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1 Johdanto
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti (14.10.2011 § 25, ks. liite 1) palveluverkkotyön
koordinaatiotyöryhmän (viranhaltijatyöryhmä), jonka tehtävänä on laatia ehdotus uuden
Oulun palveluverkkosuunnitelmaksi 2013 - 2017. Tehtävän pääpaino on kaikkien
palveluprosessien (sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, ympäristö- ja
yhdyskuntapalvelut) palveluverkon kokonaissuunnittelussa sekä yhteispalvelupisteiden ja
palvelukeskusten linjauksissa. Palveluverkkoehdotuksen loppuraportti valmistuu
30.11.2012 mennessä. Toimeksiannossa työryhmä velvoitettiin tekemään väliraportti
keväällä 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuodelle 2013.
Palveluverkkotyön koordinaatiotyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 10.1.2012 ja
3.4.2012. Koordinaatiotyöryhmä on jakaantunut kolmeen alaryhmään, jotka ovat
kokoontuneet yhteensä 12 kertaa maaliskuun loppuun 2012 mennessä.
Väliraportissa on esitetty palveluverkkotyön lähtökohdat ja linjaukset. Tässä osassa
palvelujen järjestämisohjelman linjaukset ovat siirtymävaiheen palvelujen
järjestämisohjelmasta, jonka yhdistymishallitus on hyväksynyt 4.5.2011. Loppuraporttiin
tämä osa tarkistetaan valmistelussa olevan palvelujen järjestämisohjelman 2013
mukaiseksi (toukokuu 2012). Väliraportissa on kartoitettu uuden Oulun palveluverkkojen
nykytila (osa 3). Raportin kappaleessa 4 on esitetty talousarviota 2013 varten tiedossa
olevat palveluverkon muutokset. Liite 6 antaa tarkemman kokonaiskuvan sellaisista
investointipäätöksistä ja -suunnitelmista, joilla on vaikutuksia palveluverkkoon jo lyhyellä
aikavälillä. Kappaleessa 5 on yhteenveto ja johtopäätökset nykytilasta. Kappaleessa 6 on
kuvattu palveluverkkosuunnitelman jatkon aikataulu.
Varsinainen uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma valmistuu marraskuussa 2012.
Loppuraportti tulee sisältämään kuvauksen uusista palvelukonsepteista, palveluverkkojen
mitoituksen perusteet ja ehdotuksen uuden Oulun palveluverkoksi vuosille 2013 – 2017.
Oulun kaupunki ja uuden Oulun muut kunnat sopivat palvelujen järjestämisvastuun
siirtymisestä Oulun kaupungille. Sopimuksen mukaan Oulun kaupunki tuottaa palvelut
muiden kuntien asukkaille vuonna 2012 vuoden 2011 toukokuun tasoisina. Edelleen
sopimuksessa sovittiin järjestämisvastuun siirtymisen aikatauluista eri palvelujen osalta.
Järjestämisvastuu varhaiskasvatus-, perusopetus ja lukiopalvelujen tapahtuu Oulun
kaupungille 1.8.2012 lukien. Muiden palvelujen, kuten hyvinvointi-, yhdyskunta- ja
ympäristö-, liikunta-, nuorisopalvelujen järjestämisvastuun siirto tapahtui jo 1.1.2012
lukien. Palvelujen harmonisointi tapahtuu väliraportin tavoitteet ja lähtökohdat -osan (osa
2) asiakirjojen linjausten mukaisesti siirtymäajoista riippumatta pääsoin 1.1.2013
mennessä. Nämä huomioidaan palveluverkon kehittämisessä.
Uuden Oulun valmistelussa on toteutettu ja toteutetaan yleisiä alueellisia
kuntalaistilaisuuksia vuoden 2012 aikana. Näissä tilaisuuksissa käsitellään ja otetaan
palautetta myös uuden Oulun palveluverkon kehittämiseksi.
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2 Palveluverkon suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat
2.1 Yhdistymissopimus
2.1.1 Yleistä
Uuden Oulun kuntien valtuustot hyväksyivät samanaikaisesti 28.6.2010
yhdistymissopimuksen. Sopimukseen on kirjattu ne tärkeät asiakohdat, jotka ovat
välttämättömiä ohjaamaan uuden kunnan valmistelua vuosina 2010 - 2012 ja uuden
kunnan toimintaa vuosina 2013 - 2015 sekä sellaiset pidemmälle ulottuvat strategiset
linjaukset, joilla on keskeistä merkitystä yhdistymissopimuksen jälkeiseen aikaan.

2.1.2 Yhdistymisen arvot ja visio (YS 2.3.)
Yhdistymisen arvot ovat vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja
rohkeus. Vastuullisuus tarkoittaa vahvaa yhteisvastuuta koko viiden kunnan alueesta ja sen
kaikista asukkaista. Kunnat ovat keskenään kumppaneita ja tulevaisuuden uhat ja
mahdollisuudet nähdään yhdistävinä haasteina. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että
kaikkia uuden kunnan asukkaita ja alueita kohdellaan yhtenäisin perustein. Keskinäisen
luottamuksen vahvistaminen merkitsee ennen muuta sitä, että ollaan avoimia ja pidetään
kiinni sovituista asioista. Rohkeus liittyy tarmokkuuteen tarttua yhdistymisen
mahdollisuuksiin uuden kunnan rakentamistyössä.

2.1.3 Yhdistymisen tavoitteet (YS 2.4) ja toimintaperiaatteet (YS 5)
Uuden kaupungin strategiatyössä on kyse kolmivaiheisesta suunnitteluprosessista, jossa
strategian ensimmäiset linjaukset tehdään yhdistymissopimuksessa, niitä täsmennetään
yhdistymishallituksen johdolla vuosina 2010 - 2012 ja viimeistellään strategiaksi ja
konkreettisiksi toteuttamisohjelmiksi uuden valtuuston johdolla tehtävässä
strategiaprosessissa vuonna 2013. Yhdistymishallitus on täsmentänyt
yhdistymissopimuksen linjauksia uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelmassa
(Yhdistymishallitus 4.5.2011 § 35). Ks. tarkemmin kohta 2.4.
Yhdistymisen tavoitteet asetetaan pitkällä aikajänteellä siten, että työ alkaa heti
yhdistymispäätöksistä vuonna 2010 ja ulottuu vuoden 2020 loppuun (kaksi
valtuustokautta).
Yhdistymisen tavoitteet ovat:
Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen
Erityishuomio henkilöstöhallintoon
Kuntalaisten alueellinen osallistaminen
Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen merkitsee elinkeinoelämän kehittämistä ja
yrittäjyyden edistämistä ja sitä kautta työllisyyden ja erityisesti nuorten työllisyyden
turvaamista.
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Verkosto-Oulun rakentaminen tarkoittaa ulospäin pohjoisen kumppanuusverkoston,
Oulusta lähtevän neljän liikennesuunnan/kehityskäytävien vahvistamista sekä verkostoOulun toimintaperiaatteen tunnetuksi tekemistä ja positiivisen kuntakuvan vahvistamista
alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Sisäänpäin verkosto-Oulun
toimintaperiaate tarkoittaa, että palvelut järjestetään ja tuotetaan kuntalaislähtöisesti.
Palvelutarjonnassa otetaan huomioon uuden kunnan alueiden asukkaiden erityistarpeet ja olosuhteet. Suurta väestöpohjaa vaativat palvelut ja hallintopalvelut tuotetaan laadukkaasti
ja tehokkaasti lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää uutta teknologiaa ja
monikanavaista palveluverkostoa. Verkosto-Oulu hyödyntää uuden Oulun alueen olemassa
olevan keskusverkon, infrastruktuurin ja ympäristön moni-ilmeisyyden.
Kunta- ja palvelurakenteen ja palvelujen kehittämisen osalta strategisen kehittävän
yhdistymisen tärkeänä tavoitteena on hyödyntää sekä rakenteisiin että palveluihin liittyvä
kehityspotentiaali.
Hyvään henkilöstöhallintoon kiinnitetään yhdistymissopimuksessa, yhdistymisen
valmistelussa ja toteutuksessa erityistä huomiota.
Kuntalaisten alueellinen osallistamisesta laaditaan osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma.
Ohjelma on laadittu ja hyväksytty yhdistymishallituksessa (ks. tarkemmin kappale 2.5).

2.1.4 Hallinnon periaatteet
Yhdistymissopimuksessa on sovittu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisen
toimintatavasta (YS 6.3) seuraavaa:
”Uuden kunnan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa rakentuu
sopimusohjaukselle. Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisen asemaa
monikanavaisessa palvelujärjestelmässä vahvistetaan, mikä merkitsee muun muassa
lisääntyvää valinnanvapautta ja lisääntyviä mahdollisuuksia uusien palvelukonseptien
hyödyntämiseen huomioiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteet.
Palveluja kootaan moniammatillisesti yhteisiksi palveluprosesseiksi, jolloin
sektorihallintokeskeisestä toimintatavasta siirrytään kuntalais-/asiakaskeskeiseen
toimintatapaan ja mahdollisimman saumattomiin ja hyvin toimiviin palveluketjuihin.
Palvelutuotantoa kehitetään monipuoliseen suuntaan. Se lisää kunnan tarvetta kiinteään
yhteisyöhön alueen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.”
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2.1.5 Palvelujen periaatteet
Yhdistymissopimuksessa on sovittu lisäksi palvelujen periaatteista (YS 8):
Kuntalaislähtöiset palveluprosessit
Uuden Oulun hallinnon tärkeäksi periaatteeksi kirjataan kuntalaislähtöisyyden
korostaminen ja kuntalaisen aseman vahvistaminen palveluissa muun muassa
valinnanvapautta lisäämällä. Kun palveluja kootaan kaupungin näkökulmasta kokonaisiksi
palveluprosesseiksi ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi, siirrytään
toimiala- ja hallintokeskeisestä lähestymistavasta kuntalaiskeskeisempään
lähestymistapaan. Tätä vahvistaa omalta osaltaan myös käyttäjädemokratian merkityksen
korostaminen palvelujen kehittämisessä.
Ennakoivia ja avohoidon palveluita sekä asukkaiden omahoitoa tukevia menetelmiä
kehitetään määrätietoisesti, jotta uuden kunnan asukkaiden hyvinvointi ja elämisen laatu
sekä palveluiden vaikuttavuus ja kustannukset ovat hyvässä suhteessa keskenään.
Panostaminen ennakoiviin palveluihin edellyttää vahvaa, yli valtuustokauden ulottuvaa
pitkän tähtäimen kehittämisotetta.
Uuden Oulun hyvään henkilöstöhallintoon kiinnitetään erityistä huomiota, koska
tyytyväinen ja työssään viihtyvä henkilöstö on merkittävä tae laadukkaille palveluille.
Palveluiden hyvän ja keskeytyksettömän saannin varmistamiseksi kuntien palveluverkot
yhdistetään vaiheittain vuosina 2010 - 2013.
Monikanavainen palveluverkosto
Uuden Oulun tärkeäksi periaatteeksi kirjataan monikanavaisen palveluverkoston
kehittäminen. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa lisääntyviä mahdollisuuksia uusien
palvelukonseptien hyödyntämiseen.
Kehitettäessä monikanavaista palveluverkostoa ja kuntalaislähtöisiä palveluprosesseja
syntyvät edellytykset palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden, laadun, kustannusten,
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hyvään hallintaan. Palveluketjujen alkupään merkitys
korostuu pyrittäessä tulokselliseen ja vaikuttavaan toimintaan.
Uusi Oulu käyttää palveluiden järjestämisessä hyväkseen suurta väestöpohjaansa ja pitää
palvelurakenteen lähellä kuntarakennetta, jolloin palveluita ei ilman hyvää perustetta
irroteta vaikeasti ohjattaviin yhteistoimintaorganisaatioihin.
Lähipalveluilla keskeinen merkitys
Palveluiden ja aivan erityisesti lähipalveluiden merkitys korostuu viiden kunnan
yhdistymisen visiossa, jossa tavoitteeksi asetetaan alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja
houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. Viihtyisyys ja houkuttelevuus liittyvät
ennen kaikkea asumiseen, ympäristöön ja palveluihin.
Verkosto-Oulun ulkoisessa toimintaympäristössä korostuu elinkeinoelämän ja työpaikkojen
merkitys ja se edellyttää muun muassa monipuolisia ja laadukkaita yrityspalveluita.
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Vastaavasti verkosto-Oulun sisäisessä toimintaympäristössä korostuu nykyisten ja myös
uusien kuntalaisten työpaikat, asuminen ja palvelut. Tämä edellyttää kuntatalouden
näkökulmasta olemassa olevan keskusverkon ja infrastruktuurin tarkkaa hyödyntämistä.
Kuntalaisten asumisen näkökulmasta palvelujen järjestämisen ytimen muodostavat
lähipalvelut. Lähipalvelut tarjotaan asukkaan lähiympäristössä tai tuodaan kotiin, niiden
piiriin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin tai jatkuvasti.
Lähipalvelut tuotetaan uuden kunnan asukkaille yhteneväisin perustein ottaen kuitenkin
huomioon alueelliset erityispiirteet etäisyyksissä, liikenneyhteyksissä ja palvelutarpeissa.
Lähipalveluita tuotetaan monikanavaisesti.
Tyypillisiä lähipalveluita terveydenhuollon palveluissa ovat perusterveydenhuollon palvelut;
ikääntyneiden palveluissa kotiin annettavat palvelut; sosiaalityössä muun muassa
ehkäisevä lastensuojelu; päivähoidon palveluissa esimerkiksi perhepäivähoito tai
päiväkotihoito sekä avoin varhaiskasvatus; koulupalveluissa esimerkiksi alakoulut erikseen
sovittujen alueellisten kriteerien mukaisesti; kulttuuripalveluissa muun muassa
kirjastopalvelut, liikuntapalveluissa esimerkiksi lähiliikuntapaikat; teknisissä palveluissa
muun muassa rakentamisen ohjaus- ja valvontapalvelut ja liikennepalveluissa esimerkiksi
palveluliikenne.
Yhdistymishallituksen ja uuden valtuuston tulee ottaa huomioon verkosto - Oulun
elinvoimaan ja toimintakykyyn kiinteästi liittyvien lähipalveluiden strateginen merkitys
yhdistymissopimuksen aikana ja sen jälkeen.”

2.2 Oulun visio ja strategia
Oulun kaupungin talousarviossa 2012 on linjattu kuntaliitoksen siirtymävaiheelle seuraavia
palvelujen järjestämiseen liittyviä strategisia tavoitteita:
Hyvinvointiohjelma
o Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat
Ikääntyvät selviytyvät kotona
o 92 % 75 vuotta täyttäneistä kotipalvelujen tukemana
Tapahtumien määrä kasvaa
Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot kasvavat
o Ostopalvelujen osuus kasvaa
o Palvelusetelit lisääntyvät
Palveluverkkoa kevennetään
Terveydenedistämisaktiivisuus / TEA -viisari
Moniammatillisten palveluprosessien kehittäminen
Monituottajamallin laajentaminen
Monikanavaiset palvelut
Sähköisten palvelujen kehittäminen
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2.3 Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa (kaupunginvaltuusto 23.8.2010) on
linjattu kaupungin omistukseen kuuluvien palvelutuotanto-organisaatioiden tavoitteita,
kuten Oulun palvelusäätiön, Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja kuntayhtymien tavoitteita.
Vuoden 2012 aikana laaditaan omistajapoliittiset tavoitteet koko uuden Oulun alueelle.
Toimitilarakennukset ovat keskeinen ja taloudellisesti merkittävä tukipalvelu
palvelutuotannolle. Uuden Oulun rakennusomaisuuden tekninen arvo on noin 1 miljardi
euroa. Toimitilakiinteistöjä on noin 650. Tämän lisäksi osa palvelutuotannosta on
ulkopuolisissa vuokratiloissa.
Omistajapoliittisissa linjauksissa on luokiteltu toimitilarakennusomaisuus kolmeen luokkaan
seuraavasti:
Ydintehtäviä palvelevat rakennukset (A)
Ydintehtäviä palveleviin kiinteistöihin kuuluvat hyväkuntoiset rakennukset, joilla on
ennustettavissa kaupungin perustehtävien näkökulmasta pitkäaikainen vuokrasuhde. Nämä
rakennukset säilytetään ja niitä kehitetään.
Palveluverkkoanalyysillä selvitettävät rakennukset (B)
Näihin kuuluu mm kouluja, päiväkoteja, pieniä terveysasemia, hammashoitoloita,
neuvoloita jne. Jos verkkoselvitykset johtavat siihen, että kaupungilla ei ole käyttötarvetta
kiinteistölle, niin se voidaan myydä, purkaa tai kiinteistöä jalostetaan muihin
käyttötarkoituksiin. Myös vuokraus ulos on mahdollista. Kaikista kiinteistöistä päätetään
erikseen.
Rakennukset, joista luovutaan (C)
Poistuviin rakennuksiin kuuluu mm seuraavantyyppisiä rakennuksia: huonokuntoiset
rakennukset ja rakennukset, joiden käyttötarkoitus ei kuulu kaupungin perustehtäviin.
Tilakeskuksen ja omistajatiimin arvion mukaan kaupungin (vanha Oulu) omistamista
toimitiloista A -ryhmään kuuluu noin 220 rakennusta, joiden yhteenlaskettu nykyarvo on
noin 500 M€, ja B -ryhmään kuuluu noin 80 rakennusta, joiden yhteenlaskettu nykyarvo on
noin 47 M€ ja C -ryhmään noin 120 rakennusta joiden yhteenlaskettu nykyarvo on noin 80
M€. Haukiputaalla, Oulunsalossa, Kiimingissä ja Yli-Iissä on noin 250 kiinteistöä, jolle
tilakeskus on tehnyt vastaavan luokituksen.

2.4 Palvelujen järjestämisohjelma siirtymävaiheelle
Yhdistymishallitus on kokouksessaan 4.5.2011 hyväksynyt palvelujen järjestämisen
ohjelman siirtymävaiheelle. Ohjelman linjaukset pohjautuvat yhdistymissopimuksessa
määriteltyihin tavoitteisiin ja yhdistymishallituksen linjauksiin.
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Ohjelman mukaisesti palveluverkko-ohjauksen lähtökohtina ovat yhdistymissopimuksen
palveluja, maankäyttöä, taloutta, elinvoimaa jne. koskevat linjaukset sekä niihin
yhdistymishallituksen tekemät täsmennykset. Palveluverkoilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä fyysisiä, eri palvelujen toimipisteitä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia ts.
verkkoja, esim. päiväkodit ja koulut. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös uuden kunnan
väestörakenteen muutokset ja kuntalaisten palvelutarpeiden muutokset, talouden
kehitysnäkymät ja lainsäädännön muutokset.
Palveluverkkosuunnittelu edellyttää myös tietopohja-aineistojen ja erilaisten ennusteiden
laatimista sekä kytkentää muihin ohjelmiin. Palveluverkkosuunnittelussa ja investoinneissa
on huomioitava myös moniammatillisen yhteistyön ja monituottajamallin hallinta sekä
henkilöstöön liittyvät asiat. Sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto vaikuttavat
omalta osaltaan palveluverkon suunnitteluun.
Palveluverkko-ohjauksen keskeisiä periaatteita:
Palveluverkko muuntuu palvelutarpeiden mukaan.
Kuntalaislähtöisyys sekä väestö- ja asutusrakenteen muutokset edellyttävät
joustavaa ja tarkoituksenmukaista palveluverkkoa. Palveluyksiköitä kehitetään,
niistä luovutaan tai niitä yhdistellään palvelukysynnän muutosten ja
palveluverkon kehittämistarpeiden mukaisesti. Palveluprosessien tulee olla
saumattomia, toimi- ja hallinnonalat ylittäviä palveluketjuja, joka on
huomioitava myös palvelu-verkkosuunnittelussa.
Uudet palvelukonseptit uudistavat palveluverkkoa.
Monikanavaisuus merkitsee mm. lisääntyviä mahdollisuuksia uusien
palvelukonseptien hyödyntämiseen. Se merkitsee mm. paikka/tilasidonnaisuuden vähentymistä, joustavia uusia toimintamalleja ja
vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämistä. Uudet palvelukonseptit luovat
edellytyksiä myös uusille palveluverkostoratkaisuille.
Palveluverkon tilojen käyttö tehostuu.
Palvelukykyä parannetaan monipalvelukeskuksilla, joissa voidaan hyödyntää
myös moniammatillinen yhteistyö ja tehokas resurssien käyttö. Tavoite
merkitsee tilojen monikäyttöisyyden lisäämistä, tehokasta tilojen käyttöastetta
ja muunneltavuutta sekä epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumista.
Yhteisten henkilöresurssien hyödyntämistä vahvistetaan mahdollisuuksien
mukaan. Monituottajamallia hyödyntämällä voidaan joissakin tapauksissa
vähentää kunnan omien palvelutilojen rakentamista ja ylläpitotarvetta.
Lähipalveluja tarjotaan koko palveluverkon alueella
Lähipalvelut ovat palveluja, joihin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsevat useat
ihmiset päivittäin tai jatkuvasti. Lähipalveluita tuotetaan monikanavaisesti.
Palveluverkkojen suunnittelussa huomioidaan asumisen lisäksi työpaikat ja
muut palveluiden kehittämiseen vaikuttavat tekijät. Lähipalvelut voivat sijaita
myös mm. lähellä työpaikkaa.
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Elinympäristö tukee terveyttä ja turvallisuutta
Palveluverkko rakentuu osana kestävän kehityksen yhdyskunta- ja
verkostorakennetta. Palvelujen saavutettavuudessa ja
palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan myös julkisen liikenteen
kehittämismahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaatteet ja
ympäristönäkökulma otetaan huomioon sekä omassa palvelutuotannossa että
ostopalveluita hankittaessa. Yhdyskuntarakennetta kehittämällä luodaan
esteetön ympäristö, jossa on helppo liikkua ja joka takaa palvelujen
saavutettavuuden. Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvointi huomioidaan
palveluverkkojen ja –tilojen suunnittelussa. Verkostoratkaisujen avulla voidaan
peruskorjauksiin varatut rajalliset resurssit kohdistaa suunnitelmallisesti
tärkeimpiin kohteisiin nopeammalla aikataululla. Huonokuntoisista ja/tai
sisäilmaongelmista kärsivistä rakennuksista voidaan luopua.

2.5 Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma
Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman tavoitteet ovat:
Uusi Oulu, jossa jokainen kuuluu ja voi osallistua. Yhdessä tekemisen uusi Oulu.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kuntalaisten osallisuudessa ja
vaikuttamisessa.
Kehittää kunnallista päätöksentekoprosessia siten, että kuntalaiset voivat osallistua
ja vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kaikkia kuntalaisia kuullaan – tuetaan
heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja kannustetaan heitä osallistumaan.
Aktiiviset ja kiinteät alueelliset verkostot. Asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen,
julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen
Osallisuuden ja vaikuttamisen läpäiseviä teemoja ovat tasa-arvo, hyvinvointi, turvallisuus
ja kestävä kehitys sekä kaupunki-maaseudun vuorovaikutus ja kehittäminen.
Osallisuus on myös osa asiakaslähtöistä toimintatapaa, jossa asukkaat ovat mukana
esimerkiksi palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

2.6 Uuden Oulun yleiskaavat
Yleiskaavojen tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä edellytykset toimivalle
palvelujärjestelmälle, joka sisältää pääkeskuksen, aluekeskukset, paikalliskeskukset,
lähipalvelukeskukset ja lähipalvelut. Julkisia palveluja varten on varattu alueita lähinnä
sairaaloille, suurille oppilaitoksille ja vanhusten hoitolaitoksille.
Oulun kaupungin alueella voimassa seuraavat palvelujen järjestämiseen vaikuttavat
yleiskaavat: Oulun yleiskaava 2020 ja Oulujokivarren osayleiskaava. Vastaavia
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja uuden Oulun alueella ovat Haukiputaan Kirkonkylän
osayleiskaava 2020, Martinniemen osayleiskaava 2025, Koitelin osayleiskaava Kiimingissä
ja Oulunsalon Keskeisten alueiden osayleiskaava 2030. Yli-Iissä on 5 oikeusvaikutteista
osayleiskaavaa.
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Uuden Oulun yleiskaava on työn alla ja sen luonnos valmistuu vuonna 2013. Muita
valmisteilla olevia yleiskaavoja ovat Kellon osayleiskaava vaihe I ja II sekä Jokikylän
osayleiskaava Haukiputaalla, Huttukylän osayleiskaava ja Alakylän osayleiskaavan tarkistus
Kiimingissä, Varjakan osayleiskaava ja Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaava
Oulunsalossa.
Yleiskaavojen palveluverkkotarkastelut tehdään vuorovaikutteisesti
palveluverkkosuunnitelman kanssa.

2.7 Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012-2016
Uuden Oulun yhdistymishallitus on hyväksynyt Uuden Oulun maankäytön
toteuttamisohjelman, MATO 2012 – 2016, 12.10.2011 § 91.
Maankäytön toteuttamisohjelmassa on päätetty tuottaa uuden Oulun alueella 18 000 uutta
asuntoa seuraavan 10 vuoden aikana, jolloin vuosituotanto on 1800 asuntoa. Tästä noin
puolet on kerrostalo-asuntoja vanhan Oulun alueella. Omakotitalotavoite on 400 uutta
taloa vuodessa. MATOssa on esitetty taulukkoina ja karttoina uusien asuntojen vuosittainen
sijoittuminen eri alueille. Maankäytön toteuttamisohjelma ja siihen liittyvä väestöennuste
suuralueittain ohjaa palveluverkon suunnittelua ja kehittämistä koko kaupungissa.
Ohjelma löytyy osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/maankaytontoteuttamisohjelma.

2.8 Uuden Oulun väestöennuste
Maankäytön toteuttamisohjelmassa on uuden Oulun väestö suuralueittain ja eri
ikäryhmittäin vuosina 2011, 2016 ja 2021. Tämä tilasto ja ennuste ovat palvelujen
suunnittelun lähtökohta.

2.9 Erillisinvestointien hankeohje
Uusien ja peruskorjattavien toimitilahankkeiden toteuttamista Oulussa ohjaa
Erillisinvestointien hankeohje, jossa on määritelty tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien
tekotapa. Yleisperiaate on, että hanke voidaan ottaa investointina taloussuunnitelmaan sen
jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman.
Erillisinvestointien hankeohje löytyy osoitteesta:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=4b3b26f5-2a50-4108-bd968cab7cea504a&groupId=52058
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3 Palveluverkon nykytila
Palveluverkko kuvaa mitä palveluja kuntalaisille ja asiakkaille tarjotaan suhteessa siihen,
missä ja miten ne ovat saatavilla. Eri palvelujen toimipisteet ja niiden muodostamat
kokonaisuudet (ts. verkot, esim. päiväkodit ja koulut) sekä tieto- ja viestintäteknologia
tukevat palvelujen tuottamista siten, että palvelut ovat saatavilla ja saavutettavissa ja
asiakaslähtöisiä. Palveluverkon suunnittelua ohjaa kuntalaislähtöisyys, tasapaino perus-,
ennaltaehkäisevien ja korjaavien palvelujen välillä sekä taloudellisuus.

3.1 Palveluverkot toimialoittain, alueelliset erityispiirteet
3.1.1 Hyvinvointipalvelut
3.1.1.1 Terveyspalvelut
Uuden Oulun kunnissa on terveysasemia yhteensä 14 ja niiden lisäksi kunnissa on alla
olevan taulukon mukaisesti muita yksiköitä. Oulussa on yhdeksän kaupungin omaa
terveysasemaa: Höyhtyän, Kaijonharjun, Keskustan, Kontinkankaan, Myllyojan, Rajakylän,
Tuiran ja Ylikiimingin terveysasema sekä Kaakkurin teknologiaterveysasema. Lisäksi
kaupunki ostaa sairaanhoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalveluita Coronaria Hoitoketju
Oy:n Sepän terveysasemalta.
Taulukko 1. Perusterveydenhuollon omat palveluyksiköt uuden Oulun alueella.

Haukipudas

Terveyskeskukset/asemat
1

Kiiminki

1

Oulu

9+1
yksityinen

Oulunsalo
Yli-Ii
Yhteensä

1
1
14

Neuvolat
2 (Kirkonkylä
ja Kello)
2 (keskusta
ja Jääli)
9

1
1
15

Suun th
hoitokoneyksikköjä
10
7 (keskusta 5,
Jääli 2
75
(opetustk. 79)

6
1
106

Sairaala/
akuutti
vuodeosasto
akuuttivos
(26 ss)
-

Fysioterapia
yksiköt

Oulun
kaupunginsairaala
(170 ss)
196

2
(Kontinkanga
s ja Tuira)

1
1

1
1
6

Uuden Oulun alueella on yhtensä 19 hammashoitolaa. Oulun suun terveydenhuollon
opetusterveyskeskus on luvussa mukana. Suurin osa hoitoloista on terveysasemien
yhteydessä. Pieniä erillisiä yhden tai kahden hoitohuoneen vastaanottoja on Oulunsalossa
(Pitkäkankaan koulun hammashoitola), Kiimingissä (Jäälin hammashoitola) ja Oulussa
(Herukan hammashoitola).
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Taulukko 2. Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden ja hoitokoneyksiköiden lukumäärät
(suluissa) vuonna 2011.

Hammashoitolat
ja
hoitokoneyksiköt

Haukipudas

Kiiminki

Haukipudas(12)

Kiiminki (5)
Jääli (2)

Hammashoitolat
1
yhteensä
Hoitoyksiköitä
12
yhteensä
*Opetusterveyskeskus (optk)

2
7

Oulu

Oulunsalo

Yli-Ii

Herukka (2)
Oulunsalo (5) Yli-Ii (1)
Höyhtyä (6)
Pitkäkangas(1)
Kaakkuri (7)
Kaijonharju (6)
Keskusta (6)
Kontinkangas(12)
Maikkula (4)
Myllyoja (5)
Rajakylä (5)
Tuira (7)
Ylikiiminki (3)
Erik. hoito (12)
Optk* (79)
13
2
1
75
(optk* 79)

6

1

Perusterveydenhuollon laitoshoito ja Oulun erikoislääkäreiden vastaanottotoiminta
on keskitettyä toimintaa mm. lääkäripäivystyksen, tilojen sekä laboratorio- ja
röntgenpalveluiden vaatimusten vuoksi.
Uuden Oulun terveydenhuollon nykyiset vuodeosastojen paikkamäärät
(sairaansijaa = ss)(oma toiminta).
Haukiputaan
26 ss
terveyskeskuksen
(+ 30
vuodeosasto
pitkäaikaista)
Oulun kaupungin-sairaala
170 ss
(OKS)
*Suuri osa pitkäaikaispotilaista voitaisiin hoitaa

Palvelee koko aikuisväestöä. *
Viime vuosina potilasaines akutisoitunut, alle
65-vuotiaiden potilaiden osuus kasvanut
hoivatasoisessa hoidossa.

Uuden Oulun kuntien ostopalveluina hankkimat laskennalliset
perusterveydenhuollon sairaalahoidon paikkamäärät.
Haukipudas
Kiiminki
Oulu
Oulunsalo
Yli-Ii

14 (joista 0 pitkäaik.)
60 – 75
14 (joista 5 pitkäaik.)
2-3

Ei ostopalvelua
Oulun seudun kuntoutussairaala (OSKS)
OSKS, Terveystalo, muut kunnat
OSKS (ja Kempele)
Haukiputaan vuodeosasto (1.2.2011 alkaen)

Laboratorionäytteenotto tapahtuu Oulussa Höyhtyän, Tuiran, Keskustan ja Ylikiimingin
terveysasemille sekä Oulun kaupunginsairaalassa, joista asiakas voi varata ajan
haluamalleen näytteenottopisteelle. Kiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Yli-Iissä
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näytteenottopiste sijaitsee terveysasemalla. Laboratoriopalvelut tuottaa PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri kaikkien kuntien osalta vuoden 2013 alusta lukien.
Kuvantamispalvelut toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamana
Oulussa ja Haukiputaalla kaikkien kuntien osalta.
Äitiys- ja lastenneuvoloita on Oulussa kahdeksan (8) terveysaseman yhteydessä ja
lisäksi Koskelassa, Haukiputaalla terveyskeskuksessa ja Kellon neuvolassa. Kiimingissä
neuvolatoimintaa on terveyskeskuksessa ja Jäälin terveysasemalla, Oulunsalossa ja YliIissä neuvolat ovat terveysasemilla. Oulussa, Haukiputaalla ja Oulunsalossa tuotetaan
neuvolan ennaltaehkäisevää perhepalvelua.
Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut (mm. fysioterapia, puheterapia toimintaterapia)
toteutetaan omana toimintana Oulussa Kontinkankaalla ja Tuirassa ja muissa kunnissa
terveysasemien yhteydessä. Osa sekä omana tuotantona että ostopalveluina tuotetuista
terapioista toteutetaan avoterveydenhuoltona asiakkaiden kotona tai arkiympäristössä.
Virka-ajan ulkopuolinen lääkäripäivystys on kaikkien kuntien osalta keskitetty Oulun
seudun yhteispäivystykseen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita annetaan terveyskeskusten/-asemien
vastaanottojen yhteydessä kaikissa uuden Oulun kunnissa (perustason psykiatriset
sairaanhoitajat). Oulussa on psykiatrisia matalankynnyksen sairaanhoitajapalveluita myös
osalla kouluista. Haukiputaalla perustason mielenterveyspalvelut ovat osa
perhepalvelukeskuksen palveluja. Jalkautuvia psykiatrian ja lastenpsykiatrian tiimin
konsultaatiopalveluita on järjestetty terveysasemien tueksi sekä Oulussa että muissa
kunnissa. Haukiputaalla on terveysaseman yhteydessä erillinen nuorten (perustason)
päihdeyksikkö, jossa on toteutettu myös opiaattikorvaushoitoa.
Erityistason päihdepalveluja ml. opiaattikorvaushoito tuottavat Oulun kaupungissa
avopalveluiden osalta A-klinikka ja Redi Oulun keskustassa ja laitoshoidon osalta Kiviharjun
päihdeklinikka Kontinkankaalla. Muut kunnat ovat ostaneet erityistason päihdepalvelut
(esim. laitosvieroituksen) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.
Oulun kaupungilla on merkittävä oma psykiatrinen erikoissairaanhoito, jossa on sekä avoettä laitospalveluita. Kaksi psykiatrista vuodeosastoa sijaitsee Peltolassa sairaanhoitopiirin
osastojen kanssa samassa rakennuksessa ja yksi vuodeosasto Tuirassa. Avopalvelut
tuotetaan pohjoisessa (Tuira) ja eteläisessä (Keskusta) mielenterveystoimistoissa sekä
pienemmissä keskustan alueen toimipisteissä, jotka pääosin sijaitsevat vuokratiloissa.
Mielenterveyskuntoutusta järjestetään Tuiran kuntoutuskodissa, Kipinän
toimintakeskuksessa Värtössä sekä ryhmä- työ- että päivätoimintana.
Kaikki kunnat ostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä lasten- ja nuorisopsykiatrian
laitoshoidon, aikuispsykiatrian laitoshoidon (lukuun ottamatta Oulun kaupunki) sekä
erityistason erikoissairaanhoidon.
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3.1.1.2 Vanhuspalvelut
Ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut ja neuvontapalvelut
Kaikissa kunnassa toimii muistineuvonta/ muistihoitaja. Lisäksi kunnissa toimii liikunta- ja
psykososiaalisia ryhmiä. Vanhusten neuvontapalveluja ei ole järjestetty kaikissa kunnissa
keskitetysti. Oulussa pääosin ikäihmisten käytössä ovat Aleksinkulman ja Honkapirtin
toimintatilat. Muissa kunnissa ei ole erillisiä ikäihmisille tarkoitettuja kokoontumistiloja,
vaan niissä käytetään kunnan, seurakunnan, yksityisten tai järjestöjen toimitiloja.
Oulun kaupungissa ja Kiimingissä on palvelukeskustoimintaa. Oulun kaupungin alueella
toimii Seniorikeskus. Kaikissa kunnissa tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä, joiden
kohderyhmät vaihtelevat kunnittain.
Kotihoito ja avopalvelut
Kotihoito on organisoitu Oulun kaupungissa pohjoiseen ja eteläiseen kotihoidon
vastuualueeseen. Vastuualueilla on yhteensä 11 kotihoidon palveluyksikköä, jotka
puolestaan jakautuvat 2-3 tiimiin. Haukiputaalla kotihoitoyksikkö toimii kolmena
alueellisena tiiminä: pohjoinen tiimi, eteläinen itätiimi ja eteläinen länsitiimi. Kiimingissä on
oma palveluyksikkö, joka jakautuu Jäälin tiimiin ja kirkonkylän tiimiin. Oulunsalossa ja YliIissä on yksi kotihoidon tiimi.
Tällä hetkellä yökotihoitoa järjestetään Oulun kaupungin alueella, Haukiputaalla ja
Kiimingissä. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on Haukiputaalla ja Kiimingissä
pääasiallinen vaihtoehto. Oulussa ja Oulunsalossa se on vapaaehtoista. Yli-Iissä lääkkeet
jakaa kotihoidon henkilöstö. Kotiutuspalvelujen järjestäminen vaihtelee kunnittain. Oulussa
kotiutuksia hoitaa kotiutus tiimi. Muissa kunnissa kotiutukset hoitaa kotihoidon
henkilökunta.
Sairaanhoidollisesti vaativan asiakkaan kotona tapahtuva kotisairaala- ja
saattohoitopalvelut ostetaan Oulussa ja Kiimingissä yksityiseltä palveluntuottajalta. Muissa
kunnissa kotisairaalatoimintaa ei ole. Oulunsalo hankkii saattohoidon yksityiseltä palvelun
tuottajalta. Haukiputaalla järjestetään omana toimintana kotisaattohoitomallin mukaista
saattohoitoa, ympärivuorokautista varallaoloa yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa ja
suonen sisäisiä hoitoja (tippa).
Pyykkipalvelu ja kylvetyspalvelu ovat kunnissa osa säännöllistä kotihoitoa. Ylläpitosiivous
kuuluu säännölliseen kotihoitoon, mutta kuukausisiivousta annetaan ainoastaan rajoitetuille
ryhmille. Kauppapalvelu, asiointi ja saattopalvelu ovat osa säännöllistä kotihoitoa
(Haukiputaalla tukipalveluja). Kaikissa kunnissa on järjestetty vanhuksille ateriapalveluja
kotiin. Sen sijaan palvelukeskusateriointia tukipalveluna on järjestetty ainoastaan Oulussa
ja Yli-Iissä.
Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuen osalta ollaan yli 75-vuotiaiden kohdalla valtakunnallisessa tavoitteessa
(5-6 % ). Omaishoidon tukea voivat saada myös alle 75-vuotiaat vammaisuuden tai jonkin
muun syyn takia. Tällaisia asiakkaita koko uuden Oulun alueella oli 31.12.2010 yhteensä
1406 henkilöä.
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Omaishoidon tuen lakisääteistä vapaata tarjotaan kunnissa tällä hetkellä seuraavilla
tavoilla:
Haukiputaalla palveluasunnot Hannankodilla.
Kiimingissä Jaarankartanossa ja ostetaan yksityisestä tehostetusta
palveluasumisesta.
Oulussa omissa laitoksissa tai niissä tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joilta
kaupunki ostaa kiinteitä paikkoja. Lisäksi lakisääteistä vapaapäivää varten voidaan
myöntää taloudellista tukea hoitajan sijaisen palkkaamiseen. Käytössä on myös
palveluseteli.
Oulunsalossa ensisijaisesti perhehoitona (omaiset, ystävät, tuttavat) ja toissijaisesti
vuorohoitona Oulunsalon Caritaksessa, Salonkartanossa tai Teppolassa.
Yli-Iissä omaishoitajien vapaapäivät järjestetään palvelukeskuksessa tai kotona
taloudellisen tuen avulla. Omaishoitajille tarjotaan kuntouttavaa päivätoimintaa
vertaistuen muodossa.
Muita palveluja omaishoidontuen asiakkaille ovat:
omaishoidon tuen harkinnanvarainen vapaa
kotikuntoutus
omaishoitajaryhmä kerran kuukaudessa yhdessä seurakunnan kanssa (Kiiminki)
omaishoitajien kuntoutusryhmä päivätoiminnassa (Kiiminki)
Gerontologinen sosiaalityö
Oulun kaupungilla ikäihmisten asioihin painottuva gerontologisen sosiaalityön palvelu on
vuoden 2012 alusta alkaen keskitetty palvelujen järjestämisen yhteydessä olevaan
palveluohjausyksikköön. Muissa kunnissa se toimii osana muuta sosiaalityötä.
Kuntouttava päivätoiminta
Tällä hetkellä kaikki kunnat tarjoavat vanhusten päivätoimintaa, jonka määrä vaihtelee
kunnittain. Oulu ja Kiiminki järjestävät palvelua 5 arkipäivänä viikossa. Muissa kunnissa
määrä vaihtelee 1-3/pv viikossa. Palvelua toteuttaa kotihoidon henkilökunta.
Erityisryhmien päivätoiminta Oulua lukuun ottamatta on vähäistä. Oulu ostaa kuulo- ja
näkövammaisille vanhuksille sekä työikäisille muisti sairaille päivätoimintaa. Muut kunnat,
Yli-Iitä lukuun ottamatta, ostavat muistisairaille nuorille päivätoimintaa.
Tavallinen palveluasuminen
Tavallisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla vain päivällä. Tehostetun
palveluasumisen yksiköissä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Oulun kaupungilla ja Kiimingillä ei ole kunnan omana toimintana tavallista palveluasumista.
Oulun kaupungin alueella sitä järjestää useampi toimija. Pääperiaatteena on, että kunta
järjestää tarvittavat kotihoidon palvelut palvelutaloissa asuville palveluun pääsykriteereiden
mukaan. Haukiputaalla on pieni palveluasumisyksikkö (4 asuntoa), jossa on oma
henkilökunta. Oulunsalossa on 36-paikkainen Salokartanon palvelutalo. Vuonna 2011
Salokartanoon on perustettu 8-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jolloin
tavallisia palveluasuntoja on 28.
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Vanhusten ympärivuorokautinen hoito
Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa annetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja
sosiaalihuoltolain alaisissa laitoksissa.
Laitoshoito (pitkäaikaishoito) käsitteenä sisältää pitkäaikaishoidon, joka tapahtuu
sosiaalihuoltolain alaisessa laitoksessa (sosiaalihuoltolaki) tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla (kansanterveyslaki).
Alla olevassa taulukossa on esitetty tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon (shl) paikat
vuonna 2011 (sisältää myös vuoden aikana tulevat uudet paikat).
Taulukko 3. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon (shl) paikat vuonna 2011

Haukipudas
Laitoshoito (SHL)
Tehostettu palv.as

Kiiminki
0
60

22
49

Oulu Oulunsalo
Yli-Ii Yhteensä
558
0
10
590
364
37
25
535

Edellä olevassa taulukossa olevan lisäksi Haukiputaalla on 30 pitkäaikaishoidon potilasta
sijoitettu terveyskeskusvuodeosastolle. Oulun nykyisen mallin mukaan nämä hoidettaisiin
sosiaalihuoltolain alaisessa laitoksessa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä.
Tehostettua palveluasumista on Haukiputaalla viidessä omassa yksikössä (5-23 paikkaa).
Kiimingissä on kaksi kunnan omaa yksikköä (9 – 19 paikkaa) ja ostopalveluyksikköjä on
neljä (1 – 17 paikkaa). Oululla on neljä yksikköä (10 – 14 paikkaa) ja ostopalveluyksiköitä
14 (1 – 60 paikkaa). Oulunsalolla on yksi yksikkö (8 paikkaa) sekä ostopalveluja neljästä
yksiköstä. Yli-Iillä on oma yksikkö (25 paikkaa).
Laitoshoitoa on Haukiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolla 30 paikkaa. Kiimingissä
Jaarankartanossa on 22 paikkaa. Oulussa on Intiön hoivalla 90 paikkaa, Lassintalon
hoivalla 48 paikkaa, Tuirankartanon hoivalla 90 paikkaa, Rajakylän hoivalla 90 paikkaa,
Hiirosenkodissa 179 paikkaa, Päivölässä 24 paikkaa ja ostopalveluna Mäntykodilta 40
paikkaa. Oulunsalolla ei ole lainkaan pitkäaikaista laitoshoitoa. Yli-Iillä on Jokirannan
palvelukeskuksessa 10 paikkaa.
Lyhytaikaishoito tehostetussa palveluasumisessa ja laitoksessa (shl)
Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen yksiköitä käytetään jonkin verran kotona
asumista tukevina vuorohoitopaikkoina ja omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan
paikkoina.
Lyhytaikainen sairaalahoito ja -kuntoutus
Ikäihmisten lyhytaikainen sairaalahoito ja -kuntoutus on järjestetty kunnallisen tuottajan
toimesta Oulun kaupunginsairaalassa ja Haukiputaan vuodeosastolla sekä ostopalveluina
kilpailutuksen perusteella Terveystalo Oy:ltä (ent.ODL) ja Oulun Seudun
Kuntoutussairaalalta (OSKS).
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3.1.1.3 Sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Lastensuojelulaki määrittää ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen
lastensuojelun, jolla on viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta. Lapsi- ja
perhekohtaista sosiaalityötä lastensuojelun osalta ovat lastensuojelutarpeen selvitys,
avohuollon tukitoimet (sisältäen kuntoutuspalvelut ja perhepalvelut), lapsen kiireellinen
sijoitus ja huostaanotto sekä sijaishuolto ja jälkihuolto.
Uuden Oulun kunnissa lastensuojelun avopalveluiden piirissä on n. 3000 eri lasta ja nuorta
vuosittain, n. 7 % alle 18-vuotiaasta väestöstä, painottuen kaikissa kunnissa nuoriin 13-16
-vuotiaisiin. Oulun osuus määrästä on n. 74 % ja muiden kuntienn. 26 %.
Lastensuojeluilmoituksia tehdään vuositasolla n. 3500 kpl.
Sijaishuollon piirissä on kuukausitasolla noin 400 lasta ja nuorta, mikä tarkoittaa noin 1 %
alle 18-v. väestöstä. Vuositasolla sijaishuollon piirissä on n. 550 lasta, joka on noin 1,3 %
vastaavan ikäisestä väestöstä.
Sijaishuollon järjestämistapa on perhehoitovaltaista kaikissa kunnissa, mikä on vähentänyt
laitoshoidon tarvetta. Kunnallisia laitoshoitopaikkoja lyhytaikaiseen vastaanottotyyppiseen
toimintaan on ainoastaan Oululla; Metsolan lastenkoti nuoruusikäisille ja Onnelan lastenkoti
pienille lapsille, yhteensä 28 paikkaa. Lisäksi Sanginsuussa toimii ympärivuorokautinen
perhekuntoutusyksikkö. Kaikki kunnat Oulun mukaan lukien Oulun kaupunki, hankkivat
pitkäaikaisen laitoshoidon yhteiskilpailutuksen perusteella yksityisiltä palveluntuottajilta.
Palveluverkko ulottuu uuden Oulun kuntarajojen ulkopuolelle laitoshoidon osalta.
Perhehoito toteutuu pääosin Oulun seudulla.
Oulun kaupungissa lastensuojelun sosiaalityö on järjestetty vuodesta 2003 eriytettynä
muusta sosiaalityöstä. Palvelu on annettu alueellisten lastensuojeluasemien kautta, joita
tällä hetkellä on 3 (Rajakylä, Tuira, Keskusta). Muissa yhdistyvissä kunnissa
lastensuojelun sosiaalityö on osa sosiaaliasemalta toteutuvaa työtä.
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on järjestetty Oulussa omana toimintana PPSHP:n
yhteispäivystyksen tiloista käsin. Muiden kuntien palvelu on järjestetty yksityisen toimijan
toimesta.
Sosiaalinen ja taloudellinen tuki
Oulussa sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelut sijaitsevat pääosin yhdessä vuokratiloissa
toimivassa toimipisteessä keskustan alueella. Muissa yhdistyvissä kunnissa
toimeentulotukipalvelu toteutetaan sekä kirjallisena että henkilökohtaiseen asiointiin
perustuvana sosiaalitoimistoista. (ks. Taulukko 4).
Toimeentulotuen piirissä on uuden Oulun väestöstä noin 6,9 % eli 12.000 henkilöä.
Kuukausittain tukea hakevia kotitalouksia on keskimäärin 3800. Oulun osuus määrästä on
85% ja muiden kuntien 15%.
Kaikista toimeentulotukihakemuksista käsitellään kirjallisesti n. 80 %. Toimeentulotukea
käsitellään vähäisemmissä määrin myös muissa toimipisteissä mm. osana aikuis- ja
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perhesosiaalityötä, työvoiman palveluksen palvelua ja lastensuojelua. Maahanmuuttajaasiakkaiden toimeentulotuki käsitellään omassa keskitetyssä yksikössään osana muuta
kotouttamistukea ensimmäiset 3 vuotta kuntaan muutosta. Kirjallinen
toimeentulotukikäsittely on siirretty vuoden 2012 alusta osaksi järjestämisen
kokonaisuutta.
Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelu sekä päivystykselliset palvelut järjestetään Oulun
kaupungissa yhdestä toimipisteestä käsin.
Sosiaalinen luototus palveluna on ollut käytössä ainoastaan Oulun kaupungissa. Talous- ja
velkaneuvontapalvelun Oulu on järjestänyt sopimusperusteisesti liittyville kunnille
Oulunsaloa lukuun ottamatta keskitettynä palveluna Oulusta käsin. Oulunsalolle palvelun
on järjestänyt Raahe toimipaikan ollessa Oulunsalossa.
Vammaispalvelut
Oulussa vammaispalveluiden sosiaalityö on toiminut keskitetysti keskustan alueella
sijaitsevasta toimipisteestä. Muissa uuden Oulun kunnissa palvelu on ollut
sosiaalitoimistojen yhteydessä. Vuoden 2012 alusta ikäihmisten, vammaisten,
kehitysvammaisten ja palveluasumisessa olevien mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus
hoidetaan palveluohjausyksikön kautta. Asiakkaan oma palveluohjaaja vastaa asiakkaan
palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelman laatimisesta ja asiakkaan tarvitsemista
palvelupäätöksistä.
Vammaispalveluiden avopalveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, työ- ja päivätoiminnan
palvelut, aamu- ja iltapäivätoiminnot, asuntojen muutostyöt ja omaishoidon tuki. Näitä
palveluja käytti uudessa Oulussa noin 2.100 asiakasta. Lisäksi vammaispalvelulain
mukaisten kuljetuspalveluiden piirissä oli noin 3.100 asiakasta. Heistä yli 65-vuotiaita oli 65
%, mikä vastaa vuositasolla n. 2000 asiakasta. Omaishoidon tukea saavia alle 65-vuotiaita
oli lähes 600, joista kehitysvammaisia henkilöitä 36 %.
Kaikki kunnat ovat järjestäneet vammaisten päivä- ja työtoimintapalvelut lähipalveluna
päivä- ja työkeskuksissa.
Kehitysvammaisten laitoshoidon piirissä Tahkokankaan laitosalueella on uuden Oulun
kunnissa yhteensä vielä 45 asiakasta.
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Taulukko 4 Sosiaalipalveluiden nykyiset keskeisimmät toimipisteet uuden Oulun alueella.

Toimipisteet

Sosiaaliasema,
Mäkeliininkatu 33
Keskustan
sos.-ja terveysasema,
Saaristonkatu 22
Tuiran sosiaaliasema
Kangastie 16
Rajakylän sos.- ja
terveysasema,
Ruiskukkatie 4
Perhehoito,
Hallituskatu 36 B
(sijaishuolto)

Kirjallinen
toimeentulotuki

x

Toimeentulotuki

Aikuisja
perhesosiaali
työ

x

x

Työvoima
n palvelukeskus

Lastensuojelu

x

x

x

x

x

x

x

x

Tilanne
arviotiimi

x

Perheasiainpalvelut

Talous ja
velkaneuvon
-ta

Päiv
ystyspalv
elut

x

x

x

x

x

Maahanmuuttajapalvelut
Kauppurienkatu 8 B
Työvoiman
palvelukeskus,
Torikatu 34-40

Haukiputaan sosiaalitoimisto, Teollisuustie 1
(Ukonkaivoksen alue)

Maahanmuuttajapalvelut

x

Vammaispalvelut,
Vanhatullinkatu 4

Oulunsalon kunnan
sosiaalitoimisto,
Kauppiaantie 5
Kiimingin kunnan
sosiaalitoimisto,
Lempiniementie 2
(Yli-Iin sosiaali-toimisto,
Ukkoherrankuja 10 B)

Vammais
palvelut

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erityisryhmien asumispalvelut
Uuden Oulun kunnissa kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämistapa
vaihtelee. Oulussa on omia kehitysvammaisten asumispalveluyksiköitä kaikkiaan 13 (n.
200 paikkaa) ja lisäksi asumispalvelua ostetaan noin 20:lta eri palveluntuottajalta.
Haukiputaalla ja Kiimingissä on sekä omaa palvelutuotantoa että ostopalvelua. Oulunsalo ja
Yli-Ii ostavat kaiken palveluasumisen.
Kehitysvammaisten asumispalveluissa on uuden Oulun alueella asiakkaita kaikkiaan noin
500. Kuntien omissa asumisyksiköissä asukkaista on 61 % ja ostopalveluissa 39 %.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ainoastaan Oululla on kunnan omia
asumisyksiköitä. Oulussa toimii kaksi yksikköä, joista toinen on tehostettua
palveluasumista tarjoava 20-paikkainen yksikkö Höyhtyän kaupunginosassa ja toinen
kevyempää palveluasumista tarjoava 16-paikkainen palveluasumisyksikkö Tuirassa. Lisäksi
Oulu ostaa noin 140 asiakkaalle asumispalvelun yksityisiltä palveluntuottajilta. Muut
yhdistyvät kunnat järjestävät mielenterveyskuntoutujien asumisen kokonaisuudessaan
ostopalveluna.
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Kaikkiaan uuden Oulun kunnissa oli vuoden 2010 alussa noin 400
mielenterveyskuntoutujaa eri tasoisen tuetun asumisen piirissä. Näistä ostopalveluiden
osuus on noin 60 % ja oman tuotannon osuus noin 40 %.
Oulun kaupungin Timosenkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Kenttätien
tukiasunnot vastaavat oululaisten päihdeongelmaisten asuttamisesta ja
tukiasuntotoiminnasta. Lisäksi Oulu ostaa päihdeasiakkaille sosiaalihuoltolain
mukaista asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat profiloituneet
nimenomaan päihdeasiakkaiden hoitoon.
Muissa uuden Oulun kunnissa asuminen järjestetään kunnan omana toimintana tai
ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. Useimmissa seudun kunnissa on
palveluasuntoja, joihin myös päihdeongelmaisia voidaan harkinnan mukaan asuttaa.
Oulu on mukana valtakunnallisessa pitkäaikaisasunnottomuushankkeessa (Paavohanke), jossa on kehitetty yhdessä järjestötoimijoiden kanssa asumis-kuntoutumismalli
moniongelmaisille nuorille, jotka ovat asunnottomia ja joilla on usein sekä vaikeaa
päihde- että mielenterveysongelmaa. Hankkeen tuloksena on luotu 23 normaalisuuteen
perustuvaa asumispaikkaa ko. nuorille.
Vaikeavammaisten asumispalvelut järjestetään kaikissa uuden Oulun kunnissa
pääsääntöisesti ostopalveluina, ainoastaan Haukiputaalla on omia vammaisille tarkoitettuja
asumispalvelupaikkoja käytössä (5).
Uuden Oulun alueella on kaikkiaan noin 110 vaikeavammaista asukasta palveluasumisen
piirissä ja lisäksi Oulussa on kotiin annettavaa palveluasumista noin 100 asiakkaalle.
Vaikeavammaisten asumispalveluja tuottaa alueella käytännössä kolme isoa
palveluntuottajaa.

3.1.2 Sivistys- ja kulttuuripalvelut
3.1.2.1 Varhaiskasvatus
Uudessa Oulussa on varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä noin 12 300 kpl (päiväkoti, avoin
varhaiskasvatustoiminta-kerhot ja perhepäivähoito). Suurin osa paikoista on
päiväkotipaikkoja. Avointa kerhotoimintaa ja perhekerhoja järjestetään yleensä
kunnallisten päiväkotien yhteydessä. Kerhotoimintaa tarjotaan uudessa Oulussa kaikilla
kaupungin asuinalueilla. Perhepäivähoitoa on tarjolla sekä kunnallisesti että yksityisesti
tuotettuna. Perhepäivähoito voi tapahtua joko hoitajan kotona tai vaihtoehtoisesti
hoitorenkaana esim. lapsen kotona.
Varhaiskasvatusta antavia yksiköitä uudessa Oulussa on yhteensä 160-170 kpl (sisältää
yksityiset ja kunnalliset toimintayksiköt), joista suurin osa on päiväkoteja.
Toimintayksiköiden määrissä tapahtuu vaihteluita riippuen kulloisestakin palvelutarpeen
tilanteesta (työllisyys). Päiväkotien lisäksi on ryhmäperhepäiväkoteja ympäri uutta Oulua.
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Varhaiskasvatuksen parissa työskentelee uuden Oulun kokonaisuudessa noin 1900 hoito-,
kasvatus- ja opetusalan ammattilaista.
Varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan perheille kotihoidontukea, avoimen
varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja päivähoidon palveluita kulloisenkin tarpeen
mukaisesti.

3.1.2.2 Opetuspalvelut
Uudessa Oulussa toimii tällä hetkellä (v. 2012) 63 peruskouluyksikköä, joissa opiskelee
noin 20 000 peruskouluikäistä oppilasta. Tulevina vuosina oppilasmäärä kasvaa n. 300
oppilaalla vuodessa. Perusopetuksessa työskentelee yhteensä noin 1750 henkilöä. Koulut
muodostavat yhtenäisiä perusopetuksen alueita, jotka rakentuvat yhtenäisiksi opinpoluiksi.
Yhtenäisperuskoulujen määrä on viime vuosina kasvanut. Sitä tukevat peruskoulutuksen
yleiset linjaukset ja vuonna 1999 voimaan tullut perusopetuslaki. Myös joustavan esialkuopetuksen toimintamallia on kehitetty kunnissa monilla eri tavoilla.
Oulun kaupungin alueella sijaitsee erikoisluokkia musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa.
Uuden Oulun erikoisluokkatoiminnan järjestämistä selvittää erillinen työryhmä.
Oulun keskustassa sijaitseva Kansainvälinen koulu tarjoaa opetusta englannin kielellä.
Lisäksi uuden Oulun alueella on yläkouluissa toimivia joustavan perusopetuksen luokkia
(JOPO).
Oulussa toimii 9 valmistavan opetuksen ryhmää maahanmuuttajaoppilaille.
Uuden Oulun alueella toimii pienryhmiä ja pienluokkia, jotka on tarkoitettu tehostetun ja
erityisen tuen oppilaille. Lisäksi Oulussa on kaksi erityiskoulua. Niihin ohjataan ne oppilaat,
joille lähikoulujen tukimuodot eivät riitä. Koulut toimivat neljässä toimipisteessä.
Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityiskouluja on kehitetty lähipalvelujen suuntaan.
Oulussa toimii myös sairaalakoulu sairaalahoitoon sijoitetuille oppilaille.
Oulun kaupungilla on kahdeksan päivälukiota ja aikuislukio. Erityistehtävän saaneita
lukioita ovat Madetojan musiikkilukio, Kastellin lukion urheilulinja sekä Oulun Lyseon lukion
IB-linja. Uuden Oulun muissa kunnissa järjestetään lukio-opetusta Haukiputaalla,
Kiimingissä ja Oulunsalossa. Jokaisessa kunnassa toimii yksi päivälukio. Päivälukioissa
opiskelee noin 4 000 nuorta.
Toisen asteen ammatillista musiikkialan peruskoulutusta tarjoaa Oulun Konservatorio.
Muutoin ammatillisesta koulutuksesta Oulussa vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymän
(OSEKK) Oulun seudun ammattiopisto (OSAO), jossa Oulun kaupunki on
enemmistöosakkaana.
Oulussa toimii sekä kunnallisia että yksityisiä taiteen perusopetuksen ja vapaan
sivistystyön oppilaitoksia. Taiteen perusopetuksen kunnallisia oppilaitoksia ovat Oulun
Konservatorio ja Oulun taidekoulu. Vapaan sivistystyön kunnallisia opetuksen järjestäjiä
ovat Kiiminkijoen opisto, Oulunsalon kulttuuri-instituutti ja Oulu-opisto. Vapaan
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sivistystyön oppilaitokset vastaavat myös taiteen perusopetuksen järjestämisestä
Haukiputaalla, Kiimingissä sekä Oulunsalossa.
Merkittävä yksityinen vapaan sivistystyön toimija Oulun seudulla on Setlementti ry:n
ylläpitämä Oulun kansalaisopisto.
Meneillään olevassa yleisen kulttuuritoimen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön
selvitystyössä käydään läpi tulevia opetuksen järjestämiseen ja organisointiin liittyviä
kysymyksiä.

3.1.2.3 Nuorisopalvelut
Nuorisotilat
Oulussa nuorten alueellisia toimintatiloja on kattavasti kaupungin eri osissa yht. 15. Lisäksi
toimintaa järjestetään kahdessa sivupisteessä osa-aikaisesti. Kaksi leirikeskusta tarjoavat
myös majoitusmahdollisuuden. Koppanan leirikeskus on kesäkäyttöinen ja Sanginjoen tilat
ovat ympärivuotisessa käytössä,. Yksi erillinen bänditila sijaitsee Toppilansaaressa.
Liikennepuisto palvelee kesäaikana Hollihaan alueella.
Nuorisotoimen kehittämishankkeille varatut tilat sijaitsevat keskustassa Valkealinnan
talossa. Nuorisotoimen toimistotiloja on Taka-Lyötyssä ja keskustan alueella sisältäen myös
valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskuksen, Koordinaatin, tilat.
Haukiputaan nuorisotilat sijaitsevat vapaa-aikakeskus Jatulissa. Lisäksi toimintaa on
järjestetty kahdessa sivupisteessä osa-aikaisesti koulujen tiloissa Kellossa ja
Martinniemessä. Yksi erillinen bänditila sijaitsee Jatulin läheisyydessä. Leiritoimintaa
järjestetään Meriniemen leirikeskuksessa, jossa on majoitusmahdollisuudet.
Oulunsalon nuorisotilat sijaitseva Oulunsalotalossa.
Kiimingissä on nuorisotilat molemmissa kuntakeskuksissa. Kirkonkylän nuorisotila sijaitsee
kirjaston kanssa Kulttuurikeskus Sykkeen tiloissa ja Jäälin nuorisotila Laivakankaan koulun
yhteydessä.
Yli-Iin nuorisotila sijaitsee liikuntahalli Vorellin tiloissa.
Työpajat
Oulun kaupungin viisi nuorten työpajaa sijaitsevat kaupungin eri puolilla Haapalehdon-,
Toppilan- ja Ylikiimingin kaupunginosissa sekä Intiön kasarmialueella. Vuoden 2013
syksyllä valmistuu työpajakeskus Intiön kasarmialueelle, jonne työpajat sijoittuvat
Ylikiimingin pajaa lukuun ottamatta.
Haukiputaan kunnan alueella toimii neljä työpajayksikköä, joista kaksi vapaa-aikakeskus
Jatulin yhteydessä, yksi toimintakeskus Tsempissä Martinniemessä
ja yksi Ukonkaivoksen alueella.
Kiimingissä työpaja toimii kahdessa yksikössä Honkimaalla.
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Oulunsalossa nuorten työpajatoimintaa toteutetaan yhdessä yksikössä.

3.1.2.4 Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan liikuntapaikat jakaantuvat pääkeskus-,
aluekeskus-, paikalliskeskus- ja lähiliikuntapaikkatasoisiksi liikuntapaikoiksi, mikä
noudattelee yleistä kaupunkikonsernissa käytössä olevaa palveluluokitusta.
Pääkeskustasoiset palvelut kohdistuvat laajalle asukaspohjalle jotka palvelevat jopa koko
Pohjois-Suomea. Ne sisältävät joko erityisen laadukkaat liikuntapaikat kilpailukäyttöä
varten ja/tai hyvin voimakkaasti erityisolosuhteita vaativat liikuntapaikkaolosuhteet (esim.
moottoriurheilu).
Aluekeskus palvelee noin 40 000:ta asukasta 5-10 kilometrin säteellä ja sisältää edellisten
lisäksi urheilu- ja liikuntapaikat koko alueen vaatimustasolla. Näihin kuuluvat mm. erilaiset
liikuntalaitokset kuten jää-, uima- ja liikuntahallit.
Paikalliskeskus palvelee yli 10 000 asukasta ja sisältää edellisten lisäksi monipuolisemmat
liikuntapaikat ja -tilat kuten esim. kaukalon, keinonurmikentän tai urheilukeskuksen.
Lähiliikuntapaikka palvelee yli 3 000 asukasta ja sisältää pallokentän, liikuntasalin koululla
tai päiväkodilla sekä kuntoradan tai yhteyden kuntoreitteihin.

Nykyisen Oulun kaupungin alueella on
-

-

-

3 pääkeskusta, joissa on sisä- ja ulkoliikuntatiloja (Raatti, Raksila ja Heinäpää) sekä
erityisliikuntapaikkoina moottoriurheilu ja seurojen ylläpitämät hevos- ja
koiraurheilupaikat sekä skeittihalli.
Aluekeskuksia on Linnamaalla ja Kaakkuri-Hiirosessa. Näissä on sekä sisä- että
ulkoliikuntatiloja.
Paikalliskeskuksia on 8 ulkoliikuntaan (Castren, Hovinsuo, Lintula, Maikkula,
Niittyaro, Pateniemi, Talvikkipuisto ja Ylikiiminki), 2 sisäliikuntaan (Toppila, VärttöKasarmi), 3 reittikeskusta (Auran maja, Sankivaara ja Pylkönaho) sekä 14
uimarantaa.
Lähiliikuntapaikkoja ovat kentät (noin 70 kenttää), koulujen liikuntasalit (57
liikuntasalia), puistot sekä kuntoreitit, -radat ja hiihtoladut (105 km kuntoratoja ja –
reittejä kesä- ja talvikäytössä, 75 km hiihtolatuja ja 52 km jäälatuja vain
talvikäytössä).
Lisäksi on muina liikuntapaikkoina mm. koiralatua, retkiluistelureittiä, vaellusreittiä,
ampumaurheilupaikkoja, ulkokuntoilupuistoja ja -paikkoja sekä mattolaitureita.

Haukiputaalla on Jatulin ja Kellon alue-/paikalliskeskustasoinen sisä- ja ulkotiloja sisältävä
liikunta-alue sekä aluekeskustasoinen reittikeskus Virpiniemessä. Uimarantoja on 10.
Lisäksi Haukiputaalla on noin 30 erilaista kenttää, 10 koulujen liikuntasalia, puistoja sekä
kuntoreittejä ja hiihtolatuja noin 70 km kuntoreittejä ja hiihtolatuja sekä jäälatuja noin 100
km.
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Kiimingissä on alue-/paikalliskeskustasoinen liikunta-alue kirkonkylällä ja Jäälissä sekä
reittikeskus Honkimaalla. Uimarantoja on 4. Lähiliikuntapaikkoja ovat kentät (noin 20
kappaletta), koulujen liikuntasalit (8 kappaletta), puistot sekä kuntoreitit ja hiihtoladut
(noin 40 km ja jäälatuja 13 km).
Oulunsalossa on alue-/paikalliskeskustasoinen liikunta-alue Kirkonkylällä sekä reittikeskus
Kisakankaalla. Uimarantoja on 2. Lähiliikuntapaikkoina on 14 kenttää, 4 koulujen
liikuntasalia, puistoja sekä kuntoreittejä ja hiihtolatuja noin 50 km ja jäälatua10 km.
Yli-Iissä on yksi liikuntahalli, 7 kenttää, 2 koulujen liikuntasalia, 1 uimaranta sekä
kuntoreittejä ja hiihtolatuja noin 33 km.
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on koottuna kuntien liikuntapaikat (liikuntalaitokset,
kentät ja salit) jaoteltuna pää-, alue- ja paikalliskeskustasoisiksi sekä lähiliikuntapaikoiksi.
Nimetyissä kohteissa on sekä sisä- että ulkoliikuntatiloja, mikäli niihin ei ole annettu
lisäselityksiä taulukon alla.
Taulukko 5. Liikuntapaikat uuden Oulun alueella

Pääkeskus

Aluekeskus

Paikalliskeskus

Kirkonkylä *

Haukipudas

Kello
Jääli *

Kiiminki

Raatti
Raksila
Heinäpää

30 kenttää
10 koulujen salia
20 kenttää
8 koulujen salia

70 kenttää
57 koulujen salia
14 kenttää
Oulunsalo
Kirkonkylä *
4 koulujen salia
7 kenttää
Yli-Ii
Kirkonkylä
2 koulujen salia
*kohteen sijainti merkitsee paikalliskeskusta, mutta sen palvelut ovat aluekeskustasoisia
**kohteen sijainti merkitsee aluekeskusta, mutta sen palvelut ovat paikalliskeskustasoisia
***sisältää vain sisäliikuntatiloja
****sisältää vain ulkoliikuntatiloja

Oulu

Linnanmaa
Kaakkuri **

Kirkonkylä
Castren****
Hovinsuo****
Lintula****
Maikkula****
Niittyaro****
Pateniemi****
Talvikkipuisto****
Toppila ***
Värttö-Kasarmi ***
Ylikiiminki

Lähiliikuntapaikka
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3.1.2.5 Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalveluista kirjastolla on kattavin toimipisteverkko. Siihen kuuluu 23 kirjastoa.
Lisäksi palveluita tarjotaan yhteensä kolmella kirjastoautolla, joista kaksi on Oulun autoja
ja Yli-Iissä on yhteinen auto Iin kunnan kanssa (laskennallisesti 2,3 kirjastoautoa).
Neljä muuta kulttuurilaitosta ovat Oulu Sinfonian –nimellä toimiva kaupunginorkesteri ja
sen toimipiste musiikkikeskus / Madetojan sali, Oulun taidemuseo, Tiedekeskus Tietomaa
ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Museoon kuuluvat Ainolan museon lisäksi Turkansaaren
ulkomuseo, Merimiehenkotimuseo Pikisaaressa ja Patenimen sahamuseo.
Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus on liitetty Pohjois-Pohjanmaan museon alaisuuteen.
Oulunsalossa on Oulunsalon kulttuuri-instituutin alaisuudessa kotiseutumuseo, jolla ei ole
vakituista henkilökuntaa. Museo tullaan liittämään Pohjois-Pohjanmaan museon
alaisuuteen.
Edellä mainittujen lisäksi uudessa Oulussa on kolme kulttuurikeskusta tai kulttuuritaloa:
Kulttuuritalo Valve, Teatterikuoppa ja Oulunsalo-talo, joiden toimintamallit poikkeavat
erittäin paljon toisistaan.
Aiemmin täyskunnallisena toiminut Oulun kaupunginteatteri on muutettu vuoden 2012
alussa kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi, ja siten se on luonteeltaan
yksityisoikeudellinen. Lisäksi uudessa Oulussa on yksityisen säätiön ylläpitämä Oskari
Jauhiaisen museo Kiimingissä, jonka toiminnan tuottaa Kiiminkijoen opisto Oy.
Kulttuurilautakunta on solminut kumppanuussopimukset 1.1.2012 seitsemän eri
kulttuuriyhdistyksen kanssa (Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry., Oulun Elokuvakeskus
ry., Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry., Oulun musiikkijuhlasäätiö rs., Oulun Tanssin
Keskus JoJo ry., Oulun taiteilijaseura -63 ry ja Pohjoinen valokuvakeskus ry).
Kumppanuuksilla toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita. Sopimusten arvo on n.
620 000 euroa. Näiden lisäksi kulttuurilautakunta on myöntänyt avustuksina n. 380 000
euroa yksittäisille ammattitaiteilijoille, kulttuuriyhdistyksille, tapahtumille ja projekteihin.
Oulua kehitetään voimakkaasti tapahtumakaupunkina. Kaupungin omaa tuotantoa ovat
Kansallisen veteraanipäivän juhla, Oulun-päivien kokonaiskoordinaatio ja Itsenäisyyspäivän
juhla sekä vuosittain toteutettavat laivavierailut. Lisäksi kaikki kulttuurilaitokset tuottavat
itse tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa lukuisan määrän kansainvälisiä, suuria ja
pienimuotoisia tapahtumia. Kulttuurilautakunta avustaa useita keskeisiä vuosittaisia ja
ainutkertaisia tapahtumia.

3.1.3 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tilaaja-, asiantuntijat ja viranomaispalvelut ovat
siirtyneet pääasiallisesti Ympäristötaloon (Solistinkatu 2) tammikuussa 2012 uuden Oulun
alueelta. Palvelujen tuotannon näkökulmasta tutkitaan liiketaloudellisin perustein
optimaalisin tuotantotapa. Oman tuotannon toimipisteet on esitetty liitteessä 3.18.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ovat:
- Strategisen maankäytön suunnittelu ja ohjaus (maankäytön strateginen
suunnittelu ja ohjaus, yleiskaavojen ja osayleiskaavojen laatiminen,
tavoitesuunnitelmien ja selvitysten laatiminen sekä maankäytön, liikenteen ja
asumisen seutuyhteistyö)
- Kaupunkisuunnittelu ja tekniset palvelut (asemakaavoitus, luonnonvarat ja
isännöinti, tontit ja asuminen, katu- ja viherpalvelut)
- Rakentamisen ohjaus-, lupa-, valvonta- ja pakkokeinopalvelut
(rakennusvalvonta)
- Seudulliset ympäristöpalvelut (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu)
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin liittyvää asiakaspalvelua saa Oulun kaupungin
keskitetystä asiakaspalvelupisteestä Oulu10:stä sekä Ympäristötalon asiantuntijoilta.
Suurin osa palveluista, kuten teiden kunnossapito tapahtuu kuntalaisten lähiympäristössä.
Seudullisten ympäristöpalvelujen osalta eläinlääkäreiden vastaanottoa järjestetään
kahdessa toimipisteessä (Oulun sekä Muhoksen). Oulun seudun elintarvike- ja
ympäristölaboratorio on järjestetty Oulussa.
Oulun Jätehuolto tarjoaa hyötyjätteen kierrätystä ekopisteillä ja Oivapisteellä (Oulun suurin
ekopiste, joka sijaitsee Ruskon jätekeskuksessa), vaarallisten jätteiden ja sähkö- ja
elektroniikkaromun kierrätystä sekä monipuolisia kaatopaikkapalveluja. Paikalliset
jäteasemat tuovat jätepalvelut lähelle Oulun lähikuntien asukkaita. Oulun Jätehuollon
toiminta-alueella kerätään jätteitä Ruskon jätekeskuksen lisäksi ekopisteillä, jäteasemilla,
vaarallisten jätteiden keräyspaikoissa sekä Toppilan kierrätyskeskuksessa. Oulun
Jätehuollon toimialueeseen kuuluu 16 kuntaa (Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki,
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Raahe, Simo, Tyrnävä, Utajärvi,
Vihanti, Yli-Ii, Raahe, Pudasjärvi, Vihanti), joissa on yhteensä 272 000 asukasta.
Asiakaspalveluja omissa asiakaspalvelupisteissään tarjoavat lisäksi mm. Oulun Energia ja
Oulun Vesi.

3.1.4 Yhteispalvelupisteet ja asiakaspalvelut
Yhteispalvelupisteellä tarkoitetaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavissa vähintään
kahden eri viranomaisen palveluja. Tästä on säädetty laissa julkisen hallinnon
yhteispalvelusta (2.3.2007/223). Yhteispalvelun keskeisimmät toimijat ovat kunnat, Kela,
poliisilaitokset, maistraatit sekä työ- ja elinkeinohallinto sekä verohallinto.
Yhteispalvelupisteessä työskentelevät palveluneuvojat hoitavat lähinnä asioiden
vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä asiakaspalvelutehtäviä, päätökset tehdään kunkin
hallinnonalan asiantuntijavirastoissa.
Taulukossa 6 on kuvattu keskitettyä asiakaspalvelua uuden Oulun alueella tarjoavien
toimipisteiden lukumäärä. Vuoden 2012 alusta yhdistyvien kuntien asiakaspalvelupisteet
siirtyivät Oulun alustalle palvelujen järjestämiseksi. Asiakaspalvelupisteet sijaitsevat
pääasiassa aikaisemmissa kuntakeskuksissa. Uuden Oulun alueella toimii kaksi
yhteispalvelupistettä: Kiimingissä ja Ylikiimingissä.
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Oulun kaupungissa on toiminut keskitetty asiakaspalvelu Oulu10 vuodesta 2008 alkaen. Se
on toiminut alusta alkaen kolmikanavaisesti tarjoten tietoa, neuvontaa ja asioiden
vireillepanoa fyysisessä toimipisteessä, puhelimen välityksellä sekä sähköisen
asiointikanavan kautta. Näin palvelut on voitu tuoda asiakaslähtöisesti kuntalaista lähelle ja
kotiin siten että ne ovat tilanteesta riippuen parhaiten kuntalaisen hyödynnettävissä. Tämä
tukee kuntalaisen valinnanvapautta. Oulu10 toimintamalli on helposti tuotavissa uusiin
monipalvelupisteisiin.
Taulukko 6. Asiakas- ja yhteispalvelupisteiden lukumäärä uuden Oulun alueella.

Haukipudas
Kiiminki
Oulu
Oulunsalo
Yli-Ii

Asiakaspalvelupisteet
1
1 (Oulu10)
1
1

Yhteispalvelupisteet
1
1 (Ylikiiminki)
-

Nuorille kohdennettuja matalan kynnyksen palveluja tarjoaa Oulun keskustassa Byströmin
talo. Sieltä saa henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa saman katon alta ilman
ajanvarausta.
Asukastuvat ovat kaikille avoimia yhdessä tekemisen keskuksia, joiden toiminnasta
vastaavat yhdistykset. Nykyiset asukastuvat on kuvattu kartalla liitteessä 3.20.

3.1.5 Yrityskehityspalvelut
BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin koko
elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.
Tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten
syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallisten yritysten
kansainvälistymisen edistämisen ohella BusinessOulu vastaa kaupungin kansainvälisestä
elinkeinomarkkinoinnista.
Business Oulun tehtävänä on tuottaa yrityksille neuvontapalveluita. Palvelut myös
jalkautuvat asiakkaiden luokse. Neuvonnan tukena on laaja kumppani- ja
asiantuntijaverkosto. BusinessOulun toimipaikat sijaitsevat Oulussa (keskusta ja
Linnanmaa), Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa.
Business Oulun palvelutuotteet:
- Käynnistymispalvelut on yrityksen apuna liikeideasta yrityksen rekisteröimiseen ja
tukevat sinua yritystoiminnan käynnistymisvaiheessa. Palvelu on suunnattu
elinkaaren alkupäässä oleville yrityksille.
- Kehittämispalvelut auttavat yritystä liiketoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
- Kasvupalvelut avaa yrityksellesi uusia kasvun mahdollisuuksia. Palvelu on
suunnattu liiketoiminnan vahvaan kasvuun tähtääville yrityksille.
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Kansainvälistymispalvelut tuo yrityksen ulottuville kansainväliset myynti- ja
markkinointiverkostot, sekä ulkomaan toimistojemme palvelut. Palvelu on tarkoitettu
vientiin tähtääville yrityksille.
Sijoittumispalvelut on suunnattu seudustamme sijaintipaikkana kiinnostuneille tai
jo seudullamme toimiville yrityksille. Palvelut kattavat koko yrityksen
sijoittumisprosessin - yrityksen perustamisesta aina käytännön apuun asti
Kongressipalvelut auttaa yritystä tilaisuuksien järjestämisessä, on kyseessä sitten
kokous, juhlat tai muu tapahtuma.
Toimintaympäristöjen kehittämispalvelut ennakoi uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee niihin liittyvää klusterikehitystä, auttaa alueelle
sijoittuvia yrityksiä sekä edistää yrittäjyyttä ja alueella koulutettujen nuorten
työllistymistä.

3.2 Sähköiset ja etäpalvelut
Kuntalaisille tarjotaan vuorovaikutteisuudeltaan eritasoisia palveluja sähköisten kanavien
kautta. Uuden Oulun yhdistyvien kuntien kuntalaisilla on käytössään kuntien www-sivut,
joiden kautta tarjotaan asiakkaalle tietoa hallinnosta ja hallinnon palveluista. Niiltä voi
myös esimerkiksi ladata lomakkeita toimitettavaksi kuntien toimipisteisiin täyttämisen
jälkeen.
Vuorovaikutteisempaa sähköistä asiointia on kehitetty mm. seudullisena yhteistyönä (esim.
Oulun seudun tapahtumakalenteri). Yhdistyvät kunnat ja eri toimialat ovat kehittäneet
palvelutuotantoaan hyödyntämällä tietotekniikkaa ja tarjoamalla palveluita
monikanavaisesti. Oulunsalossa on kehitetty ikäihmisten sähköinen palvelu.
Päivähoitopaikan sähköinen hakeminen on otettu käyttöön useassa kunnassa.
Voimakkaimmin sähköisen asioinnin kehittämiseen on panostanut Oulun kaupunki, joka on
selvityksensä mukaan tuonut sähköisiä palveluja kuntalaisten käyttöön noin 160
laskutavasta riippuen.
Vuonna 2008 Oulun kaupunki avasi OmaOulu-kuntalaisportaalin. OmaOulu pyrkii
kokoamaan kuntalaisen sähköiset asiointipalvelut yhteen osoitteeseen ja tarjoaa vahvan
tunnistautumisen kautta mahdollisuuden vuorovaikutteiseen asiointiin. OmaOulun
OmaAsioinnin kautta voi jättää esitäytetyn lomakkeen, sen käsittelyn etenemistä voi
seurata ja päätöksen voi vastaanottaa esimerkiksi terveyskeskuksen vaihtoon liittyen.
OmaOulussa on noin 20 sähköistä palvelua ja niitä kehitetään lisää toimialojen yhteistyönä.
OmaOulun kautta pääsee asioimaan myös Oulun OmaHoito palveluun, jonka kautta
kuntalaiset voivat seurata ja ylläpitää omia terveystietojaan. OmaOulusta löytyy myös
muiden kuin kunnan tarjoamia palveluja, esimerkkinä Itellan NetPosti. OmaOuluun on
helposti tuotavissa uusia sähköisiä palveluja kuntalaislähtöisellä tavalla.
Muita vuorovaikutteisia sähköisiä palveluja tarjoaa Outi-verkkokirjasto (kirjavaraukset,
lainojen uusimiset, verkkomaksaminen), joka on jo laajentunut toimimaan uuden Oulun
alueella. Sähköinen kulunvalvonta helpottaa asiointia esimerkiksi Raatin uimahallissa.
Yrityksille tarjotaan sähköisiä palveluja esimerkiksi Oulun Energian EllaNetin kautta.
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Oulun seudun kuntien alueella toimii käyttäjille maksuton panOulu-verkko, joka on Oulun
kaupungin ja Oulun seudun kuntien, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun
ja Oulun Puhelin Oyj:n yhteinen julkinen langaton verkko.
Erityisesti nuoriso on omaksunut laajasti sosiaalisen median palvelut, ja niinpä sosiaalinen
media toimii myös nuorisotyön tärkeänä kanavana. Verkkonuorisotyössä tehdään tiivistä
yhteistyötä monialaisesti eri nuorisotyötä tekevien tahojen kuten poliisin kanssa.
Etäasiointia videoyhteyden välityksellä on kokeiltu useissa palveluissa, esimerkiksi
erikoissairaanhoidon palveluissa ja vanhuspalveluissa (AINO-neuvonta).
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4 Palveluverkkomuutoksia vuonna 2013
Tässä kappaleessa on kuvattu vuodelle 2013 suunniteltuja pääosin jo aiemmin uuden
Oulun yhdistyvien kuntien päätöksenteossa ja yhdistymishallituksessa hyväksyttyjä
palveluverkkoon liittyviä muutoksia. Liitteessä 5 on listattu käynnissä olevat hankkeet ja
tarvesuunnittelut. Lisäksi liitteeseen 6 on koottu palveluverkkoinvestoinnit vuosina 2012 –
2013.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen osalta vuonna 2013 palveluverkkoon vaikuttavia
muutoksia ei ole suunnitteilla.
Nykyisin toiminnassa olevat yhteispalvelupisteet ja asiakaspalvelupisteet jatkavat
toimintaansa myös vuonna 2013. Niiden toimintaa kehitetään.

4.1 Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelujen osalta 1.1.2013 toteutetaan seuraavat palveluverkkomuutokset:
- Kiimingin hyvinvointikeskus valmistuu 31.12.2012. Keskukseen siirtyvät
sosiaalitoimiston palvelut. Lisäksi keskukseen siirtyy Jäälin hammashoitola (2
henkilöä) ja äitiys- ja lastenneuvola.
- Kellon neuvola siirtyy Haukiputaan terveyskeskukseen (2) työntekijää.
Terveyskeskuksessa on varauduttu siirtoon tilojen osalta.

4.2 Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkomuutoksia vuonna 2013:
- Myllytullin koulun peruskorjaus valmistuu kesäkuussa 2013
- Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien tilat valmistuvat
heinäkuussa 2013. Nuorisotoimi luopuu Toppilassa Wärkin ja Woortin tiloista ja
Haapalehdon Willamiinan tiloista. Wärkki on vuokrattua tilaa ja Woorti sekä
Willamiina kaupungin omia tiloja. Willamiinaan siirtyy varhaiskasvatuksen palveluita
(Samassa pihapiirissä Haapalehdon päiväkodin kanssa)
- Metsokankaan koulun ja päiväkodin tilaelementit valmistuvat 2013
- Kaijonharjun suuralueen perusopetus- ja päivähoitopalvelujen muutokset
toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.2.2012 § 80 mukaisesti. (Ritaharjun
tilaelementit, Kuivasjärjven koulu)
- Oulunsalon jäähallin saneeraus valmistuu 2012/2013 ja operointi siirtyy Oulun
liikuntatoimelle
- Oulunsalon Niemenrantatalon 1. vaihe (Niemenrannan alakoulu ja päiväkoti)
valmistuu 1.8.2012 alkaen
- Kellon koulun Oravan sivukoulun toimitiloista luovutaan
- Haukiputaan Länsituulen päiväkoti 01/2013, luovutaan 2-3 pienestä vuokratilasta
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Lukion korjaustyöt Haukiputaalla: vanha lukiorakennus ja entinen yläkoulu puretaan.
1-9- luokkien koulun rakentaminen alkaa syksyllä 2012. Lukio siirtyy väistötiloihin.
Lukio aloittaa toimintansa uusissa tiloissa joulukuu2012/tammikuu 2013
Kiiminkijoen koulun laajennus ja päiväkoti valmistuvat syksyllä 2013
Linnanmaan päiväkoti suljetaan kesällä 2013
Yksityisiä päiväkoteja avataan 2-3 vuoden 2013 aikana

5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Uuden Oulun alueella on valmistelussa paljon isoja investointeja, joista tulee taloudellisesti
iso haaste sekä investointikuluina että etenkin käyttötalousmenojen kasvuna.
Palveluverkon kokonaistarkastelulla voidaan hallita palvelujen tuottamisen
kokonaiskustannuksia.
Uuden Oulun palveluverkko on talouden näkökulmasta liian hajanainen ja palvelujen
tuotantoyksiköt ovat liian pieniä. Kuntalaisen näkökulmasta lähipalvelut koetaan
tarpeelliseksi.
Eri alueiden välillä on eroja palvelujen saavutettavuudessa, palvelutasossa ja
palveluvalikoimassa. Liian tiukasti eri palveluille määritellyt alueet ohjaavat palvelujen
fyysistä sijoittumista, mikä voi johtaa tilojen vajaakäyttöön lähialueella ja jopa
tarpeettomaan rakentamiseen. Riittävän joustavalla tarkastelulla voidaan huomioida myös
alueellisia erityispiirteitä.
Palveluverkkosuunnittelussa sovitetaan yhteen kunnallinen ja yksityinen tuotanto
(monituottajamalli) sekä järjestöjen mahdollinen lisäarvo palvelutuotannossa.
Palveluverkkoresursseihin liittyviä haasteita voi kuvata esimerkiksi
varhaiskasvatuspalvelujen näkökulmasta. Sen kapasiteetti nykyiseen palveluiden kasvuun
nähden on ollut riittämätöntä sekä nykyisen että uuden Oulun alueella. Toimintaa on
jouduttu järjestämään osin epätarkoituksenmukaisissa tiloissa. Lisäksi väistötilojen puute
on suurta kunnallisen toiminnan osalta remontoinnin ja äkillisten tarpeiden näkökulmasta.
Tulevaisuudessa palvelujen järjestäminen tulee huomioida paremmin jo
suunnitteluvaiheessa. Jotta julkisilta investoinneilta vältyttäisiin, huolehditaan myös
yksityisen palvelutuotannon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. On myös tärkeää, että
kiinteistöt suunnitellaan siten, että ne ovat helposti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin.
Kuntalaislähtöisyys perustuu kuntalaisen todellisen tarpeen ymmärtämiseen ja
palveluverkon tarkasteluun kuntalaisen näkökulmasta organisaatiolähtöisen tarkastelun
sijasta. Palvelujen järjestämisen näkökulmasta tämä helpottaa myös ydintoimintojen
tunnistamista ja sitä kautta resurssien käytön tehostamista. Palveluverkon mitoituksessa
perusteena on jatkossa palvelujen kustannusten ja saavutettavuuden lisäksi myös
käyttötiheys eli se miten usein kuntalainen mitäkin palvelua tarvitsee.
Palveluverkon tarkastelu sektorirajat ylittävänä yhtenäisenä kokonaisuutena tukee
moniammatillista ja monialaista yhteistyötä. Se auttaa tunnistamaan päällekkäisiä ja
tehottomia ratkaisuja niin palveluverkkosuunnittelussa kuin myöhemmin investointien
suunnittelussa. Moniammatillista ja monialaista yhteistyötä tukevien
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palveluverkkoratkaisujen, kuten Byströmin ja Oulu10-palvelujen hyödyntämistä tulisikin
korostaa suunnittelussa. Monialaisessa yhteistyössä korostuu eri toimijoiden, kuten kunnan
ja esimerkiksi poliisin yhteistyö.
Painopiste palveluverkoissa on nykyisin fyysisessä käyntiasioinnissa ja toimipisteissä.
Monikanavaisuutta korostetaan palvelujen toteuttamistapana. Uusia palvelukonsepteja on
otettu käyttöön, mutta niiden määrää lisätään. Tämä tarkoittaa verkkoasioinnin lisäämisen
lisäksi esimerkiksi etäpalvelujen ja automaattisen kulunvalvonnan käyttöönottoa entistä
laajemmin. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut tuodaan sähköisen asioinnin piiriin
mahdollisimman pitkälle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköistä ajanvarausta. Sähköisen
asioinnin avulla voidaan tehostaa tilojen käyttöä (sähköinen tilavaraus) ja parantaa
asiakaspalvelua (esim. latujen kunnossapidon seurantajärjestelmä). Ajasta ja paikasta
riippuvien palvelujen liikkuvuutta lisätään sekä tuodaan saataville palveluja, joiden
käyttökynnys on matala. Kirjastot on tuotu lähelle asiakasta liikkuvien kirjastoautojen
myötä jo pitkään. Rakennusvalvonnan käytössä on neuvontabussi. Liikkuvia palveluja
voidaan tuoda uusille palvelualueille kuten suun terveydenhuoltoon, terveyspalveluihin ja
laboratoriopalveluihin. Tällöin palvelut ja erityisasiantuntijat liikkuvat lähelle asiakasta ja
asiakkaan luokse.
Yhteenvetona uuden Oulun palveluverkosta voidaan todeta, että se on hyvin
saavutettavissa, mutta taloudellisesta näkökulmasta raskas. Palveluverkossa esiintyy
resurssien käytön ja kohdentumisen suhteen tehottomuutta. Palveluverkon niin sähköisten
kanavien kuin käyntiasioinninkin kautta saavutettavissa olevat palvelut on suurelta osin
järjestetty sektoroituneiden organisaatioiden näkökulmasta. Palvelujen kysyntä ja tarjonta
eivät kaikilta osin kohtaa. Moniammatillisuuden, monialaisuuden ja monikanavaisuuden
lisääminen erilaisilla uusilla ratkaisuilla ja yhteis- ja monipalveluja lisäämällä tuo
mahdollisuuksia palveluverkon vaikuttavuuteen, palvelutason ja – valikoiman
parantamiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen.
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6 Palveluverkkosuunnitelman jatkon aikataulu
Palveluverkkotyön päävaiheet vuonna 2012:
Ajankohta
Toukokuu 2012
Syyskuu 2012
Marraskuu 2012

2013

Sisältö
Väliraportti nykytilasta
Vuorovaikutteinen seminaari (palvelujen järjestämisen tmk,
yhdistymishallitus, palveluverkkotyön koordinaatioryhmä)
Viranhaltijaesitys palveluverkkosuunnitelman loppuraportiksi, sisältönä
väliraportin lisäksi:
- Palveluverkon mitoitus (mm. väestö- ja sosioekonomisten
tietojen vaikutus, palvelutaso, valinnanvapaus)
- Palvelukonseptit ja palveluverkko (monituottajamallin,
monialaisen työn sekä etä- ja sähköisten palvelujen vaikutukset
palveluverkkoon)
- Ehdotus uuden Oulun palveluverkoksi (mm. toimialakohtaiset
ehdotukset, monipalvelukeskukset ja tilojen yhteiskäyttö,
yksityisen palvelujen ohjaus)
Päätöksenteko: Uuden Oulun toimielimet, käsittely vuoden 2013 aikana

35/35
Oulun palveluverkkosuunnitelma 2013–2017
Väliraportti, luonnos 9.5.2012

Liitteet
Liite 1

Työryhmän asettamispäätös 14.10.2011 § 25

Liite 2

Ohjeellisia käsitteitä ja määritelmiä suunnittelutyön tueksi

Liite 3

Palveluverkon nykytilakartat
Liite 3.1 Hyve lastensuojelu
Liite 3.2 Hyve mielenterveys ja päihde
Liite 3.3 Hyve sosiaali- ja vammaispalvelut Oulu
Liite 3.4 Hyve sosiaalipalvelut Haukipudas, Oulunsalo, Kiiminki, Yli-Ii
Liite 3.5 Hyve neuvolat
Liite 3.6 Hyve terveysasemat
Liite 3.7 Hyve vanhuspalvelut
Liite 3.8 Hyve vanhuspalvelut tehostettu
Liite 3.9 Hyve hammashoitolat
Liite 3.10 Siku peruskoulut lukiot
Liite 3.11 Siku päiväkodit
Liite 3.12 Siku kulttuuripalvelut
Liite 3.13 Siku aluekirjastot
Liite 3.14 Siku taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja yleinen
kulttuuritoiminta (taivas) 2011
Liite 3.15 Siku nuorisotilat työpajat leirikeskukset
Liite 3.16 Siku liikuntapaikat
Liite 3.17 Siku uimahallit
Liite 3.18 Tekninen toimiala
Liite 3.19 Monitoimitilat yhteispalvelupisteet
Liite 3.20 Yhteisötoiminta

Liite 4

Esimerkki palveluverkon nykytilakartasta Kaijonharjun suuralueelta

Liite 5

Tilannekatsaus vireillä olevista tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista

Liite 6

Palveluverkkoinvestoinnit 2012 – 2013

