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1 	JOANTO 

1.1 Tarkoitus 

Tässä julkaisussa esitellään ne tuottavuusmittarit, 

joilla on tarkoitus mitata tienrakentamiseri tuottavuutta 

TVL:ssa. Julkaisun tarkoituksena on selvittää käytettä-

ylen tuottavuusmittareiden periaatteellinen laskentatapa, 

tulkintaa sekä käyttöalueita ja -mandollisuuksia. Mitta-

reiden valintaperusteista saa lähempää tietoa julkaisua- 

ta "Tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustoiminnan 

tuottavuuden mittaaminen", Ii. Allonen dipiornityö 
HTKK 1978. 

1.2 	Määritelmiä ja käsitteitä 

Tuottavuus on tuotantoykslkön kykyä yhdistellä tuotanto- 

tekijöitä tuotteiksi ja palveluiksi. 

Perinteisesti määritellään 

tuottavuus = 	tuotos 
panos 

eli tuottavuus on tuotannon tulosten suhde niiden aikaan-

saamiseen käytettyihin panoksiin. Tuottavuuden parantami-

nen voi tarkoittaa, että aikaansaadaan tuotos mandollisim-

man pienin panoksin tai samoilla panoksilla saadaan aikaan 

mandollisimman paljon. 

Tehokkuus on toimenpiteiden vaikutuksen suhde toimenpi-

teeseen käytettyihin panoksiin. Vaikutus tarkoittaa sitä, 

kuinka hyvin valittu toimenpide on tyydyttänyt asetettua 
odotuksia (kuva 1). 

Tehokkuutta voidaan nostaa parantamalla vaikutusta eli 

valitsemalla mandollisimman oikeita toimenpiteitä tai 

aikaansaamalla vaikutus mandollisimman pienIn panoksin. 



TUOTANTOPROSESS 1 

[esu rs_j LRe 1 rosatuotok 
- 1 	L Tuotos 

Tuottavuus ] 

Tuo t t a] 	
ikutuks 

Tehokkuusi 	 Tavoitteet 

Kuva 1. Tuottavuus ja tehokkuus 

Taloudellisuus ilmenee pyrkimyksenä saada tuotos aikaan 

mandollisimman pienin kustannuksin tai samoin kustannuksin 

saada aikaan mandollisimman paljon. Taloudellisuus ja tuot-

tavuus ovat sama asia silloin kun panoksena ovat kustanriukst. 
Yleensä taloudellisuus ilmaistaan tuotos/panos-suhteen 

kääriteisarvona (mk/yks). 

Kokonaistuottavuus määritellään seuraavasti: 

Kokonaistuottavuus = kokonaistuotos 
panosten summa 

Se on tuotos/panos-suhde, jossa otetaan huomioon kaikki 

panokset. 

Osatuottavuuksia ovat tuotos/panos-suhteet, joissa tuotosta 

suhteutetaan erikseen eri panoksiin. Osatuottavuus on siten 

mitta tietyn panoksen käytölle muista panoksista riippumatta. 
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2. 	TUOTTAVU)EJ Ml:'FAArrNEN 

2.1 Tienra:entarnisen panokset 

Eri panostekijöiden sijoittuminen TVL:n tuotantoproses-

sun on esitetty kuvassa 2. Suoranaisesti tienrakentarni-

sen tuottavuuteen vaikuttavina panoksina tarkastellaan 

tässä yhteydessä seuraavia; 

- 	miestyöpanos 

- 	kone työpanos 

- 	kuljetuspanos 

- 	materiaalipanos 

- 	vieraat palvelut 
- 	muut 

Loppu - 
tuote 

Tuota ri 10- 
prosessi 

iräl i tuo - 
teoanok-
se t 

Perus-
panokset 

Kuva 2. Eri panostekijöiden sijoittaminen 

tvl :n tuotantoprosessiin. 



Tämä jako vastaa myös i'VL:n laskenta järjestelmän kus-

tannuslajijakoa. 

Miestyöpanoksesta voidaan TVL:n raportoinnissa selvit-

tää sekä ajankäyttö että kustannukset. Resurssikäytön 

yksikköinä ovat tällöin markat ja tunnit. 

Eri konekokojen ja konetyyppien työsuoritukset pyritään 

saamaan yhteismitallisiksi käyttämällä konetyön yksikkönä 

konetonnituntia (kth). Kullakin konetyypillä on oma pai-

noon perustuva kerroin, jolla kyseisen koneen työtunnit 

kerrotaan ja saadaan konetyöresurssin käyttöä kuvaava 
luku. 

Kuljetuspanos voidaan mitata usealla eri tavalla kustan-

nuksina, tunteina, autotonnitunteina, kuutiometreinä ja 

edellisten johdannaisina. Yksikkönä on yleensä käytetty 

kuljetussuoritetta, joka määritellään kuljetettujen 

kuutiometrien ja kuljetusmatkan tulona. Raporttiaineis-

ton puutteelljsuuksien vuoksi tarkastellaan tässä kulje-

tuspanosta käytetyn ajan sekä syntyneiden kustannusten 
perusteella. 

Materiaalipanosta arvioitaessa on markka ainoa yhteinen 

mitta, sillä tienrakentamisen materiaalikulutus muodostuu 

joukosta erilaisia, yhteismitattomia materiaaleja. Mate-

riaalin tuottavuuden kannalta ei tästä ole suurta hait-
taa. Lisäksi materiaalin tuottavuuteeri voidaan vaikuttaa 
vain osittain. 

Vieraiden palveluiden (urakoiden) tuottavuutta voidaan 

tarkastella kandella tavalla: 

- 	Tarkastellaan urakoiden tuottavuutta kokonaan 

erillään ja verrataan sitä omaan tuottavuu-

teen. Tämä edellyttää,että urakoilla (vierailla 

palveluilla) aikaansaadut suoriteet ovat eri-

teltävissä. 

Tarkastellaan vieraita palveluja panostekijänä, 

jolloin on erityisesti huomattava, että se on 

muita panostekijöitä korvaava. Tämä vaikeuttaa 
osatuottavuuksien tarkastelua. 
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Laskentajärjestelmäst johtuen on ns. kokonalsurakoiden 

suorittelden erottaminen muista hankalaa. Se onnistuu vain 

poimimalla ne muista erilleen ko. hankenumeroiden perus-

teella. Sen sijaan osaurakointi on erotettavissa tydkohde-

numeron perusteella. Vieraiden palveluiden resurssikulutus-

ta tarkastellaan markkoina. 

Muut panokset muodostuvat lähinnä niistä kustannuspanoksis-

ta, joita ei voida kohdistaa mihinkään erityiskohteeseen. 

Resurssikäytön yksikkönä on markka. 

2.2 	Tienrakentamiseri tuotokset ja tuotosmittarit 

2.21 Tuotostie 

Tienrakentamisen kokonaistuotosta kuvataan tuotostie-nlml-

sellä volymi-indeksillä, jossa vertailupohjaksi on valittu 

kunkin litteran keskimääräinen vuosisuorite tarkasteluvuosil-

ta. Volymi-indeksi rnuunnetaari mittakaavatekijällä vastaamaan 

piirin tai valtakunnan vuosittain valmistuvien tiekilometri-

määrien suuruusluokkaa. Tuotostiekilometri. (TTkm) on siis 

sellainen laskennallinen tiekilometri, jonka rakentamiseen 

tarvitaan tietty määrä eri litteroille jakaantuneita suo-

rittelta. 

Tuotostien laskenta perustuu Paaschen volymi-indeksikaavaan: 

(1) - ________ 

- 	q 

tarkasteluvuoden tuotos 

= tarkasteluvuoden lltterakoh-

tainen yksikkökustannus 

tarkasteluvuoden litterakoh-

tainen suoritemäärä 

q0 	perusvuoden litterakohtainen 

suoritemärä 

Kaavaa (1) sovelletaan siten, että perusvuoden suoritetta 

vastaa tässä tapauksessa suoritemäärä, joka on tarkastelu- 

jakson suoritteiden keskiarvo, os. perussuorite. 

Kaava (1) voidaan muuttaa muotoon 

(2) o 
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Toisin sanoen tuotostien laskennassa painotetaan toteu-
tuneen ja perussuoritteeri suhdetta muuttuvien palnojen me-
neteirnällä. 

Suhdeluvut 	ovat yhteisrnitalllsia laaduttornia lukuJa. Suhde 

lasketaan kullekin litteralle, jonka jälkeen ne yhdistellään 
laskemalla niiden painotettu keskiarvo. 

pflPt.q0 muodostuvat ko. litteran toteutuneen yk-
alkkökustannusosuuden ja perussuoritteen tulosta. Painotus 
vastaa siis sitä kustannusjakaumaa, joka syntyisi, jos pe-
russuoritteet toteutettaisiin toteuznavuoden yksikkökustan-
nuksilla. 
Painotus voidaan suorittaa myös kiinteitä painoja käyttäen. 
Näin on meneteltävä, jos suoritejakauma on poikkeuksellinen. 
Näin on esimerkiksi hankekohtaisissa tarkasteluissa ja tar-
kasteltaessa toimialatasolla osaa vuotta. 
Painot voidaan tällöin valita edellisten vuosien perusteella. 

Perussuoritteiden valinta 

Litterakohtaiset perussuoritteet (q0 ) valitaan siten, että 
ne kuvaavat tarkasteltavan yksikön (toimialan) vuosittaisia 
suoritemääriä tiekilometriä kohti esim. keskiarvona seuraa- 
vasti: 

k 1  q 1  = 

mk1 	, jossa q 1  vuoden 	i suorlternää-. 
rä ko. litteralla 

= vuoden 1 painokerroin 
1 	= vuosi (esim.tarkastelujak- 

son vuodet, 3-5 vuotta) 
rn 	= kilometrikerroin 

k 1  m1  
(L) 	rn 

- 
jossa mi = vuoden i valmistunut tie- 

- klIonet1rnäärä 
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Eri vuosien na:nokertoimot k. vaitaan erlm. seuraavasti: 

- 	joka vuodelle 1, Jolloin on Kyseessä suora keski- 

arvo 

- 	eri vuosien 01 rakentarlsefl kokonalskust.annuksia 

(indeksikorjattuja) vastaavasti, jolloin volymin 

muutos tulee otetuksi huomioon 

- 	painottaen viimeisiä vuosia enemmän, jolloIn mitta- 

rI seuraa nerkersoln tuotannon rakenteen muutoksia. 

Kllornetrlkerroin 	lasketaan saralla tavalla painottaen, 

jolloin siitä tulee eri vuosille yhtä suuri mittakaavatekijä. 

Perussuoritteet lasketaan uudelleen aina, kun aikaisempien 

perussuoritteiden ei katsota kuvaavan tarkasteltavaa tilan-

netta. Aina kun perussuoritteet muutetaan, on tuottavuuslu-

vut laskettava uudelleen taannehtivasti. 

Tuotostiemenetelmän kustannuskattavuur on noin 90 % tien- 

rakentamisen työmaatason kustannuksista, joissa ei ole 

mukana yhteis- eikä slllanrakennuskastannuksia. 

2.22 Avainiltterat 

Tienrakentamisen kokonalstuottavuuden lisäksi voIdaan 

tarkastella erikseen tärkeimpien töiden tuottavuutta os. 

avainhitteroiden avulla. Avainlitteratarkastotuihla löyde-

tään tienrakentamisen ongelma-alueita tuottavuuden suhteen. 

Avainlitteroiden tutkimisehla yritetään välttää kustannus- 

sidonnaisuutta sekä pyritään pilolkohtaisesti vertailukel-

poislin tietoihin. 

Avainlitterat muodostetaan yhdistelemällä suoritteita 

sopiviksi ryhmiksi. Kuutiometrit lasketaan yhteen massa-

kertoimia käyttäen. Ainoastaan sitornattomat kerrokset las-

ketaan yhteen sellaisenaan, koska hintaero johtuu lähinnä 

materiaalin hinnasta. Avainlitteroiden muodostuminen ja 

sisältö ennen vuoden 19 77 loppua ja sen jälkeen on esitetty 

taulukoissa 1 ja 2. 
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__________ 0 Pane, 

1. Salomaa 1130 Rain.usty6t 1130 tmäastyøt 

2. Ojitaa 1310 Avo-ojitas, jokien ja pare- 1310 Jokien ja parojen 
perkaus perkaa. 

3. Rmat ja putk.t 1320 Salaojitaa ja sad.eesinie.. 1320 Oalaojitua ja sadenesi- 
(tuotoo/) 0-75-74, 	taoto./4 vie,. 
0-72-74) 

1330 Mumputyät 1330 Rasputy0t 

4. kailiooaaaat 1410 kallion leikkOa, 1410 Kallion leikkaa, 
1430 Pengermanoojen hankinta 1430 Pen4eraannojen hankinta 

1440 Pengertiisinen louhee.lia 

1410 Lijittininen 

5.  Maamaasat 1510 Maan leikkaan 1510 Maan leikkaus 
1520 Pehmeän perusmaar, poisto 1520 Pehmeän peraseama poisto 
1530 Pengermassojen hankinta 1530 Pengarmassojen hankinta 
1560 Ylipenkermer. poisto 1540 Pengertkn(nes saamassoilla 

¶550 Olipenkereen teko 

1560 Ylipenkareen poisto 

¶570 ihjittäninon 

6. Sltonattomat k.rrokm.t 1610 Saodatin. ja .ri,ty,kerros 1610 S'uodatin- ja erintynkarros 
¶420 Jukava kerros ¶620 Jakavo kerros 
1630 Kantavan herr. sitonaton osa 1630 Kantavan ierr. 	siton.nva 

Taulukko 1. 	Avainlltterojden koostumus van1- j'1: 
litterojila (voimassa vuoden 1977 lor)puun 

Avainhltter, Tuota,, panos Auoeautuk,et 

1. Painaa, 1120 RsivaastyOt 
- slsAitU nanPan 1120 hyOtypoan kOkoaa 

13O raivaustypt 
2. Ojitos 1310 Aso-ojitus - ojien kohdolla tapahtuva kallion iouh1r.n 

kjuiuu kohtaan 	14i0 	(ennen 	1312 ja 	1314) 
3. Suonut Ja 1320 Patkita,typt - kalaantojen kuilipielkkaa, kuuluu kok- patket taan 	1400 	(ennen 	¶322 	ja 	1326) 

1330 Masputypt 
- kaiL(ulnikoaas kohtaan 1400 

4. Kalliomassat 14(0 Kallion leikkaus ja aasnojen pengerrys 
1420 Kallion leikkaus, massat murshaukseen 
1430 Kallion leikkaus jo massojen lljitys - leikkaus ja psogerrys aamulla litteroila 
1440 Louheonotto tiellnjan ulkopuolelta ja 

massojen pengerrys 

1450 lrtliouklotm 

5. Maamassat (510 Maan leikkaus, massat 	tieiinjalle 
1520 M*on leikkaus ja lelkkaummasnojen iSjitys - iSikkaan ja pesgerry, nanalla litteraila 
1530 Pengereassojen hankinta aluerakenteeseen 

6. Sttorrattomat 1610 Suodat)n.. ja erintynkerros 
kerrokset 

1620 Jakava kerros 
- 

1630 Sitonaton kantovo kerron 

Taulukko 2. Avainlitteroiden koostuiu uusilla 

iltteroilla (vuodesta 1978 alkaen) 
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Tuottavuuskehitysta avainhitteroilla selvitet2än sul-
teilla auorlte/kokoriaiskust. (rnk)miestyd h), kontyö 

	

(kth), ,etuo h), oat;Ltaai 	(m) 	a vieoaat oeivo- 

lut (r). 

Avo joi ttterojdon attavnuoocser1tt1 on noin 79 % tenra-

kentami.sen työmaatason kustannuksista ilman yhteis-. ja 

sillanrakennuskustannuksia. Menetelmän etuna on pllrikoh-

tainen vertailukelpoisuus, joskIn olosuhde- ja laajuuste-

kIJt on aIna otettava e ikaen flaomloori. 

2.23 Editäv suoritekojka<h 

ionetelrndn peruoaotanena on erilaja tor. mao andlden suo-

ritteiden yhdistäminen Ilman kustannuspanotusta ja in-

deksisidonnaisuutta. Edistv suorIteyks3 on tar:oitet-

tu ensisijaisesti konetöiden ja kulJetusten tuottavuuden 

tarkasteluun. Tuotoksen yksikkö on rn 3. L ketut suoritteet 
on kerätty hanketta suoranaisesti edistävien litteroiden 

suoritteista ja laskettu yhteen khyttOrntlit sottuja 
muuntokertolmia. 

Työtä edistävät uoriteot ennen vuoden 1977 loppua ja 

sen jälkeen on esitetty taulukoissa 3 ja . Vuotuisten 
edistävien suoriteyksiköiden summaa laskettaessa käyoettän 

suoritteiden muuntokertolmia seuraavilla litteroilla: 

Vanhat litterat (voimassa vuoden 1977 loppuom-m) 

1320 	muuntokerroin = 2 

1330 	-"- 	= 20 

1340 	.-"- 	= 	2 

Uudet litterat 	(vuodesta 1978 alkaen) 
1320 	muuntokerroin = 2 
1330 	-"- 	= 20 

Edistävien suoriteyksiköiden menetelman tuotoshltterol-

den kustannuskattavuus on noin 65 % työmaatasori kustan-
nuksista ilman yhteis- ja slltakustannuksia, 
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Littera Ouorite Yksiko 

1310 OjiIn kaivu maahan ra3ktr 

1320 Suluojitus ja sadevesiviemärölntl m 

1330 Rumputyöt m 

13 140 Muut putkitustyt ts 

1610 Kallion leikkaus m3ktr 

Maan leikkaus mjktr 

1530 Pen6ermasaojen hankinta tielinjan alueen 
ulkopuolelta m3ktd 

1610 Suojatin- ja eristyskerros m3rtr 

1 620 Jakava kerros m3rtr 

1630 Kantava kerros m3rtr 

Taulukko 3. 	Työtä edistävät suoritteet vuoden 1977 

loppuun. 

Littera Suorite Yksikkä 

1310 Avo-ojitus m3ktr 
1320 Putkitusty6t ts 

1330 Rumputyöt ts 

1610 Kallion leikkaus ja massojen pengerrys m3ktr 
1420 Kallion leikkaus, massat murskaukseen m3ktr 
1430 Kallion leikkaus ja massojen läjitys m3ktr 

1510 Maan leikkaus, 	massat tielinjalle m3ktr 

1520 Maan leikkaus ja leikkausmassojen läjitys m3ktr 

1530 Pengermassojen hankinta alusrakenteeseen m3ktd 
1610 Suodatjn- ja eristyskerros m3rtr 

1620 Jakava kerros m3rtr 

1630 Sitomaton kantava kerros m3rtr 

Taulukko k. 	Työtä edistävät suoritteet vuoden 1978 
alusta. 
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3. 	2urJ'rAvup 	f»iEipKyJ:jt 

	

3.1 	Tuotostie 

3.11 Lihtdt1edot 

Seuraavassa esirnerkissä lasketaan piirin vuotuiset 

tuotokset ja tarkastellaan piirin tuottavuuskehitystä 
vuosina 1972-77. Laskelmat perustuvat hanketasolta 
laskentajärjestelmän perustositteilla ilmoitettuihin 

suorite- ja kustannustietoihin. 

Lähtöajneistosta on erotettu erikseen osaurakoiksi 

koodatut työkohteet (numerot 60-79). Ns. kokonaisura-
koiden tietoja ja syystä tai toisesta osaurakaksi kirjaa-

mattomien urakkatyökohteiden tietoja ei ole voitu erot-

taa omista tMlstä. Näinollen on vieraita palvelulta tar-

kasteltu panostekijänä muiden Joukossa, mikä vaikeuttaa 
osatuottavuuksien tarkastelua. 

Lähtöainejstoa on jouduttu jonkin verran korjaamaan mm. 
jättämällä tarkasteluj-i ulkopuolelle kokonaan ne litterat, 
joista joltakin vuodelta on puuttunut suoritteet tai 

suorjtetieto on ollut virheellinen eikä sitä ole pystyt-
ty luotettavastj korjaamaan. 

Koska tienrakentamisen suoriteryhmittelyssä on tapahtunut 
tarkastelujaksolla muutoksia, on eri vuosien suoritteita 

tarvittaessa muutettu asianmukaisilla kertoimilla. 

Työnjohtopanoksen kirjaamineri v.1976 lähtien yhteiskustannuk_ 
sun työlitteroiden sijasta on otettu huomioon arvioimalla 

sen osuus työkustannuksista 

Konepanoksena käytettyjen konetonnituntien laskennassa on 
koneryhmittelyn muuttuminen v.l977 alusta otettu huomioon 
arvioimalla aikaisemman ja uuden ryhmittelyn vastaavuus. 

Lähtötietoina olevat piirin suoritteet ja kustannukset on 

esltett, taulukossa 5. 
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.l0 	50063I*E(1 JAElTO 	72-74 4LLA 	75-77 3I.L8 
*972 *973 *974 *973 1976 (97? L09 	__________ 

1120 360 	8. 364 61911 36643 *7043 1246$. (*30 *279*47 35639*. 1001323. 799174. 397470 55*920. 1310 2*8698. *67953. liosoo 8742*. 71409 54325 1370 IDI 299. 602. *298. *687. $74. *330 5022 4992 0007 288 2722 3770 1410 462? 59*6. 6743 2020. 1596. *849. 1510 2057$?. (963*7 *60530. *2*569. 108386. *22963. 1520 14921. *5856 117186. 49332. 3291. 4536. (530 211676 2*9965 307*90. 24*749 206980 *4296?. 540 3877*7 285933 341913. 300099 283*97. 181353. 570 39270$ 387*44. 41059?. 3l96 226300. 237363. 16(0 268882. 797026. 9*024 107032. 14179$ *06270, *620 200437 18361*. 6*063. 9701*. 74439. 47?3 *630 *43567. 1(2375 97544 8544$. 95960 12283L *660 81249. 6707?. *902* 22234. 26363 17560. 1670 477156. 401535. 359578. *64413. 2750*3. 475*89, 1710 76*7. 11997. 6*77. 6442. 5914. *0*60. 1730 56978. 88025, $3635 35646. 46*77. 40062. 1750 *333999 1*14373. $39154 435270. 5596*4 7*2069 *4)0 0. 0. 0. 0. 0. 0. *440 4030 5359. 5*2*. 3600. 3444. 0. *470 *00. 0. 0. 0. 0 0 1550 0. 0. 3000, 2500. 0. 0. 1560 *000. 0. 0. 0. 5280 0 

Eor 	9 
8800* *973 *973 *374 1975 1376 *9?? 
LLLL ____________________________________________ 

1*20 49803. 61816. 83358. - 	 683*4. 
___________________________________ 

77659. 8200 
(138 9306*3. 65780*. 739(20. 373741. 758021. *003496. 
13*0 9740*3. 966986. 708728. 752437. 773873. 589467. 
*370 46063. *61132. 880979. 1301639. 964327 545575. 
*330 1105676. *822430 *37705*, 1142749. (21182?. *636225. 
14*0 52323. 105965 *94723. *05006. 745*6. 102050. 
*5*0 928052. 92477* 895977. 8978*5 885294 1051987. 
020 52687. 603*2 402650. 226714. 27434 27173. 
530 988171 *246679, *675858 *454450. *37904* *443856. 

*540 503564. 43123*. 422749. 511696. 631618 576623. 
1570 245385. 277732. 37769*. 352743. 320739 29*434. 
1610 *946887. 2340943. 98*05*. 1153900 (72392*. 1371169. 
*620 2121566. 2612753. 954834 1671525 1306009. 99160?. 
*630 2017694. 2546293 2438034. 2623237. 266409 4439530. 
1660 47268*. 480330. 256342, 200258. 390835. 2458*9. 
*670 *385808. 877085 *5950*6. 90*505. *415275 2375909. 
1710 254865. 564493. 398454. 370889. 340279. 753379. 
*730 24079. 225(5. 23907. 23125. 27670, 25475. 
*750 723602. 7362*5. 667684. 607960. 591399. 3*24959. 
*430 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
1440 11644. 9254. 8065. 2054. 5884. 0. 
*470 280. 0. 0. 0. 0. 0. 
1550 0. 0. 2529. 2520. 0. 0. 
1560 4755. 0. 0. 0. *7260. 0. 

Taulukko 5. Eslrnerkkiorin suoritteet 	ja kustannukset 



3.12 Tuotoksen laskeniinen 

Vuosittainen tuotost1eki1ornetrimärt on laskettu kaa-
van 2 avulla. 

Perussuorite q 	on laskettu kaavan (3) perusteella. 

Estmerkiss painokerroin k on valittu vuosien 1972-77 
tienrakentamisen kokonaiskustannuksia vastaavasti, si-
teri että painojen summaksi on tullut 1. Kustannusta-
soksi on valittu 1977. 
Vuosi 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Painokerrojn k 
[.ku5t.indeksi 

0.1081 
2.1400 

0.1167 
1.8772 

0.1566 
1.4861 

0.1863 
1.2370 

0.1979 
1.0974 

0.2354 
1.0000 

Esimerkin kilometrikertoimeksl on saatu m = 100, k183 km. 

Em. periaattein lasketut tuotostiekilometrin perussuo-
ritteet on esitetty taulukossa 6. Perussuorite q0  lit-

teralle 1120 on saatu seuraavasti: 

	

0,1081 x 36066 • 0,1167 x 36496 	... + 0,235 4  x 12466 
1120 - 	 1 

PERUSSUOR ITTEET 
L 1 TTERA 

1120 C308.49722D 
1130 7609.45703 
1310 1026.97644 
1320 9.06726 
1330 38.55073 
1410 33.67833 
1510 1432.99927 
1520 326.10614 
1530 2154.46289 
1540 2833.19531 
1570 3103.20581 
1610 1524.09021 
1620 952.99420 
1630 1073.02686 
1660 329.16818 
1670 3500.55542 
1710 79.05671 
1730 510.52567 
1750 7586.24219 

Taulukko 6. Laskentaesimerkin perussuoritteet 

13 
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fluhdeluvut 	(tarkaste1uvuoen toteutunelden suorlte 

rnr1en suhde vastaavan lttteran perussuoritteeseen) on esi-

tetty taulukossa 7. E; erik1 vuoden 1972 litteran 1120 
shde1uvuki on saatu: 

= 	= 	,906 ') 

3,1 	 ________ 
2973 

_____________ 
1974 1975 

______________ 
1976 

_______________ 
2977 

1120 3JI6 908_,67) 219 30257 26I 228,90069 5524523 168.09ii8 
1130 169 09964 12570930 131,58916 10502379 52.23369 21295329 
1310 212 95328 259 67453 107 59740 85 12464 69 53226 11.13997 
1320 II 3997 33.00334 66,33755 143.15234 186.09070 130 26932 
1330 13024991 129.49171 129.75111 74.73270 706082? 14332640 
2410 243 32660 877 6926? 200, 18310 39.97923 4730953 143.60231 
.510 143 40231 136.99728 114.11729 84.83536 76.01447 45 73304 
1520 4575504 49.62221 359,3492? 151.27599 10.09181 98.25001 
2530 98 25001 102.03737 142.50599 112.20840 96.07035 130.84796 
1540 136.84796 100.92245 120 60105 105,91892 101.72154 120.54913 
1570 126 54913 124.75615 132.31381 102 05124 72.92716 189 54390 
1610 189 54390 194 88742 5972350 70.22681 93.03780 210.32343 
1620 210 32343 197 66750 64 08118 96 34339 78. 11046 133 79620 
1630 133 79628 104 72711 90.90346 79.63268 8944790 346 83177, 
1660 246.03127 203.77723 57.78505 67.54607 9008976 136 30865' 
1670 136 30865 114.70609 102.43375 46.96769 78.56268 96.34856 
2710 9034856 150.48691 78.13373 82.40581 74.80786 111.60454 
1730 111.60654 172.42032 220.72052 69.82215 90. 44991 273.84450 

84450 246.92030 207.97889 51.37623 73.76696 93.86388 

T'auiuko 7. Tuor te/perussuorite 	q 0  

Suhdelukujen q/q painottamiseen käytetyt tarkasteluvuoden 

toteutuneiden yksikkökustannusten (litteran kust./suori-

te) ja perussuoritteen tulot vuosittain ja litteroittain 

on esitetty taulukossa 8.! 

Esimerkiksi vuoden 1972 litteran 1120 painoluvuksi on saatu: 

49809 
q0 1120 = 36066 	308,49722 =(426,...) 

PAIHOT 
VUOSI 
LII108A 

2973 l73 

L 

2374 1975 2976 197? 

1120 C426 523. 426. 575. 1315 2029 
1130 4941, 5233. 5617. 9272. 24512. 13835 
1310 4574 6094. 7244. 0839 , 	 11130, 81143 
1320 4235. 4883. 13281. 9093 5282. 6003. 
2330 8489 7096. 20619 15294. 27243. 16732. 
1410 365. 824. 923. 2764. 1572 1859. 
2520 6407. 6750, 7812, 23503 82640. 22209. 
2520 1252. 2240. 1220. 1199. 2729, 2954, 
1530 9376. 22322. 82403. 12962. 24354. 22849. 
1540 3726. 4273. 3503 4931. 6209. 9008, 
2570 2939. 2226. 2855. 3457. 4398. 3807, 
1620 10271. 12053. 1642?, 16432. 28508 13465. 
2620 10087, 23562. 24900. 17313. 16730. 29595 
1630 22060. 24324. 26829. 32841. 29790, 38793. 
1860 2915. 2396. 4436. 2985. 4980 4593 
2670 10167. 7646. 25179. 19194, 28015, 37803. 
1710 2645. 3751. 3 	5200. 4551. 4549 5862. 
2730 216. 131. 273. 332 306 325 
2750 4115. 5022. 6293. 20596 7882. 22995. 

OO,t3. 1 	1t±22.1 JT2. 1 
Taulukko 8. Painot 	x ä 



Kustannuksllla painotetut suhteet q/q 0  litteroittain 
eri vuosina eli litterakohtaiset vuosituotokset on 

esitetty taulukossa 9. Esimerkiksi vuoden 1972 litte-
ran 1120 painotetuksi suoritteen ja Sussuorlttean 

suhteeksi on saatu: 

120/1972 - 	t ' 0 	 €X16.jj67 

lOo 595 

1UuO6563 
VUOSI 	 1972 

ERO _______________ 
1 

U9?3 	 74 
______________ _______ 

1975 
______________ 

1976 
______________ 

1977 
_______________ 

1120 	10 	46?27143"l 051170081 0 	54002464 0.37456900 0.3807046? 0.37479815 
1130 	7 	79220104 5 	44914799 1 	4 	78829861 5 	33907032 3 	97175)84 4.58660030 
1310 	913749313 80045213? 4 	9401101? 4,12564050 40548157? 3.69423175 
1320 	0.43212976 433338485 5.70744514 7.13695002 5.05269180 2.49361873 
1330 	10.37264061 8.46354294 0.92624092 6.26300669 6.3495354? 7.97856760 
1410 	0.49005593 0.87745757 1.19670546 0.58015946 0.39043701 0.46643165 
1010 	8.63123229 765507417 5.00447769 4.92276355 4.63862133 4.80777693 
1520 	0 	49427068 0.49925101 2.60851904 1.24308407 0.14374281 0.12419751 
1530 	919324479 10.31976604 10.53292274 7.97402061 7.22567129 6.6267423 
1540 	477097360 3.56964612 2.738721i7 280565429 330945063 2.63552499 
1510 	2.30202174 2.29901147 244682503 1.9341070? 1.68055570 1.33203411 
4640 	18.26426315 49 	44409180 6.3556194) 6.32600951 9 	02224064 6 26709366 
1620 	1990237318 21.62787819 6.18577576 916505)3? 6.84720730 448635510 
1630 	2643)53962 21.07771693 15.80033684 14.33947182 13 	96156600 20.29105581 
1660 	443434572 4.04230072 1,66068029 1.09802437 2.04783201 1.11983735 
1670 	43 	00063229 7,26033670 10.33823085 4.94299650 7.4 1552702 10.03937977 
1710 	2 	39093616 4.67276333 2.58133534 2.03349304 1.78293703 3 	44340097 
1730 	0.22389149 0.1863747? 0.13544343 0.12679550 0.14490053 011643828 
1730 	678303296 6.09424448 4.3255090? 3.33347416 3.04632092 3,14176170 

Taulukko . Litterakohtai.oet vuosituotokset 

Litterakohtalset tuotokset vuosIttaIn yhteen laskien 

saadaan ko. vuoden tuotoskilometr1mäjirä. Esimerkiksi 

vuoden 1972  tuotoskilometreiksi on saatu: 

- 07271k5 + 7,7922010k + '... + 6,78905296 ..(15,6km 

Ko. esImerkIn vuotuislksl tuotostlekllometrtrnttriksi on 

saatu: 

LVuosI 1972 1973 l97 1975 1976 1977 

]TTkm 45.6 97.7 8.i l.5 85.H 

15 



3.13 Tuott5vuudefl laskeminen 

:'uott.avuuden lukuarvo lasketaan panoskdyttdn tuotos-

tiekilometriä kohti (panos/tuctos), Joka siis ilmaisee 

tuottavuuden knteisarvon. 

okonaistuottavuutta laskettaessa on panoksena kyseisen 

vuoden kokona okustannuket, 

EsIrnerklssi on laskettu aluksi kunkin vuoden kokonais-

kustannussummat ja muutettu ne vuoden 1977 tasoon. Kor-
jattu kokonaiskustannus, panos tuotostiekilometriä kohti 

Ja tuottavuuskehityksen prosentuaalinen muutos on esi-

tetty taulukossa 10. 

1 KOK NK 	 1972 	 1973 	 1974 	 1973 	 1976 	 1977 
33l7008 	30248284 	22401062. 	18965662. 	17062528 	18672854 

P8800 TUOTO$TIEKILOIIEIRIA KOHTI 
270114.23437 	226775.07810 	229393 79687 	225604.43750 	209442.00000 	218788.56250 

lUO ATUUSKEIlIno il-MUUIOS 
72-73 	73-74 	74-75 	75-76 	76-77 
03305 	-1 1416 	1.6796 	7 7169 	-42720 
72-73 	72-74 	72-75 	72-76 	72-77 
0 2303 	-0 2370 	1 .1125 	8 9152 	4.2624 

Taulukko 10. Esimerkin kokonaistuottavuus ja 
t,ottavuuskehltys 

Osatuottavuuksien laskennassa ktytettn panoksina: 

- 	miestyötuntia (h) 

- 	konetorinituntia (kth) 

- 	kuljetustuntia (h) 

- 	vieraita palveluja (mk) 

- 	materiaalia (mk) 

Panokset lasketaan tuotostiekilometriä kohti. 

Esimerkissä on markkamääräiset panokset, vieraat 

palvelut ja materiaalit muutettu vuoden 1977 kustan-
nustasoon, Nämä ja muut panokset on saatu em. litte-

raraporteista. Osatuottavuuksien vuotuiset panossummat, 

panokset tuotostiekilometriä kohti ja tuottavuuskehi-

tykset on esitetty taulukossa 11. 

Tuottavuuskehityksen seura&siiseksi voidaan tunnusluvut 

p11rt 	kuvan 3. mukaisesti. 



17 

1 	 4 

- 	 l9 	973 974 1975 1976 1977 
345872 	292005 

P*A0S 	TUOT0;3IEKILo9ET9!o 	801411 
216740, 204839. 166364. 171590 

2376 	66*50 	2189 	79712 221956641 2438.64302 2042,11004 TUTT8VUU5KEH1Ty5 	5-MUUTO9 2010 60120 

72-73 	73-74 	74-75 	75-7 76-7? 
95336 	-1.3412 	-8.0009 	193195 1.5673 
72-73 	72-74 	72-75 	72-74 72-77 
9 	5316 	7 	0700 	-2.4*15 	16.3824 18 	2068 
3714 	KIM 

951436 	800490 
*4635 	900TOSTIEKILOPIITRIA 	KOHTI 

708379. 34S30 560704 542928. 

6537 	91738 	*701.00447 7254.01758 7548 00090 *980.02275 TUO 3 8VUUSKI4TIIYS 	9-MUUTOS £3l.45215 

72-73 	73-74 	74-75 	75-76 76-77 
-3 	1590 	-6 	9332 	-3 	8949 	0 	1249 9.7363 
72-73 	72-74 	72-75 	73-76 72-77 

'3 	l5'O 	-, 	8732 	-13.3830 	-6 	3460 

	

*U36T05 	8 
2 	7724 

126214 	113640. 
74405 	I003009IEK!LOoKloIA 	KOHTI 

74771. 6438*. 56010. 61126 

867 	20333 	853.03302 
3 10? TOVUUSKEHITYT. 	1 - MUUTOS 

7*5.67810 709.69803 607.52100 716 	23923 

72-73 	73-74 	74-75 	75-76 76-77 
1 .?89 	II 	2733 	-3,040* 	14 	0604 -4.005* 
73-73 	72-74 	72-75 	72-76 72-77 
1 	7999 	13.2700 	9 	0759 	26,1464 21 	0936 

8036818*11 	OK ________ 

	

6130612. 	5059390. 
7080$ 	TU003STIEEILSOETEIM 	KOHTI 

446Il7. 3658753. 3603122 3700354. 

42101,65334 	43928.42437 
TUOTTAYUUSE[)41 790 	5-MUUTOS 

45683.72366 43522.38291 44228.25712 43356.79697 

72-73 	73-74 	74-73 	70-76 76-77 
-3 	9765 	-3.8422 	4.9460 	-1,5954 2.0098 
72-73 	72-74 	72-78 	72-74 77-77 

-3 	0760 	-7 	66S 	-3.0006 	-4 	6273 
*1KK 	PALO. 	08 

-2.7104 

3568433 	2921950 
PANOS 	TUOTOS7IEKTL006TOIA 	KOHTI 

3556381. 1534009. 763706. 2335306 

24520 	59375 	21906 	21875 
TUOTIAOUUSEEN1 TYS 	5-MUUTOS 

36420,48047 18247.66992 9374.46392 27360.04297 

72-73 	73-74 	74-75 	70-76 76-7? 
II 	'344 	-39 	8519 	89.5892 	94 	6529 -65.7367 
72-73 	72-74 	72-73 	72-76 72-77 

12 	9344 	-32 	6736 	34.376* 	161.5679 -10.3701 

Taulukko 11. EsimerkIn oratuottavudpt 
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Kuva '5 . Tuottavuuden suhteellinen kehitys 



Vertailtavien tuottavuuslukujen laskeminen 

Eri piirien omalla tuotostiemitalla lasketut tuotta-

vuixlet eivät ole keskenään vertailukelpoisla muuten 

kuin suhteelliseksi kehitykseksi muunnettuna. Piirejä 

voidaan pyrkiä vertaarnaan laskemalla kunkin piirin 

tuotos valtakunnallisella tuotostiemitalla ts. tuotos-

tiekilometrin perussuoritteet on määrättävä koko 

maan aineistosta. Tällöin on kuitenkin tarkastelun ptte-
vyys piirin osalta sitä huonompi, mitä enemmän kysei-

sen piirin suoritejakautuma poikkeaa valtakunnallises-

ta. 

Edellä käsitellyn esimerkin perlaatteil].a määritetyt 

koko maan perussuoritteet on esitetty taulukossa 12. 

PEP.USSUORITTEET 	TUOTOSTI EKILOMETRIA 	KOHTI 
' LITTERA 

1120 719.03119 - 

1130 8979.85059 
1310 1115.05225 
1320 12.8171? 
1330 53.76556 
1410 649.32910 
1510 3896.41309 
1520 595.99066 
1530 2960.95874 
1540 5155.61670 
1570 4157.70898 
1610 1863.08423 
1620 1804.88794 
1630 1187.87317 
1660 1041.36633 
1670 2595.02368 
1710 146.38084 
1730 745.7708? 
1750 9362.31738 

Taulukko 12. Koko maan perussuoritteet (painokerroin k 
valittu vuosien 1972-77 tienrakentarnisen 
kokonaiskustannuksia vastaavasti) 

Näitä perussuoritteita sekä piirin toteutuneita yksik-

kökustannuksia ja suorlttejta käyttäen on saatu seu-

raavat tuotostl.ekllometrimäärät: 

Vuosi: 	1972 	19 	1974 	1975 	1976 	1977 
km: 	98,2 	86,7 	63,6 	53,3 	51,5 	53,8 
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7astaavastj on soatu koona1skustam-iukset panokset 
tuotostiekjlometr 	kohti ja tuottavuuskehityksen muu- 
tos taulukon 13 mukaisiksi. 

- 	 I72 1973 l?4 l?5 1909 19?? 
33loog 	30248294 

#00S 	IIJ0005TI 	1L0177019 	0HTT 
22401062 18965662 17092529 18672854 

0T, 9 , I33Ey 4 o 498l675000  3i20667 355807.00000 331489.90623 346947 	40625 

Taulukko 13. Va1takuxnalljsel1a tuotostiemitalla las-
kettu kokonajstuottavuus ja tuottavuus_ 
kohltjs r1sr. 

3.2 A;anlitterat 

Avainhitteroiden tuottavuuskehitystä arvioidaan myös 

panos/tuotos-perlaatteella. Tuotoksena käytetään ky-

seisen litteran vuotuista suoritetta. Panoksena ovat 

tällöin kokonaiskcustarmukset (mk), miestyö (h), kone- 

työ (kth), kuljetus (h), materiaali (mk) ja vieraat 

palvelut (mk) 

Kutarinukset on ruutettava samaan kustannustasoon. 

Taulukossa 11+  on esitetty eo. esir.erkln erään avain-

litteran, raivauksen tuottavuuskehitys kustannusla-

jeittain. 

AIVA7S 	1972 1973 1974 1975 1976 19?? 
1.29097245 2.09995613 1.50720310 2.0286714 1.81819459 

80 17OUS 
PII7STY0 	8 

053701907 0.03820377 0.03850220 0 04750790 0.04977093 0.0439'969 
002999$ 
0.060079 	KOM 

4.014l248? 4.4927129? 3.39648771 4.93029333 8.29573990 5.19062624 
0920900 
OULJETUS 	8 

0 00395498 0.00484120 0.00292913 0.00444709 0.00907105 0.00701390 
7010993 
'10E7IA9Ll 	OK 

o 	01241024 0.01143298 0,0l69242 0.01378978 0.00999700 0 	01186024 
70 	7. U 9 
0 	00 	07.10 	P20 

1 	27629733 0.00137595 0 	00110420 0 00339089 0.00000000 9.04938949 

Taulukko 14. Paivauksen (littera 1130) tuottavuuske-
hity ' 

19 
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4.1 	satuorta'J2udet 

ErI panostekljdjUj vastaavat osatuottavuudet lasketaan 

saman kokonaistuotoksen suhteen. Osatuottavuuksia tar-

kasteltaessa on otettava huomioon, että sama tuotos 

voidaan saada aikaan eri panoksilla. Esim. konety 

ja kuljetukset ovat osittain toisiaan korvaavia panos-

tekIjöitä ja vieraat palvelut korvaavat selvästi mui- 

ta panostekijöltä. Tästä johtuen on osatuottavuuksia 
tarkasteltava AINA RINAKKAIJ pitäen mielessä panos-
tekijcijden sisaltö. 

Osatuottavuudet kuvaavat toiminnan panosrakennetta ja 

sen muutoksia. Jos halutaan jatkaa tarkastelua jonkin 

panostekijän osalta, on tarkasteltava erityisesti tä- 

män panostekijän tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. 

Esim. konetyön ja kuljetusten osalta voidaan tarkas-

tella panoskäyttöä ns. edistävää kuutiometriä kohti, 

koneiden ja autojen työsaavutuksia ja käyttöasteita 
jne. 

4.2 Olosuhdetekijäin huomioonottaminen 

Useimmat tuottavuusluvut eivät ota huomioon olosuhde-

ja laajuustekijöltä, vaan nämä seikat on mandollisuuk-

sien mukaan otettava huomioon tulosten tarkastelussa 

esim. valitsemalla sopiviksi katsottuja vertailukohtel-
te. 

Tuloksia tulkittaessa on pyrittävä ottamaan huomioon 
mm. seuraavat tekijät: 

- 	alueellinen sijainti 

- 	topografla 

- 	maaperä 

- 	materiaalin saatavuus 

- 	yhdyskuntarakenne 

- 	tuotannon rakenne 

- 	hankkeiden luonne 

- 	hankkeiden koko 

- 	hankkeiden vaihe 

- 	työllistäminen 

- 	urakointj. 

- 	koneiden ja kuljetusvälineiden saata- 
vuur avuokratay 
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4 . 	Tuotostierrenetelmän kävttörajoitukset 

Tuotostiernenetelmä perustuu litterakohtaislin tuotta-
vuuksiin eikä ota huonitoon siinen vaIkuttavia olosuh-
de- ja laajuustekijöltli. 

Tuotosmerietelmän tulokset ovat keskenään vertilukei-

polsia vain, jos kyseessä on samoilla perussuoritteil-
la lasketut tulokset tai jos tulokset on muunnettu suh-
teelliseksi kehitykseksi. Siten esim. piirikohtalsella 
tuotostiellä (piirin omat perussuoritteet) lasketut 

. 
tulokset ovat piirien kesken vertailukelpoisia vain 
suhteelliseksi kehityskyräks1 muunnettuna. ehltys-
käyriä verrattaessa on otettava huomioon läht'dtasojen 
mandollinen erilaisuus. 

Eri piirien tuottavuuden tasoa voidaan pyrkiä vertaa-
maan mittaamalla piirejä koko maan tuotostien avulla 
(kaikilla samat koko maan perussuoritteet). Tämän las-

kentatavan pätevyys piirin omalla tuotostiellä mittaa-
miseen verrattuna on sitä heikompi, mitä enemmän kyseisen 
piirin suoritejakauma poikkeaa koko maan suoritejakau-
maata. 

Vastaavasti käytetään piirin peiussuoritetta vertaji-
taessa työpäällikköalueiden tai hankkeiden tuottavuuk-
sia koko piirin tuottavuuteen. Tuotostiemenetelmän ao-

pivuus hankekohtaisliri tarkasteluihin on kuiterikin ky-
seenalainen ja edellyttää yleensä kilnteiden painojen 
käyttää. 
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. 	TUCVAVUJSMITTAUKSEN KYTÖ JOHiAMlSE3S 

Kokonaistuottavuuderi mittaukseila pyritään motivoimaan 
tuottavuuden parantamista ja erilaisten osatuottavuuk-
sten mittauksella kartoittarnaan tuottavuuden parantamis-. 
kohteita ja parantarnistapoJa. 

'uottavuusmlttausta voidaan piirissä käyttää mm. seuraa-
ym tavoin: 

- 	Asetetaan tavoitteita toimialan tuottavuus- 
kehitykselle ja seurataan näiden toteutumista 

- 	Verrataan omaa tuottavuutta ja tuottavuuske- 
hitystä valtakunnan tasoon 

- 	Verrataan omaa tuottavuutta ja tuottavuuskcehi- 
tystä vertailupiireihin 

- 	Verrataan osatuottavuuksia ja rakentamisen osa- 
alueiden tuottavuuksia vertailupiirien vastaa-
viin. 

Vastaavia rnenettelyjä voidaan käyttää työpäälilkkö- ja 
hanke tasolla 

Tuottavuustavoitteen asettaminen edellyttää nykytilan 
analysointia tarkastelemalla aikaisempaa tuottavuuske-
hitystä ja tuottavuuden tasoa rinnakkaisiin organisaa-
tloyksiköihin verrattuna. Tuottavuustavoite mitoitetaan 
erilaisiin suunnitelmiin, ennusteisiin Ja omaan käsityk-
seen perustuen (kuva 4 ). Tuotostiemenetelmällä voi-
daan laskea tuottavuuslukuja myös toimintasuunnitelmas-
ta (esim. hankkeiden budjettien summa litterolttain). 
Tätä voidaan käyttää hyväksi tuottavuustavoitteen mi-
toittamisessa sekä toisaalta suunrlltelmavaihtoehtojen 
vertallussa ja keinovalinnassa tuottavuustavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Tuottavuustavoltteen asettamisen yhteydessä on yleensä 
syytä sopia millä laskentatavalla tai -tavoilla tavoit-
teen toteutumista seurataan, koska eri laskentatavat 
antavat jossakin määrin toisistaan poikkeavia tuloksia. 
Tuotostiemenetelmä soveltuu erityisesti kokonaistuotta-
vuuden Ja panosrakenteeri mittaustavaksi ja avainlittera-
menettelyn avulla voidaan tavoitteisiin sisällyttää on-
gelmiksi koettuJa toiminnan osia. 
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tie) 	 hia koijCtukmie 	 - ko9npOetoiikoioeiiu 
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tuottO ',iue on t 	
• 	ah )tuotoatl.) 	 maksan kyPieen,kmskoot) 	- 

KonetyAn osatuoitavuuo 	
5 koneiden maksettujefl 	- 

oee 7 % vuodessa vaiva 	
01t,tOOfl ja odotusten 	- 

KuiJotooten 050totta_ 	osa kuljetustydata korva- 	
Osuutta vlher.netban 

0005 on vuO(eote 175 	taan konatydlih. 	
tydfl jhrJestalyk paras- 

vuoteen 1977 leagenut 	1 - 	 tansSIa. 

12 % ja konetyIn o,atuot- - 

tavuus noue,nt 7 (. Ver- 	- 

t5tiupiirivsä en kehitya 	- 
ollut suunnaitean phin- 

hain sun-ja masnatdid,fl 

tuottavuu5 on selvästi 

huonompi kuin vertailu-

piirlesä. 

	

Kuva 4. 	Esimerkki tuottavuusmittauksen käytösth toimi- 

alan johtarnisesna. 

Vaikein ongelma tuottavuusvertailussa on sopivien ver-

tallukohteiden löytäminen. Olosuhde- ym. tekijöiden tu-

lisi olla vertailtaville kohteille mandollisuuksien mu-

kaan yhteisiä ja poikkeavien tekijöiden vaikutus selvi-

tettvissä. 

Tuottavuustavoitteiden seurannassa ja tuottavuusvertal-

luissa on aina pyrittävä etsimään tuloksista se osa, 

jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä 

huolimatta, että mittaustavassa mandollisesti on heik-

kouksia tai eri kohteet eivät ole täysin vertailuky-

kyisiä. 

Tässä julkaisussa esitetyt tuottavuuden tunnusluvut 

vaativat usein tuekseen lisätietoja ja muita tunnus- 

lukuja. Mitä tunnuslukuja tuottavuusmittauksessa kul-

loinkin käytetään, harkitaan tapauskohtaisesti kohteen, 

ongelma-alueiden ja ongelmien luonteen perusteella. 
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