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Johdanto



Tähän katsaukseen on koottu keskeisiä tietoja uuden Oulun alueen toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Tämän toimintaympäristökatsauksen ja aiemmin valmistuneen Uuden Oulun hyvinvointikatsauksen
tarkoituksena on toimia tausta-aineistona
uuden Oulun strategiatyössä sekä toiminnan ja palvelujen suunnittelussa. Katsaukset pyrkivät antamaan kokonaiskuvaa uuden Oulun toimintaympäristöstä sekä sen
asukkaiden hyvinvoinnista ja elinolosuhteista.









Toimintaympäristökatsaus on laadittu noudattaen niin sanottua PESTEC-analyysin
mukaista ryhmittelyä. Ilmiöt on ryhmitelty
poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, ympäristöllisiin ja kulttuurisiin ilmiöalueisiin. PESTEC-analyysillä kartoitetaan muutosvoimia eli erilaisia ilmiön, alueen tai organisaation kehitystä ohjaavia ja
muokkaavia tekijöitä.








Tässä katsauksessa ei ole noudatettu PESTEC-analyysin mukaista käsittelyjärjestystä, vaan ilmiöiden tarkastelu on aloitettu
sosiaalisista ja taloudellisista ilmiöalueista,
koska nämä muodostavat taustan muiden
ilmiöalueiden tarkastelulle.





Osaa ilmiöalueista on tarkasteltu vain Oulun
kaupungin osalta käytettävissä olevien tilasto- ja tietoaineistojen vuoksi.





Toimintaympäristökatsauksen on laatinut
suunnittelija Virpi Knuutinen. Työtä ovat
ohjanneet strategiapäällikkö Maria AlaSiuru, suunnittelija Kimmo Väisänen ja tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo.





Toimintaympäristökatsauksen laatimisessa
on käytetty seuraavia tietolähteitä:
 Tilastokeskus
 SOTKAnet
 Työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyyskatsaukset
 Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun
kaupunki, 2011
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Tilastokeskus

1 Sosiaaliset ilmiöalueet
Väestökehitys

Uuden Oulun väestömäärän kehitys

Ennakkotiedon mukaan kesäkuun lopussa
2011 uuden Oulun alueen väkiluku oli
185 949. Oulun kaupungin osuus väestöstä
on 76,3 prosenttia.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

2010
asukkaita
%
Oulu
141 671 76,4
Haukipudas
18 872 10,2
Kiiminki
13 088
7,1
Oulunsalo
9 599
5,2
Yli-Ii
2 189
1,2
uusi Oulu
185 419

Vuosi

30.6.2011 ennakkotieto

asukkaita
141 826
18 954
13 249
9 732
2 188
185 949

%
76,3
10,2
7,1
5,2
1,2

Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2010 lopussa uuden Oulun alueella
oli 185 419 asukasta. Väkiluku kasvoi 2 891
asukkaalla ja kasvuprosentti oli 1,6. Edellisen viiden vuoden väestönkasvu on ollut
keskimäärin 2 300 asukasta vuodessa.

Väkiluku
173436
175286
177276
179901
182528
185419
187102
189338
191503
193572
195552
197437
199241
200961
202612
204208
205736
207221
208654
210037
211364

Väkiluvun
Kasvulisäys
prosentti
2524
1,46 %
1850
1,06 %
1990
1,12 %
2625
1,46 %
2627
1,44 %
2891
1,56 %
1683
0,90 %
2236
1,18 %
2165
1,13 %
2069
1,07 %
1980
1,01 %
1885
0,95 %
1804
0,91 %
1720
0,86 %
1651
0,81 %
1596
0,78 %
1528
0,74 %
1485
0,72 %
1433
0,69 %
1383
0,66 %
1327
0,63 %

Lähde: Tilastokeskus

Luonnollinen väestönkasvu on suurin väestöä lisäävä tekijä, mutta viime vuosina
myös muuttovoitto on lisännyt asukkaiden
määrää uuden Oulun alueella.

Lähde: Tilastokeskus

Uuden Oulun alueen lisäksi suurissa kaupungeissa vain Espoossa ja Vantaalla luonnollinen väestönkasvu on ollut suurin väestöä lisäävä tekijä. Vuonna 2010 suuriin
kaupunkeihin verrattuna uuden Oulun alueen väestön kasvuprosentti oli suurin (1,6
%) ja määrällinen kasvu kolmanneksi suurinta.

Lähde: Tilastokeskus

Uuden Oulun alueen väestönkasvu jatkunee
positiivisena myös ensi vuosikymmenelle.
Tosin vuosittaisen kokonaiskasvun odotetaan hidastuvan tulevaisuudessa.
Uuden Oulun väkiluku saavuttanee 200 000
asukkaan rajan vuonna 2018. Väestön
määrän odotetaan lisääntyvän kaikilla nykyisten kuntien alueilla Yli-Iitä lukuun ottamatta.

Lähde: Tilastokeskus
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Väestön ikärakenne

Väestöllinen huoltosuhde

Vaikka uuden Oulun alue on ikärakenteeltaan nuori, kasvaa ikääntyvän väestön
määrä ja osuus nopeasti. Verrattuna nykyiseen tilanteeseen vuonna 2020 uudessa
Oulussa alle 15-vuotiaiden osuus pysynee
samana, 16–64-vuotiaiden osuuden odotetaan vähenevän noin viisi prosenttia ja yli
65-vuotiaiden osuuden lisääntyvän viidellä
prosentilla.

Ikärakenteen kehitys näkyy selkeästi myös
uuden Oulun väestöllisessä huoltosuhteessa
(alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden).
Uuden Oulun alueen huoltosuhde on nyt 47.
Huoltosuhde noussee vuoteen 2020 mennessä siten, että 100 työikäistä kohden olisi
silloin 58 huollettavaa.

Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Tilastokeskus

Suurista kaupungeista uudessa Oulussa on
nyt ja tulevaisuudessa korkein huoltosuhde.
Oulun muita kaupunkeja korkeampi huoltosuhde johtuu lapsien suuresta osuudesta.
Tulevaisuudessa lapsien osuus pysyy jokseenkin samalla tasolla, mutta erityisesti
ikääntyneen väestön osuuden kasvu heikentää tulevaisuudessa väestöllistä huoltosuhdetta.

Vuoteen 2020 mennessä päiväkoti- ja peruskouluikäisten lasten määrä kasvanee
noin 4 180 lapsella.
16–24-vuotiaiden määrän odotetaan vähenevän noin 1 140 henkilöllä ja 24–64vuotiaiden määrän kasvavan noin 3 400
henkilöllä.
Voimakkaimmin kasvaa yli 65-vuotiaiden
määrä. Vuoteen 2020 mennessä 65–74vuotiaiden määrä kasvanee noin 7 800 ja
yli 75-vuotiaiden lähes 4 500 henkilöllä.

Koko maan väestöllinen huoltosuhde on nyt
52 ja se heikkenee tulevaisuudessa edelleen. Koko maan osalta alle 15-vuotiaiden
osuus on jo nyt hieman pienempi kuin yli
65-vuotiaiden osuus.

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus
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Työvoiman saatavuus

Uuden Oulun alueelle muuttavat ovat pääasiallisesti nuoria opiskeluiässä olevia (15–
24-vuotiaat). Poismuuttajat ovat puolestaan lapsiperheitä ja työelämän alkuvaiheessa olevia (0–4-vuotaat ja 25–34vuotiaat). Oulun kaupungin ikäryhmittäinen
muuttoliike noudattaa edellä kuvattua.
Muissa uuden Oulun kunnissa ikäryhmittäinen muuttoliike on lähes päinvastainen.

Oulun nuori väestörakenne takaa työikäisen
väestön riittävyyden myös tulevaisuudessa,
vaikka eläköityvien määrä kasvaakin. Uuden Oulun alueella 20–25-vuotiaiden määrä
on pitkälle tulevaisuuteen selvästi suurempi
kuin 60–65-vuotiaiden määrä. Koko maassa
eläköitymisikään tulevien määrä ylittää jo
nyt työmarkkinoille tulevien määrän.

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaan kansalaiset
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä
uuden Oulun alueella on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2010 ulkomaan kansalaisia oli 3
781 henkilöä, 2 prosenttia koko väestöstä.
Valtaosa ulkomaan kansalaisista asuu Oulun kaupungissa.

Lähde: Tilastokeskus

Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia
tai saamea puhuvia oli uuden Oulun alueella vuoden 2010 lopussa 4 568 henkilöä.

Muuttoliike
Vuosina 1994–2001 uuden Oulun alue sai
runsaasti muuttovoittoa. Vuodesta 2002
lähtien uuden Oulun alueen keskimääräinen
muuttovoitto on tasoittunut noin 700 henkilöön vuodessa. Muuttoliikkeen vaihtelut
ovat olleet vuosien välillä suuria, mutta
maahanmuutto huomioiden nettomuutto on
ollut positiivista koko 2000-luvun.

Ulkomaalaisten osuus uuden Oulun alueella
on selvästi pienempi kuin muissa suurissa
kaupungeissa.

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus
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Asuntokunnat
Uuden Oulun alueella oli vuonna 2010
86 483 asuntokuntaa, joista yhden henkilön
asuntokuntia oli 35 744 (41 prosenttia).
Yhden henkilön ja kahden hengen asuntokuntien määrä on kasvanut tasaisesti koko
2000-luvun.

Lähde: Tilastokeskus

Suuriin kaupunkeihin verrattuna Oulun
kaupungin
2000-luvun
keskimääräinen
asuntotuotanto 1 000 asukasta kohden on
ollut suurinta.

Lähde: Tilastokeskus

Lapsiperheitä, joissa on vähintään yksi alle
18-vuotias lapsi, on 25 740 (31 prosenttia
asuntokunnista). Lapsiperheistä valtaosa on
kahden huoltajan perheitä (78 %).
Lähde: Tilastokeskus

Uuden Oulun alueella on viiden viime vuoden aikana valmistunut asuntoja seuraavasti (vuosi 2011 on ennuste):
Haukipudas
Kiiminki
Oulu
Oulunsalo
Yli-Ii
Yhteensä

Lähde: Tilastokeskus

2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensä
176
187
112
123
110
708
99
109
65
128
117
518
1 874 1 442
915 1 729 1 410
7 370
114
64
32
62
64
336
3
2
2
9
16
2 266 1 804 1 126 2 051 1 701
8 948

Lähde: Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–
2014 suunnitteluohje, Uuden Oulu taloustyöryhmä

Asuntokanta ja asuntotuotanto

Keskimäärin asuntoja on valmistunut tämän
tilaston mukaan uuden Oulun alueella 1 790
asuntoa vuodessa, joista 82 prosenttia on
Oulun kaupungissa.

Tilastokeskuksen mukaan uuden Oulun alueella oli vuoden 2010 lopussa 94 825 asuntoa, joista Oulun kaupungin alueella 77 672
(82 prosenttia). Uuden Oulun alueen asuntokannasta 52 prosenttia on kerrostaloissa.
Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna uuden Oulun alueella on eniten asuntoja rivija pientaloissa.
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Koulutus

Koulutukseen pääsy

Koulutustaso

Koulutukseen pääsyä voidaan mitata indikaattorilla, joka ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä
tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät ole opiskelijoita ja joilla ei ole perusasteen jälkeistä
koulutusta. Koulutustiedot kerätään tutkintorekisteriin suoraan oppilaitoksilta.

Väestön koulutustason perusteella uuden
Oulun alueelta löytyy osaavaa työvoimaa.
Koulutustaso on noussut tasaisesti ja se on
koko maata korkeampi. Uuden Oulun alueella tutkinnon suorittaneista 31 prosentilla
on korkeakoulututkinto, kun koko maassa
heitä on 25 prosenttia.

Uuden Oulun alueella on ollut 2000-luvulla
koulutuksen ulkopuolella olevia 17–24vuotiaita vuosittain keskimäärin 2 000. Viime vuosina määrä on kasvanut.

Lähde: Tilastokeskus

Väestön koulutustasoa voidaan mitata myös
koulutustasomittaimella, joka kuvaa koulutuksen keskimääräistä pituutta. Esimerkiksi
koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5
vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen.

Lähde: Sotkanet

Vuonna 2009 oli ikäluokastaan 9,2 prosenttia 17–24-vuotiaista koulutuksen ulkopuolella uuden Oulun alueella.

Koulutustasomittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia
muutoksia. Suurista kaupungeista Espoossa
on korkein koulutustaso. Seuraavaksi korkein koulutustaso on Oulun kaupungissa,
Helsingissä ja uuden Oulun alueella.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
17-24-vuotiaat, 2009
henkilöä % ikäluokasta
Haukipudas
150
10,4
Kiiminki
107
11
Oulu
1727
8,9
Oulunsalo
78
9,4
Yli-Ii
19
10,3
uusi Oulu
2081
9,2
Lähde: Sotkanet

Koulutuksen ulkopuolisista suurin osa on
opintonsa keskeyttäneitä. Oulun kaupungissa vuonna 2010 peruskoulun päättäneistä
vain 10 oppilasta jäi ilman opiskelupaikkaa.
(Oulun kaupungin tilastot).
Koulutuksen ulkopuolella olevien 17–24vuotiaiden osuus ikäluokastaan on pienempi
Oulussa kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Lähde: Tilastokeskus
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Tulot

en. Vuonna 2009 kasvoivat käytettävissä
olevat tulot uuden Oulun kunnissa keskimäärin 2,5 prosenttia. Koko maassa kasvu
oli 2,4 prosenttia.

Veronalaiset tulot
Uuden Oulun alueen tulonsaajien keskitulot
ovat suurten kaupunkien keskitasoa. Vuonna 2009 uuden Oulun alueen tulonsaajien
veronalaiset keskitulot olivat 25 131 euroa.

Suurissa kaupungeissa asuntokuntien käytettävissä olevat mediaanitulot kulutusyksikköä kohden ovat suurimmat pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Oulun, Tampereen
ja Turun asuntokuntien tulot jäävät koko
maan tason alapuolelle. Oulun osalta tähän
vaikuttaa osaltaan suuri opiskelijoiden määrä.

Lähde: Tilastokeskus

Eniten uuden Oulun alueella asuvia tulonsaajia sijoittui tuloluokkiin 5 000–10 000 ja
10 000–15 000 euroa.

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot: kotitalouden jäsenten yhteenlasketut palkkatulot + yrittäjätulot
+ omaisuustulot (pl. laskennalliset tuloerät) + saadut
tulonsiirrot - maksetut tulonsiirrot.
OECD-kulutusyksikkö: asuntokuntien tulojen vertailussa on käytetty kulutusyksikköjä, joilla talouksien kokoerojen lisäksi pyritään ottamaan huomioon niin
sanottuja yhteiskulutushyötyjä. Talouden ensimmäinen
aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet
henkilöt painon 0,5 ja 0–13-vuotiaat lapset painon 0,3.
Mediaanitulo: tulojen määrä, jonka kohdalla täsmälleen puolet asuntokunnista saa tätä vähemmän
ja puolet enemmän tuloja.
Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Asuntokuntien käytettävissä olevat
tulot
Vuonna 2009 asuntokuntien käytettävissä
olevat mediaanitulot kulutusyksikköä kohden olivat uuden Oulun kunnista Oulunsalossa korkeimmat (22 277 €) ja Yli-Iissä
alhaisimmat (18 023 €). Asuntokuntien
käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet
suhteellisen tasaisesti vuodesta 2000 lähti-
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Pienituloisuus

Toimeentulotukea saaneet asuntokunnat, %
asuntokunnista

Pienituloisuus aste ilmaisee pienituloisiin
kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista
henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 %:a suomalaisten kotitalouksien
mediaanitulosta (keskimmäisen tulonsaajan
tulo, kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen). Euromääräinen raja riippuu asukkaiden määrästä kotitaloutta kohti. Indikaattori on käytännössä
sama kuin köyhyysaste.

12 %

11 %
10 %
9%
8%
2005
Oulu

Oulussa pienituloisuus on yleisempää kuin
suurissa kaupungeissa keskimäärin ja myös
yleisempää kuin muissa uuden Oulun kunnissa. Oulun tilanne selittyy osin suhteellisen suurella opiskelijamäärällä. Köyhyys on
kasvanut selvästi suurissa kaupungeissa
1990-laman jälkeen.

2006
Tampere

2007
Turku

2008

2009

Suuret kaupungit ka.

Lähde:Sotkanet

Nuorten toimeentulotuensaajien osuus väestöstä on huomattavan korkea niin uuden
Oulun alueella kuin koko Suomessa. Ikääntymisen myötä toimeentulotuen tarve vähenee.

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki 2011

Asuntokunnista yksinhuoltajataloudet ja
yksin asuvat saavat suhteellisesti eniten
toimeentulotukea kaikista asuntokunnista
kaikissa kaupungeissa ja kunnissa.

Pienituloisuusaste
20 %
18 %

16 %

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011

14 %
12 %
10 %

Asumistuki

8%

6%
1996

1998
Oulu

2000
Tampere

2002
Turku

2004

2006

Asumistuen saajia on Oulun kaupungissa
suhteellisesti enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa ja muissa uuden Oulun
kunnissa. Oulussa opiskelijoiden suuri määrä vaikuttaa asumistukea saaneiden määrään. Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun

2008

Suuret kaupungit ka.

kaupunki, 2011
Lähde: Sotkanet

Asumistukea saaneet, % asuntokunnista
12 %

Toimeentulotuki

11 %
10 %

Toimeentulotukea saaneiden asuntokuntien
suhteellinen osuus on uuden Oulun alueella
ollut suurten kaupunkien keskitasoa. Vuonna 2009 Oulussa ja Turussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia toisin kuin muissa
suurissa kaupungeissa, joissa toimeentulotukea saaneiden asuntokuntien osuus on
kasvanut.

9%
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7%

6%
2005
Oulu
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Tampere

Uuden Oulun kunnista toimentulotukea
saaneiden osuus on suurin Oulun kaupungissa ja Haukiputaalla.
Lähde: Sotkanet
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2007
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Suuret kaupungit ka.

Hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut
Sairastavuusindeksi ja kansansairaudet

Sairastavuusindeksi
Suomen kunnissa
v.2009, vakioitu

Sairastavuusindeksi ilmaisee väestön sairastavuuden suhteessa koko maan väestön
keskiarvoon (=100). Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen
työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettujen osuuteen väestöstä.

Lähde: KELA, Suomi=100

(Indeksi on kolmen
indeksin keskiarvo:
Erityiskorvattavien
lääkkeiden saajat,
työkyvyttömyyseläkkeiden
saajat ja kuolleisuus)

Oulun sairastavuusindeksi on selvästi korkein vertailukaupunkeihin nähden. Paikallisesti korkein sairastavuusindeksi on YliIissä ja pienin Oulunsalossa. Erot selittyvät
osin väestön ikärakenteella.

Kansansairauksien
summaindeksi
Suomen kunnissa
v.2009, vakioitu

110
105

Lähde: KELA, Suomi=100

100
Indeksissä mukana:
Verenpainetauti
Sepelvaltimotauti
Astma
Diabetes
Nivelreuma
Sydämen vajaatoiminta
Psykoosit

95
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Oulu
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100

55,4
PPSHP
KA 114,2

Pasi Parkkila 2010

Sairastavuusindeksi

2005

161,3

2009

Suuret kaupungit ka.

171,4

100

59,9
PPSHP
KA 139,4

Pasi Parkkila 2010

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lähde: Sotkanet

Pohjois-Pohjanmaalla sairastetaan enemmän kuin muualla maassa keskimäärin.
Esiin ovat nousseet erityisesti työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat, kuten puutteellinen koulutus, toimeentulo-ongelmat, synkät tulevaisuuden näkymät, epäterveelliset elintavat ja runsas alkoholin käyttö. Myös terveyspalveluiden käyttöön ja saatavuuteen
liittyvät epäkohdat ovat nousseet esille.
Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011
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Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat,
% vastaavanikäisistä
9,0 %
8,5 %

8,0 %
7,5 %
7,0 %
6,5 %

6,0 %
2005

2006
Oulu

2007

Tampere

2008

Turku

2009

Lähde: Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta

Suuret kaupungit ka.

Mittari kuvaa vuoden 2010 kutsunnoissa Cja E-luokkaan määrättyjen osuuden kutsuntoihin osallistuneista. C-luokkaan kuuluvat
terveydellisistä syistä rauhan aikana palveluksesta vapautetut. E-luokkaan kuuluvat
ne, joiden terveydellisen esteen odotetaan
olevan väliaikainen ja heidät kutsutaan
määräajan jälkeen uudelleen tarkastukseen. Ryhmä ”muut” ovat muuten vapautetut (mm. siviilipalveluksen valinneet, lailliset esteet ja monikansalliset). Yhteensä
nämä muodostavat kokonaispoistuman.
Kutsuntatilastoissa eivät näy asepalveluksen keskeyttäneet.

Lähde: Sotkanet

Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25–64vuotiaiden osuuden vastaavan ikäisestä
väestöstä. Yleisimmät sairausryhmät sen
taustalla ovat mielenterveyden häiriöt sekä
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä sairauksista depressio ja selkäsairaudet.

Pohjois-Pohjanmaalla palvelukseen kelpaamattomia oli eniten vertailualueisiin nähden. Kokonaispoistuma oli noin 31 %. Pohjois-Pohjanmaan heikko kokonaistilanne
selittyy osin kansansairauksien suhteellisen
suurella määrällä.

Työkyvyttömien osuus on kasvanut Oulussa
vähitellen ja on tällä hetkellä vertailukaupunkien suurin. Paikallisesti työkyvyttömiä
oli eniten Yli-Iissä, noin 13 % vastaavanikäisestä väestöstä ja vähiten Oulunsalossa, noin 7 %. Yli-Iin ja Oulunsalon eroja
selittävät eniten väestölliset tekijät.

Pohjois-Pohjanmaan sisällä Oulun tilanne oli
keskimääräistä heikompi. Oulussa kutsunnoissa karsiutuneiden kokonaispoistuma on
ollut n. 35–40 % kuuden viimeisen vuoden
aikana. Poistuma on suurempi kuin muualla
maassa.

Eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttaa myös
henkilön taloudellinen tilanne ja työttömyys. Mielenterveyden häiriön vuoksi
myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovat
lisääntyneet 1990-luvun lopulta alkaen.

C-luokkaan määrätyillä yleisin syy olivat
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt,
n. 38 % (Oulussa 45 %). E-luokkaan määrätyillä yleisimmät syyt olivat umpieritys-,
ravitsemus- ja aineenvaihduntahäiriöt (sis.
ylipainoisuuden) 33 % (Oulussa 20 %),
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
24 % (Oulussa 31 %) sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet 12 % (Oulussa 14 %).

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011

Kutsunnoissa karsiutuneet
Kutsunnoissa C- ja E-luokkaan määrätyt
16 %
14 %
12 %

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011
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Varsinais-Suomi

Uusimaa

E-luokka
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Lasten päivähoito
Vuonna 2010 uuden Oulun alueella asui
18 460 päiväkoti-ikäistä lasta, joista noin
7 600 lasta osallistui kunnan kustantamaan
päivähoitoon.
Muun muassa työllisyystilanne vaikuttaa
kunnallisen päivähoidon käyttöön. 2000luvulla kunnan kustantamaa päivähoitoa on
käyttänyt 42–46 prosenttia päiväkotiikäisistä lapsista.

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelu
2009, Kuusikko-työryhmän julkaisusarja, 2010

Sijoitettujen määrässä ovat mukana alle
18-vuotiaat lastensuojelulain mukaisesti
sijoitetut: huostaan otetut (myös kiireellisesti huostaan otetut) ja avohuollon tukitoimena sijoitetut. Vuonna 2009 ensikoteihin sijoitetut lapset otettiin mukaan lapsimääriin.
Vuonna 2009 Helsingin, Turun ja Espoon
sijoitettujen määrä oli edellisvuotta pienempi. Näin siitäkin huolimatta, että vuonna 2009 ensikoteihin sijoitetut otettiin mukaan lapsimääriin. Helsingin ja Espoon kohdalla tämä merkitsi vuosia jatkuneen sijoitettujen määrän kasvun taittumista. Muiden
kuusikko kuntien sijoitettujen määrä kasvoi
edellisestä vuodesta.

Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet

Lastensuojelu

Vuonna 2009 Oulun kaupungissa kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita lapsia oli kuusikkoraportin mukaan 462. Muissa uuden Oulun kunnissa heitä oli Sotkanetin tilastojen mukaan yhteensä noin 60
lasta.

Vuonna 2009 kuuden suurimman kaupungin (kuusikkokunnat) alle 18-vuotiaista lapsista oli keskimäärin 1,6 prosenttia sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Muita suurempi
osuus sijoitettuna oli Helsingissä (2 %) ja
vähiten heitä oli Espoossa (1,1 %). Oulun
kaupungissa oli sijoitettuna olleiden lapsien
osuus yhtä suuri kuin kuusikkokunnissa
keskimäärin.

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelu
2009, Kuusikko-työryhmän julkaisusarja, 2010
Sotkanet
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Ikääntyneiden elinolot
Noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä
asuu kotonaan uuden Oulun alueella ja kotona asuvien osuus on suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa keskimäärin. Oulun kaupunkistrategian 2020 tavoitteena
on, että 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu
kotonaan riittävien palvelujen turvin vuonna 2011.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 v.
täyttäneet, % vastaavanikäisistä
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Suuret kaupungit ka.

Kotona asuvat 75 v. täyttäneet, %
vastaavanikäisistä
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Suuret kaupungit ka.

Lähde: Sotkanet
Lähde: Sotkanet

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia vanhuksia on tällä hetkellä saman verran kuin
suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Uuden Oulun alueella yksinasuvia 75 vuotta
täyttäneitä on vähemmän kuin suurissa
kaupungeissa keskimäärin. Uuden Oulun
alueella 75 vuotta täyttäneistä noin 45 prosenttia asuu yksin. Yli 75-vuotiaista miehistä 14 % ja naisista 17 % kärsii yksinäisyydestä Oulun seudulla (Ath-kysely 2010).

Lähde: Sotkanet

Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen on otettu Oulun kaupungissa tulevaisuuden tavoitteeksi. Hoidon palvelurakenne pyritään muuttamaan laitoshoidosta
tehostettuun palveluasumiseen.

Lähde: Sotkanet

Uuden Oulun alueella on eniten säännöllisen
kotihoidon ja omaishoidon tuen piirissä olevia 75 vuotta täyttäneitä verrattuna suuriin
kaupunkeihin.

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011
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Turvallisuus

Indikaattori kuvaa asuinalueellansa rikoksen uhkaa kokeneiden, väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden ja asuinalueensa
turvattomaksi kokevien osuuden Oulun
seudulla.

Poliisin tietoon tulleet rikokset
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on
vaihdellut vuosittain paljon. 2000-luvulla
uuden Oulun alueella rikosten määrä on
vaihdellut noin 16 000–18 000 rikokseen
vuodessa.

Yli 15 % alle 75-vuotiaista koki rikoksen
uhkaa asuinalueellansa, naiset hieman miehiä enemmän. Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutui alle 55-vuotiaista yli 15 %. Yli
55-vuotiailla määrä väheni selvästi.
Asuinalueensa turvattomaksi kokeneita oli
vähän kaikissa ikäryhmissä. Miehet kokivat
turvattomuutta naisia enemmän. Yli 75vuotiaat kokivat rikollisuuden vähäisempänä kuin muut ikäryhmät. Erot johtunevat
elintavoista.
Yleisesti rikollisuus koettiin Oulun seudulla
Oulun eteläiseen, Kajaaniin ja Kainuun seutukuntaan nähden selvästi keskimääräistä
suurempana, mutta Turkua parempana.
Koulutustasoittain tarkasteltuna rikoksen
uhkaa kokivat eniten korkeasti koulutetut ja
väkivaltaa ja uhkailua kokivat eniten vähiten koulutetut. Turvattomuudessa ei ollut
koulutustasottaisia eroja. Lähde: Uuden Oulun

Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2010 Oulussa tehtiin asukaslukuun
suhteutettuna saman verran rikoksia kuin
suurissa kaupungeissa keskimäärin, mutta
enemmän kuin koko maassa. Muissa uuden
Oulun kunnissa tehdään vähemmän rikoksia asukaslukuun suhteutettuna kuin Oulussa.

hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011

Liikenneturvallisuus
Liikenteessä loukkaantuneet/100 000 asukasta
200

190
180

170
160
150

140
130

120
2005

2006

Pohjois-Pohjanmaa

2007
Pirkanmaa

2008
Varsinais-Suomi

2009
Koko Maa

Lähde: Liikenneturva
Lähde: Tilastokeskus

Mittari kuvaa liikenteessä loukkaantuneiden
määrän 100 000 asukasta kohti maakunnittain. Pohjois-Pohjanmaalla tieliikenneonnettomuudet ovat lähellä maan keskitasoa.

Rikollisuuden kokeminen
Rikollisuuden kokeminen Oulun seudulla

Kuntakyselyn 2008 mukaan liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti oululaisista 68 % hyvin hoidettuna ja pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 66 %.

20 %
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10 %
5%

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011
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Lähde: THL, Ath-kysely 2010
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Oululaisten elämänlaatu eurooppalaisessa vertailussa

mäksi kaupungiksi. Oululaiset olivat myös
kulttuuripalveluihin keskimääräistä tyytyväisempiä.

Urban Audit on Euroopan Unionin ja Eurostatin kehittämä ja ylläpitämä kaupunkitilastojen eurooppalainen vertailutietokanta.
Sen tarkoituksena on kerätä tilastollista
tietoa suurten ja keskisuurten kaupunkien
ja kaupunkiseutujen kehityksestä ja elinolosuhteista Euroopassa. Tilastotietoa täydennetään noin joka kolmas vuosi tehtävällä elämänlaatua koskevalla haastattelututkimuksella. Tuorein tutkimus tehtiin marraskuussa 2009.

Työpaikan löytämisen helppoudessa, terveydenhoitopalveluiden laadussa, hallinnollisten palveluiden tehokkuudessa ja vastuullisessa taloudenhoidossa Oulu sijoittui
eurooppalaisten kaupunkien keskikastiin.
Liikkumisen suhteen Oulu profiloituu erityisesti pyöräilykaupunkina. Eurooppalaisessa
vertailussa Oulussa käytetään polkupyörää
työmatkaliikenteessä neljänneksi eniten ja
suomalaisten kaupunkien joukossa eniten.
Julkista liikennettä oululaiset käyttävät eurooppalaisittain toiseksi vähiten.

Tutkimukseen kuuluu 75 eurooppalaista
kaupunkia joiden joukossa Suomesta olivat
Helsinki ja Oulu. Jokaisesta kaupungista
haastateltiin noin 500 asukasta. Suomessa
aineistoa täydennettiin rinnakkaistutkimuksella, johon osallistuivat Espoo, Vantaa,
Tampere, Turku, Lahti, Pori ja Seinäjoki.
Tässä vertaillaan Oulua eurooppalaisiin ja
joiltakin osin myös suomalaisiin vertailukaupunkeihin.

Kaikki suomalaiset kaupungit kuuluivat Euroopan turvallisimpiin. Suomalaisessa vertailussa Oulu sijoittui turvallisuuden tunteen
suhteen jälkijoukkooni, taakse jäivät vain
Vantaa ja Helsinki.
Suomalaiset ovat todella tyytyväisiä kaupunkiensa ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin, sillä kaikki suomalaiset kaupungit sijoittuivat näiden suhteen eurooppalaisessa
vertailussa kärkisijoille.

Oululaiset arvioivat kotikaupunkinsa kymmenen parhaimman eurooppalaisen kaupungin joukkoon asuntotilanteen, turvallisuuden, ilmansaasteiden, melun sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien suhteen.
Köyhyys koettiin Oulussa toiseksi vähiten
ongelmaksi.

Lähde:
Survey on perception of quality of life in 75 European
cities. Flash Eurobarometer, European Union, Regional
Policy. March 2010.
Urban Audit Eurobarometrin kansallinen kyselytutkimus. Elämänlaatu suomalaisissa kaupungeissa. Taloustutkimus Oy. 2010.

Oulu koettiin myös keskimääräistä terveellisemmäksi, puhtaammaksi ja viihtyisäm-

Lähde: Survey on perception of quality of life in 75 European cities.
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Yhteenveto
Uuden Oulun alueen hyvä väestörakenne ja väestön korkea koulutustaso takaavat
myös tulevaisuudessa sen, että alueella riittää osaavaa työvoimaa. Ikääntyvässä
Suomessa tämä on merkittävä kilpailuetu Oululle.
Vaikka uuden Oulun alue on ikärakenteeltaan nuori, kasvaa ikääntyvän väestön
osuus nopeasti. Uuden Oulun alueen väestöllinen huoltosuhde on nyt ja tulevaisuudessa suurten kaupunkien korkein. Suurten ikäluokkien eläköityminen yhdessä lasten ja nuorten suuren osuuden kanssa asettaa palvelukysynnälle suuria haasteita.
Valtaosa uuden Oulun alueen väestöstä voi taloudellisesti hyvin, mutta ei kaikki.
Pienituloisuus on yleisempää ja asumistuen saajia on enemmän kun suurissa kaupungeissa keskimäärin. Tätä selittää osin suuri opiskelijoiden määrä. Toimeentulotuen saajien osuus on suurten kaupunkien keskitasoa. Toimeentulotukea saavat erityisesti nuoret, yksinhuoltajataloudet ja yksinasuvat.
Pohjois-Pohjanmaan ja uuden Oulun alueen sairastavuus on korkealla tasolla ja se
ylittää koko maan keskiarvon. Muissa suurissa kaupungeissa sairastavuus jää alle
maan keskiarvon. Korkea sairastavuus näkyy muun muassa työkyvyttömyyseläkettä
saavien suurena osuutena ja kutsunnoissa karsiutuneiden suurena määränä.
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2 Taloudelliset ilmiöalueet

Aluetalouden kehitys

Kansantalouden kehitys

Oulun
seutukunnan
markkinahintainen
kansantuote oli vuonna 2008 noin 7,6
miljadria euroa, mikä oli neljä prosenttia
koko Suomen kansantuotteesta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty vuosien
1985–2010 bruttokansantuotteen (BKT)
määrän muutos ja työttömyysaste sekä
valtiovarainministeriön ennusteet vuosille
2011–2013.

Helsingin seutukunnan markkinahintainen
kansantuote
on
omaa
luokkaansa
aluetalouksien joukossa (noin 62 miljardia
euroa,
kolmannes
koko
Suomen
kansantuotteesta).
Toiseksi
suurimman
talousalueen, Tampereen seudun osuus on
seitsemän prosenttia. Turun seudun osuus
kansantuotteesta on viisi prosenttia.
Myös asukasta kohden laskettu kansantuote
on
Helsingin
seudulla
huomattavasti
korkeampi
kuin
muilla
suurimmilla
kaupunkiseuduilla tai koko maassa. 2000luvun
alkupuolella
asukasta
kohden
lasketuissa luvuissa toiseksi kipusi Oulu,
mutta vuodesta 2006 lähtien Tampere on
ollut Oulun edellä. Turun seutu erottuu
muista suurista talousalueista siten, että
sen kansantuote asukasta kohden on koko
2000-luvun
ollut
maan
keskiarvon
alapuolella.

Lähde: Kuntaliitto

Suomen talouden vuoden 2011 kasvuksi
ennustetaan 3,6 %. Työttömyysasteen ennuste on 7,6 %, eli vuosikeskiarvona mitaten se laskee miltei prosenttiyksiköllä viime
vuodesta. Vuoden 2012 kokonaistuotannon
kasvuksi ennustetaan 2,7 % ja työttömyysasteeksi 7,2 %.
Lähde: Valtiovarainministeriö

Vuonna 2011 uuden Oulun alueen tammikesäkuun keskimääräinen työttömyysaste
(12,3 %) oli 0,8 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten samana ajankohtana.

Lähde: Tilastokeskus
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Kuntatalouden kehitys

erityisesti yhteisöverojen kehitysennuste on
epävarmempi. Teollisuuden kasvunäkymät
ovat heikentyneet alkuvuodesta ja PohjoisSuomen yritysten kasvuvauhti on ollut alkuvuoden ja kesän aikana ennakoitua hitaampaa.

Manner-Suomen kuntien rahoitusasema
parani huomattavasti vuonna 2010. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden
mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate
nousi 2,1 miljardiin euroon. Suuren osan
kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu perustuen sekä tulopohjan
myönteiseen kehitykseen että veronkorotuksiin, mutta myös toimintakate heikkeni
aiempia vuosia vähemmän. Vuosikate kattoi
127 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien
poistoista, mutta vain 42 prosenttia investoinneista.

Vuonna 2012 kasvun odotetaan jäävän yhteen prosenttiin, mihin vaikuttaa kunnallisverontulojen kasvun ennakoitu pieneneminen sekä erityisesti määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistuminen.
Kuntien velkaantuminen arvioidaan jatkuvan vuosina 2011 ja 2012. Tähän on syynä
erityisesti
vuosikatteen
riittämättömyys
korvausinvestointeihin ja uudisrakentamiseen. Kasvava lainakanta sekä korkotason
nousu lisäävät kuntien korkomenoja, mikä
vähentää talouden liikkumavaraa. Keskipitkällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvu on liian nopeaa verotulopohjan kasvuvauhtiin verrattuna. Tuottavuutta lisäävät
toimenpiteet sekä kuntien tehtävien ja
normien tarkastelu on välttämätöntä talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Lähde: Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–

Kuntien lainakanta kasvoi jälleen lähes miljardilla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten jouduttiin ottamaan uutta
lainaa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2010 lopussa
jo yli 13 miljardia euroa. Tämä on noin 2,3
miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vuonna 2010 arvioitiin, että vuoden 2011
kuntien verotulojen ennakoitu kasvu olisi 6
prosenttia myönteisestä talouskehityksestä
johtuen. Keväällä 2011 arviota on tarkistettu, ja loppuvuoden osalta verotulojen ja

2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1991–2015, mrd. € (käyvin hinnoin)

1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet – käyttöomaisuuden myyntitulot
Vuodet 1991–2010 Tilastokeskus, vuosien 2011–2015 ennusteet Peruspalveluohjelma 23.3.2011

Kuntien ja kuntayhtymien verorahoitus ja toimintamenot, muutos edelliseen vuoteen verrattuna, mrd.
euroa

Vuodet 1991–2010 Tilastokeskus, vuosien 2011–2015 ennusteet Peruspalveluohjelma 23.3.2011

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991–2015, mrd. € (käyvin hinnoin)

Vuodet 1991–2010 Tilastokeskus, Vuosien 2011–2015 ennusteet Peruspalveluohjelma 23.3.2011

Lähde: Kuntaliitto
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Uuden Oulun kuntatalouden näkymät

Kunnallisveron kehitys on myönteistä ja
välittömiä riskejä ei odoteta vuosille 2011–
2012. Yhteisöverotuottojen osalta kehityksessä on epävarmuutta. Yhteisöveron tuotto laskee 2012 alkaen. Määräaikaisen jakoosuuden korotuksen poistuminen heijastuu
myös vuodelle 2013.

Toimintatulot/toimintamenot
Tunnusluku kuvaa sitä, mikä osuus toimintamenoista voidaan kattaa tulorahoituksella.
Uuden Oulun kuntien vuoden 2010 tilinpäätöksistä laskettu toimintatulot/toimintamenot prosentti oli 36 % (TP2009
34 %) ja ennusteessa 2011 prosentti on
laskenut 32 %:iin. Yhteenlaskettu toimintamenojen kasvu vuoden 2010 tilipäätöksessä oli 6 %.

Vuosikate ja poistot
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen,
joka juoksevien menojen maksamisen
jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku
arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.
Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. (Lähde:

Tulojen jakautuminen
Vuoden 2012 talousarvion kehyksessä uuden Oulun tuloista verotulot ja valtionosuudet ovat noin 69 %. Valtionosuudet menevät kunnille annettujen lisääntyneistä velvoitteista aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Toimintatulot, joilla tarkoitetaan
ulkoisen laskutuksen tuloja kuten asiakasmaksutuloja ja liikelaitosten myyntituloja,
ovat tulopohjasta 31 %.

Tilastokeskus)

Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli
vuosikate kattaa poistot (korvausinvestoinnit), kunnan ei tarvitse velkaantua,
realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen
tuotantovälineet toimintakunnossa. (Lähde: Tilastokeskus)

Uuden Oulun kuntien vuoden 2011 talousarviossa vuosikatteen arvioidaan olevan 71,8 M€ ja ennuste vuodelle 2011
on 76,5 M€. Vuoden 2012 kehyksessä
vuosikate on 71,5 M€.

Verotulojen rakenne
Vuoden 2012 talousarvion kehyksessä kuntien veroprosentit pysyvät vuoden 2011
tasolla. Niihin ei tule muutoksia. Uuden Oulun yhteenlasketut verotulot kehyksessä
2012 ovat noin 657 M€.
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Kuntien yhteenlasketuissa tilinpäätöksissä vuoden 2010 vuosikate/asukas oli 735
€/asukas. Vuosi 2010 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi ja samalle tasolle ei seuraavina vuosina tulla pääsemään.

Vuoden 2012 kehyksessä uuden Oulun kuntien yhteenlaskettu vuosikate on positiivinen, mutta ei riitä kattamaan poistoja.
Poistotarkastelu on oikein silloin, kun poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitasoa. Jos poistot ovat
vain 50–80 prosenttia poistonalaisista investoinneista, luvun perusteella ei voida
päätellä tulorahoituksen olevan riittävä.
Uuden Oulun tulorahoitus ei ole riittävä.

Lainakanta
Jos tulorahoitus ei riitä, joudutaan ottamaan lainaa tai käyttämään olemassa
olevia kassavaroja. Vuoden 2012 talousarviokehyksissä ovat uuden Oulun kunnat varautuneet ottamaan uutta lainaa
yhteensä noin 100 milj. euroa. Korkean
investointitason ja tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi lainat ovat kasvussa.

Investoinnit ja vuosikate
Investointien tulorahoitusprosentti kertoo,
paljonko
investointien
omahankintamenoista voidaan rahoittaa vuosikatteella.
Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo
prosenttiosuuden, joka jää katettavaksi
pääomarahoituksella kuten käyttöomaisuuden myynneillä, lainoilla tai kassavarojen
määrää vähentämällä. Vuoden 2012 kehyksessä investointien tulorahoitus on 47 %.
Investointitaso
(bruttoinvestoinnit)
on
vuoden 2012 kehyksessä 158 miljoonan
euron tasolla, yhteenlasketut nettoinvestoinnit
ovat
153
milj.
euroa.
Investointitaso
on
korkea.
Korkean
investointitason johdosta tulevina vuosina
kasvavat myös poistot, joiden tarkoituksena
on kattaa vähintään korvausinvestoinnit.

Lähde: Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–
2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä
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Työpaikat ja yrittäjyys
Työpaikat
Uuden Oulun alueella työpaikkojen määrä
on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun.
Eniten työpaikkojen määrä kasvoi vuonna
2006 ja toiseksi eniten vuonna 2008, joten
alkava taantuma ei näkynyt työpakkamäärässä vielä vuonna 2008. Uuden Oulun alueella oli vuonna 2008 yhteensä 84 534 työpaikkaa. Vuoden 2009 työpaikkaluvut ovat
käytettävissä loppuvuodesta 2011.

Lähde: Tilastokeskus

Yritystoiminta
Koko maassa vuonna 2009 yritysten määrä
ja liikevaihto vähenivät ensimmäisen kerran
2000-luvulla. Yritysten lukumäärä väheni
vain 270 yrityksellä, mutta liikevaihto supistui peräti 15 prosenttia eli 60 miljardia.
Henkilöstö väheni neljä prosenttia, 54 810
henkilöä.

Työpaikka-arvion mukaan lähivuosina työpaikkojen nettokasvu olisi 1000–1800 uutta
työpaikkaa vuodessa. Työpaikka-arvio perustuu todennäköiseen yleiseen talouskehitykseen ja valtakunnallisiin arvioihin eri
elinkeinosektoreille. Kasvava väestömäärä
ja rakentamisen jatkuminen tuottavat kysyntää kaikilla elinkeinosektoreilla, joskin
globaalin talouden muutokset ja auki olevat
tuotantotoimintaa koskevat päätökset voivat aiheuttaa muutoksia, joita tässä vaiheessa ei kyetä ennakoimaan.
Lähde: Talousarvion 2012 ja –suunnitelman 2013–
2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä

Koko maan yritysten lukumäärän, henkilöstön ja
liikevaihdon kehitys 2000–2009
(Lähde: Tilastokeskus)

Sama suuntaus näkyy myös uuden Oulun
alueella. Vuonna 2009 Yritystoimipaikkojen
lukumäärä kasvoi hieman, noin 150 yrityksellä. Liikevaihto supistui 16 prosenttia, 2
miljardia. Yritystoimipaikkojen henkilöstö
väheni 3 prosenttia, 1 369 henkilöä.
Lähde: Tilastokeskus ja Talousarvion 2012 ja –
suunnitelman 2013–2014 suunnitteluohje, Uuden
Oulun taloustyöryhmä

Uuden Oulun alueella eniten työpaikkoja on
julkisissa palveluissa (julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut) ja toiseksi eniten kaupan, kuljetuksen ja majoitustoiminnan piirissä.

Lähde: Tilastokeskus
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ICT-alan yritystoiminnan kehitys
Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla ICT-alan kokonaisliikevaihto on pudonnut 20 % vuosina 2000–
2008. Tavaratuotannon liikevaihto on tänä
aikana pudonnut 34 %, kun taas palvelutuotannon liikevaihto on noussut 92 % ja
sisältötuotannon 43 %. Suurin pudotus kokonaisliikevaihdossa tapahtui vuonna 2001,
jolloin liikevaihto laski 38,2 %. Tämä aiheutui yksinomaan tavaratuotannon laskusta.

Lähde: ICT-alan yritystoiminnan kehitys 2000-luvulla
yhdeksässä maakunnassa, Raportti I

ICT-alan henkilöstön kokonaismäärä on
Pohjois-Pohjanmaalla laskenut voimakkaasti vuosien 2000–2008 aikana ja alueelta on
tuona aikana kadonnut yhteensä 1 586 työpaikkaa. Vähennys on kohdistunut erityisesti tavaratuotantoon, jonka henkilöstön
vähennys on ollut 25,2 % eli 2 616 henkilöä. Henkilöstön määrä on noussut palvelutuotannossa ja sisältötuotannossa.

Lähde: ICT-alan yritystoiminnan kehitys 2000-luvulla
yhdeksässä maakunnassa, Raportti I

Lähde: ICT-alan yritystoiminnan kehitys 2000-luvulla
yhdeksässä maakunnassa, Raportti I

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaliskuussa 2011 julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaa on
toipumassa taantumasta. Alueelle tärkeä
ICT-ala pärjäsi taantumassa varsin hyvin ja
kääntyi jo vuonna 2010 kasvuun. Ala elää
voimakkaasti ja muutokset ovat nopeita.
Tuoreena esimerkkinä tästä Nokian strategian muutos ja vähittäinen luopuminen
Symbianista ja Meegosta. Muutoksen kohdentumisesta Ouluun ja sen vaikutuksista ei
ole vielä tarkempaa tietoa. Muutoin uudelleenjärjestelyjen johdosta alueella on ollut
irtisanomisia, mutta samanaikaisesti myös
kasvua. Viime vuosi oli rakennemuutoksesta huolimatta kokonaisuudessaan ICT-alalle
positiivinen. Kasvua on varsinkin ohjelmistoteollisuudessa ja verkkopuolella. Matkapuhelinpuoli
keskittyy
tuotekehitykseen
avoimen lähdekoodin alustoilla.

Lähde: ICT-alan yritystoiminnan kehitys 2000-luvulla
yhdeksässä maakunnassa, Raportti I

Toimipaikkojen
määrä
on
PohjoisPohjanmaalla kasvanut kaiken aikaa vuosien 2000–2008 aikana ja kasvua on ollut
kokonaistasolla 43 %. Lukumääränä tämä
tarkoittaa 306 uuden toimipaikan perustamista alueelle Uudet toimipaikat ovat syntyneet palvelutuotantoon ja sisältötuotantoon.

Lähde: Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–
2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä
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Yrityskanta

Yritysilmastoselvitys

Yrityskantaindikaattori kuvaa yrityskannan
määrää suhteessa alueen väkilukuun. Yrityskannan suhteellinen määrä on Oulussa
ja uuden Oulun alueella huomattavasti pienempi kuin vertailukaupungeissa.

Elinkeinoelämän keskusliitto mittasi vuonna
2010 ensimmäistä kertaa Suomen kuntien
elinkeinopolitiikkaa ja yritysystävällisyyttä.
Yritysilmapiiriä mitattiin kahdella kokonaisuudella, yritysilmastokyselyllä ja kuntamuuttujilla. Mukaan tuloksiin otettiin 50
kuntaa, joista saatiin kattava otos eriikäisiä ja -kokoisia yrityksiä eri toimialoilta.

Yrityskanta/väkiluku
7,0 %

Suurimmista kaupungeista Vantaan sijoitus
oli 9., Tampereen 13., Espoon 14., Helsingin 17., Oulun 28. ja Turun 34. Suomen
paras yritysilmasto on suurten talousalueiden kehyskunnissa Raisiossa, Kaarinassa,
Keravalla ja Tuusulassa.

6,5 %

6,0 %
5,5 %

5,0 %
4,5 %
4,0 %
2005

2006
Oulu

Tampere

2007
Turku

2008

2009

Suuret kaupungit ka.

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2006 lähtein Oulussa on ollut eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä
nettona suhteessa yrityskantaan vertailukaupunkeihin nähden. Kasvu on kuitenkin
hiipunut viime vuosina. Paikallisesti määrät
vaihtelevat kunnissa voimakkaasti eri vuosina.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Lähde: Uuden Oulun hyvinvointikatsaus, Oulun kaupunki, 2011

Tutkimuksen kyselyosassa yritysjohto arvioi
kunnan yritysilmastoa vastaamalla väitteisiin, jotka liittyivät yleiseen yritysilmastoon,
kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyyteen,
yritystoiminnan kannusteisiin sekä palveluihin ja palvelurakenteisiin. Indeksissä käytettyjä kuntakohtaisia tunnuslukuja olivat
toimintakulut/asukas,
tuloveroprosentti,
työllisyysaste, yrittäjyysaste ja yrityskanta/väkiluku. Kuntatalouden tunnusluvuilla
on tuloksissa kyselyä suurempi paino.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten
nettomäärä yrityskannasta
5,5 %

5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
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Oulu

Tampere

2007
Turku

2008

2009

Suuret kaupungit ka.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Lähde: Tilastokeskus
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Työmarkkinat

Työllisyysaste ja työttömyys

Taloudellinen huoltosuhde

Työllisyystilanne alkoi heiketä koko maassa
vuoden 2008 lopulla. Vuonna 2009 uuden
Oulun alueella työllisyysaste (työssäkäyvien
osuus työikäisistä eli 15–64-vuotiaista) laski 2,6 prosenttia ja työttömien määrä kasvoi 2 325 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työttömyys on pysynyt vuoden 2009 tasolla.

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja
työtöntä on yhtä työllistä kohti. Vuonna
2009 uuden Oulun alueella jokainen työllinen elätti itsensä lisäksi noin 1,4 ihmistä.
Taloudellisen tilanteen huononeminen näkyy huoltosuhteessa, koska silloin työttömien määrä työllisiin verrattuna kasvaa.
Vuonna 2009 huoltosuhde on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa.

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Suuret kaupungit jakautuvat taloudellisen
huoltosuhteen kannalta kahteen ryhmään.
Pääkaupunkiseudulla taloudellinen huoltosuhde on parempi ja työllisten osuus selvästi suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun, Tampereen ja Turun
huoltosuhteet ovat samaa suuruusluokkaa
ja työllisten osuudet ovat lähes yhtä suuret.
Oulu poikkeaa Tampereesta ja Turusta siinä, että 0–14-vuotiaiden ryhmä on suurin
työvoiman ulkopuolella oleva ryhmä, kun
taas Tampereelle ja Turussa eläkeläisten
ryhmä on suurin työvoiman ulkopuolella
oleva ryhmä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työllisyystilanteen heikentyminen näkyi heti
myös nuorisotyöttömyyden lisääntymisenä
ja nuorten työttömien määrä kasvoi vuonna
2009. Vuonna 2010 nuorisotyöttömyys on
kääntynyt laskuun.
Heikentynyt työllisyystilanne näkyy myös
pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleet) määrän lisääntymisenä, mutta
muutokset ovat tapahtuneet viiveellä. Eniten pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut
vuoden 2010 aikana.
Vuoden 2011 aikana yleinen työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 2011 työttömiä oli 586
henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien nuorten määrä oli vähentynyt 169
henkilöllä,
mutta
pitkäaikaistyöttömien
määrä lisääntynyt hieman, 12 henkilöllä.

Lähde: Tilastokeskus
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Nuorten työllisyystilanne

Työttömyyden kehitys on ollut suurissa
kaupungeissa samansuuntaista. Vuonna
2009 kaikissa kaupungeissa työttömyysaste
nousi selvästi. Vuonna 2010 uuden Oulun
alueella työttömyysaste laski hieman ja
muissa suurissa kaupungeissa se nousi
hieman vuoden 2009 tasosta.

Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Oulu poikkeaa nuorten tilanteessa siten, että
opiskelijoiden ja työttömien osuus on korkeammalla tasolla kuin muissa suurissa
kaupungeissa, mutta työllisten osuus on
vastaavasti pienempi.

Vuoden 2011 kesäkuussa uuden Oulun alueen työttömyysaste oli 13,5 prosenttia.
Työttömyysaste on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 2010 kesäkuun tilanteeseen verrattuna.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Uuden Oulun alueella on pitkäaikaistyöttömien osuus ollut pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Tosin viimeisten kahden vuoden aikana Espoossa ja Helsingissä
on pitkäaikaistyöttömien osuus ollut pienempi kuin uuden Oulun alueella.
Uuden Oulun alueella pitkäaikaistyöttömien
osuus työttömistä on noussut edelleen vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 kesäkuussa
pitkäaikaistyöttömiä oli 21 prosenttia työttömistä, kun samana ajankohtana edellisenä vuonna pitkäaikaistyöttömien osuus oli
19,9 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

Koulutuksen jälkeiseen työelämään pyrkii
vuosittain suuri joukko nuoria, ja kaikkien
työllistyminen Oulun seudulle on haasteellista. Sen vuoksi nuorison työttömyys on
täällä muuta maata yleisempää. Väestörakenne ja siihen liittyvät ennusteet aina vuoteen 2040 saakka vahvistavat, että tämä
ristiriita koulutuksen ja työpaikkojen kesken
Oulun seudulla näyttäisi jatkuvan edelleen.
Lähde: Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–
2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
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Työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti

Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset

Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %,
on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman
lukumäärä. Uuden Oulun alueen työpaikkaomavaraisuus tulee olemaan jonkin verran
yli 100, jos nykyinen kehitys jatkuu.

Uuden Oulun alue sai vuonna 2008 muuttovoittoa pääasiallisesti alle 17 000 euroa
ansaitsevista (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet). Muuttotappiota tuli
kaikissa yli 17 000 euroa ansaitsevien tuloluokissa, paitsi 32 000-41 999 euroa ansaitsevien tuloluokassa. Muuttajista aiheutuva tulokertymä oli uuden Oulun alueella
kuitenkin positiivinen, noin 4,6 milj. euroa.
Tulokertymä oli positiivinen kaikille muille
uuden Oulun kunnille paitsi Oululle ja YliIille.

Vuonna 2008 työpaikkaomavaraisuus oli
Oulussa 123 %, joten Oulu tarjosi työpaikkoja myös muiden kuntien asukkaille. Muissa uuden Oulun kunnissa työpaikkoja oli
huomattavasti vähemmän kuin kunnissa
asui työllistä työvoimaa.

Lähde: Tilastokeskus

Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä
oman asuinalueen ulkopuolella. Positiivinen
nettopendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työllisten määrä on suurempi
kuin alueelta sen ulkopuolella työssäkäyvien määrä.
Uusi Oulu tulee muodostamaan kohtalaisen
yhtenäisen työssäkäyntialueen. Oulun nettopendelöinnistä 53 prosenttia on uuden
Oulun kunnista (Haukiputaalta 21 %, Kiimingistä 19 %, Oulunsalosta 12 % ja YliIistä 1 %). Kempeleen osuus Oulun nettopendelöinnistä on 16 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

Muuttoliike ja muuton tulokertymä vaihtelevat suuresti vuosittain. Vuosien 2004–
2008 yhteenlaskettu muuton tulokertymä
oli uuden Oulun alueella negatiivinen 5 milj.
euroa. Vuosi 2008 oli puolestaan lähes saman verran positiivinen.
Muuton tulokertymä €
2004-2008
Haukipudas
22 261 700
Kiiminki
14 708 400
Oulu
-46 806 300
Oulunsalo
5 831 200
Yli-Ii
-1 004 300
uusi Oulu
-5 009 300
Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus
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2008
3 608 900
2 517 700
-1 091 700
35 300
-619 000
4 451 200

Yhteenveto
Suomen kansantalouden odotetaan kasvavan ja työttömyyden alentuvan vuonna
2011. Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna 2012, mutta epävarma globaali tilanne heikentää kuitenkin ennustettavuutta.
Teollisuuden kasvunäkymät ovat heikentyneet alkuvuodesta ja Pohjois-Suomen yritysten kasvuvauhti on ollut alkuvuoden ja kesän aikana ennakoitua hitaampaa.
Vuosi 2010 oli kuntataloudelle hyvä vuosi. Tämä näkyi myös uuden Oulun alueella.
Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli poikkeuksellisen hyvä, mutta yhtä hyvälle tasolle ei seuraavina vuosina tulla pääsemään. Hyvästä talouskehityksestä huolimatta
kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2010 ja sen ennustetaan kasvavan myös tulevina
vuosina. Kasvava lainakanta sekä korkotason nousu lisäävät kuntien korkomenoja,
mikä vähentää talouden liikkumavaraa. Keskipitkällä välillä myös toimintamenojen
kasvu on liian nopeaa veropohjan kasvuvauhtiin verrattuna.
Uuden Oulun alueella työpaikkojen määrä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun ja
arvion mukaan työpaikkojen nettokasvu jatkuisi myös lähivuosina. Vuonna 2009
taantuma näkyi yritystoiminnassa koko maassa ja myös uuden Oulun alueella. Yritystoimipaikkojen liikevaihto supistui ja henkilöstön määrä väheni. Uuden Oulun alueella yritystoimipaikkojen lukumäärä kasvoi hieman, mutta koko maassa väheni.
Uuden Oulun alueella yrityskanta suhteessa väkilukuun on huomattavasti pienempi
kuin muissa suurissa kaupungeissa.
Työllisyystilanteen kohentuminen parantaisi uuden Oulun alueen taloudellista huoltosuhdetta, joka on ollut viime vuosina suurten kaupunkien heikoin. Uuden Oulun
alueella työttömyysaste laski hieman vuonna 2010 ja myönteinen kehitys on jatkunut vuonna 2011.
Erityisenä ongelmana uuden Oulun alueella on nuorisotyöttömyys, joka on selvästi
korkeammalla tasolla kuin muissa suurissa kaupungeissa. Suuri joukko nuoria pyrkii
koulutuksen jälkeen työelämään ja kaikkien työllistyminen tälle seudulle on haasteellista. Väestörakenne ja siihen liittyvät ennusteet vahvistavat, että ristiriita koulutuksen ja työpaikkojen kesken Oulun seudulla näyttäisi jatkuvan edelleen. Tämä näkyy myös muuttoliikkeessä. Alueelta muuttavat pois työelämän alkuvaiheessa olevat
(25–34-vuotiaat) ja lapsiperheet. Tällä on myös taloudellisia vaikutuksia. Oulun kaupungissa muuttajista aiheutuva tulokertymä oli vuosina 2004–2008 lähes 47 milj.
euroa negatiivinen.
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3 Ympäristölliset ilmiöalueet

lusti alle Suomen keskimääräisen tason
(155 l/as/vrk) ja täyttää myös tavoitetason
noin 130 l/as/vrk.

Maankäytön ja kaupunkirakenteen
kestävyys
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyydessä pyrkimys on yhdyskunnan eheyteen, palveluiden hyvään saavutettavuuteen ja liikkumistarpeen vähentämiseen.
Vuonna 2010 Oulun kaupungissa rakennetuista asunnoista lähes 99 % ja rakennuksista yli 96 % sijoittui asemakaavoitetulle
alueelle.

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Kaukolämpöön
liittyneiden
kiinteistöjen
osuus kertoo kaupunkirakenteen ja energiantuotannon suunnitelmallisuudesta. Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus
kaikista Oulun kiinteistöistä on ollut korkea,
mutta viime vuosina osuus on vähentynyt.
Muutokseen on vaikuttanut myös Ylikiimingin liittyminen Ouluun vuonna 2009.
Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Uuden Oulun asuntotuotantoa ohjataan
ensisijaisesti uuden kunnan asemakaavaalueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille.
Lähde:
Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki
Talousarvion 2012 ja -suunnitelman 2013–2014 suunnitteluohje, Uuden Oulun taloustyöryhmä

Energian- ja vedenkulutus

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Ilmanlaatu

Sekä energian- että vedenkulutuksen tunnusluvut ilmentävät kunnan ja kuntalaisen
toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta.

Taajamissa keskeisin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on autoliikenteen päästöt. Liikennemäärien ja säätilan vaihtelut määräävät pääosin käytännössä kaupunkialueen
päivittäisen ilmanlaadun. Keväisen ilmanlaatuongelman muodostaa katujen pölyäminen.

Yhdyskunnan sähkönkulutus asukasta kohden on Oulun kaupungissa laskenut vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2009 palveluiden ja rakentamisen sähkönkulutuksen
osuus on kuitenkin hieman kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.

Ilmanlaadun indikaattorit kuvaavat hengitysilman laatua sekä ilmanlaadun vaikutusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön
viihtyisyyteen. Ilmanlaatuindeksissä ilmanlaatu luokitellaan asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono.

Asutuksen vedenkulutus on laskenut viime
vuosina tasaisesti. Oululainen kulutti vuonna 2010 keskimäärin 118 litraa vettä vuorokaudessa. Vedenkulutus Oulussa on rei30

Liikkumisen kestävyys

Oulun keskustan ilmanlaatua voidaan pitää
hyvänä. Huonoja tai erittäin huonoja tunteja oli vuoden 2010 aikana vain 41. Huonot
tai erittäin huonot tunnit ajoittuivat 14 vuorokauden ajalle, mikä on 10 vuorokautta
vähemmän kuin vuonna 2009.

Liikkumisen kestävyyttä tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen tunnuslukujen avulla.
Uuden Oulun alueella henkilöautotiheys oli
vuoden 2010 lopussa 472 henkilöautoa
1000 asukasta kohden. Autojen kokonaismäärä on kasvanut koko 2000-luvun ajan.

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Yhdyskuntajäte

Lähde: AKE

Joukkoliikenteen käyttö kuvaa kuntalaisten
liikkumistapavalintoja ja toisaalta myös
joukkoliikenteen toimivuutta. Joukkoliikenteen matkustusmäärät asukasta kohden
ovat alhaiset. Asukasta kohden laskettuna
joukkoliikenteen
matkustusmäärät
ovat
vähentyneet viime vuosina.

Jätteen käsittelypaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä kuvaa yhdyskunnan
kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja.
Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti
vuonna 2010 oli 280 kg/as, mikä oli 6 kg
enemmän kuin vuonna 2009. Hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrä väheni
4,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus on
kasvanut Oulun kaupungissa vuosittain.
Kehitys kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumistapaa.

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki
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Ilmastonmuutos

Energianhankinnassa oleellista on sähkön ja
lämmön yhteistuotanto. Energiantuotannon
päästöjen vähentäminen edellyttää kulutuksen vähentämistä sekä uusiutuvien ja
päästöttömien energialähteiden osuuden
kasvattamista.

Kasvihuonekaasupäästöt
Oulun kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa
muodostuu sähkön ja lämmön kulutuksesta
sekä teollisuudesta. Kasvihuonekaasujen
päästökehitystä on tarkasteltava aina pidemmältä ajanjaksolta, sillä päästöissä
esiintyy vuosittaista vaihtelua, joka ei välttämättä johdu päästöjen vähentämiseen
kohdistetuista toimenpiteistä, vaan yhteiskunnallisista tekijöistä ja sään vaihtelusta.

Rakennukset ja rakentaminen
Rakennusten merkitys energiankulutuksen
ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on
yksittäisenä tekijänä suuri ja niihin sisältyy
myös huomattavat säästömahdollisuudet.
Liikenne
Oulun kevyen liikenteen verkosto on kansainvälisestikin vertailtuna laaja ja toimiva.
Sen sijaan paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat entisestään vähentyneet.
Joukkoliikenteen matkustajamäärän nostaminen vaatii rakenteellisten ja taloudellisten
keinojen käyttöönottoa.
Julkisten palveluiden energiankäyttö
Kuntien palveluntarjonta ja infrastruktuurista huolehtiminen kuluttavat runsaasti energiaa. Pienilläkin muutoksilla saavutetaan
merkittävät taloudelliset hyödyt sekä positiiviset vaikutukset kasvihuonekaasujen
määrään.

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Hankinnat ja kulutus
Seudullinen hankintayhteistyö luo erinomaisen mahdollisuuden yhteishankintojen kautta vaikuttaa hankintojen kasvihuonekaasupäästöjen hillintään. Oleellisinta on kuitenkin vaikuttaa kulutuksen vähentämiseen.
Tietoisuuden lisääminen
Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä
energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden parantamisesta.
Uudet teknologiat ja innovaatiot
Ilmastonmuutoksen
torjunta
synnyttää
maailmanlaajuiset markkinat uusille teknologioille ja innovaatioille, joihin myös Oulun
seudun osaajien tulee osata tarttua.

Oulun seudun ilmastostrategiassa on hyväksytty seuraavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinot:

Taloudellinen ohjaus
Keskeisimmät taloudellisen ohjauksen keinot kansallisella tasolla ovat verotus sekä
erilaiset valtion tukitoimet. Keskeinen toimenpide kuntatasolla on vaikuttaa kunnan
määräysvallassa olevien energiayritysten
hinnoittelun rakenteeseen energiansäästöä
ja energiatehokkuutta kannattavaksi.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö, liikkumistarpeen vähentäminen sekä keskusta-alueiden entistä
parempi saavutettavuus vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi.
Energian tuotanto

Lähde: Ympäristötilinpäätös 2011, Oulun kaupunki
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Yhteenveto
Oulun seudun ilmastostrategian mukaan ilmastonmuutoksen hillintä tulee ulottaa
kaikkeen toimintaa: maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiantuotantoon,
rakennuksiin ja rakentamiseen, liikenteeseen, julkisten palveluiden energian käyttöön,
hankintoihin ja kulutukseen, tietoisuuden lisäämiseen, uusiin teknologioihin ja innovaatioihin sekä taloudelliseen ohjaukseen.
Ilmastostrategisten keinojen toteuttaminen vähentää myös muutoin ympäristön
kuormitusta ja kulutusta. Ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät uudet teknologiat ja innovaatiota luovat myös oululaisille osaajille mahdollisuuksia
menestyä maailman laajuisilla markkinoilla.
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4 Kulttuuriset ilmiöalueet
Kulttuuripalvelut
Oulu on Pohjois-Suomen talouden, toiminnan, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Oululla on tarjota palveluja lähes kaikilta kulttuurin osa-alueilta. Oulu palvelee kulttuurin
tarjoajana koko Pohjois-Suomea, ei vain
Oulua ja naapurikuntia.

Kunnalliset kulttuuripalvelut Oulun
kaupungissa
Asukastyytyväisyyskyselyjen mukaan Oululaiset ovat sangen tyytyväisiä kaupungin
tarjoamiin kulttuuripalveluihin.

*Taidemuseo suljettu 11.6.-31.12.2007, vuoden 2008
peruskorjauksen ajan toiminut Kulttuuritalo Valveella

Lähde: Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Seuraavissa kuvissa on esitetty Oulun kaupungin
tuottamien
kulttuuripalveluiden
käyttö- ja kävijämääriä vuosina 2005–
2010.
Lähde: Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2009 ja
2010, Oulun kaupunki

Oulun seudun kulttuuripalvelut
Oulu 15-hanke teetti kesällä 2009 kyselytutkimuksen kulttuuripalveluiden käytöstä
Oulun seudulla. Kyselyn kohderyhmänä
olivat Oulun seudun kunnissa asuvat 15–
79-vuotiaat. Kyselyyn vastasi 500 henkilöä.
Oulun seutua pidettiin monipuolisena kulttuurialueena, jossa on runsaasti erilaisia
tapahtumia. Tarjonnan monipuolistamiseen
ja tarjonnan määrän lisäämiseen on kuitenkin edelleen tarvetta.
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Kaikista vastaajista 72 prosenttia oli Oulun
seudun tarjoamiin kulttuuripalveluihin ja
kulttuuritapahtumiin vähintään melko tyytyväisiä. Vähäinen tyytymättömyys tuli
esiin tarjonnan määrässä.

Kulttuuripalvelujen ja kulttuuritapahtumien
tarjoajana Oulun seudun osuus oli kauttaaltaan korkea. Kaikista palveluita käyttäneistä vastaajista oli ainakin 90 prosenttia kohdistanut vähintään yhden palvelun käyttökerran Oulun seudun alueelle kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Megaluokan konserttitapahtumissa kävijöistä 48 % ja museoissa ja historiallisissa näyttelyissä kävijöistä 82 % oli kohdistanut vähintään yhden
käyntikerran Oulun seudulle.
Vastaajat pitivät vetovoimaisen kulttuurikaupungin tunnusmerkkeinä erityisesti monipuolisia kulttuuripalveluita, yleistä myötämielisyyttä kulttuurisia arvoja kohtaan ja
kaupungin historialista perintöä.

Lähde: Kyselytutkimus kulttuuripalveluiden käytöstä ja
kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla

Lähde: Kyselytutkimus kulttuuripalveluiden käytöstä ja
kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla
Lähde:
Luova kaupunki – Oulu15. Oulu 15 -hankkeen loppuraportti. 2011
Kyselytutkimus kulttuuripalveluiden käytöstä ja kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla. Oulu 15 -hanke.
2009

Lähde: Kyselytutkimus kulttuuripalveluiden käytöstä ja
kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla

Käytetyin palvelu oli kirjasto, toiseksi suosituin teatteri ja kolmanneksi musiikkijuhlat
ja festivaalit. Kun suosiota mitattiin käyntikertojen määrällä, kirjaston jälkeen toiseksi
nousivat ravintola- ja klubikonsertit ja kolmanneksi elokuvat.

Elävä kaupunkikulttuuri - avainsana tulevaisuuteen
Charles Landry, luovan kaupungin ja kaupunkikulttuurin asiantuntija, pohti keväällä
2011 uuden Oulun vetovoimaisuutta kaupunkien välisessä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tähän on koottu Landryn keskeisiä näkemyksiä kaupunkikulttuurin merkityksestä menestymiselle ja suosituksia Oululle kaupunkikulttuurin kehittämisessä.
Tulevaisuuden osaajien houkutteleminen
Ouluun vaatii kovaa työtä. Kuinka tunnistamme ja houkuttelemme luovia ja lahjakkaitta ihmisiä rakentamaan tulevaisuuden
kaupunkia? Lahjakkaat ihmiset, joilla on
useita vaihtoehtoja, valitsevat nykyisin
usein ensin kaupungin, vasta sitten työn.
Tämä viimeisen 15 vuoden aikana tapahtu-

Lähde: Kyselytutkimus kulttuuripalveluiden käytöstä ja
kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla
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Kulttuurin talous

nut suuri muutos vaatii myös kaupunkeja
muuttamaan ajatteluaan kaupungin tekemisestä. Yleinen houkuttelevuus ja urbaani
elinvoima ovat keskeisiä vaikuttimia kaupungin valinnalle. Kaupungin on tarjottava
rikas, nautittava kokemus. Keskeistä on se,
miltä kaupunki näyttää ja tuntuu sekä minkälaiset ovat sen tarjoamat runsaat tapahtumat ja aktiviteetit. Kaupungin eloisuus
yhdistettynä vahvaan kaupunkikulttuuriin
tekee Landryn mukaan luovan ympäristön,
jossa paikallinen omaperäisyys ja kansainvälinen tunnelma yhdistyvät stimuloivalla
tavalla.

Kulttuurin talouteen lasketaan Tilastokeskuksessa joukkotiedotuksen, taiteen, muotoilun ja viihteen alueilla toimivat toimialat
(yhteensä 58 toimialaa).
Oulun kulttuuritaloudellinen merkitys on
muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna
pienempi kuin kokonaistaloudellinen merkitys.
Helsingin osuus kulttuurin taloudesta on
reilusti yli kaksinkertainen kokonaistalouteen verrattuna. Myös Tampereen, Turun ja
Lahden rooli kulttuurin taloudessa ylittää
selvästi niiden kokonaistaloudellisen merkityksen. Oulussa sen sijaan tilanne on päinvastainen. Oulun osuus koko maan kansantaloudesta on kolmanneksen suurempi kuin
osuus kulttuurin taloudesta.

Kaupunkikulttuuri on avainasemassa, kun
luomme elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä vahvistamme kaupungin
imagoa. Vahva kaupunkikulttuuri on kuin
magneetti, joka vetää ihmiset Ouluun ja
pitää heidät siellä. Kaupunkitilojen suunnittelun on tuettava toiminnallisten ja elävien
paikkojen syntymistä. Teknisiin suunnitteluprosesseihin Landry ehdottaa otettavaksi
mukaan ne toimijat, joilla on ymmärrystä
kaupunkikulttuurin sisältöjen rakentamisesta.

Suurten kaupunkien %-osuus taloudesta,
200–2007 keskiarvo
Kaikki toimialat
Arvon- Työlliset
lisäys
18,7
16,8
5,0
4,7
3,8
4,1
6,8
4,7
5,0
4,1
1,7
2,0
3,4
3,0
1,8
1,9
46,2
41,2

Kulttuurialat
Arvon- Työlliset
lisäys
42,4
37,8
6,1
6,6
5,4
5,8
4,0
4,4
4,8
3,8
1,9
2,4
2,2
2,2
2,1
2,1
68,9
65,1

Helsinki
Tampere
Turku
Espoo
Vantaa
Lahti
Oulu
Jyväskylä
Suuret kaupungit
yhteensä
Lähde: Aku Alanen. Suuret kaupungit hallitsevat kulttuurin taloutta. Tilastokeskus. 2010

Kaupunki kulttuurin mahdollistajana:
o Kaupungin tulisi vähentää rooliaan kulttuurin vahvana tuottajana ja siirtyä
enemmän mahdollistajan rooliin.
o Kulttuuri tulee käsittää huomattavasti
laajemmin kuin yksittäisten taidemuotojen kautta.
o Kulttuurin itseisarvon korostamisen sijaan tulisi ymmärtää sen laaja vaikutus
talouden, kaupunki-imagon ja hyvinvoinnin alueilla.
o Kansalaisten osuutta kulttuurisisältöjen
määrittelyssä ja arvioinnissa tulee vahvistaa elitistisen taidekäsityksen sijaan.
o Kulttuurilaitosten tulee kehittää uusia
ansaintamahdollisuuksia ja yhteistyötä
kulttuurin vapaan kentän kanssa.
o Kulttuurilaitosten tulee avautua enemmän kaupunkilaisille ja monialaiselle yhteistyölle. Uudenlaisia, yleisöä osallistavia ohjelmia ja kaupunginosissa tapahtuvaa
toimintaa
tarvitaan
entistä
enemmän.

Kun tarkastellaan kulttuurin osuutta kaupunkien omasta arvonlisäyksestä, niin pienintä kulttuurin taloudellinen rooli on Oulussa ja Espoossa.
Kaikkien isojen kaupunkien taloudessa on
kulttuurialojen työllisten merkitys suurempi
kuin vastaava arvonlisäysosuus. Se on
ymmärrettävää, koska useimmilla lohkoilla
kulttuuri on hyvin työvaltaista toimintaa.

Lähde: Charles Landry. Oulu sykkimään. Luovan kaupungin kaava. Oulu 15-hanke. 2011
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Kulttuurialojen osuus isojen kaupunkien
taloudessa, 2001–2007 keskiarvo

vain Oululla, Lahdella ja Jyväskylällä suhde
on pienempi kuin 1.
Kulttuuri toimii välittäjänä ja virikkeiden
antajana muiden alojen innovaatioille. Oulussa kulttuuri ei ole vielä juuri välittynyt
teknologiaosaamisen puolelle paitsi pelikehityksessä, arkkitehtuurissa ja muotoilussa.
Kulttuurin eri lohkojen rooli vaihtelee isoissa kaupungeissa. Oulun kaupungissa kulttuurialojen työllisistä lähes 40 % työskentelee perinteisen joukkotiedotuksen piirissä.
Seuraavaksi merkittävimmät alat Oulussa
ovat muotoilu, kulttuurialan kauppa ja esittävä taide.

Lähde: Aku Alanen. Suuret kaupungit hallitsevat kulttuurin taloutta. Tilastokeskus. 2010

Kulttuurin arvo on noussut vuosien 2001–
2007 aikana myös Oulussa. Kasvuvauhti on
ollut toiseksi suurinta Espoon jälkeen. Arvolisäyksen kasvuvauhti on johtunut ainakin
osittain alhaisesta lähtötasosta.

Lähde: Luova kaupunki – Oulu15. Oulu 15 -hankkeen
loppuraportti. 2011

Suurten kaupunkien roolit kulttuurin taloudessa ylittävät niiden kansataloudellisen
merkityksen, mutta Oulussa vaikutus ei
säteile samaan tapaan. Kulttuurin alat käyttävät koko maassa keskimääräistä enemmän muiden alojen välituotteita. Jos kulttuurialojen tuotoksen suhde arvonlisäykseen on suurempi kuin 1, ovat kulttuurin
välilliset kerrannaisvaikutukset talouteen
karkeasti arvioiden suuremmat kuin sen
oma suora toiminta. Isoista kaupungeista

Lähde: Aku Alanen. Suuret kaupungit hallitsevat kulttuurin taloutta. Tilastokeskus. 2010

Lähde:
Aku Alanen. Suuret kaupungit hallitsevat kulttuurin
taloutta. Tilastokeskus. 2010
Luova kaupunki – Oulu15. Oulu 15 -hankkeen loppuraportti. 2011
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Yhteenveto
Oulu ja Oulun seutu on monipuolinen kulttuurialue, jossa on runsaasti erilaisia tapahtumia. Tarjonnan monipuolistamiseen ja tarjonnan määrän lisäämiseen on kuitenkin
edelleen tarvetta.
Kaupunkikulttuuri on avainasemassa, kun luodaan elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä vahvistetaan kaupungin imagoa. Vahva kaupunkikulttuuri on kuin
magneetti, joka vetää ihmiset Ouluun ja pitää heidät siellä. Lahjakkaat ihmiset, joilla
on useita vaihtoehtoja, valitsevat nykyisin usein ensin kaupungin, vasta sitten työn.
Kaupungilla on perinteisesti ollut vahva rooli kulttuurin tuottajana (kirjasto, teatteri,
kaupunginorkesteri, museot). Jatkossa haasteena on siirtyä enemmän myös mahdollistajan rooliin.
Oulun kulttuuritaloudellinen merkitys on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna pienempi kuin kokonaistaloudellinen merkitys. Oulun osuus koko maan kansantaloudesta on selvästi suurempi kuin osuus kulttuurin taloudesta. Tosin kulttuurialojen arvonlisäyksen kasvuvauhti on ollut Oulussa toiseksi suurinta Espoon jälkeen.
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5 Poliittiset ilmiöalueet

lueiden, muiden valitsijayhdistysten ja luottamushenkilöiden itse on tehtävä kunnan
toiminta ja päätöksenteko kiinnostavaksi ja
merkitykselliseksi.

Kuntademokratia
Kunta on ihmisten muodostama yhteisö,
jota luonnehtii vahvasti moniarvoisuus.
Kuntalaiset eriytyvät arvoiltaan ja elämäntavoiltaan. Tämä näkyy kuntalaisten erilaistumisena myös osallistujina. Kunnan merkitys arjen yhteisönä on muuttumassa. Yhteisöllisyys ei enää määräydy vain asuinpaikan mukaan. Monille ihmisille omat yksilöllisesti valitut yhteisöt ovat asuinpaikkaa
merkityksellisempiä. Aikaan ja paikkaan
sitoutumaton sosiaalinen media luo uudenlaisia ja monimuotoisia sosiaalisia yhteisöjä.

Kuntaliitosten myötä kuntalaisen ja kunnan
suhde muuttuu. Pieneen kuntaan liittyvä
toiminnallinen tuttuus väistyy. Kunnan koon
kasvaessa on päätöksentekoon vaikuttaminen kuntalaisen kannalta haasteellisempaa.
Kuntien yhdistyessä nousee esille kunnan
eri osien elinvoimaisuus. Kunnan alueiden
elinvoimaisuuden tukemiseen on eri keinoja, joissa asukkaat voivat olla aktiivisia.
Asukkaat ovat kiinnostuneista palvelujen
lisäksi omaan lähiympäristöönsä liittyvistä
kysymyksistä.
Asukkaiden
omaehtoisen
aktiivisuuden
tukemisella
vahvistetaan
kunnan eri alueita.

Halu ottaa osaa paikallisyhteisön toimintaan
on jo pitkään ollut murroksessa. Osa kuntalaisista käyttää useita erilaisia vaikuttamistapoja – etenkin ne, joilla on kykyjä ja taitoja. Tämä koskee niin edustuksellisen kuin
suoran demokratian muotoja.

Lähde:
Keskiössä kuntalainen, Suomen kuntaliitto, 2010

Äänestysaktiivisuus
Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa on
ollut laskusuunnassa vuoteen 2000 asti,
jolloin äänestysprosentti koko maassa oli
vain 55,8 prosenttia. Aallonpohjan jälkeen
äänestysprosentti on hieman noussut (58,6
% vuonna 2004 ja 61,2 % vuonna 2008).
Myös uuden Oulun kunnissa äänestysaktiivisuus on noudattanut pääsääntöisesti
yleistä kehityslinjaa. Ainoastaan Yli-Iissä
äänestysinto on jatkanut laskuaan. Tosin
yli-iiläiset ovat olleet ahkerimpia äänestäjiä.

Kuntalaisille kunnan merkitys ei kuitenkaan
katoa, sillä asuinpaikkaan on ja tulee olemaan sidottuna monia palveluja. Identifioituminen kuntaan ja sen palveluihin tukee
omalta osaltaan hyvinvointia.
Lähde: Vallakas – kuntalaisten vaikuttamisopas, Kuntaliitto, 2009

Äänestäminen edustuksellisen demokratian ytimenä
Kuntalaisten tarpeisiin perustuva kunnan
itsehallinto edellyttää kuntalaisten tuen eli
äänestämisen vahvistumista. Edustuksellisen demokratian ytimenä tulee pysymään
äänestäminen. Äänestysaktiivisuuden kasvattamisessa on käytettävä useita keinoja
rinnakkain. Tärkeintä on politiikan uskottavuus, pitkäjänteinen kansalaiskasvatus,
avoimen valmistelukulttuurin edistäminen
kunnissa sekä äänestäjien motivoiminen
aktiivisella ja asioihin vaikuttavalla vuoropuhelulla myös vaalien välillä. Kunnan, puo-

Lähde: Tilastokeskus

Kaupunkimaisissa kunnissa äänestysprosentti on ollut alhaisempi kuin maaseutumaisissa kunnissa. Uuden Oulun kunnissa
äänestysaktiivisuus on noudattanut näitä
yleisiä linjoja. Oulun kaupungissa äänestysaktiivisuus on ollut laimeinta.
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Viimeisimmissä kunnallisvaaleissa suurista
kaupungeista Espoossa on äänestetty vilkkaimmin. Alhaisin äänestysinto on ollut
Vantaalla ja Oulussa.

talaista, joista kyselyn palautti 354 (vastausprosentti 24 %).
Oululaiset olivat sangen tyytyväisiä kotikuntansa toimintaan ja asioiden hoitoon
verrattuna muihin kyselyssä mukana oleviin
kuntiin. Oulu sijoittui kuviossa tarkasteltujen asioiden osalta vähintään ”top kymppiin” tyytyväisyyden suhteen. Vähintään
kolmen parhaan kunnan joukkoon Oulu
arvioitiin talousasioiden hoidossa, oikeiden
päätösten teossa, yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja kuntalaisten vaikuttamisen
mahdollisuuksissa. Oululaisten luottamushenkilöiden toiminta arvioitiin viidenneksi
parhaaksi,
vaikka
luottamushenkilöiden
toimintaan tyytyväisiä oli vain 27 prosenttia. Kuntalaisten oli vaikea arvioida luottamushenkilöiden toimintaa, 58 prosenttia
vastanneista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Lähde: Tilastokeskus

Oululaisten näkemyksiä kotikuntansa toiminnasta

Kaikkien kuntien kantaa ottaneiden vastaajien mielestä huonoiten on hoidettu kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet.

Vuonna 2008 FCG Efeko Oy toteutti 19
kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja
palveluiden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Samanlaisia tutkimuksia on tehty
jo kahdeksan kertaa, ensimmäinen vuonna
1983. Oulussa kyselykaavakkeen sai 1 500
satunnaisesti valittua 18–70-vuotaista kun-

Lähde:
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008, kyselytytkimuksen
tulokset, FCG Efeko Oy

Lähde: Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008
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Lainsäädäntö

ole vielä hallituksen tasolla linjattu. Samanaikaisesti useat kunnat toteuttavat sosiaalija terveydenhuollon järjestelmään liittyviä
uudistuksiaan.

Tähän on koottu sekä voimaan tullutta että
valmisteilla olevaa lainsäädäntöä, jolla on
vaikutusta kuntien tehtäviin ja palvelutuotantoon.

Kokeilulailla tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
kehittämisessä. Lain tarkoituksena on kehittää alan toimijoiden yhteistyönä sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä tavalla,
joka tukee perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä erityistason palvelujen yhteen
sovittamista väestön tarpeiden mukaisesti
siten, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena.

Terveydenhuoltolaki
1.5.2010 voimaan tulleessa uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään terveydenhuollon toiminnoista ja tehtävistä sekä terveyspalvelujen sisällöistä. Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset jäivät
ennalleen kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin.

Kunta tai kuntayhtymä voi hakea mukaan
kokeiluun. Kokeiluun on hyväksytty mukaan
jo kolme aluetta: Oulun kaupunki, EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote),
Kouvolan kaupunki.

Uudessa laissa on useita kuntien ja sairaanhoitopiirien
toimintaan
vaikuttavia
muutoksia, joiden tavoitteena on asiakkaiden aseman, palvelujen ja hoidon parantaminen:
o Uusi terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden valinnanvapauksia. Vaiheittain voimaan tulevan lain mukaan asiakas voi
ensimmäisessä vaiheessa valita perusterveydenhuollon hoitopaikkansa oman
kuntansa sisältä ja toisessa vaiheessa
(1.1.2014) valinnanvapaus ulottuu koko
maahan.
o Lailla vahvistetaan perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä edistetään terveyspalvelujen
saatavuutta ja tehokasta tuottamista.
o Lailla halutaan varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis
yhteistyö ja asiakaskeskeisyys.
o Terveydenhuollon palvelujen järjestäjällä on velvollisuus toimia yhteistyössä
sosiaalihuollon palvelujen järjestäjän
kanssa, jos asiakkaan tilanne edellyttää
sitä.
o Kunnan on strategisessa suunnittelussaan ja päätöksenteossaan asetettava
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä
tukevat toimenpiteet.

Laki nuorisolain muuttamisesta
Laissa säädetään monialaisen yhteistyön
kehittämisestä paikallistasolla. Kunnissa
tulee olla pakollisena nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten
kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet
sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös
muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustusvoimat voisivat kuulua verkostoon.
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.
Laissa säädetään myös etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa
tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heitä
sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, jolla
edistetään nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Tarkoituksena on myös auttaa nuorten
pääsyä sekä koulutukseen että työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on kunnille vapaaehtoista. Oulun seudun kunnissa on käynnissä etsivän nuorisotyön hanke, jonka päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina
2011–2014
Kunnat kehittävät parhaillaan sosiaali- ja
terveydenhuoltoaan tilanteessa, jossa pysyvää lainsäädäntöä ollaan uudistamassa.
Rakenteita koskevan uuden sääntelyn valmistelu on vasta alkuvaiheessa, eikä kyseisen lainsäädännön sisältöä tai voimaantuloa
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Valmistelussa olevaa lainsäädäntöä

o

Kuntalain kokonaisuudistus
o
Kuntalain kokonaisuudistus on vielä kesken.
Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli asetti 4.3.2011 kaksi työryhmää selvittämään
ja arvioimaan kuntalain kokonaisuudistuksen pohjatyötä. Työryhmien toimikausi on
vuoden 2011 loppuun saakka.

Työryhmä toimii yhteistyössä terveydenhuoltolain ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä
ja valvonnasta annettavan lain valmistelun
kanssa. Se ottaa huomioon kunta- ja palvelurakenteessa ja kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmässä tehtävät muutokset.
Työryhmän
toimikausi
on
1.5.2009–
31.12.2011.

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja erityisesti kunnallisen itsehallinnon, demokraattisen päätöksenteon ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien sekä palvelujen saatavuuden ja perusoikeuksien toteutumisen
näkökulmasta.

Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön
vahvistaminen (vanhuspalvelulaki)

Kunnan talous -työryhmän tehtävänä on
valmistella tarvittavat kiireelliset muutokset
kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta
koskeviin kuntalain säännöksiin. Lisäksi
työryhmän tehtävänä on valmistella kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen kunnan
talouden ohjaamista, yhteistoiminnan taloutta ja konsernin ohjausta sekä hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat ehdotukset.

Ikääntyneitä koskevaa lainsäädäntöä vahvistetaan. Tavoitteena on
o edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja
kaventaa hyvinvointieroja
o tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja
o edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin
o turvata ikääntyneiden palvelutarpeen
arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmisteleva työryhmä
Työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja
valvontaa koskevaa lainsäädännön uudistusta. Työryhmän työ on osa sosiaali- ja
terveydenhuollon
kokonaisuudistusta
ja
liittyy terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain uudistuksiin. Työryhmän toimikausi on
2.9.2010–31.3.2011.
Sosiaalihuollon
tamistyöryhmä

lainsäädännön

sosiaalihuollon ja sen erityispalvelujen
sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
yhteistyö vahvistuu
sosiaalihuollon edellytykset yhteistyöhön työ-, asunto- ja opetusviranomaisten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa paranevat.

Luonnos laiksi luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle 9.3.2011.

uudis-

Työryhmä selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien kokonaisrakenteen, soveltamisalan ja sisällön uudistamistarpeen. Tavoitteena on uudistaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä niin, että
o sosiaalihuolto tukee ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäisee sosiaalisten
ongelmien syntymistä ja lisääntymistä
o sosiaalipalvelujen saatavuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus paranevat ja
palvelut tuotetaan nykyistä tehokkaammin
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Yhteenveto
Vaikka yhteisöllisyys ei enää määräydy vain asuinpaikan mukaan, niin osalle kuntalaisista kunnan merkitys ei kuitenkaan katoa. Asuinpaikkaan on ja tulee olemaan sidottuna monia palveluja ja identifioituminen kuntaan ja sen palveluihin tukee omalta
osaltaan hyvinvointia.
Edustuksellisen demokratian ytimenä tulee pysymään äänestäminen. Uuden Oulun
kunnista Oulun kaupungissa on ollut laimein äänestysinto. Suurissa kaupungeissa
äänestysinto on ollut alhaisinta Oulussa ja Vantaalla.
Lainsäädännön tavoitteena on edistää kuntien palvelutuotannon uudistamista, tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä sekä parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden leviämistä. Lainsäädännön kautta tulee kunnille myös uusia tehtäviä ja vaatimuksia,
jotka lisäävät menoja.
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6 Teknologiset ilmiöalueet

Oulun seutukunnassa on panostettu voimakkaasti tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Eromääräisesti Helsingin seutukunnan
tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
ovat omaa luokkaansa. Seuraavaksi tulevat
Oulun ja Tampereen seutukunnat.

Kansallisen innovaatiostrategian mukaan
tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
sekä suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat huippuluokan innovaatioympäristön. Tämä edellyttää nykyisten vahvuuksien ylläpitämisen
ohella aktiivista ja dynaamista innovaatiotoiminnan uudistamista ja monipuolistamista ja uusien toimintamallien käyttöön ottoa.
Väestön ikääntyminen ja niukkenevat resurssit edellyttävät myös, että kykenemme
entistä paremmin hyödyntämään teknologisen kehityksen ja mm. innovaatiotoimintaan tehtävät investoinnit.
Talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuu suuria muutospaineita. Niiden tunnistaminen ja
huomioon ottaminen ovat perusedellytys
strategiselle uudistumiselle. Valtioneuvoston innovaatiopoliittisen selonteon mukaan
tärkeimpiä muutoksen ajureita ovat:
-

-

-

-

Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2009 asukaslukuun suhteutettuna
tutkimus- ja kehittämismenot olivat suurimmat Salon ja Oulun seutukunnissa, joissa molemmissa niiden määrä asukasta kohti oli lähes 4 600 euroa. Koko maan keskiarvo 1 271 euroa ylittyi lisäksi ainoastaan
Tampereen, Helsingin ja Vaasan seutukunnissa.

Globalisaatio; Teollinen valmistus sekä
tieto ja osaaminenkin sijoittuvat nykyisin hyvin joustavasti sinne, missä toimintaedellytykset ovat edullisimmat.
Kestävä kehitys; Kasvanut tietoisuus
ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä
uhkista on synnyttänyt paineen siirtyä
ekologisesti kestävään tuotantoon ja
kulutukseen.
Uudet teknologiat; Teknologian kehitys
jatkuu kiihtyvällä nopeudella. Esimerkiksi tieto- ja viestintä-, bio- sekä nanoteknologioiden aloilla syntyy jatkuvasti
tietoa ja tuloksia, jotka synnyttävät valtavan potentiaalin uusille sovelluksille ja
vanhojen toimintojen uudistamiselle.
Väestön demografiset muutokset; Nopea väestörakenteen muutos pakottaa
Suomen nopeisiin tuottavuutta ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin ja luo
samalla edellytyksiä uusille innovaatioille.

Seutukuntien tutkimus- ja kehittämistoiminta eroaa toisistaan sektorikohtaisen
rakenteen suhteen. Yleensä yritysten osuus
on alempi suurten yliopistokaupunkien seutukunnissa. Tampere ja Oulu ovat korkeakouluistaan huolimatta kuitenkin vahvasti
yritysvetoisia. Salon seutukunnassa toiminta tapahtuu käytännössä yksinomaan yrityssektorilla.

Lähde: Oulun kaupunkistrategian 2015 tarkistaminen,
Toimintaympäristöanalyysi, Oulu kaupunki

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009. Tilastokeskus

Nopeaan teknologisen kehitykseen sekä
talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuviin
muutospaineisiin voidaan vastata osaltaan
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta.
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Yhteenveto
Talouden ja yhteiskunnan tärkeimpiä muutosajureita ovat globalisaatio, kestävä kehitys, uudet teknologiat ja väestön demografiset muutokset. Väestön ikääntyminen ja
niukkenevat resurssit edellyttävät, että kykenemme entistä paremmin hyödyntämään
teknologisen kehityksen ja mm. innovaatiotoimintaan tehtävät investoinnit.
Oulun seutukunnassa on panostettu voimakkaasti tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Vuonna 2009 asukaslukuun suhteutettuna tutkimus- ja kehittämismenot olivat suurimmat Salon ja Oulun seutukunnissa. Oulun seutukunnan tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvasti yritysvetoista.
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