikutussuhteisiin. 
Yksittäisten organisaatioiden toiminnan optimoinnin lisäksi pitää kantaa vastuuta ko-
konaisuudesta. Luottamuksella ja sosiaalisen pääoman kehittymisellä on keskeinen rooli 
liiketoiminnan verkostojen toiminnassa; luottamus syntyy hitaasti ajan myötä, mutta 
toisaalta voidaan tuhota sekunnissa.

Liiketoiminnan ekosysteemeistä alettiin puhua enemmän ICT-sektorin kehityksen 
myötä. Hyviä esimerkkejä liiketoiminnan ekosysteemeistä ovat mm. Googlen, Applen, 
Microsoftin ja Nokian toimintamallit. Tällöin liiketoiminnan ekosysteemillä on tarkoitet-
tu päätoimijan tuotteiden ja palveluiden ympärille kasvavaa liiketoimintojen joukkoa. Toi-
minnan tavoitteena on tehdä asiakkaalle yhdessä enemmän ja parempaa kuin yksittäiset 
toimijat yksin pystyisivät. Näissä yhteyksissä on puhuttu myös innovaatioekosysteemeistä, 
joissa uuden arvon luonti, haltuunotto ja jakaminen korostuvat entisestään. Kehittyneillä 
teollisuuden aloilla kuten ICT-sektori kilpailu käydäänkin elinvoimaisten ekosysteemien 
välillä, ei niinkään yksittäisten yritysten välillä.

Sittemmin on alettu puhua myös verkostojen parviälystä (Valkokari et al. 2014). Ana-
logia tulee tässäkin tapauksessa luonnosta. Parviverkoston käsitteessä on kaksi metaforaa 
päällekkäin. Verkostometaforan olennainen piirre on se, että verkoston osat ovat yhteydes-
sä toisiinsa ja ne vaikuttavat toisiinsa. Parvimetaforassa taas painottuu ajatus kokoontumi-
sesta sekä yhteisestä päämäärästä ja suunnasta, ei niinkään keskinäisistä yhteyksistä. 

Parviverkostossa korostuvat siis sekä toimijoiden keskinäiset yhteydet että toimintaa 
suuntaavat intressit. Yhdistämällä em. kaksi metaforaa ekosysteeminen liiketoiminta 
pohjautuu ajatteluun, että yritykset ja muut toimijat pystyvät muodostamaan ekosystee-
missä nopeasti erilaisia parviverkostoja esim. uuden asiakastarpeen tai uuden teknologian 
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ympärille.
Taulukossa 6 on vertailtu perinteisemmän organisaatiokeskeisen toiminnan omi-

naispiirteitä ekosysteemisen liiketoiminnan lähestymistapoihin. Taulukko osoittaa, että 
ekosysteeminen liiketoiminta perustuu hierarkioita poistavaan, avoimeen, tulevaisuuden 
mahdollisuuksia luotaavaan ja systeemiseen toimintatapaan.

Organisaatiokeskeinen toiminta Ekosysteeminen liiketoiminta
Tehokas työnjako Tarve tehdä yhdessä

Halvin hinta tuotteelle ja/tai palvelulle Paras asiakaslupauksen täyttäminen
Ohjaaminen ja kontrollointi Visiointi ja mahdollisuuksien luominen
Kassavirta Tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali
Organisaatiokohtainen (osa)optimointi (Eko)systeemitason optimointi
Organisaation ohjaus Systeemin ohjaus
Asiakas-toimittaja-rajapintojen jyrkkyys Yritysten välisten rajapintojen madaltuminen
Arvontuotto sisäisessä arvoketjussa Arvontuotto arvojärjestelmässä
Työntekijöiden identifioituminen yritykseen Työntekijöiden identifioituminen sekä yritykseen 
että verkostoon
Organisaatiokohtainen tiedonomistus Avoin ja systeemitason tieto
Yrityksiä suojaavat sopimukset Systeemiä suojaavat sopimukset

Taulukko 6. Organisaatiokeskeisen ja ekosysteemisen liiketoiminnan eroavuuksia (Val-
kokari et al. 2014).

Yhtälailla palvelujärjestelmä voidaan ymmärtää ekosysteeminä, joka toimii markkinoita 
rakentavana ja kehittävänä systeeminä. Ekosysteemin kehittymisen kannalta on ymmärret-
tävä siihen liittyvät toimijat ja arvoverkostot arvonmuodostuslogiikkoineen niin, että sen 
kehittymistä voidaan hallitusti ohjata. Ekosysteemiajattelu pakottaa ajattelemaan sys-
teemin selviytymistä, nostaa esiin organisaatioiden välisten suhteiden tärkeyden ja karsii 
tuottamattoman työn ja osaoptimoinnin. Teknisen toimen palveluekosysteemissä ovat 
mukana kuntalaiset, kunnan organisaatiot ja muut julkiset toimijat, palvelutarjoajat ja 
muut yksityiset organisaatiot samoin kuin vapaaehtoisjärjestöt. Nämä toimijat muodosta-
vat verkoston ja järjestelmän, jonka arvonluonti toimii toisin kuin hierarkkisessa järjes-
telmässä. Kunnat eli tilaajat ovat tässä suhteessa avainasemassa samoin kuin kuntalaisetkin, 
joita ekosysteemi palvelee. Ekosysteemiajattelu antaa tilaa uusille toimintatavoille, yrittäjyy-
den muodoille ja kansalaisten osallistumiselle.

Kuvassa 30 on esitetty OPUS-hankekokonaisuuteen liittyvä innovaatio-ekosysteemi. 
Uusien tuoterakenteiden kehitys ja pilotointi tapahtuvat paikallisesti kaupunkipilottien 
ympärillä. Paikalliset verkostot muodostuvat alueellisista toimijoista. Huomattavaa on 
se, että yksi tärkeä toimijaryhmä on kuntalaiset, jotka osallistamisen kautta pääsevät yhä 
enemmän mukaan kehitystyöhön ja vaikuttamiseen. KEHTO-foorumi/Kuntaliitto on 
erittäin keskeinen toimija kehitystulosten levittämisessä muihin kaupunkeihin ja kuntiin. 
Yhteistyö akateemisen maailman kanssa varmistaa uusimman tutkimustiedon huomioimi-
sen kehitystyössä.
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Kuva 30. OPUS-hankkeen ympärillä oleva innovaatioekosysteemi

 
9.2 Sosiotekninen muutos

Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia voidaan tarkastella laajemmin sosioteknisen 
muutoksen teorian avulla. Sosioteknisen muutoksen teoria on systeemiteoreettinen lä-
hestymistapa, jolla pyritään mallintamaan kompleksisia sosiaalisia järjestelmiä (Nieminen 
et al., 2011). Frank W. Geels’in (Geels, 2002) esittämä sosioteknisen muutoksen malli 
kuvaa hyvin sosioteknisessä ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Mallissa on kolme tasoa 
(kuva 31): sosiotekninen ympäristö (landscape), sosiotekninen toimintamalli eli regiimi 
(regime) ja uusien teknologioiden ja toimintatapojen kehittely eli nicheinnovaatiot (niche 
innovations). Regiimit muodostuvat vakiintuneista toimintatavoista, tulkintakehyksistä 
ja ongelmanratkaisumalleista. Regiimi on siis luonteeltaan konservatiivinen ja sen itsensä 
tuottamat parannukset ovat lähinnä inkrementaalisia ja hitaasti muutoksia aikaansaavia 
kehitysaskeleita. 

Mallin ylin ulottuvuus eli sosiotekninen ympäristö edustaa laajoja yhteiskunnallisia 
kehityskulkuja ja myös yhteiskunnan materiaalista olemassaoloa. Tälle tasolle kuuluvat 
taloudellinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät, politiikka, kulttuuriset arvot ja normit, 
ympäristökysymykset ja yhteiskunnan infrastruktuuri. Kansallinen lainsäädäntö ja EU:n 
säätämät direktiivit esimerkkinä aiheuttavat painetta alaspäin regiimi-tasolle muuttaa 
toimintatapoja vastaamaan muuttuneita tilanteita. Kolmas ja alin ulottuvuus, nichein-
novaatiot, edustaa uusia ja innovatiivisia kokeiluja teknologioissa ja toimintatavoissa. 
Onnistuessaan nämä kokeilut voivat vahvistua ja johtaa isompiin kehityspolkuihin eli 
radikaaleihin innovaatioihin, jotka edelleen voivat muuttaa olemassa olevia regiimeja tai 
johtaa uusien regiimien syntymiseen.

Sekä ylhäältä tulevat paineet että alhaalta tulevat innovaatiot avaavat ”mahdollisuuk-
sien ikkunoita” muutoksille regiimi-tasolla. Toisaalta uuden regiimin syntyminen voi 
aiheuttaa painetta ylöspäin muuttaa esim. lainsäädäntöä ja kulttuuria sopeutumaan muu-
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toksiin. Kehityksen aikajänne on hyvin erilainen eri tasoilla. Alhaalla se voi olla kuukausia, 
regiimi-tasolla puhutaan jo vuosista ja hitaimmin kehittyvällä toimintaympäristö-tasolla 
jopa kymmenistä vuosista.

Kuva 31. Sosioteknisen muutoksen malli (käännetty lähteestä Geels & Schot, 2007)

Sosioteknisen muutoksen ymmärtäminen edellyttää kaikkien kolmen tason huomioimista 
analyyseissä. Siksi mallia kutsutaankin monitasoperspektiiviksi (multi-level perspective). 
Mallia voidaan soveltaa ja sen avulla luoda ymmärrystä hyvin monenlaisiin muutoksiin. 
Mallin avulla on tarkasteltu mm. julkisia hankintoja ja niiden menestystekijöitä (Luotola, 
2013). Tarkastelussa analysoitiin hankintaprosessia ja hankintastrategiaa. Hankintaproses-
sin ytimessä on tarjouspyyntö ja tarjousten käsittely. Usein liiallinen painottuminen laki-
pykäliin johtaa markkinatuomioistuimeen ja pelko tästä ohjaa liikaa prosessia. Sen sijaan 
pitäisi hakea uusia mahdollisuuksia sallimalla innovatiivisuus ja ennakointi. Strategianä-
kökulmasta vallitsevaa regiimiä tulisi tarkastella niin, että tunnistetaan muutosmahdolli-
suudet ja niihin vaikuttaminen. Sen jälkeen käytetään omaa päätösvaltaa hankintamenet-
telyn valinnassa ja kehittämisprosesseissa proaktiivisesti. Strategisen johtamisen merkitys 
korostuu, johtamisen on oltava muutakin kuin pelkän strategian tekeminen hallintotyönä. 
Johtamisessa keskeistä tulee olla aktiivinen halu johtaa ja tehdä muutoksia ympäristöstä 
tulevan tiedon perusteella. Yksi esimerkki ympäristöstä tulevasta tiedosta on kuntalaisilta 
osallistamisen kautta saatu palaute, jota on käsitelty edellisessä luvussa.

Julkiset hankinnat ovat yksi avaintekijä palveluita järjestettäessä. Kuntien palveluhan-
kintoja on analysoitu mm. Ilona Lundströmin väitöskirjassa (Lundström 2011). Tutki-
muksessa havaittiin kuusi teemaa, jotka selittävät kuntien palveluhankinnoissa esiintyviä 
ongelmia. Teemat ovat markkinat, poliittinen vaikuttaminen, kuntainstituution muutos, 
tarjoaja, mentaliteetti ja osaaminen. Tutkimuksen ydinkäsitteeksi muodostui edellä mai-
nituista teemoista uuden ja vanhan toiminnan/ajattelun rajaa kuvaava palveluhankintojen 
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murros. Murros voidaan edelleen jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat rakenteellinen, 
toiminnallinen ja ohjausjärjestelmän murros. Ensimmäinen murroksen ulottuvuus viittaa 
muun muassa kuntaliitoksiin ja yhteistoimintamuutoksiin. Toinen kuvaa siirtymistä hal-
linnosta hallintaan ja kilpailuttamisesta kumppanuuteen. Kolmas murros ilmenee kump-
panuuksien korostumisena ja palveluhankintojen mentaliteetin muutoksena.

Tekesin katsauksessa 286/2011 on analysoitu esimerkkinä rakennetun ympäristön 
toimialan innovatiivisuuden haasteita sosioteknisen muutoksen kautta. Analyysissä nousee 
esiin puutteita julkisten hankintojen hankintakäytännöissä sekä toimijoiden välisessä 
yhteistyössä. Rakennetun ympäristön haasteet ovat kompleksisia ja vaikuttavat laajalti 
yhteiskuntaan. Kokonaisvaltaiset innovaatiot edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä sosiotek-
nisen muutoksen mallin eri tasojen ja toimijoiden välillä.

Sosiaalisen muutoksen monitasomalli auttaa analysoimaan muutoksia. Mallista näh-
dään heti, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on avainasemassa tasojen välisessä 
vuorovaikutuksessa. Systeemisissä muutoksissa kysymys on monien tekijöiden yhteisvai-
kutuksesta. Hyvä esimerkki tällaisesta muutoksesta ja sen kompleksisuudesta on ajan-
kohtainen sote-uudistus kaikkine kuvioineen. Yhtä lailla ekosysteemiajattelun mukaisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin välinen rajapinta ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Asiakas eli 
kuntalainen nousee keskiöön ja palveluiden arvo luodaan yhdessä kuntalaisten kanssa.

9.3 Näkökulmia teknisten palvelujen ekosysteemin  
 kehittymiseen

Tilaaja-tuottaja-ajattelun yleistyessä kunnat erottivat tuotanto-organisaationsa sisäises-
ti omaksi yksikökseen, joilla oli erilaisia toimintamalleja (bruttoyksikkö, nettoyksikkö, 
liikelaitos tai osakeyhtiö). Tarkoituksena oli oman toiminnan kehittäminen tehostamalla 
toimintatapoja kuten budjetointia, työtapoja ja johtamista. Tästä seuraava askel on ollut 
palvelutuotannon ulkoistaminen joko osittain tai kokonaan. Ulkoistamiseen joudutaan 
usein pakkotilanteessa, jolloin oman tuotannon toteuttamiseen ei ole varaa eikä resursseja. 
Kunnille on jäänyt tällöin ohjaus- ja valvontarooli, joka resurssiniukkuuden vuoksi on 
sekin voinut heiketä niin, että on jouduttu palkkaamaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuvassa 32 on esitetty teknisen toimen palveluryhmien kehityssuuntia ajallisen ulot-
tuvuuden ja julkisen/yksityisen tuottajan funktiona (Jessica Örn, 2007). Kuvan mukaan 
markkinaperustaiset palvelut kuten tyypillisesti huolto ja ylläpitopalvelut, siirtyvät yhä 
enemmän yksityisille palvelutuottajille toisin kuin esim. yhdyskuntasuunnitteluun liitty-
vät palvelut (kaavoitus ja mittaaminen). Esimerkkejä ulkoistamisista löytyy jo lukuisia ja 
niistä on tehty myös analyysejä (Valtonen, 2011). Kaikki eivät ole onnistuneet ja omaa 
tuotantoa on otettu myös takaisin.

Seudullinen yhteistyö kuntien välillä on yksi mahdollinen ratkaisu kustannustehokkaa-
seen palvelujen toteuttamiseen. Kunnallisten palvelujen tehokkuuden kasvattaminen yh-
teistyön avulla liittyy sen mahdollisiin vaikutuksiin neljällä osa-alueella: palvelutuotannon 
yksikkökoossa, organisoinnissa, rahoitustavassa ja kunnan tilivelvollisuudessa (Leppisaari, 
2011). Yhteistyö nähdään kannattavana erityisesti palveluissa, joissa toimintaa määrittelee 
lainsäädäntö, joissa esiintyy selkeitä mittakaavaetuja, joiden kulut katetaan käyttäjämak-
suilla ja joiden tuotannossa kuntarajat haittaavat toimintaa. Kaupunkiseudulla yhteistyön 
merkittävänä haasteena ovat kuntien väliset kokoerot. Yhteistyön suurimmaksi haitaksi 
nouseekin markkinaehtoisten yhteistyömallien yleistymiseen liittyvä kuntien heikentynyt 
kyky kontrolloida palvelutuotantoa ja taloutta. Onnistuneina hankkeina voidaan mainita 
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Kuva 32. Teknisten palvelujen ryhmittely aikahorisontin ja tuottajan mukaan (Örn, 
2007).

Teknisten palvelujen tuotannon ulkoistaminen on yleistynyt viime vuosina. Ulkoistamista 
on tehty eri laajuisina aina koko teknisen toimen palvelujen ulkoistamiseen asti (esim. 
Askolan kunta 2005, Varkaus 2009, jne.). Trendinä on, että isompien kokonaisuuksien 
tilaaminen lisääntyy. Tämä lisää luonnollisesti myös tarjontaa, jolloin suuret palvelutarjo-
ajat saavat etua paremmalla tuottavuudellaan hyödyntäessään paremmin ydinosaamistaan, 
kalustoaan ja resurssejaan. Käyttämällä aliurakoitsijoina paikallisia palvelutarjoajia myös 
paikalliset erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Suuruuden ekonomia parantaa sekä 
tuottavuutta että kannattavuutta. Tuottavuuden nosto tapahtuu parhaiten kilpailun kautta 
markkinaehtoisesti. Siirtyminen isompiin kokonaisuuksiin avaa toisaalta myös mahdolli-
suuksia ulkomaisille toimijoille. Hidastavana tekijänä tälle muutokselle ovat kielikysymyk-
set sekä paikallisolojen tuntemattomuus.

Isoissa kaupungeissa tämä trendi näkyy selkeimmin. Niissä ollaan yhä enemmän 
siirtymässä tuottajapuolella alueurakointeihin, ts. kaupunki jaetaan isoihin alueisiin, joille 
kullekin kilpailutetaan alueen hallinnasta vastaava alueurakoitsija. Tällä toimintamallilla 
on noussut esiin pelko siitä, miten käy pienten paikallisten palvelutarjoajien, joilla on 
hyvä paikallistuntemus alueen erityisolosuhteista. Alueurakoitsija voi kyllä käyttää paikal-
lisia palvelutarjoajia omissa aliurakoissaan. Trendinä on kuitenkin ollut, että aliurakoitsi-
joiden määrä on pienenemässä, Turun tapauksessa erään haastateltavan mukaan määrä on 
pienentynyt 15:sta neljään aliurakoitsijaan. Tarjouspyynnöissä tilaaja saattaa myös rajata 
sallittavan aliurakoitsijaketjun pituuden pieneksi.

Tekninen erityisosaaminen
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Ympäristötoimi
• Energia
• Rakennusvalvonta

Markkinaperusteiset palvelut
• Kiinteistöjen korjaukset ja remontit
• Kiinteistöjen huolto ja ylläpito
• Siivouspalvelut
• Ruokapalvelut
• Teiden & viheralueiden kunnossapito
• Kone- ja kuljetuspalvelut
• Joukkoliikenne

Yhdyskuntasuunnittelu
• Kaavoitus ja mittaaminen

Sisäiset/seudulliset tuottajapalvelut
• Rakentaminen
• Tilapalvelut

Muut erityispalvelut
• Vuokra-asunnot
• Tietohallinto ym. hallintopalv.
• Hankintapalvelut

A
ja

lli
ne

n 
ul

ot
tu

vu
us

Pidempi aikaväli

Yksityinen tuottajaJulkinen omistaja tai tuottaja

Teknisten palveluiden ryhmittely aikahorisontin ja tuottajan mukaan:

Lähde: Haahtela & Örn 2007

vesihuollon keskitetty seudullistaminen Turun seudulla sekä seudullisen kunnallisteknisen 
tuotantoyhtiön toiminta Lahden seudulla (Leppisaari, 2011).
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Valitettavan usein valinnat tehdään tänä päivänä hintakilpailun perusteella. Tähän on 
johtanut kuntien huono taloustilanne. Laadulla on pieni painoarvo, laatutasojakaan ei 
ole määritelty riittävän selkeästi. Seuraava luonnollinen askel tuoterakenteen määritte-
lyn jälkeen olisikin laatutasojen määrittely ja vakiointi. Vastaavasti laatutasoja ei valvota 
riittävästi resurssipulan takia. Tilanne on johtanut siihen, että sekä kilpailutuksessa että 
valvonnassa joudutaan käyttämään varsinkin pienissä kunnissa konsultteja, jolloin oma 
osaaminen vähenee entisestään välikäsien takia.

Vaikka kaupungit ovat yhtiöittäneet tuottajaorganisaatioitaan tavoitteena markkinaläh-
töisempi toiminta, niiden kilpailukykyä rajoittaa mm. emokonsernin jäykkä työsopimus-
kulttuuri ja tehottomat sisäiset palvelut (esim. ict-palvelut työterveyshuolto jne.). Kehi-
tyssuunta on oikeanlainen, mutta kilpailukyvyn parantaminen edellyttäisi tasavertaisia 
sopimus- ja palvelurakenteita yksityisten palvelutarjoajien kanssa.

Kaupungin / kunnan ohjausvaikutusta voitaisiin parantaa uusilla innovatiivisilla toi-
mintamalleilla, kuten hankintaklinikat, allianssimalli ja esikaupalliset hankinnat. Kaikissa 
näissä malleissa palvelutuotantoa ja sen kehittämistä lähdetään pohtimaan yhdessä palve-
lutarjoajien ja kaupungin edustajien kesken. Prosessissa lopulliset sopimukseen valikoitu-
vat palvelutarjoajat erottuvat niiden innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn perusteella. Nämä 
menettelyt ovat raskaammat kuin perinteiset toimintamallit, mutta etuina on kaupungin 
ohjausvaikutuksen paraneminen sekä innovatiivisempi ote ratkaisuihin. Menettelyssä pie-
nilläkin toimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan tuottajaverkostoon osoittamalla asian-
tuntemuksensa ja elinkelpoisuutensa. Haittana on se, että jos ei pääse mukaan lopulliseen 
valintaan, menettelyä voidaan pitää kalliina prosessissa syntyneiden kustannusten takia.

KEHTO-foorumin rooli kaupunkien yhteistyö- ja kehitysalustana on omalta osaltaan 
keskeinen palveluekosysteemin kehittämisessä (Malinen et al. 2012). Foorumilla tulee 
vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä palvelujen tuotteistamisen käyttöönotoista ja 
palvelutuotannon järjestämisestä. Vuorovaikutuksessa on haettava uusia malleja ja toimin-
tatapoja tämän alueen palvelumarkkinoiden ja ekosysteemin syntyyn ja kehittymiseen. 
OPUS-projekti onkin ollut KEHTO-foorumin aktiivisessa seurannassa ja hanketta on 
esitelty laajemmin seuraavissa foorumin kokouksissa:

Kuopio 3.–4.10.2013
Tampere 8.–9.5.2014
Seinäjoki 23.–24.10.2014
Oulu 26.–27.3.2015

KEHTO-foorumi voisi edelleen järjestää teematapaamisen tai tapaamisia palvelutarjoajille 
kokoontumisensa yhteydessä ja pohtia yhdessä heidän kanssaan ekosysteemin kehittymi-
seen liittyviä kysymyksiä sekä kehityskohtia.
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10 Yhteenveto ja suositukset

 
10.1 Yhteenveto – Tuotteistus 

OPUS-hankekokonaisuudessa on kehitetty kuntien teknisten palvelujen tuotteistamista 
tutkimushankkeen, kahden kaupunkipilotin ja yrityskohtaisen tuotekehityshankkeen 
avulla. Tässä raportissa on kuvattu OPUS-kokonaisuuden tutkimushanketta, jossa on 
tutkimuksen keinoin tuettu kaupunkipilottien työtä ja kehitetty laajennettu viitekehys 
tuoterakenteen liittymisestä kaupunkisuunnitteluun ja strategioihin. Tutkimushanke on 
tuonut esille hyviä käytänteitä valituista kansainvälisistä esimerkkitapauksista Kanadasta ja 
Englannista.

Kuvassa 33 on esitetty yleisenä yhteenvetona tuotteistukseen liittyvät keskeiset ele-
mentit ja niihin liittyvät toimijat OPUS-hankekokonaisuudessa. Tuotteistuksen ytimessä 
on tuoterakenne, joka tulisi vakioida niin, että sitä voitaisiin soveltaa kaikissa kunnissa. 
Tuote-käsite pitää sisällään edelleen kolme peruselementtiä: prosessit, resurssit ja kustan-
nukset. Näiden elementtien kautta on pystyttävä johtamaan palveluihin liittyvät yhteen-
sopivat kustannusrakenteet. Kustannusrakenteeseen voidaan avata erilaisia näkymiä, jotka 
palvelevat organisaation eri tasojen tavoitteita. Kaksi keskeistä näkymää ovat johtamista 
palveleva näkymä sekä operatiivinen kustannusnäkymä. Tässä hankekokonaisuudessa käy-
tettiin kuvassa esitettyjä Kuntamaisema Oy:n ja Rapal Oy:n työkaluja. Muita työkaluja ei 
käytetty. Tuoterakenteiden tulee palvella omalta osaltaan kaupunkisuunnittelua ja strategi-
oita sekä edesauttaa kuntalaisten aktiivisempaa osallistamista parantuneen läpinäkyvyyden 
ja lisääntyneen tietoisuuden ansiosta. Kokonaisuutta on kehitettävä luomalla uusia ja 
innovatiivisia toimintatapoja.

Kuva 33. Tuotteistuksen keskeiset elementit ja niihin liittyvät toimijat OPUS-hankeko-
konaisuudessa

PERUSOMAISUUS (Lakisääteiset + kaikissa 
kaupungeissa yhteiset tehtävät)

Erillistuotteet, modulit. 
Tehtäväkokonaisuudet, joilla hintalappu

Erityistuotteet, määrittelemättömät

Operatiivinen
kustannusrakenne

Johtamista 
palveleva

kustannusrakenne

• Kaupungin strategia
• Uudet toimintatavat
• Osallistaminen

Tuoterakenne
Kuntamaisema Oy

Rapal Oy

Yhteensopivuus
Yhteen-
sopivuus

Pilotit
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Esittämämme laajennettu viitekehys teknisen toimen palveluille (kuva 34) kuvaa tuotera-
kenteen liittymistä kaupunkisuunnitteluun ja strategioihin. Kuvan viesti on se, että tuote-
rakenteen (mukaan lukien kustannusrakenteen) on oltava riittävän läpinäkyvä kaupungin 
eri organisaatiotasoille, joista keskeisiä ovat teknisen toimen lisäksi kaupunkisuunnittelu, 
taloussuunnittelu ja johto (strateginen suunnittelu). Näin eri organisaatiotasot voivat 
peilata suunnitelmia ja päätöksiä tehdessään niiden vaikutusta esim. kaupungin kokonais-
kuvaan. Esimerkkejä tästä on esitetty raportin kansainvälisissä tapauskuvauksissa. Läpinä-
kyvyys on oltava yhtälailla tilaaja ja tuottaja organisaatioille. Viitekehys nostaa esiin edellä 
mainittujen liityntöjen lisäksi tärkeän elementin: kuntalaisten osallisuuden. Kuntalaisille 
on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan palvelujen suunnitteluun ja lopputulokseen. 
Kunnan on tehtävä vaikeassa taloustilanteessa myös arvovalintoja, joissa on hyvä kuulla 
kuntalaisten ääntä. Tyytyväinen kuntalainen on tavoiteltavan arvoinen asia, joka lisää 
kaikkien viihtyvyyttä ja kunnan hyvinvointia. 

Kuva 34. Teknisen toimen palveluiden viitekehys ja raportin luvut liittyen sen osa-aluei-
siin.

OPUS-hankekokonaisuudessa on kehitetty tuoterakenteet kaupunki-infran hallinnan 
(ent. ylläpito) palvelutuotteille sekä tontinluovutukselle. Tätä samaa viitekehystä voi 
kuitenkin soveltaa myös muiden palvelukokonaisuuksien tuotteistamisessa. Koska palve-
luiden kehittäminen edellyttää vankkaa käytännön osaamista, asiantuntemusta ja koke-
musta, tuoterakenteita valmisteltiin työpajoissa, joihin kutsuttiin useita sidosryhmiä ja 
näin saatiin laaja hyväksyntä kehitetyille tuoterakenteille. Tuoterakenteet esiteltiin myös 
KEHTO-foorumissa ja saatiin foorumin tuki niiden taakse. Lopputuloksena saatiin laajas-
ti hyväksytyt tuoterakenteet, joita suosittelemme käyttöön otettavaksi koko kuntakentällä. 
Nämä tuoterakenteet on kuvattu yksityiskohtaisesti Turun ja Porin kaupunkien erillisissä 
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raporteissa.
Turun kaupungin osahankkeessa kaupunki-infran hallinnan palvelutuotteet jaettiin 

kolmeen alaryhmään: perusomaisuus, erillistuotteet ja erityistuotteet (Turun kaupunki, 
2015). Suhteessa Birminghamissa tehtyyn tuotteistukseen kustannusrakenteet on nyt 
Turussa selvitetty samalla tasolla, mikä mahdollistaa erilaisten ratkaisujen kustannusvai-
kutuksien arvioimisen. Ontarion kaltaiseen kustannusten vertailuun on vielä pitkä matka, 
koska tuoterakennetta ei ole otettu laajemmin käyttöön. Aikajänne on myös liian lyhyt, 
jotta tuotteistuksen mahdollistamia uusia toimintatapoja olisi nähtävissä. Osallistamisen 
suhteen Birminghamissa ollaan pidemmällä johtuen alueen vahvasta historiasta (ja lain-
säädännöstä) kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallistamisessa palvelutuotannossa. Nyt 
kuitenkin Turussa on alkamassa monta pilottia osallisuuden teemassa ja näissä piloteissa 
on nähtävissä uusia toimintatapoja esimerkiksi eri hallintokuntien välisestä yhteistyös-
tä. Yleisesti ottaen Turussa tuotteistus olisi voitu Birminghamin tapaan kuitenkin tehdä 
laajemmista palvelukokonaisuuksista ja ottamalla kaupungin asiantuntijoita laajemmin 
mukaan työpajoihin.

Porin kaupungin pilotissa tontin muodostuksen palvelut yksilöitiin ja kuvattiin sekä 
niiden avulla pystyttiin laskemaan koko prosessin todellisiin kustannuksiin perustuva 
kustannus luovutettavalle tontille (Porin kaupunki, 2015). Hinta millä kaupunki tontin 
edelleen myy organisaatioille tai kuntalaisille, perustuu puolestaan kaupungin arvo- ja 
strategiavalintoihin. Laajemmin ajateltuna linkki kaupungin strategiaan jäi heikoksi 
projektin aikana, mutta oletettavasti käyttöön otettava projektiseuranta lisää ajan myötä 
kustannustietoisuutta myös poliittisessa päätöksenteossa. Porin kaupungin pilotin työ-
pajoissa kuntalaisten / rakennuttajien tahtotilaa lähestyttiin palvelumuotoilun keinoin, 
mutta tulevat asuntomessut antavat mahdollisuuden osallistaa kuntalaisia myös alueen 
imagon ja toimivuuden vahvistamisessa Vancouver SEFC esimerkkitapauksen mukaisesti. 
Samainen esimerkkitapaus osoittaa myös kuinka kaavoitukseen ja kaupunkikehitykseen 
voidaan sisällyttää yhteistyötä rakennuttajien ja alueen asiantuntijoiden kanssa. Asunto-
messualue voi toimia uusien toimintatapojen kehitysalueena sekä rakentamisvaiheessa että 
yhteistyössä tulevien asukkaiden kanssa ja näitä oppeja voidaan laajentaa soveltuvin osin 
myös muihin kaava-alueisiin. 

Tuotemäärittelyyn kuuluvat tärkeänä osana prosessi- ja resurssikuvaukset. Porissa pro-
sessien kuvaus ja kehittäminen aloitettiin jo ennen OPUS-hankekokonaisuutta tehdyssä 
gradutyössä (Kärnä, 2013). Turussa tätä työtä tehtiin osahankkeen kuluessa samoin kuin 
kustannuksien kohdentamista tuoterakenteen mukaisesti. Turussa vuoden 2015 budje-
tointi laadittiin jo uuden tuoterakenteen mukaisesti ja viimeisin alueurakka tarjouspyyntö 
perustui yhtälailla uuteen tuoterakenteeseen.

Molemmat kaupunkipilotit antavat hyvän pohjan ja esimerkin laajamittaiselle kuntien 
teknisen toimen palveluiden tuotteistamiselle. Suorittamiemme haastattelujen perusteella 
kokemukset tähän asti ovat olleet positiivisia. Tässä työssä on päästy hyvään alkuun ja 
työn lopettaminen tähän olisi erittäin valitettavaa. Seuraavassa annammekin suosituksia 
seuraaville askelille työn jatkuvuuden varmistamiseksi.

10.2 Suositukset jatkotoimenpiteiksi

Tässä luvussa esitetyt suositukset jatkotoimenpiteiksi perustuvat OPUS-hankekokonai-
suuden aikana saatuihin kokemuksiin ja käytyihin lukuisiin keskusteluihin eri asiantun-
tijoiden kanssa. Yksittäisen kunnan näkökulmasta valmiudet uusien tuoterakenteiden 
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käyttöönottoon vaihtelevat, joten siksi on oltava eritasoisia palveluja tukemaan kuntien 
erilaisia tarpeita. Mielestämme laajamittainen käyttöönotto ei tapahdu ilman Kuntaliiton 
ja KEHTO-foorumin systemaattista tukea.

Seuraavassa esitämme ensiksi suosituksia yksittäiselle kunnalle tuotteistuksen käyttöön-
ottamiseksi ja toiseksi suosituksia sidosryhmien kuten Kuntaliiton ja KEHTO-foorumin 
systemaattiselle tuelle.

10.2.1 Suositukset kunnille

Yhteenveto tuotteistuksen sisällöstä on esitetty tämän luvun ensimmäisessä kohdassa. Ha-
luamme vielä kiteyttää tärkeimmät viestimme tuotteistukseen liittyen toteutusta harkitse-
valle kunnalle. Viestimme ovat seuraavat:

1. Kustannusten läpinäkyvyys 
 Tuotteistuksen yksi tärkeimmistä elementeistä on kustannustietoisuus. Kuntia on  
 arvosteltu siitä, että kustannusten kohdistaminen oikein ja sitä kautta kustannustietoi- 
 suus on yleisesti heikolla tasolla. Jos palvelun kustannuksia itse tuotettuna ei tunneta,  
 se ei ole hyvä lähtökohta myöskään mahdollisen ulkoistuksen toteuttamiselle. Palve- 
 lurakenteeseen kohdistuvien kustannusten on myös oltava läpinäkyviä niin, että oikea  
 tieto on käytettävissä organisaation eri tasoilla tapahtuvaa kehitystyötä ja päätöksente- 
 koa varten.
2. Modulaarinen toteutustapa 
 Tässä hankkeessa on esitetty tuotteistus kahdelle esimerkkitapaukselle: kaupunki- 
 infran hallinnan (ent. ylläpito) palvelutuotteille sekä tontinluovutukselle. Näiden esi- 
 merkkien avulla kuntatekniikan muutkin palvelut on helposti tuotteistettavissa. Kes- 
 keistä tuotteistamisessa on modulaarinen toteutustapa. Modulaarisuuden ansiosta  
 eroavuudet kuntien välillä on hallittavissa niin, että kunnat konfiguroivat eli valitsevat  
 moduuleista haluamansa kokoonpanot omille tuoterakenteilleen.
3. Palveluekosysteemin kehittäminen on kunnan käsissä ja tehtävä kuntalaisen kanssa 
 Palveluekosysteemissä palvelun arvo syntyy yhdessä asiakkaan eli tässä tapauksessa kun- 
 talaisen kanssa. Liian usein palvelu tehdään organisaation näkökulmasta eikä kuntalais- 
 ten näkökulmasta. Asiakas-käsite ei ole julkisella sektorilla vielä niin selkeä kuin yksi- 
 tyisellä sektorilla. Kuntalaisten osallisuutta palveluiden kehittämisessä on siksi koros- 
 tettu tässä raportissa paljon.
4. Organisointi 
 Tuotteistamisen rinnalla on mietittävä palvelujen järjestämisen organisointia uudel- 
 leen. Varsinkin pienissä kunnissa tämä on ajankohtaista. Perinteinen tapa toimia ei  
 välttämättä sovi uuteen tuotteistettuun palvelumalliin. Kuntien välinen benchmarking  
 eri organisointitavoista ja hyvistä käytännöistä on perusteltua.

10.2.2 Suositukset tuotteistamisen tukemiseksi

Seuraavaan on koottu yleisempiä suosituksia eri sidosryhmille kuntien tuotteistamisen 
tukemiseksi ja käyttöönoton varmistamiseksi.
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Yleiset kehityssuositukset

1. Nimikkeistön standardointi 
 Hankkeen kuluessa tuli hyvin selväksi, että teknisten palveluiden nimikkeistö ei ole  
 standardoitua ja nimikkeet vaihtelevat kaupunki- ja kuntakohtaisesti. Vastaavasti  
 valtion puolella on totuttu erilaisiin nimikkeisiin kuin kuntapuolella. Hankkeen  
 ohjausryhmä ehdotti työn aloittamista nimikkeistön vakioimiseksi ja ajatus sai edel- 
 leen kannatusta KEHTO-foorumin taholta. Nimikkeistön vakiointityö onkin aloitettu  
 vuoden 2014 lopulla Rakennustiedon vetämässä nimikkeistötyöryhmässä. Nimik- 
 keistötyössä ovat mukana Kuntaliitto ja Livi, sekä yrittäjien, konsulttien ja järjestöjen  
 edustajat. Tarkoituksena on saada yhteinen nimikkeistö kunnille, valtiolle ja yksityisel- 
 le sektorille. Kunnossapito ja ylläpito termit poistuvat käytöstä ja tilalle tulee infran  
 hallinta termi, joka jakautuu korjaukseen ja hoitoon. Nimikkeistötyö on tarkoitus  
 saada valmiiksi pääosin 2015 loppuun mennessä.
2: Laatutasojen määrittely 
 Yhtälailla tuli selkeästi esille laatutasojen määrittely ja vakiointi tuoterakenteen eri  
 osiin liittyen. Halutulla laatutasolla on merkittävä vaikutus palvelun hintaan ja vakioi- 
 malla tasot helpotetaan laadun todentamista sekä saavutetaan jatkossa kustannussäästö- 
 jä sekä tilaajan että tuottajan työssä. Yksityisellä puolella laatutasojen määrittäminen  
 (SLA – Service Level Agreement) on ollut jo kauan tärkeä osa palvelusopimuksia.  
 Toki julkisella puolella myös on tehty hyvää työtä määrittelyssä, mutta tulokset eivät  
 ole levinneet kaikkien käyttöön ja tehty työ pitäisi nyt hyödyntää uusien tuoterakentei- 
 den laatumäärittelyissä.
3. Elinkaarikustannukset 
 Kustannusten laskennassa pitäisi huomioida mikäli mahdollista myös elinkaarikustan- 
 nukset. Tähän on olemassa jo hyviä työkaluja (esim. Rapal Oy:llä). Infran hallinnan  
 (ent. ylläpito) puolella vaikeutena on kustannusten ennustettavuus pitemmällä aika- 
 välillä, esim. talvihoidossa lumen määrää tulevina vuosina on vaikea ennustaa. Lasken- 
 ta voidaan suorittaa kuitenkin keskimääräisillä arvoilla. Tietoisuus elinkaarikustannuk- 
 sista auttaa osaltaan myös korjausvelan hallitsemista.
4. Hankintaosaamisen kehittäminen 
 Hankintaosaamista tulee kehittää. Hankintaosaamisen yhtenä keskeisenä osana on  
 yhteisten hankinta-asiakirjojen mallien luominen. Tätä työtä on jo alettu tehdä KEH- 
 TO-kaupunkien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen -ryhmässä.  
 Tosin kuntien malleihin on myöhemmin saatava mukaan uusien tuoterakenteiden  
 vaatimukset. Myös infra-alan pk-yritysten hankintaosaamista tulee kehittää. Mm.  
 Tekesin Huippuostajat ohjelmassa on hyviä käytäntöjä kehitetty ja levitetty laajempaan  
 tietoisuuteen.

Suositukset KEHTO-foorumille

5. Turun ja Porin pilottien tulosten jalkauttaminen muihin kuntiin 
 Nyt saavutetut tulokset Turun ja Porin kaupunkien piloteissa on jalkautettava muihin  
 kaupunkeihin ja kuntiin. Tässä työssä KEHTO-foorumilla on keskeinen rooli ja jal- 
 kauttaminen tulisikin tehdä aluksi KEHTO-kaupunkien piirissä. Tyytyväisyydellä  
 voimmekin jo todeta, että KEHTO-foorumin vastaanotto OPUS-hankekokonaisuu- 
 delle ja sen tuloksille on ollut hyvin positiivinen ja ilmapiiri tulosten käyttöönotolle on  
 myönteinen. Kuntaliiton kautta tietoisuutta tulisi levittää laajemmin kuntakenttään  
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 niin, että pienetkin kunnat tulisivat tietoiseksi tästä ja lähtisivät mukaan käyttöönot- 
 toon.
6. Toteutuksen seuranta 
 Edelliseen kohtaan liittyen KEHTO-foorumin tulisi seurata aktiivisesti tuotteistamisen  
 tuloksia ja hyötyjä eri kaupungeissa pitemmällä aikavälillä. Tämä olisi oppimisprosessi  
 ja antaisi pohjaa jatkokehitykselle mahdollisesti havaittavien puutteiden korjaamiseksi.  
 Tätä työtä varten KEHTO-foorumissa voisi olla oma työryhmänsä.
7. Aktiivinen vuorovaikutus palvelutarjoajien kanssa 
 KEHTO-foorumin tulisi ylläpitää jatkuvaa vuorovaikutusta palvelutarjoajien kanssa.  
 Vuorovaikutuksessa keskusteltaisiin yhteisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista yhteis- 
 työssä. Vuorovaikutus voisi tapahtua esim. KEHTO-tapaamisten teematilaisuuksina.

Suositukset asiantuntijoiden ja koulutuksen käyttöön

8. Asiantuntijoiden käyttö tuotteistamisen tukena 
 Kunnat voisivat käyttää asiantuntija-apua omassa tuotteistamisessaan. Esim. OPUS- 
 osahankkeissa mukana olleet konsultit Nosto Consulting Oy ja Sito Oy tuntevat proble- 
 matiikan hyvin ja ovat luonnollisesti käytettävissä. Omalta osaltaan myös Kuntamaise- 
 ma Oy samoin kuin Rapal Oy ovat käytettävissä tarjoamalla omia työkalujaan tuotteis- 
 tuksen tueksi. Muitakin palvelutarjoajia löytyy.
9. Tuotteistamiskoulutus 
 Tuotteistamisesta tulisi järjestää koulutusta käyttöönoton leviämiseksi ja helpottami- 
 seksi. Kuntien kehittämistyön edistäjänä Kuntaliiton tulisi edistää tuotteistamisen  
 käyttöönottoa. Yhtälailla muut julkiset ja yksityiset koulutusta tarjoavat organisaatiot  
 voivat tarttua tähän mahdollisuuteen.

Suositukset tulevaisuuteen

10. Uusien toimintamallien käyttöönotto ja kehittäminen 
 Uusia toimintamalleja tulisi kehittää eteenpäin ja soveltaa esim. tuottavuuteen ja palve- 
 lujen ulkoistamiseen liittyen. Hyviä kokemuksia on saatu mm. Raklin Hankintakli- 
 nikka-toiminnasta sekä Innokonseptit Oy:n Tukefin-toiminnasta. Allianssimallin  
 soveltamisesta käydään laajaa keskustelua ja mielipiteitä on puolesta ja vastaan. Menet- 
 tely on raskas ja aiheuttaa kustannuksia vaikka ei johtaisikaan sopimukseen, mutta  
 sitäkin voisi mahdollisesti soveltaa kevyemmällä toimintamallilla. Esikaupalliset han- 
 kinnat (PCP – PreCommercial Procurement) toimintamallista ei ole vielä paljoa koke- 
 muksia Suomessa, mutta siitäkin voisi soveltaa parhaita osia uudella tavalla. Elinkaari- 
 mallit yleistynevät myös infra-puolella tulevaisuudessa.
11. Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen 
 Kaupunkisuunnittelussa jo hieman yleistyneet virtuaalimallit helpottavat kuntalaisten  
 aitoa osallistumista suunnitteluun tuomalla vaikeasti hahmotettavia tai vaihtoehtoisia  
 ratkaisuja paremmin esille. Myös infrastruktuurin hallinnassa näillä malleilla on tule- 
 vaisuudessa enemmän tarvetta kun esimerkiksi konenäön ratkaisut helpottavat infra- 
 struktuurin kunnon seuraamista ja erilaiset koneautomaatiot lisääntyvät infrastruktuu- 
 rin rakentamisessa ja hallinnassa. Paikkatiedon kytkeminen kiinteämmin osaksi proses- 
 seja parantaa edelleen kokonaisuuden selkeyttä ja hallittavuutta. 

Uskomme, että OPUS-hankekokonaisuudessa tehty työ ja saavutetut tulokset luovat hy-
vän pohjan kuntien teknisten palvelujen tuotteistamiselle. Tältä pohjalta työtä on jatketta-
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va ja tuloksia jalkautettava koko kuntakenttään. 
OPUS-hankekokonaisuuden tulokset on esitetty kolmessa raportissa: tässä tutkimusra-

portissa sekä Turun ja Porin kaupunkien pilottiraporteissa. Suosituksemme on, että lukija 
ensiksi perehtyy tutkimusraporttiin ja sitten pilottiraportteihin. Tai jos aikaa tai energiaa 
ei riitä kaikkien lukemiseen, tutkimusraporttia voi käyttää täydentävänä teoksena kiinnos-
tavilta osin pilottiraporttien tukena. Toivotamme antoisia lukuhetkiä!
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