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Tiivistelmä

Neljännen arviointivaiheen tarkoituksena on syventämään erityisesti kolmannen vaiheen kautta esille tulleita havaintoja
ja johtopäätöksiä. Erityinen huomio neljännessä arviointivaiheessa on kiinnitetty palveluiden vaiheittaiseen siirtymisen
etenemiseen, projektiorganisaation loppumiseen ja virallisen uuden Oulun käynnistämisen lähestymiseen. Myös käydyt
kunnallisvaalit olivat mielenkiinnon kohteena. Uutena osiona verrattuna edellisiin arviointeihin on mukaan tuotu myös
laaja johtamisjärjestelmän arviointi, jolla on korvattu dokumenttianalyysi.
Uuden Oulun yhdistymisen valmistelu on arvioinnin mukaan edennyt pääpiirteisesti strategisten tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin tyytymättömyys prosessiin on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Tyytymättömyys arvioinnin
mukaan näkyy erityisesti elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamisessa, jonka osaltaan selittää viimeaikaiset irtisanomiset, jotka ovat koskettaneet Oulua. Muuten merkittäviä muutoksia yhdistymissopimuksessa sovittujen tavoitteiden
eteenpäin viemisessä ei tullut esille. Kuitenkin edelleen Uuden Oulun fuusioprosessia kuvattiin MuutosPuntarikyselyssä yhdistymissopimukseen perustuvaksi, yhteistyötä rakentavaksi ja konsensushenkiseksi.
Vaikka kokonaisuudessa Uuden Oulun yhdistymisprosessiin näyttää tyytyväisyys olevan kohtuullisella tasolla (tyytyväisyys 39%, tyytymättömät 23%), niin silti kriittisyys ja tyytymättömyys prosessiin on syytä tiedostaa. Neljännen
arviointivaiheen perusteella selitykseksi kriittisyyden lisääntymiselle voidaan mainita kansantalouden kiristymisen ja
sitä kautta julkisen talouden vaikean tilanteen, valmistelun organisaatiolähtöisyyden ja valmisteluorganisaation ”raskaudesta” johtuvan hitauden, erilaiset käsitykset hyvien käytäntöjen hyödyntämisestä, aikataulun venymisen esim. palvelujen järjestämisen osalta (palveluverkkoselvitys) sekä pelot alueellisen tasa-arvoisuuden heikkenemisestä. Kuten jo
aiemmissa arviointivaiheissa on tuotu esille, taustalla vaikuttaa edelleen näkemyksiä, joiden mukaan uusia toimintatapoja ei ole todellisuudessa pystytty implementoimaan osaksi Uutta Oulua.
Neljännen arviointivaiheen kokonaisuuden perusteella johtopäätöksinä voidaan todeta, että Uuden Oulun valmistelussa
organisaation sisäinen tunnelma on kiristynyt. Tämä selittyy osakseen sillä, että viimeistään tällä hetkellä uusi kaupunki
konkretisoituu niin viranhaltijoille, henkilöstölle, kuntalaisille sekä poliittisille päättäjille. Onnistuneet muutoksen näkökulmasta seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan Uudelle Oululle kriittisiä. Tähän oleellisesti liittyvät kysymykset
kuten sopimusohjauksen toimivuus palvelutuotannon ohjauksessa, matriisimaisen toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisyyden varmistamisessa sekä konsernipalveluiden ja pääprosessien yhteistyön sujuvuus. Myös Uuden Oulun ulkoisen
konsernin toimivuus ja palvelut ovat keskiössä. Tällä hetkellä suurimpana kysymyksenä on kuitenkin Uuden Oulun
palvelumalli 2020 (palveluverkkoselvitys) ja se, riittääkö muutospotentiaali vai joudutaanko tekemään nopeita, osin
ikäviä, ratkaisuja talouden sopeuttamiseksi.
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1.

Arvioinnin taustaa

Tämä arviointi kohdistuu Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien 28.6.2010 tekemään
päätökseen kuntaliitoksesta sekä yhdistymissopimuksen toteuttamiseen. Yhdistymissopimus on sitova valtuustojen
28.6.2010 tekemistä yhdistymispäätöksistä alkaen. Kuntien yhdistyminen toteutetaan siten, että kaikki viisi kuntaa
lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2013. Yhdistymissopimus
on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.
Kuntien valtuustojen yhdistymisesityspäätösten ja yhdistymisen toteuttamisajankohdan väliin jää aikaa yli kaksi vuotta.
Tarkoituksena on, että uuteen kuntaan siirtymistä ryhdytään toteuttamaan vaiheittain yhdistymishallituksessa
valmisteltavan suunnitelman mukaisesti. Osa uuden kunnan toiminnoista käynnistetään vuosina 2011–2012.
Muutoksen toteuttamiseen on liitetty ulkoinen arviointi.
Uuden Oulun kuntien yhdistymisen valmistelusta ja toteutuksen arvioinnista vastaa FCG Finnish Consulting Group
(entinen Oy Audiapro Ab) kumppaneinaan Suomen Kuntaliitto ja Lapin yliopisto. Arviointikonsortion johdon
muodostaa Kuntaliiton kehitysjohtaja dosentti, HTT Kaija Majoinen (arviointitoiminnasta vastaava henkilö), FCG:n
kehitysjohtaja HTM Jarmo Asikainen sekä Lapin yliopiston professori, HTT Jari Stenvall.

1.1

Lähtökohdat

Strategista yhdistymistä on mahdollista tukea arvioinnilla. Hankkeessa tehtävä puolivuosittain arviointi mahdollistaa
sen, että edellä käyvien toimialojen kokemuksista voidaan arviointitiedon kautta ottaa oppia myös muilla toimialoilla.
Yhdistymisprosessi on useista osista koostuva ohjelmakokonaisuus, mikä vaati onnistuakseen valmistelun ja
toteutuksen jatkuvaa kokonaisarviointia.
Kuntien yhdistymisen lähtökohtana on strateginen kehittävä yhdistyminen. Viiden kunnan yhdistymisen tavoitteet
asetetaan pitkällä aikajänteellä siten, että työ alkaa heti yhdistymispäätöksistä vuonna 2010 ja ulottuu kahden täyden
valtuustokauden päähän eli vuoden 2020 loppuun saakka. Uuteen Ouluun liittyvien kuntien tahto kehittää Uuden Oulun
aluetta on tiivistetty visioksi 2020.
Uuden rajattoman verkosto-Oulun visio vuodelle 2020 kiteytetään seuraavasti: Uusi Oulu on pohjoisen
kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moniilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki.
Visioita toteuttavia yhdistymisen päätavoitteita ovat:
•
Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
•
Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
•
Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen
•
Erityishuomio henkilöstöhallintoon
•
Yhdistymisen hyvä toteuttaminen ja jatkuva arviointi

1.2

Arvioinnin kokonaiskuva

Arvioinnin lähtökohtana ovat kuntien yhdistymisen hyvän valmistelun ja toteutuksen varmistamiseksi tehtävä
systemaattinen seuranta ja reaaliaikainen ulkoinen arviointi, joka toteutetaan noin puolen vuoden välein vuosina 2011–
2013 ja mahdollisena optiokautena vuoden 2016 loppuun.
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Arviointi tehdään puolen vuoden välein seuraavilta ajanjaksoilta:
- 28.6.–31.12.2010,
- 1.1.–30.6.2011,
- 1.7.–31.12.2011
- 1.1.–30.6.2012 ja
- 1.7.–31.12.2012
Tämä raportti kohdistuu neljänteen arviointijaksoon eli aikavälille 1.7.–31.12.2012.
Kokonaisuudessa arviointisuunnitelman mukainen prosessi esitetään alla olevassa kuvassa.

Yhdistymissopimuksessa
määritellyt
yhdistymisen
tavoitteet

Yhdistymissopimuksessa
määritellyt
yhdistymisen
tavoitteiden
toteutuminen

Toteutammeko strategista muutosta?
Hyödynnämmekö mahdollisuudet?
Mitkä ovat mahdolliset korjaavat toimenpiteet?

Jälkikäteisarviointi ja
kehittämissuositukset

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

28.6.201030.6.2011

1.7.201131.12.2011

1.1.201230.6.2012

Muutos
Puntari

Muutos
Puntari

Muutos
Puntari

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

1.7.201231.12.2012
Muutos
Puntari

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

1.1.201331.12.2016
Optioina

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Muutos
Puntari

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Asiakirja-analyysi

*Luottamushenkilöja viranhaltijakysely
(VILU-tutkimus) 2010

*Henkilöstökysely
2011: Otos n. 500 **

*Kuntalaiskysely
2011: Otos: 1750 **

Lapin yliopiston
Kehittämiskokonaisuuden arviointi

Teemahaastattelut

*Vertailu muiden monikuntaliitoskuntien kanssa (Jyväskylä, Hämeenlinna ja Seinäjoki)
** Oulu + Haukipudas. (Mahdollinen kuntalaiskyselyn laajennus Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ; 400+300+200= yht. 900)

Henkilöstökysely
Otos 400-500
Kuntalaiskysely
N=1700-2000

Kuva 1. Arviointiprosessi
Arviointiasetelma on muodostettu yhdistymissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden pohjalta niin, että arvioinnissa
analysoidaan monikuntaliitoksen valmistelun toteutusta, osuvuutta ja vaikuttavuutta suhteessa yhdessä hyväksyttyihin
tavoitteisiin. Samoin tarkastellaan muutosprosessin onnistuneisuutta suhteessa onnistuneen muutoksen toteutuksen
kriteereihin. Keskeisinä onnistuneen muutosprosessin kriteereinä, joita myös tehtävässä arvioinnissa hyödynnetään,
voidaan pitää erityisesti seuraavia tekijöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muutoksessa on visio tai yhteinen näkökulma, jonka viestittämisestä huolehditaan
Muutoksen perusteet tunnistetaan ja ymmärretään
Muutoksessa on strategista toimintaotetta ja sen toteuttamiseen riittävästi voimavaroja
Muutos etenee konkreettisilla ja keskenään yhtenäisillä hankkeilla
Muutoksen toteutuksessa kyetään oppimaan, korjaamaan ongelmia ja kyseenalaistamaan
toimintaa myös strategisesti pidemmän aikavälin kannalta
Muutoksen toteutus kyetään pitämään innostavana, mutta myös kiireellisyyden tunne ymmärretään
Muutoksen toteutuksessa on riittävästi luottamusta ja tosiasioihin perustuvaa tietoa
Muutoksessa kyetään uudistamaan toimintakulttuuria
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Tarkoituksena on arvioinnin avulla löytää ne muutosta edistävät ja hidastavat tekijät, jotta muutosta johtavat ja
toteuttavat tahot pystyvät riittävän nopeasti reagoimaan esille nouseviin asioihin. Muutoksen alkuvaihe on erittäin
keskeinen koko yhdistymisprosessin kannalta. Eri tutkimuksissa ja arvioinneissa on todettu muun muassa, ettei
alkuvaiheessa kohdattujen ongelmien määrä selitä onnistumista. Oleellista on kyetä luomaan toimintakykyä ongelmien
ratkaisemiseen ja saada uudistus jo suunnitteluvaiheessa positiiviseen ja myönteiseen kierteeseen, sillä nämä tekijät
selittävät keskeisesti muutoksessa onnistumista. Arvioinnin yksi tehtävä on tukea tämän myönteisen kierteen
onnistumista. Tärkeää on myös tuottaa tietoa ennakoitavista toteuttamiseen liittyvistä haasteista, koska se luo ja
voimistaa toimintakykyä muutoksen toteutukselle.
Lisäksi arviointi tuottaa hyödyllistä vertailutietoa muiden vastaavien monikuntaliitosten tilanteesta. Tämä toteutuu
hyödyntämällä erityisesti Arttu-hankkeessa tuotettuja vertailuaineistoja sekä arviointiryhmän aikaisempia hankkeista
tuotettuja tietoja.
Arvioinnissa tullaan erityisesti panostamaan siihen, että se palvelee Oulun kaupungin rakentamista koskevaa
päätöksentekoa. Tämä näkyy varsinkin arviointiin sisältyvässä ennakoivassa otteessa, kehittämisehdotusten
tuottamisessa arviointiaineistoon perustuen sekä päätöksentekoa tukevissa työpajoissa. Tätä tukien arviointiryhmä on
koottu niin, että siinä on edustettuina sekä arviointiosaaminen että konsultoiva osaaminen.
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2.

Neljäs arviointijakso 1.7.–31.12.2012

Ensimmäisen vaiheen (28.6.2010–30.6.2011) arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva uuden
Oulun rakentamisesta ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä. Toisen vaiheen arviointi (1.7.2011–31.12.2011) lähti liikkeelle
ensimmäisessä vaiheessa havaituista johtopäätöksistä ja keskeisistä havaituista haasteista. Kolmannen arviointivaiheen
(1.1.2012–30.6.2012) keskiössä oli palveluiden vaiheittainen siirtyminen ja sen onnistuminen Oulun alustalle. Neljännessä arviointivaiheessa erityinen huomio kiinnittyi palveluiden vaiheittaisen siirtymisen jatkumiseen ja sen onnistumiseen, projektiorganisaation häivyttämiseen sekä uuden Oulun lähestyvään viralliseen käynnistämiseen. Arviointivaiheiden kokonaiskuva näyttäytyykin loogisena jatkumona, jossa Uuden Oulun valmistelun keskeiset elementit korostuvat ja
asettuvat tietylle aikajanalle.
Neljännessä arviointivaiheessa käytetty aineisto on jaettavissa teemahaastatteluihin, sekä MuutosPuntari-kyselyyn.
Neljännessä arviointivaiheessa dokumenttianalyysi on korvattu johtamisjärjestelmän arvioinnilla.
Haastatteluja on toteutettu arviointia varten kaikkiaan 4 kappaletta, joihin osallistui 24 henkilöä. Haastattelut toteutettiin
ryhmähaastatteluina. Haastateltavina ovat olleet uudistuksen valmisteluun osallistuneita poliittisia päätöksentekijöitä ja
viranhaltijoita sekä henkilöstötiimin edustajia. Aineisto antaa myös nyt riittävän kattavan kuvan eri käsityksistä liittyen
Uuden Oulun yhdistymiseen ja johtamisjärjestelmän kehittymiseen prosessin myötä.
MuutosPuntari-kysely lähetettiin tässä arviointivaiheessa edellisiin vaiheisiin verrattuna suuremmalle joukolle.
Yhdistävä tekijä on kuitenkin ollut, että vastaajat ovat olleet Uuden Oulun valmisteluprosessissa mukana olleita
luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita. Kyselyyn vastasi 71 henkilöä, joka on lähes sama määrä kuin edellisissä
arviointivaiheissa. Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan muun muassa Uuden Oulun suunnittelun etenemistä
yleensä sekä yhdistymissopimuksen eri tavoitteiden osalta. Samoin vastaajia pyydettiin arvioimaan uuden Oulun
valmistelua ja toimielintyöskentelyä, hyvien käytäntöjen hyödyntämistä sekä ilmapiiriä. Neljännen vaiheen mukaisesti
myös vaiheittaisen siirtymisen onnistuminen ja jatkuminen oli omana kysymyksenä. Kyselyn vastauksia käsitellään
tässä raportissa peilaten niitä teemahaastatteluihin aineistotriangulaation periaatetta noudattaen. MuutosPuntarin
tulokset ovat lisäksi kokonaisuudessaan tämän arviointiraportin liitteenä.
Johtamisjärjestelmä artikkelin sisältö ja aineisto
Johtamisjärjestelmän arviointiartikkelissa pureudutaan Oulun kaupungin valitseman johtamisjärjestelmän arviointiin
virallisen yhdistymisen lähentyessä. Artikkelissa tarkastellaan Oulun toimintamallia kokonaisuutena. Toimintamalli
käsittää toimintatapojen (ohjausjärjestelmä), johtamisjärjestelmän (rakenteet ja menetelmät) ja strategiaperustan (arvot,
visiot ja strategiset tavoitteet) määrittelyn ja toimimisen sen mukaan (Määttä 2009; 14, 187). Haastatteluissa pureuduttiin näihin keskeisiin teemoihin. Artikkelissa nostetaan esille Oulun toimintamalliin liittyviä keskeisiä teema-alueita,
jotka nousivat esille esiin haastatteluissa.
Johtamisjärjestelmän arviointia varten kerättiin erillinen aineisto. Poliittisista päätöksentekijöistä haastateltiin yhdistymishallituksen jäseniä sekä johtamisjärjestelmätoimikunnan ja henkilöstön sijoittamisen toimikunnan jäseniä. Lisäksi
haastattelujoukkoon tuli mukaan kaupungin keskushallinnon henkilöstöä, henkilöstön edustajia sekä kaupunkikonsernin
johtohenkilöitä.
Aineisto kerättiin ennen virallista kuntien yhdistymistä lokakuun 2012 aikana. Toteutus tapahtui pääsääntöisesti yksilöhaastatteluina. Tämän lisäksi tehtiin kaksi parihaastattelua sekä yksi ryhmähaastattelu. Kaikkiaan haasteltavia on noin
20.
Aineistoja on analysoitu ja arvioitu suhteessa kuntien yhdistymiselle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristön tilannetekijöihin. Aineistoa on analysoitu erityisesti siitä näkökulmasta, joka edistää muutosprosessin
onnistumista ja sitä koskevaa päätöksentekoa.
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2.1

Teemahaastattelut peilattuna MuutosPuntari–kyselyn tuloksiin

Valmistelua edistäneet tekijät
Arvioinnin yhtenä tarkoituksena on löytää ne muutosta edistävät ja hidastavat tekijät, jotta muutosta johtavat ja
toteuttavat tahot pystyvät riittävän nopeasti reagoimaan esille nouseviin asioihin. Muutoksen edistävät ja hidastavat
tekijät luokiteltiin ensimmäisessä ja toisessa arviointivaiheessa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Tätä samaa jakoa
käytetään myös tässä kolmannessa vaiheessa.
Edellisissä arviointivaiheissa (I,II,III) sisäisistä valmistelua edistävistä tekijöistä esille nostettiin erityisesti ilmapiiri,
päätöksenteko sekä työtapojen toimivuus uudistusta valmistelevien kesken. Erityisen vahvasti korostui
luottamukseen perustuva ilmapiiri, jonka säilymisestä kannettiin paljon huolta muutosprosessin avaintoimijoiden
kesken. Esimerkiksi valmistelun hengen ja luottamuksen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä
nähtiin pysyneen hyvällä tasolla koko prosessin ajan.
Neljännessä arviointivaiheessa ei noussut esille mitään, mikä olisi ristiriidassa edellisten arviointivaiheiden näkemysten
kanssa. Vaikka kolmannessa arviointivaiheessa riskinä nostettiin esille syksyn kunnallisvaalit ja mahdolliset ristiriidat,
joilla voisi olla vaikutusta niin sisäiseen ilmapiiriin kuin ulkoiseen imagoonkin, niin arviointihaastatteluiden perusteella
näin ei käynyt vaan luottamukseen perustuva ilmapiiri säilyi kiitettävästi. Vain muutama luottamushenkilö totesi, että
kunnallisvaalit vaikeuttivat syksyn prosessia esimerkiksi palveluverkkotyön ja palkkiosääntöjen osalta. Esimerkiksi
marraskuussa yhdistymishallitukselle esiteltäväksi tarkoitettu Uuden Oulun palveluverkkotyötä jouduttiin siirtämään
tammikuulle 2013. Tähän osaltaan vaikutti syksyn kunnallisvaalit, mutta myös palveluverkkotyön mittavuus, johon
tarvittiin lisää työaikaa. Useissa haastatteluissa korostui, että huolimatta kunnallisvaaleista, yhdistymisprosessin
päätöksenteossa tietty jäntevyys on jatkunut ja isoa kuvaa kunnallisvaalit eivät häirinneet. Kuitenkin MuutosPuntarikyselyn mukaan tyytyväisyys avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaan ilmapiiriin oli kevään arviointiin verrattuna
hienoisessa laskussa. Jännitteiden purkamiseen aiemmissa arviointivaiheissa on liitetty keskeisenä tekijänä Uuden
Oulun yhdistymisprosessissa vallinnut melko hyvä avoimuuden ilmapiiri, jonka seurauksena vaikeistakin ongelmista
on kyetty keskustelemaan. Avoimuus valmistelussa on neljännen vaiheen kyselyn tulosten mukaan kuitenkin hieman
laskenut kevään 2012 tuloksesta ollen nyt 41 % (II-vaiheen osuus oli 39 % ja III-vaiheen 46 %.) Myös yhteistyön
ilmapiiri nähtiin joulukuussa 2012 hieman kriittisemmin kuin edellisissä arviointivaiheissa. (nyt 51%, II-vaihe 56 % ja
III-vaihe 64 %). Kuitenkin positiivisena piirteenä voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet luonnehtivat Uuden Oulun
valmistelu- ja toimielintyöskentelyn konsensushenkisyyden kehittyneen. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista näki
valmistelun konsensukseen perustuvaksi (II-vaihe 59%, III-vaihe 62%)
Haastatteluissa niin poliittisen kuin ammatillisen johdon osalta tuli esille, että kaiken kaikkiaan syksyn
yhdistymisprosessiin tyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla. Esimerkiksi työvaliokunnan haastattelussa nostettiin esille,
että kunnallisvaalien jälkeen Uuden Oulun valtuustolle riitti vain yksi kokous ”kapulanvaihdossa”, kun asioiden
valmistelu oli tehty riittävän hyvin. Myös uudelle kaupunginhallitukselle riitti vain kaksi kokousta, joissa saatiin
muodostettua uusi hallitus, johtosäännöt sekä virat.
Vaikka kokonaisuudessaan syksyn hektinen valmistelu sai laajasti kiitosta, niin työvaliokunnan haastattelussa tuli esille,
että loppuvaiheessa olisi ollut tarvetta enemmälle ajalle esimerkiksi johtosääntöjen ja talouden osalta. Aikataulujen
tiukkuuden takia johtosääntöihin ei voitu riittävästi paneutua, joka on näkynyt jo uusien toimielinten alkutaipaleella
siten, että johtosäännöissä on ilmennyt liikaa tulkinnan varaa. Näin ollen uusi valtuusto joutuu varmasti tekemään
tarkennuksia johtosääntöjen osalta.
Edellisissä arvioinneissa on korostettu, että keskeiset onnistuneen muutoksen kriteerit ovat, että muutoksessa on visio,
jonka viestittämisestä huolehditaan sekä muutoksen perusteet tunnistetaan ja ymmärretään laajasti organisaatiossa.
Uuden Oulun osalta nämä ovat näkyneet muun muassa siinä, että ylimmän poliittisen tai ammatillisen johdon viestit
eivät ole hajaantuneet muutoksen suunnasta, vaikka syksyllä pidettiin kunnallisvaalit. Muutoksen yhteisestä visiosta
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kertoo osaltaan MuutosPuntarin tulokset valmistelu- ja toimielintyöskentelystä ja sen ilmapiiristä. Erityisesti merkille
pantavaa vastauksissa on se, että yhdistymissopimuksen nähtiin ohjaavan edelleen hyvin valmistelua ja
toimielintyöskentelyä, vaikka tyytyväisyys onkin viime arviointivaiheeseen verrattuna hieman laskenut. Kun
MuutosPuntariin vastaajia pyydettiin luonnehtimaan Uuden Oulun valmistelua, vastaajista 58 % ilmoitti sen perustuvan
yhdistymissopimukseen.
Yksi keskeinen havainto työvaliokunnan haastattelussa oli, että koko Uuden Oulun yhdistymisprosessin ajan käsitellyt
asiat eivät ole näyttäytyneet liian vaikeilta, mutta todelliseen haasteen ovat muodostaneet niiden paljous. Yhtenä
johtopäätöksenä voidaankin todeta, että Uuden Oulun yhdistymisprosessissa ei olisi pystytty pysymään aikataulussa, jos
yhdistymishallitus ei olisi omaksunut rooliaan riittävän strategisella tasolla ja kehittämään omaa toimintaansa prosessin
kuluessa. Peilaten kaikkia arviointivaiheita voidaan todeta, että valmistelun nähtiin yleisesti parantuneen, toiminnan
jäntevöityneen sekä strategisen päätöksentekokyvyn kehittyneen muutosprosessin aikana. Kyselyaineisto osoittaa, että
uuden Oulun valmistelu sujui hyvin eri työryhmien työskentelyssä. Hyvä työryhmätyöskentely yhdistettynä
reaaliaikaiseen arviointiin on mahdollistanut sen, että kokemuksista on voitu ottaa opiksi ja tehdä tarvittavia
korjaustoimenpiteitä.
Haastatteluissa Uuden Oulun yhdistymisprosessi jaoteltiin kolmeen strategiseen eri vaiheeseen: yhdistymissopimuksen
valmisteluun, Uuden Oulun valmisteluun ja vaiheittaiseen siirtymiseen sekä nyt 1.1.2013 käynnistyvään
alkuvaiheeseen. Arviointien perusteella kahta ensimmäistä vaihetta voidaan pitää Uuden Oulun tapauksessa
onnistuneina. Vuoden alusta alkava viimeinen ja osaltaan kriittisin vaihe tulee kuitenkin lopulta määrittelemään sen,
miten tuloksellinen tulee Uuden Oulun yhdistyminen olemaan. Poliittisen johtamisen osalta suurimat haasteet liittyvät
avoimuuden ja luottamuksellisen ilmapiirin jatkuvuuden varmistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Tällöin tärkeäksi
kysymykseksi nousee muun muassa poliittisten ryhmien sisäisen ja ryhmien välisen yhteistyön kehittäminen ja
syventäminen. Sekä valtuusto-, hallitus- että lautakuntatasolla merkittäväksi asiaksi nousee puheenjohtajien toiminta
niin, että yhteistyökulttuuri säilyy ja syvenee.

Vaiheittainen siirtyminen ja jännitteitä aikaansaavia tekijöitä
Viime arviointivaiheessa laajasti nähtiin, että Uuden Oulun valmistelu ja palveluiden vaiheittainen siirtyminen kantaOulun alustalle oli sujunut jopa yli odotusten. Kuitenkin huolena tuotiin esille ”opetteluvuoden ja harjoitteluvuoden”
vaihtuminen pysyviksi toimintatavoiksi. ”Opetteluvuodella” viime arviointivaiheessa viitattiin vaiheittaisen siirtymisen
aikaan, jolloin yhdistyvien kuntien hyvien käytäntöjen implementointi saataisiin vietyä toimialoista tai prosesseista
riippumatta läpi. Tämä näkyi niin haastatteluissa kuin MuutosPuntarissa.
Tämän vaiheen arviointihaastattelut eivät tuoneet vaiheittaisen siirtymisen onnistumiseen muutosta, vaan edelleen
tyytyväisyys palveluiden vaiheittaiseen siirtymiseen oli hyvällä tasolla. Erityisesti onnistumisena pidettiin laajasti sitä,
että kuntalaisten palvelut toimivat vaikka siirtyminen Oulun alustalle on suoritettu kaikkien palveluiden osalta. Nyt jo
esimerkiksi liikuntapalvelut kuntalaisille ovat parantuneet, sekä tärkeitä imagovoittoja esim. seniorikortin ikärajan
laskeminen, on saatu aikaiseksi.
Haastatteluissa myös tuotiin esille, että muutosprosessin alkuvaiheessa oli suunnitelma siitä, että vain palveluiden
järjestäminen olisi yhdistetty, mutta tuotannosta olisivat vastanneet vielä yhdistyvät kunnat. Laajasti nähtiin, että
palveluiden vaiheittainen siirtyminen oli oikea ratkaisu, ja tuotannon jättäminen pois tästä olisi ollut katastrofi.
Viranhaltijoiden haastatteluissa todettiin, että palvelut toteutetaan jo nyt Uuden Oulun näkökulmasta eikä ”vanhoina
kuntina”. Yhtenä keskeisenä onnistumisena tuotiin esille muun muassa Y&Y –prosessista, että henkilöstö on saatu
saman katon alla ”ruostetaloon”. Tämän seurauksena talon sisällä kommunikaatio on parantunut ja henkilöstön
kanssakäyminen on kehittynyt yhteisten kahvien lomassa. Myös esimerkiksi turhista lausuntapyynnöistä pääprosessin
sisällä on päästy eroon. Haastatteluissa todettiin, että ilman ruostetaloon siirtymistä olisi ollut riskinä, että prosessin
toiminta oli jatkunut entiseen malliin ja johtaminen olisi vaikeutunut. Toisaalta liikuntapalveluiden osalta henkilöstöä ei
ole keskitetty, mutta silti toimialan sisäinen yhteistyö on jo nyt kehittynyt. Liikuntapalveluiden osalta eräänä keskeisenä
tekijänä tuotiin esille aikataulutuksen ja valmistelun onnistuminen päätöksenteossa. Toimialan asiat onnistuttiin
tuomaan toimikuntaan ja yhdistymishallitukseen oikea-aikaisesti.
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Myös muissa prosesseissa (Siku, Hyve) palveluiden vaiheittainen siirtyminen on näkynyt pääasiallisesti hyvin
positiivisena. Viimeisimmät toimialat eli perusopetus ja lukiopalvelut siirtyivät Oulun alustalle elokuussa.
MuutosPuntarin tulokset osoittavat, että eri palvelujen vaiheittainen siirtyminen on onnistunut pääosin hyvin. Parhaiten
siirtymisen arvioitiin onnistuneen lukio- ja sivistyspalvelujen sekä liikuntapalvelujen osalta. Edelliseen mittaukseen
verrattuna hallintotukipalvelujen siirto arvioitiin hieman yllättäenkin nyt huomattavasti paremmin onnistuneen kuin
edellisessä mittauksessa. Koska kuntafuusio prosessina kuormittaa erityisesti hallintotukipalveluja, tätä voidaan pitää
poikkeuksellisen myönteisenä tuloksena. Positiivista arviointia oli nähtävissä myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
tilapalvelujen ja konsernihallinnon osalta. Heikoimmat arviot annettiin nuorisopalveluille, varhaiskasvatuspalveluille
sekä perusopetuspalveluille. Näiden palveluiden johtamiseen ja kehittämiseen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.
Oulun ikärakenne huomioon ottaen lasten ja nuorten palvelut, niiden hyvä laatu ja toimivuus ovat tärkeässä roolissa
kaupungin imagon ja asukastyytyväisyyden kannalta.
Haastatteluissa korostettiin, että vaikka palveluiden harmonisoinnit ja itse muutosprosessi ovat teettäneet paljon työtä,
niin silti yleinen henki on säilynyt hyvällä tasolla. Kuten jo edellisessä arviointiraportissa tuotiin esille, niin prosessien
välillä on ollut eroja siirtymisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että osa palveluista pitää vielä harmonisoida vuoden 2013
puolella, joka voi tarkoittaa henkilöstölle muutoksia tehtävissä ja työnkuvissa. Tästä syystä osalle henkilöstöä ei ole
vielä tehtävät tarkasti tiedossa, ja tästä syystä henkilöstön osaaminen ei ole vielä täydessä käytössä. Tällä hetkellä
näyttääkin siltä, että pääprosessien haasteet organisoinnissa ovat ”putken” sisällä, ja ylätasolla toiminta on saatu tietyllä
tavalla vakiintumaan. Esimerkiksi Sikussa koko hallinto on jo nyt saman katon alle, jonka nähtiin tuoneet jo nyt
synergiaetua. Kuitenkin on huomattava, että yhteisen toimintakulttuurin luominen tulee vielä viemään paljon aikaa
erityisesti sikussa ja hyvessä, jossa toimialoja on paljon ja henkilöstön siirtyvyys ollut suurta.
Edellisessä arviointivaiheessa todettiin, että vaiheittaisen siirtymisen valmistelussa oli havaittavissa suuria eroja toimialoittain. Tämä samainen asia näkyi myös neljännessä arviointivaiheessa. Tämän lisäksi uutena huomiona esille voidaan
nostaa se, että nyt eroja on havaittavissa myös toimialojen/pääprosessien sisällä.
Kokonaisuutena voi todeta, että MuutosPuntarin mukaan yleinen tyytyväisyys Uuden Oulun suunnitteluun ja valmisteluun säilyi vuoden 2012 aikana liki samantasoisena. Vastaajista 39 % oli joulukuussa 2012 tyytyväisiä valmisteluun,
kun toukokuussa luku oli 42 %. Tyytymättömien prosenttiosuus kasvoi 20 %:sta 23 %:iin. Voi todeta, että valmisteluprosessi antoi varsin hyvän perustan ensimmäisen valtuustokauden käynnistämiselle uudessa Oulussa. Samalla on kuitenkin muistettava, että esimerkiksi tiukentunut taloustilanne sekä toimintaympäristöön liittyvät monet epävarmuustekijät edellyttävät huomion kiinnittämistä edelleen muutosjohtamiseen. Tämän tueksi tarvitaan myös reaaliaikaista arviointia.
Edellisessä arviointivaiheessa paikoitellen esiintyi kritiikkiä johtajien valintaprosessista ja henkilöstön sijoittamiseen
liittyvistä asioista. Esimerkiksi MuutosPuntarin vastausten perusteella henkilöstön sijoittaminen arvioitiin onnistuneen
heikoimmin yhdistymissopimuksen tavoitteista. Kriittisyys henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön sijoittamiseen olivat
MuutosPuntarin vastausten perusteella keskeisesti vaikuttaneet jo edellisissä arviointivaiheissa esille nostetut asiat kuten
tukipalveluiden organisoinnin keskeneräisyys ja siitä johtuva epävarmuus henkilöstön keskuudessa, johtajien
valintaperusteet, työnvaativuuden arvioinnin viivästyminen, palkkojen harmonisoinnin viivästyminen sekö virkojen
sisältöihin liittyvät epäselvyydet/keskeneräisyydet.
Neljännen arviointivaiheen haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että viime vaiheessa keskeneräisiä ja
epävarmuutta aikaansaavia tekijöitä on pystytty ratkaisemaan. Kuitenkin on olemassa vielä tiettyjä asioita, joiden osalta
lopullisia organisointipäätöksiä ei ole tehty. Tämä johtuu osaltaan siitä, että uuden luottamushenkilöorganisaation ja
tukipalveluiden rakentaminen ovat vieneet niin paljon resursseja, että toimintamallityössä yhtenäisiin toimintatapoihin
ei ole riittänyt aikaa ja resurssia, joka näkyy keskeneräisenä koordinaationa pääprosessien, konsernipalveluiden ja
tukipalveluiden välillä. Tästä johtuen kaikki henkilöt eivät vielä voi olla varmoja tulevista työtehtävistään esimerkiksi
tilaajan puolella. Tämä on toisaalta suhteellisen pieni joukko ottaen huomioon muutosprosessin mittakaavan ja
siirtyvien henkilöiden lukumäärän
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Kaiken kaikkiaan neljännen vaiheen arviointihaastatteluissa ei noussut merkittävällä tavalla esille uusia, potentiaalisia
jännitteitä. Tällä hetkellä Uuden Oulun suunnittelusta ja valmistelusta ollaan siirtymässä konkreettiseen toteutukseen ja
arjen johtamiseen, joka osaltaan jo näkyy MuutosPuntarissa kriittisyyden lisääntymisenä. Tämä merkitsee sitä, että jo
aiemmissa arvioinneissa esille nostettu konsernipalveluiden ja pääprosessien yhteistyön toimivuutta koetellaan uuden
johtamisjärjestelmän muodossa. Viime arviointivaiheessa tuotiin esille näkemys, jonka mukaan Uuden Oulun
johtamisjärjestelmän implementointi liittyy oleellisesti prosessimaisen toiminnan kehittämiseen ja sen kautta
mahdollisen potentiaalin hyödyntämiseen. Tähän asiaan toimintamallityölle on ladattu suuria odotuksia, koska
toimintamallityössä pyritään juuri prosessimaista toimintaa viemään eteenpäin. Kuitenkin epäilyksiä on ilmennyt siitä,
tukeeko nykyinen rakenne ja johtosäännöt apulaiskaupunginjohtajien valtaa ja vastuuta johtaa omia pääprosessejaan
sekä varmistaa asiakaslähtöinen poikkihallinnollinen toiminta. Haastatteluissa kuitenkin todettiin, että
poikkihallinnollisuuden kehittämisen tähtäävä työ aloitettu jo mm. prosessien johtajien yhteisillä palavereilla.
Huolena tuotiin esille, alkaako tuotanto eriytyä konserniohjauksesta, niin että pääprosessit toimivat täysin itsenäisesti.
Neljännen arviointivaiheen haastatteluissa tulikin esille, että huolimatta toimintamallityöstä tällä hetkellä pääprosessien
ja konsernipalveluiden valta, vastuu, tehtävät ja yhteistyön muodot ovat vielä jäsentymättömät. Myöskään
pääprosessien ”itsenäisyydestä” suhteessa konsernipalveluihin ei näytä olevan vielä yhteistä käsitystä organisaatiossa.
Työnjaon ja roolien epäselvyys näkyvät muun muassa selkeiden linjauksien puuttumisina tai liiallisena ohjauksena,
koska päätöksentekotaso ei ole kirkastanut uudessa johtamisjärjestelmässä. Näkemyksiä esiintyikin, että selkeiden
linjausten puute on osaltaan pakottanut pääprosessit itse ratkaisemaan ongelmia prosessien sisällä sekä prosessien
välillä. Työnjaon, roolien ja vastuiden epäselvyys näyttääkin liittyvät osaltaan prosessin johtajien ja konsernipalveluiden
suhteisiin. Eräs haastateltava totesikin, että ”nyt tilanne, että konserni linjaa ja prosessien johtajat jääneet vähän
näkymättömäksi.” Tällä hetkellä näyttää vallitsevan myös epätietoisuutta siitä, miten Uuden toimintamallityö tulee
jatkumaan tulevaisuudessa. Jatkon kannalta tärkeää olisikin, että Oulun tapa toimia tulisi pystyä kirkastamaan
prosessien ja konsernipalveluiden välillä, niin että konsernipalvelun resurssit suunnataan selkeästi tehtäviin, jotka
palvelevat paremmin Uuden Oulun strategisia toimintoja sekä mahdollistavat pääprosessien keskittymisen kuntalaisille
suunnattujen palveluiden järjestämiseen.
Neljännen arviointivaiheen haastatteluissa henkilöstötiimin osalta korostui edellisen vaiheen mukainen tyytyväisyys
yhdistymisprosessia kohtaan. Esimerkiksi palveluiden vaiheittaisen siirtymisen etenemiseen oltiin melko tyytyväisiä
muutamaa detaljia lukuun ottamatta. Ongelmista todettiinkin, että kyse on enemmänkin hienosäädöstä kuin merkittävistä keskeneräisistä asioista. Kuitenkin henkilöstötiimin haastattelussa korostettiin edelleen esimies- ja työnjohdon roolin
tärkeyttä henkilöstön näkökulmasta. Muutamissa kommenteissa todettiin, että uuden johtamisjärjestelmän myötä lähiesimiesten tavoitettavuus on heikentynyt uusista tiimityö-malleista johtuen.
Henkilöstötiimin osalta tiettyä huolestuneisuutta näytti liittyvän myös Uuden Oulun omistajapolitiikkaan ja konsernijohtamiseen tehtäviin mahdollisiin muutoksiin, joissa linjataan rakenteelliset uudistuksia esim. liikelaitoksiin ja kaupungin yhtiöihin. Näyttääkin siltä, että talousrealiteetit ovat suhteellisen hyvin henkilöstön tiedossa ja myös Uuden
Oulun henkilöstön eläköitymisen tuleva tilanne. Huolena esiintyikin, että miten Uuden Oulun organisaatiossa eläköityvien henkilöiden tehtävät tullaan jatkossa täyttämään, ja viedäänkö henkilöstömäärän supistaminen heti yhdistymisen
alkuvaiheessa tiukalle tasolle.
Kolmannessa arviointivaiheessa tuotiin esille, että poliittiset jännitteet ja kunnallisvaalien lähestyminen ovat alkaneet
näkyä yhdistymisprosessin taustalla. Kuitenkin kevään MuutosPuntariin vastanneet luonnehtivat poliittista päätöksentekoa ja ilmapiiriä pikemminkin poliittisia ryhmiä kokoavaksi (50 %) kuin niitä hajottavaksi (6 %). Neljännessä arviointivaiheen perusteella näyttääkin, että poliittiset jännitteet eivät nousseet syksyn aikana merkittävällä tavalla esille, vaan
pikemmin konsensushenkisyys on säilynyt. Tällä näyttää olleen positiivinen vaikutus Uuden Oulun sisäiseen ilmapiiriin.
Tällä hetkellä näyttääkin, että vaikka johtamisjärjestelmän implementointiin liittyviä asioita on edelleen kesken, niin
kolmannessa arviointivaiheessa esille tuotu riski taloudellisen tilanteen tiukkenemista ja kustannustehokuutta ja
sen vaikutuksia Uuden Oulun talouden tasapainoon näyttää nousevan suurimmaksi riskitekijäksi. Kuntatalouden vaikea ennustettavuus voi oleellisesti vaikuttaa Uuden Oulun yhdistymisprosessi eteenpäin viemisessä. Eri toimi-
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joiden haastatteluissa esiintyi näkemyksiä, että Uuden Oulun vuoden 2013 budjettia on pidetty liian lepsuna, jossa todellisuudessa ei talousrealiteetteja ole otettu huomioon riittävästi. Kuitenkin myös vastakkaisia näkemyksiä tuotiin
esille esimerkiksi investointien osalta, joiden jäädyttäminen olisi ollut väärä päätös. Investointi-kysymys tuotiin esille
myös edellisessä arviointivaiheessa.
Erään näkemyksen mukaan yhdistyvien kuntien hyvien käytäntöjen implementointi ja uusien toimintatapojen käyttöönoton riskin muodostaa juuri paineet kustannustehokkuuden ja taloudellisten säästöjen tavoittelussa. Tämän ennustettiin
näkyvän ennen kaikkea palveluverkkotyössä. Neljännen vaiheen arviointihaastatteluissa palveluverkkotyöstö esiintyi
laajasti näkemyksiä sekä puolesta että vastaan. Osa haastateltavista kokivat, että palveluverkkotyö on ollut liikaa irrallaan muiden toimintatapojen kehittämisestä, joka on hankaloittanut prosessia. Haastatteluiden perusteella myös näytti,
että pääprosesseilla oli keskenään eriäviä tulokulmia palveluverkkotyössä; osa pääprosesseista lähti liikkeelle palveluiden kuvaamisesta ja toimintatavoista ja osa suoraan uusien palvelukokonaisuuksien näkökulmasta, jossa mukana ovat
olleet muun muassa sähköisten palveluiden kehittäminen sekä liikkuvat palvelut.
Vaikka haastatteluissa ilmeni, että palveluverkkotyötä on tehty hieman eri näkökulmista eri toimijoiden osalta, niin
yhteistä näytti olevan palveluverkkoon liittyvät odotukset. Osa haastateltavista totesi suoraan, että palveluverkkotyöhön
on liitetty epärealistisia odotuksia esimerkiksi kustannustehokkuuden osalta. Riskinä nähtiinkin, miten odotusten ja
valmiin selvityksen ”gäppi” on mahdollista yhteensovittaa, ja miten rationaaliset ja tulevaisuuden kannalta väistämättömät ratkaisut palveluverkkoon otetaan kuntalaisten keskuudessa vastaan, jos nämä näkyvät palvelutason heikkenemisenä?
Vaikka eri toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi huoli epärealistisista odotuksista liittyen palveluverkkotyöhön, niin silti
positiivisena piirteenä nähtiin tämänhetkisen ja tulevaisuuden talousrealiteettien tunnistaminen. Samoin todettiin, että
tämä asia pitää pystyä hyödyntämään esimerkiksi palveluiden harmonisoinneissa, joka voi tarkoittaa yhdistyvien kuntien tiettyjen luxus-palveluiden purkamista. Vaikka osa haastateltavista katsoikin talousrealiteettien ymmärtämisen kehittyneen viime aikoina, niin silti myös skeptisempiä näkemyksiä esiintyi joissa nähtiin, että budjetin laadinnassa ja yleisessä poliittisessa keskustelussa talouden heikkeneminen ei edelläänkään näy. Kuitenkin esimerkiksi työvaliokunnan
haastattelussa todettiin, että uuden valtuuston olisi sitouduttava pitkäjänteisiin järkevään taloussuunnitteluun, ja viranhaltijoiden valmistelulta toivottiin jatkossa vaihtoehtoisien mallien ja skenaarioiden tuomista päätöksenteon pohjaksi
Uuden Oulun elinvoiman turvaamiseksi.
Taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ja talouden tasapainottamiseen turvaamiseen liittyy myös toinen keskeinen
haaste Uuden Oulun fuusiossa, joka on poliittisen johtamisen jatkumon varmistaminen. Tämä tulee tarkoittamaan uusien valtuutettujen strategisen roolin omaksumista ja yhdistymissopimuksen keskeisiin tavoitteisiin sitoutumista. Vaarana
on, että uusi kaupunginhallitus ottaa itselleen liikaa operatiivisia kysymyksiä, jolloin rajapinta ammatilliseen johtoon
voi muodostua ongelmaksi. Uuden Oulun poliittisen johdon suuri vaihtuvuus näkyy muun muassa uuden hallituksen
kokoonpanossa, jossa 17 jäsenestä vain neljä henkilöä on toiminut aiemmin yhdistymishallituksessa. Yhdistymishallituksen työn ja uuden kaupunginhallituksen toiminnan integroimiseksi mahdollista olisikin miettiä sellaisia toimintamalleja, joilla yhdistymishallituksen työssä saatu kokemus ja hiljainen tieto saataisiin myös uuden hallituksen voimavaraksi
(mentorointi, reaaliaikaisen arviointitiedon hyödyntäminen)

Valmistelun toimivuus
Edellisissä arviointivaiheissa kiinnitettiin erityishuomio siihen, minkälaiset tekijät liittyvä varsinaisen valmisteluprosessin toimivuuteen ja esimerkiksi palveluiden vaiheittaiseen siirtymiseen, koska onnistunut prosessi osaltaan luo edellytyksiä myönteiselle lopputulokselle.
Kuten jo aiemmissa arvioinneissa on todettu, Uuden Oulun valmisteluprosessi näyttäytyy edelleen moniaineksisena,
mutta selvästi mietittynä kokonaisuutena, jossa projektiorganisaatio on jatkuvasti pystynyt jäntevöittämään toimintaansa. Työskentelyä on leimannut koko ajan konsensushenkisyys, mikä on luonut hyvän perustan fuusion mahdollistaman
kehittämispotentiaalin hyödyntämiselle. Luottamusta on kuitenkin vaalittava erityisesti nyt, koska ensimmäinen valtuustokausi ja erityisesti ensimmäinen vuosi ovat ” totuuden hetki” uuden Oulun myönteisen tarinan syntymiselle.
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Viime arviointivaiheessa keskeisesti oli esillä Uuden Oulun toimintamallityö, jossa tarkoituksena oli ratkaista pääprossien, tukipalveluiden ja konserniesikunnan väliset suhteet, resursointi ja vastuut. Tämän arviointivaiheen perusteella
voidaankin todeta, että vaikka tukipalveluiden osalta ratkaisut on saatu tehtyä, niin edelleen on vielä asioita, jotka ovat
kesken esimerkiksi tukipalveluiden osalta. Kuitenkin syksyn ajan on valmisteltu tukipalveluiden tulevia työtehtäviä ja
muokattu organisaatiota valmiiksi siirtyvälle henkilöstölle.
Kaikissa edellisissä arviointivaiheissa juuri tukipalveluiden organisointi ja Haltu-kysymys ovat aiheuttaneet paljon
kritiikkiä. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että johtamisjärjestelmän ja tukipalveluiden organisoinnin viivästyminen
ovat kaksi eniten Uuden Oulun yhdistymisprosessia rasittanutta asiaa.
Vaikka keskeiset ratkaisut tukipalveluiden organisoinnista on saatu valmiiksi tämän syksyn aikana, niin haastatteluissa
esiintyi edelleen tiettyjä huolia. Epävarmuuden katsottiin kyllä hälvenneen ratkaisun myötä, mutta palvelutuotannon
osalta toiveet olivat hyvin varovaisia. Eniten huolta näytti liittyvän sisäisten liikelaitosten myötä mahdollisiin kustannusten nousuun sekä osaoptimointiin. Osa taas katsoi, että henkilöstöresursseja vähennettiin pääprosesseista, mutta itse
työtehtävät edelleen jätettiin. Haastatteluista saikin käsityksen, että tunnelmat ovat odottavaisia siitä, miten tukipalvelut
pystyvät tarjoamaan palveluita palvelutuotannosta vastaaville toimialoille ja miten henkilöstö sopeutuu uuteen organisaatioon.

Suunnitelman ja aikataulun mukainen eteneminen sekä tavoitteiden toimeenpano

Neljännen arviointivaiheen haastatteluiden perusteella valmistelun toimivuus on pystytty säilyttämään kiitettävällä
tasolla myös syksyn aikana ja kuntien yhdistyminen on toteutunut virallisesti. Kokonaisuudessaan fuusion tavoiteaikataulu on pitänyt ja keskeisiä yhdistymissopimuksen tavoitteita on pystytty toteuttamaan.
MuutosPuntarin vastausten mukaan vain 2 % vastaajista arvioi valmistelun olevan etuajassa, 38% (kevät 2012 44 %)
arvioi sen etenevän aikataulun mukaisesti ja 45 % arvio valmistelun olevan myöhässä( kevät 2012 46%). Nämä tulokset eivät kuitenkaan yllätä. Suunnittelun käynnistyessä kahden ja puolen vuoden aikataulu antoi tuntuman siitä, että
aikaa on hyvin. Mitä lähemmäksi uuden Oulun käynnistymistä tultiin, sitä enemmän konkretisoituivat ne eri yksittäiset
toimenpiteet, jotka vielä oli saatava valmiiksi ennen kuin Uuden Oulun toimivuus varmistettaisiin. Varmasti yksittäinen
suurin asia, joka painaa arviota aikataulussa pysymisessä, on ollut palveluverkkotyöhön otettu lisäaika. Tämä näkyy
siinä, että tulevat linjaukset palveluiden järjestämisestä eivät valmistuneet jo syksyn aikana. Ottaen huomioon fuusion
laajuuden valmistelun voi tulosten mukaan nähdä sujuneen kuitenkin varsin hyvin.
Nyt tehdyssä arvioinnissa vastaukset hyvien käytäntöjen hyödyntämisessä olivat aiempaa vaihetta kriittisempiä. Tämä
kriittisyys tuli esille myös MuutosPuntarin vastauksissa. Vastaajista 43 % arvioi, että yhdistyvien kuntien hyviä käytäntöjä hyödynnetään huonosti Uuden Oulun valmistelussa, kun vastaavasti hyvien käytäntöjen hyödyntämistä piti hyvänä
17 % vastaajista. Tämä liittyy oleellisesti jo esille nostettuun asiaan, käytetäänkö muutoksen tuomaa potentiaalia riittävästi hyväksi.
Neljännen arviointivaiheen työvaliokunnan haastattelussa nähtiin, että yhdistymishallituksen ja toimikuntien osalta
myös syksyn valmistelussa kyettiin viemään yhdistymissopimuksen keskeisiä tavoitteita eteenpäin varsin tasapuolisesti.
Jokaisen toimikunnan ”päätuotteet” eli loppuraportit valmistuivat ajallaan, joita käytetään uusien lautakuntien työssä
apuna, ja joiden pohjalta lähdetään muodostaan Uuden Oulun uutta kaupunkistrategiaa.
MuutosPuntarin vastausten mukaan parhaiten arvioitiin edelleen edenneen elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamiseen
liittyvien tavoitteiden jatkovalmistelu, 34 % vastaajista arvioi niiden edenneen hyvin ja 16% huonosti. Loput arvioivat
valmistelun edenneen elinvoimatavoitteiden osalta keskinkertaisesti. Hyväksi arvioivien osuus oli kuitenkin laskenut
erityisesti muiden kuin nykyisen Oulun kuntien osalta. Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamiseen liittyvien
arviointien lasku selittyy ennen kaikkea ulkoisen toimintaympäristön muutoksilla, esim. Nokian toimenpiteillä. Samalla
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on muistettava, että elinvoimaan liittyvät tavoitteet vaativat pitkän aikavälin toimenpiteitä eikä niiden osalta ole
”pikavoittoja” saavutettavissa.
Kyselyn tulosten perusteella on nähtävissä, että myös palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvien tavoitteiden
toimeenpanon osalta kriittisyys oli lisääntynyt; nyt 25% arvioi valmistelun etenemisen tavoitteiden suunnassa etenevän
hyvin ja 40 % huonosti. Huonoksi arvioivien määrä on kasvanut erityisesti muissa kunnissa. Tässä on nähtävissä myös
jännitteitä entisen Oulun ja muiden yhdistyneiden kuntien välillä. Tuloksissa voi näkyä myös huoli lähipalvelujen
tulevaisuudesta. Kun kriittisyys tavoitteiden toteutumiseen on lisääntynyt, voi tätä myös selittää tavoitteiden
realisoituminen ja konkretisoituminen. Osasyynä kriittisyyden kasvuun saattaa vaikuttaa viime syksyn suuret, ehkä
epärealistiset, odotukset palveluiden järjestämisohjelman ja palveluverkkotyön osalta.
Johtamisjärjestelmän rakentaminen jakoi vastaajien mielipiteitä. 24 % vastaajista arvioi tavoitteiden toimeenpanon
edenneen hyvin ja 42 % puolestaan huonosti. Tuloksissa on nähtävissä myös eroja yhdistyneiden kuntien välillä. Tuloksissa voi näkyä jo myös johtamiskulttuureissa olevat erot.

3.

Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän arviointi
Oulun uuden johtamisjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen

Tarkastelemme seuraavassa johtamisjärjestelmää laajasta näkökulmasta. Sillä viitataan koko kaupungin kattavaan
toimintamalliin, joka vaikuttaa siihen, miten asioita kaupungissa linjataan ja toteutetaan. Johtamisjärjestelmä viittaa siis
tässä yhteydessä kokonaisuuden hallintaa. Oulu on ollut Suomessa johtamisjärjestelmän kehittämisessä edelläkävijöitä.
Esimerkiksi Määttä (2009) arvioi, että Oulussa on ollut Suomen suurimmista kaupungeista ensimmäisenä kattava,
konsernilähtöinen johtamisjärjestelmä.
Yhdistämissopimukseen on sisältynyt tavoite Oulun johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Tässä yhteydessä arvioimme
johtamisjärjestelmää siltä osin, mihin keräämämme aineiston perusteella Uuden Oulun muodostuminen
johtamisjärjestelmässä vaikuttaa.
Edellä esitetystä johtuen arvioimme muun muassa poliittisen päätöksenteon aseman muutosta, konsernin rakennetta ja
toimintaa – kuten johtamiseen liittyviä tehtäviä, kehittämistä ja tietohallintoa -, omistajapolitiikkaa ja liikelaitosten
asemaa sekä konsernin ja palvelutuotannon väliseen suhteeseen vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi sopimusohjausta.
On korostettava, että arvioimme johtamisjärjestelmän vaikutuksia ennakoidusti. Varsinaisesti Oulun kaupungin
yhdistymisen käytännön toteutuminen ratkaisee sen, miten onnistunut johtamisjärjestelmä lopulta on. Arvioinnin
tarkoituksena onkin osaltaan auttaa ennakoimaan niitä kysymyksiä, joita erityisesti tulisi tarkastella ja huomioida
johtamisjärjestelmän ja laajemmin toimintatavan osalta uuden Oulun toteutuksen edetessä.
Arvioinnin yhteydessä kerättiin johtamisjärjestelmään liittyen oma haastatteluaineisto. Tavoitteena oli tarkastella
johtamisjärjestelmää eri tasoilta ja eri näkökulmista. Poliittisista päätöksentekijöistä haastateltiin yhdistymishallituksen
jäseniä sekä johtamisjärjestelmätoimikunnan ja henkilöstön sijoittamisen toimikunnan jäseniä. Lisäksi
haastattelujoukkoon tuli mukaan kaupungin keskushallinnon henkilöstöä, henkilöstön edustajia sekä kaupunkikonsernin
johtohenkilöitä. Aineisto kerättiin ennen virallista kuntien yhdistymistä lokakuun 2012 aikana. Aineisto kerättiin
pääsääntöisesti yksilöhaastatteluina. Tämän lisäksi toteutettiin kaksi parihaastattelua sekä yksi ryhmähaastattelu. Näin
aineisto kattaa kokonaisuudessaan 20 haastattelua johtamisjärjestelmän toimivuudesta.
Aineisto antaa kattavan kuvan Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä. Ko aineiston ohella arvioinnissa on hyödynnetty
koko arviointihankkeen aikana kerätty laadullista aineistoa sekä erilaisia dokumentteja liittyen Oulun
johtamisjärjestelmään.
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Johtamisjärjestelmän kokonaisuus

Oulun tapa toimia – johtamisjärjestelmä yleisesti
Yksi keskeinen edellytys onnistuneen johtamisjärjestelmän kannalta on se, että sen perustana on oma identiteetti.
Johtamisjärjestelmä pohjautuu omiin, erityislaatuisiin vahvuuksiin ja luo parhaimmillaan dynamiikkaa kaupungin
hallintoon. Tämä kriteeri näyttää toteutuvan hyvin Uuden Oulun kohdalla.
Aineistosta nousi hyvin vahvasti esiin näkemys siitä, että johtamisjärjestelmää kehitetään Oulun tavalla toimia.
Kysymys on pyrkimyksestä, jonka mukaisesti johtamisjärjestelmää ei pyritä kopiomaan yksiselitteisesti muusta
kaupungista vaan se rakennetaan omalla tavalla. Aineistosta on nähtävissä, että tämä luo yhteisöllisyyttä
johtamisjärjestelmän kehittämisessä.
Haastattelujen perusteella monille avainhenkilöille ei kuitenkaan vielä riittävän selkeästi avaudu se, mitä Oulun
johtamisjärjestelmä tai ”Oulun tapa toimia” tosiasiallisesti tarkoittavat.
Johtamisjärjestelmään on sisällytetty useita uusia sisältöalueita kuten kehittämislähtöisyys, matriisimaisuus,
sopimusohjaus ja asiakaslähtöisyys, mutta haasteena on, minkälainen kokonaisuus johtamisjärjestelmästä hahmottuu,
miten johtamisjärjestelmän eri osat nivoutuvat toisiinsa ja mitä ne tosiasiallisesti tarkoittavat. Lisäksi asiakaslähtöisyys
tai sopimusohjaus ovat jo itsessään sisällöllisesti vaikeasti avautuvia toiminnallisia kokonaisuuksia. Toiminnallinen
selkeyttäminen tulee olemaan jatkossakin keskeisiä johtamisjärjestelmään ja Oulun toimintatapaan liittyviä haasteita.
Kriittisestä näkökulmasta katsottuna johtamisjärjestelmä saattaakin näyttäytyä sekavana ja ristiriitaisena
kokonaisuutena. Esimerkiksi toimialojen johtamisessa on samanaikaisesti perinteistä toimialakohtaista linjahallintoa
sekä matriisimaista yli toimialojen menevää toimintatapaa. Näiden yhdistäminen on ylipäänsä organisaatioissa vaikeaa.
Osa haastateltavissa myös pelkäsi selvästi sitä, että vaikeasti hahmottuva johtamisjärjestelmä jättää tilaa valtapeleille,
eikä kaupungin hallinnossa toimita yksiselitteisesti sen mukaisesti. Esimerkiksi vahvat, toimialojen mukaan toimivat
ammattiryhmät eivät välttämättä hyväksy yli sektoreiden menevää matriisiajattelua. Vaarana siis on, että
johtamisjärjestelmään liittyviä periaatteita ei toteuteta käytännön toiminnassa.
Useat haastateltavat näkevätkin johtamisjärjestelmän vielä keskeneräisenä kokonaisuutena. Kysymys on tavallaan
prosessista, jossa tarkoituksena on korjata tulevaisuudessa eteen tulevia ongelmia. Johtamisjärjestelmän seuranta ja
arviointi sekä sen perustalta tehtävät korjausliikkeet ovatkin avainasemassa tulevaisuuden kannalta.
Aineiston perusteella johtamisjärjestelmän uudistamiseen näyttäisi kohdistuneen ristiriitaisia odotuksia. Osa
haastateltavissa esitti arvionaan, että johtamisjärjestelmään liittyen tehtiin kompromisseja. Siitä ei tullut niin radikaalia
kuin oltaisiin toivottu. Tästä näkökulmasta johtamisjärjestelmän muutosta kuvataan pieneksi askeleeksi pois vanhasta.
Tämäkin selittää osin näkemyksiä, miksi johtamisjärjestelmää pidetään keskeneräisenä.
Tärkeäksi tekijäksi näyttääkin nousevan erityisesti se, että Uudessa Oulussa kyetään ylläpitämään vahva tahtotila
johtamisjärjestelmän osalta. Tämäkin vaatii yhdistymistä toteutettaessa jatkuvaa seurantaa ja keskustelua.
Strategisuus ja yhteistyölähtöisyys osana Oulun tapaa toimia
Keskeiseksi Oulun tavaksi toimia nousee haastatteluissa strategisuus. Näyttäisi jopa siltä, että jatkossa strategisuus
korostuu entisestään. Mallin toimivuuden kannalta yhtenä keskeisenä kysymyksenä onkin, että poliittiset
päätöksentekijät ja laajemmin koko konsernihallinto keskittyy entistä suurempiin asiakokonaisuuksiin ja tulevaisuuden
haasteiden aitoon ratkaisemiseen.
Uuden Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko
kaupunkikonsernin toimintaa. Keskeisenä osana uutta strategista ohjausjärjestelmää on palvelujen järjestämisohjelma,
missä konkretisoituvat linjaukset palvelujen järjestämisestä. (Oulun kaupungin talousarvion 2013 ja – suunnitelman
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2014–2015 suunnitteluohje, 3.) Aikaisemmista useista kaupunkia ohjaavista strategioista on nyt siirrytty yhteen
kaupunkistrategiaan, johon muut strategiat pohjautuvat.
Haastattelujen perusteella strateginen kokoaminen nähdään positiivisena vahvistaen ja selkeyttäen kaupungin strategista
ohjausta ja yhdenmukaisutta. Myös osin tehdyt toiminnalliset ratkaisut – kuten pyrkimys operationaalisen ja strategisen
toiminnan erottamiseen – tukevat tulevaisuussuuntautuneen päätöksenteon aikaansaamista.
Oulun tavassa toimia korostuu monialaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Oulu nähdään haastattelujen
perusteella edelläkävijänä poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Tämä on tarkoittanut tehtyjen haastattelujen mukaan
muun muassa sitä, että tehtävistä päätöksistä on pyritty käymään laajaa keskustelua ja aikaansaamaan yksimielisyyttä.
Haasteena onkin se, että kun Uusi
Oulu koostuu useasta yhdistyvästä kunnasta, niin kyetäänkö ylläpitämään yhteistyölähtöisyydestä ja vuorovaikutuksesta
edelleen riittävästi kiinni. Kysymys on erityisesti fuusion yhteydessä rakentuvasta toimintakulttuurista.
Yhteistyölähtöisyys on voinut tarkoittaa eri kunnissa toisistaan poikkeavia asioita.
Useat haastateltavat korostavat sitä, että johtamisjärjestelmä joutuu heti alkuvaiheessa testiin johtuen haastavasta
taloudellisesta tilanteesta. Huolta Uudessa Oulussa herättää se, että tunnistetaanko kaupungissa riittävässä määrin
taloudellisten haasteiden todellisuus, ja että sitoutuuko uusi valtuusto talouden tasapainottamiseksi tehtäviin
toimenpiteisiin. Toisaalta dokumenttien perusteella talouden haasteet on tunnistettu. Talouden hyvän hallinnan
perustaksi nähdään myös toimiva johtamisjärjestelmä sekä vastuiden ja toimivallan selkeys. (Palvelujen
järjestämisohjelma 2011, 11).
Tyypillisesti vaikeasta taloudellisesta tilanteesta selviytyminen korostaa konsernin toimintaa. Tässä mielessä
taloudellinen tilanne voi osaltaan johtaa keskittämisen vahvistumiseen.
Poliittinen päätöksenteko
Haastattelujen perusteella johtamisjärjestelmään kohdistui luottamushenkilöiden taholta odotuksia sen suhteen, että
heidän valtansa kasvaa. Kuitenkin ristiriitaisesti nähdään se, onko näin tosiasiallisesti tapahtunut, kun lähtökohtana
ovat Uuden Oulun johtamisjärjestelmää koskevat ratkaisut.
Osaltaan poliittisten päätöstekijöiden valta liittyy siihen, minkälaiseksi heidän tehtävän ja roolinsa muodostuvat
suhteessa virkamiehistöön. Tältä osin pyrkimys strategisen ja operationaalisen toiminnan erottamiseen on tärkeä.
Aineiston perusteella näyttäisi tarvittavan selkeää ohjausta strategiseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvistä rooleista.
Esimerkiksi osa viranhaltijoista kokee, että moni päätöksentekijä ei välttämättä ymmärrä strategisen johtamisen
merkitystä, jolloin yksityiskohtaiset asiat nousevat tärkeiksi päätöksenteossa. Toisaalta aineistossa nousee esille, että
strategiset tavoitteet eivät ole riittävästi jalkautuneet operatiivisesta toiminnasta vastaavalle johdolle. Ja siis strategista
työtä tekevät luottamushenkilöt kokevat, että operatiivista toimintaa johtavat viranhaltijat odottavat
luottamushenkilöiden vaikuttavan myös operatiiviseen toimintaan. Osa haastateltavista jopa kokee vallan keskittyvän
virranhaltiojoille.
Luottamushenkilöiden aseman vahvistuminen kytkeytyy lisäksi siihen, että Uudessa Oulussa mahdollistuu
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle päätoiminen politiikan tekeminen ja lautakunnan puheenjohtajille osa-aikainen
keskittyminen politiikan tekeminen.
Vastaavana riskinä on eräänlaisen politiikan sisäpiirin muodostuminen
päätöksentekoon ja politiikan tekemiseen. Eräällä tavalla – kuten yksi haastateltava toteaa – ”ytimessä olevia
poliitikkoja on vähemmän”.
Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että lautakuntien asema saattaa muotoutua vahvaksi. Tämä liittyy
ns. suur-lautakuntien – malliin sisältyvän kolmen vahvan lautakunnan - rakentamiseen Uuden Oulun mallin yhteydessä.
Erityisesti lautakuntien suhde kaupunginhallitukseen voi muotoutua jännitteiseksi ja samalla kokonaisuuden hallinta
vaikeutuu. Ongelmat edelleen kärjistyvät, jos lautakunnat pyrkivät osaoptimoimaan oman toimialaa koskevat intressit ja
budjetin.
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Useissa haastatteluissa korostetaankin poliittisessa päätöksenteossa yhteistyön tärkeyttä. Yhtenä esitettynä ratkaisuna
olisi edelleen asioiden valmistelun kehittäminen sekä siihen kiinnittyvä, vaikutuksia ennakoiva toimintatapa.
Osin Uusi Oulu saattaa tuoda muutoksia myös niin kaupunginhallinnon rakenteisiin kuin lautakuntien toimintaankin.
Esimerkiksi suurentuvien lautakuntien alaisuuteen saatetaan tarvita toimikuntia, kun taas kaupunginhallituksen
toimintaan liittyy jaostotyö.
Yksittäisissä haastatteluissa kiinnitetään huomiota siihen., että Uudessa Oulussa luottamushenkilöiden määrä vähenee
suhteessa aikaisempaan, mikä saattaa tuoda haasteen paitsi demokratian vähenemiselle niin myös luottamushenkilöiden
toiminnalle. Myönteisestä näkökulmasta luottamushenkilöt kiinnittyvät entistä tiiviimmäksi osaksi konsernihallintoa.
Yhtenä ratkaisuna ”demokratiavajeeseen” nousee esiin aluedemokratiamalli. Kuitenkaan se ei ole vielä täysin
sisällöllisesti hahmottunut. Lisäksi on oletettavaa, että alueelliseen demokratiaan saattaa kohdistua runsaasti kritiikkiä,
eikä se välttämättä löydä luontevaa paikkaa osana Uuden Oulun toimintamallia.
Aineisto viittaa siihen, että Uudessa Oulussa rakennetaan myös osittain aiemmasta poikkeavaa poliittista kulttuuria.
Tässä suhteessa voidaankin otaksua juuri alkuvaiheiden olevan tärkeä sen suhteen, minkälaiseksi Uusi Oulu alkaa
poliittisen päätöksenteon osalta muodostumaan. Oleellista olisikin tähän liittyvä jatkuva seuranta ja arviointi.
Konsernin rakenne ja toiminta
Laajentuva konsernirakenne - miten liikkuvaa laivaa ohjataan?
Virkamiestasolla Oulun kaupungin konsernin hallinnolliseen rakenteeseen kuuluvat kaupungin ylin johto eli
kaupunginjohtaja ja kolme apulaiskaupunginjohtajaa sekä konsernipalvelut. Ne vastaavat kaupunkikonsernin
kehittämisen ja päätöksenteon valmistelu- ja asiantuntijatehtävistä. Konsernipalvelut jakautuvat palvelualueisiin:
•

Elinvoima

•

Kehittäminen

•

Talous- ja omistajaohjaus

•

Henkilöstö

•

Hallinto

Monet haastateltavat kiinnittivät myös huomiota siihen, että konserniin kiinnittyi uusia tehtäviä kuten strategista
hankintatointa, osallisuutta ja vaikuttamista ja asiakkuuksien hallintaa. Tietyllä tavalla konsernirakenne uusiutuukin
melko selkeästi Uuden Oulun muodostumisen yhteydessä. Haastatteluissa suhtauduttiin konsernin hallinnolliseen
rakenteeseen pääsääntöisesti myönteisellä tavalla.
Keskeistä kuitenkin on se, kuinka yhdenmukaisesti ja ehyesti konsernihallinto kykenee toimimaan. Kysymys on siis
siitä, että konserni toimii kokonaisuutena eikä esimerkiksi eri konsernin yksiköiden kesken tapahdu osaoptimointia.
Jossakin määrin kritiikkiä kohdistui siihen, onko konserni hallinnollisesti yliorganisoitunut. Tästä näkökulmasta
ongelmana voidaan siis nähdä konsernin hallinnon raskaus. Mahdollista onkin se, että konsernia kohtaan esitetään yhä
voimistuvaa kritiikkiä byrokraattisuudesta ja hallinnollisesta toiminnasta.
Konsernin pääprosessit ja apulaiskaupunginjohtajien tehtävät
Konsernissa toiminta on organisoitu kolmeen pääprosessiin, joita ovat sivistys ja kulttuuriprosessi, hyvinvointiprosessi
sekä yhdyskunta- ja ympäristöprosessi. Käytännössä prosessit sinällään eivät muodosta palvelukokonaisuuksia, vaan
tässä poikkihallinnollisten palvelukokonaisuuksien kehittämisessä sekä sopimusohjauksen monialaisessa kehittämisessä
apulaiskaupunginjohtajien rooli on merkittävä. Kolme ydinprosessia kuuluu apulaiskaupunginjohtajien vastuualueisiin.
Kolme pääprosessia nähdään hyvänä avauksena kuntalais- ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehitykselle mahdollistaen

18 (32)
Liite
palvelukokonaisuuksien syntymisen. Kaiken kaikkiaan toimialakohtaisten pääprosessien ja konsernipalveluiden
yhteensovittaminen näyttaä silti haastattelujen perusteella haasteelliselta.
Apulaiskaupunginjohtajat vastaavat omien pääprosessiensa osalta strategisesta kehittämisestä kaupunkistrategian ja
palvelujen järjestämisohjelman mukaisesti. (Kaupunginhallituksen johtosääntö, 6.) Apulaiskaupunginjohtajat vastaavat
prosessien strategisesta koordinoinnista ja toimivuudesta ilman budjettivaltaa.
Hyvin tärkeäksi kysymykseksi voikin muodostua koko Oulun johtamisjärjestelmän kannalta se, minkälaiseksi
kehittyvät apulaiskaupunginjohtajien tehtävät ja asema. Heidän tehtävänsä kiinnittyy pitkälti poikkihallinnollisten
prosessien eteenpäin vientiin ja johtamiseen.
Apulaiskaupunginjohtajilla ei siis ole esimerkiksi varsinaista budjettivaltaa, mutta osin he voivat hyödyntää asemaansa
esimerkiksi viemällä asioita kaupunginhallituksen päätettäviksi. Apulaiskaupunginjohtajien tehtävät ovat siis hyvin
poikkeukselliset, mihin haastattelujen perusteella sisältyy myös suuria mahdollisuuksia nimenomaisesti asiakas- ja
prosessilähtöisten kokonaisuuksien eteenpäin viennissä. Samalla keskeisenä kysymyksenä kuitenkin on, että Oulussa
pystytään strategisesti määrittelemään sellaisia kokonaisuuksia, joita on tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin.
Strategiassa määritellyt prosessit ovat siis perusta onnistuneelle apulaiskaupunginjohtajien toiminnalle.
Riskejä on erityisesti siinä, että konflikteja syntyy apulaiskaupunginjohtajien ja linjajohtajien kesken epäselkeistä valtaja vastuusuhteista johtuen. Koska taloudelliset haasteet ovat Oulussa suuret, kriittisiä tekijöitä liittyy myös siihen, että
prosessien johtamisessa kyetään huomiomaan riittävästi taloudellinen näkökulma. Tätä vaikeuttaa juuri se, että
budjettivastuu on toimialoilla. Samoin keskeiseksi kysymykseksi nousee mahdollisten päällekkäisyyksien
ratkaiseminen, sillä samoja tehtäviä saattaa olla niin konsernin palveluissa kuin toimialakohtaisissa rakenteissa. Tässä
mielessä Oulun johtamisjärjestelmän toimivuus edellyttää hyvää vuorovaikutusta.
Kehittäminen ja tietohallinto
Uuden Oulun osalta konsernin hallinnollisessa rakenteessa on nähtävissä vahva panostaminen kehittämiseen. Oulussa
onkin selvästi pyritty rakentamaan moneen muuhun Suomen kaupunkiin nähden systemaattisempi ja eheämpi
kehittämisen malli. Kehittäminen onkin mahdollista nähdä ytimeksi, joka parhaimmillaan tuo dynamiikkaa kaupungin
toimintaan. Tietyllä tavalla keskeinen menestymisen kriteeri on se, että kehittämisen kautta luodaan toimintamallia,
jonka mukaisesti kaupunki pystyy ratkaisemaan ongelmiaan. Tätä kautta Uusi Oulu menestyy.
Vaikka kehittämiseen panostaminen konsernitasolla on positiivista ja ainutlaatuista, siihen sisältyy kiistatta haasteita.
Yhdeksi, haastatteluissa esiin nousevaksi kysymykseksi muodostui se, onko kehittämiseen panostettu oikealla tavalla.
Erityisesti se, mitä kehitetään konsernin tasolla ja mitä käytännön toiminnassa – kuten palvelutuotannon tasolla –
edellyttää ratkaisuja. Toinen keskeinen kysymys on se, missä määrin kehittämisen tulee perustua strategioihin ja missä
määrin se voi olla vapaata ”alhaalta, lähtevää toimintaa”.
Onkin luultavaa, että Uuden Oulun toteutumisessa kehittämistoiminnan eteenpäinviennissä koordinoiva tehtävä
korostuu. Tämä tarkoittaa, että kehittämisestä kyetään muodostamaan yhdenmukainen kokonaisuus. Samoin tärkeä
kysymys on se, kyetäänkö kehittämistä toteuttamaan mallin mukaisesti riittävästi tilanteessa, jossa taloudelliset resurssit
niukkenevat. Tällöin kehittäminen saatetaan kokea helposti ylimääräisenä, kustannuksia aiheuttavana asiana.
Haastatteluissa nostettiin esiin myös kriittisesti kysymys jopa siitä, onko kehittämiseen panostettu jopa liikaa ja osin
väärällä tavalla resurssoiden. Useat haastateltavat tunnistavatkin kehittämisen yliorganisoitumisen vaaran, kuten eräs
arviointiin osallistunut henkilö toteaakin: ”konsernissa on nyt kehittämistä joka käänteessä”. Yhdistyvistä kunnista
vapautuvia henkilöresursseja onkin kanavoitu kehittämiseen.
Tällöin haasteeksi muodostuu se, onko
kehittämistehtävissä sellaisia henkilöitä, joilla on siihen riittäviä valmiuksia ja jotka ovat kehittämiseen riittävän
motivoituneita.
Haastatteluista välittyy ymmärrys siitä, että Oulussa tietohallinto ymmärretään eri tavoin kaupungin eri toimialoilla.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistymisessä tietohallinnon rooli on nähty strategisena osana toimintaa.

19 (32)
Liite
Tämä osin johtuu siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhdistettiin onnistuneesti sosiaali- ja
terveyspalveluiden integroinnin yhteydessä. Osin tähän liittyy Oulun osallistuminen valtakunnalliseen tietojohtamisen
kehittämisen hankkeeseen.
Haastateltavat, jotka tunnistavat tietohallinnon roolin ns ”kehittyneen toimintaotteen” kautta, nostavat esille
tietohallinnon mahdollisuuksia muutos- ja innovaatio-otteena. Tässä tietohallintoon liittyvät kysymykset nähdään
liittyvän myös palvelujärjestelmien muutokseen ja Oulun rooli nähdään tärkeäksi valtakunnallisena edelläkävijänä.
Selkeä kaupungin tavoite on saada tietohallinto mukaan muutos- ja innovaatiotasolle: Talousarvion korostaa strategisen
ohjausjärjestelmän tarvitsevan tuekseen tietoon pohjautuvan strategiaprosessin. Kaupungilta edellytetään
tietojohtamista, missä määritellään kaupungin käyttämän yhtenäisen tiedon tarve, sen hankinta ja hyödyntäminen.
Lisäksi kaupungin johtamisen ja päätöksenteon perusta on oikean ja ajantasaisen tiedon käytössä ja tiedon hallinnassa.
Tietojohtamisen keskeisenä tehtävänä on tiivistää tietotulvaan liittyvästä informaatiomassasta ajankohtainen ja
analysoitu tieto sekä kanavoida se johdon ja päätöksenteon käyttöön. (Oulun kaupungin talousarvio 2012 ja
taloussuunnitelma 2013–2014, 53)
Panostuksia tietohallinnon rooliin on tehty ja tietohallinto on liitetty osaksi konsernipalveluita. Tietohallinnon
mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat merkittävät. Erityisenä haasteena osan haastateltavien mukaan on nostaa
tietohallinnon rooli keskeiseksi osaksi kolmea konsernin pääprosessia ja näihin prosesseihin liittyvää
poikkihallinnollista palveluiden kehittämistä.
Omistajapolitiikka ja konserniin kuuluvat organisaatiot
Omistajapolitiikka ja -ohjaus
Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta sekä konserniohjauksesta. Omistajastrategiassa määritellään,
missä perustehtävässä kunnan kannattaa olla omistajana ja sijoittajana. Tämän lisäksi omistajastrategiset linjaukset
sisältävät kriteereitä, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Kunnan konserniohjauksella
tarkoitetaan omistajaohjausta, joka kattaa kunnan edustajien päätösvallan käytön yhtiökokouksissa tai muissa
vastaavissa toimielimissä. Konserniohjaukseen liittyy myös valvontaohjeiden antaminen kunnan toimielimille ja
viranhaltijoille sekä tytäryhteisöille. Omistajaohjaukseen voi liittyä myös muita toimenpiteitä, joilla omistaja
myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. (Kuntaliitto 2011; Kuopila ym. 2007)
Suomessa Oulu on kyennyt linjaamaan muuhun kaupunkiin nähden omistajapolitiikkansa verrattain hyvin. Monessa
kaupungissa omistajapolitiikan linjausten tekeminen on ollut haasteellista esimerkiksi siitä syystä, että asiaan on
liittynyt vahvasti ideologisia jännitteitä.
Vaikka kokonaisuudessaan Oulussa omistajapoliittiset linjaukset koetaan suhteellisen selkeiksi, on silti jatkossa tärkeää
pohtia yhä enemmän eri toimintojen tulevaisuutta ja kaupungin roolia omistajana. Oulussa on tarkoitus selvittää
esimerkiksi Oulun Energian, Oulun Sataman, Oulun Jätehuollon ja Nallikarin yhtiöittämistä tulevaisuudessa
(Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013–2014). Edelleen tulevaisuudessa voi ajankohtaistua kuntien liikelaitosten
yhtiöittämisvelvollisuus. Haastatteluissa esitetäänkin näkemyksiä, joiden mukaan Uudessa Oulussa omistajaohjauksen
linjausten tekeminen on keskeisiä poliittisen päätöksenteon tehtäviä.
Osaksi omistajapolitiikkaa sekä konsernin ja johtamisjärjestelmän kokonaisuutta voidaan myös liittää se, minkälaiseksi
muodostuu sisäisten ja ulkoisten liikelaitosten asema. Uuden Oulun rakentamiseen on liittynyt vahvasti sisäisten
liikelaitosten kehittäminen ja sellaisten palveluorganisaatioiden kehittäminen, jotka tuottavat palveluita sisäisesti.
Liikelaitosten kohdalla keskeinen haaste liittyy siihen, että yhdistyvien kuntien organisaatioita on fuusioitu yhteen.
Esimerkiksi yksi merkittävä muutos on toteutettu Oulun veden kohdalla. Siinä kolme yhdistyvien kuntien osakeyhtiötä
puretaan ja liitetään osaksi Oulun vettä. Tällaisissa prosessien kannalta muutosjohtaminen on keskeisessä asemassa
onnistumisen ja Uuden Oulun rakentumisen kannalta.
Erityisesti haastattelujen perusteella keskeiseksi kysymykseksi nousee se, muodostuukos ulkoisten ja sisäisten
liikelaitosten asema samankaltaiseksi osana Uuden Oulun johtamisjärjestelmää. Tähän sisältyy selkeästi ristiriitaisia
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arvioita. Toisaalta yhdenmukainen toimintatapa saattaa tuoda johtamisjärjestelmään selkeyttä. Ongelmana kuitenkin on
se, että tämä saattaa heikentää esimerkiksi toiminnallista tehokkuutta, koska ulkoiset ja sisäiset liikelaitoksen ovat
toiminnallisesti erilaisia. Ulkoiset liikelaitokset saavat tulonsa asiakkailta, kun taas sisäiset liikelaitokset keskittyvät
tuottamaan palveluita Oulun kaupungille.
Tukipalvelut
Erityisesti tukipalvelujen keskittäminen palveluyksiköihin (esimerkiksi Oulun konttori, Monetra OY) nähdään
merkittävänä muutoksena. Tukipalveluiden yhteenkokoamiseen liittyy ymmärrettävästikin mahdollisuuksia siksi, että
tällä tavoin kyetään palveluita järjestämään ideaalisti kokonaisvaltaisemmin ja enemmän tuotantolähtöisemmin.
Myönteisestä näkökulmasta kysymys on uudenlaisesta ”matriisimaisesta” palvelujen tuottamistavasta kuten eräs
haastateltava toteaa. Myös palveluiden haavoittuvuus vähenee, kun ne kootaan suurempaan kokonaisuuteen
Samalla kuitenkin keskeinen riski liittyy palvelutoiminnan monopolisoitumiseen. Yksiköille liikelaitosten palvelut ja
niiden hinnoittelu tulevat annettuina, eikä vaihtoehtoisia tapoja hankkia palveluita ole. Tämä voi pahimmillaan johtaa
tukipalveluiden kustannusten kasvuun, joka samalla vähentää toiminnallista tehokkuutta.
Toinen keskeiseksi nostettu ongelma liittyy palveluihin, joissa edellytetään tukipalveluiden vahvaa sisällöllistä
asiantuntemusta. Esimerkiksi talouskysymysten valmisteluun liittyvässä toiminnassa saatetaan edellyttää hyvin vahvaa
kohdeorganisaation toiminnan tuntemusta, jolloin ongelmana mahdollisesti on, jos tällaisen palvelun tuottaa
organisaation ulkopuolinen taho. Lisäksi esimerkiksi ulkoisille liikelaitoksille voi tulla ongelmaksi se, jos
ydinpalveluita – kuten laskutusta – tuotetaan toisen liikelaitoksen toimesta.
Kolmas haaste on se, miten hallinnollisten tukipalveluiden toiminta tukee poikkihallinnollista yhteistyötä. Voidaan siis
kysyä, minkälaisia hallinnollisia tai talouteen liittyviä palveluita tarvitaan, kun painopisteenä yli toimialojen menevä,
matriisimainen yhteistyö.
Hallinnollistenkin tukipalveluiden kohdalla ratkaisevaa myös on, minkälaiseksi palvelutuotteet ja kokonaisuuden
lopulta muodostuvat. Näitä koskevien linjausten tekemisessä on myös poliittisen päätöksenteon tekemät linjaukset
keskeisiä.
Kaiken kaikkiaan hallinnollisten tukipalveluita tuottavien organisaatioiden ja niitä käyttävien organisaatioiden välillä on
orastavaa, asetelmasta johtuvaa luottamuspulaa. Siksi asiakassuhteen luottamuksen rakentuminen käytännön
kokemusten – ja toiminnan avoimuuden - kautta tulee olemaan keskeistä sekä leimaamaan osaltaan Uuden Oulun
toiminnan onnistumista.
Johtamisjärjestelmä ja palvelutuotanto
Palvelutoiminta osana johtamisjärjestelmää
Taloudellinen tilanne, väestön vanheneminen ja niukkenevat resurssit edellyttävät, että johtamisjärjestelmän kautta
kyetään linjaamaan palvelutuotantoa. Samalla tehtävät palvelutuotantoa koskevat ratkaisut heijastuvat myös siihen,
millä tavoin johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan toimii.
Tällä hetkellä hyvinvointiprosessissa sekä kulttuuri- ja sivistysprosessissa on kaupungin oma palvelutuotanto vahva.
Yhdyskunta- ja ympäristöprosessissa ovat palveluiden tuottajina kaupungin sisäiset liikelaitokset sekä ulkoiset
liikelaitokset.
Tässä arvioinnissa olemme jo käsitelleet useita kysymyksiä, jotka tulevat olemaan keskeisiä konsernin ja
palvelutuotannon välisessä suhteessa. Tällaisia ovat muun muassa kehittäminen, asiakaslähtöisyyden eteenpäinvienti,
matriisimainen toimintatapa, tietohallinto sekä hallinnolliset tukipalvelut. Näitä koskevissa ratkaisuissa hyvin paljon
määritellään sitä, toimiiko Uusi Oulu käytännön tasolla keskitetyn vai hajautetun toimintamallin mukaisesti.
Tärkeä kysymys ja mihin johtamisjärjestelmä myös vaikuttaa, on palvelutuotantoon kuuluvien organisaatioiden
keskinäiset suhteet. Vaikka Uuden Oulun toimintamallissa korostetaan voimakkaasti poikkihallinnollisuutta ja yli
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toimialojen menevää yhteistyötä, osassa haastatteluissa oltiin selkeästi huolissaan palveluorganisaatioiden
”itsekkyyden” kasvusta. Tämän ajattelun mukaisesti uhkatekijänä on siis se, että johtamisjärjestelmä mukaan lukien
sopimusohjaus ja tukipalvelujen keskittäminen johtaa entistä enemmän osaoptimointiin palveluorganisaatioiden kesken.
Merkittävä, johtamisjärjestelmään vaikuttava tekijä on myös palvelutuotannossa jo osin tapahtunut uudelleen
organisoituminen. Esimerkiksi sivistyspalveluissa on otettu askeleita kohti alueellista mallia. Lisäksi palvelutuotannossa
on jo käytäntöjä, joissa palveluita tuotetaan yhteisesti. Haasteena on siis se, miten johtamisjärjestelmän toiminnan
yhteydessä kyetään huomiomaan uudelleen organisoitumiseen liittyvät toimintamallit.
Palvelutuotannon osalta on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että Oulussa kehitetään aktiivisesti asiakaslähtöistä
palveluajattelua. Tätä on lähdetty viemään eteenpäin esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin. Toiminnassa on
odotettavissa epäilemättä merkittäviä hyötyjä. Yhtenä keskeisenä haasteena kuitenkin tulee olemaan se,että
johtamisjärjestelmän kautta kyetään tukemaan asiakaslähtöisen palvelujen kehittämisen eteenpäinvientiä.
Sopimusohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto
Oulun kaupungissa tilaaja-tuottaja – mallin kehittäminen alkoi jo 1990-luvun alkupuolella. Sen sijaan Oulun
kaupunginvaltuusto päätti tilaaja—tuottajajärjestelmän käyttöön ottamisesta vasta vuonna 1998. Oulun
johtamisjärjestelmässä tilaaja — tuottajamalli, kaupungin johdon rakenteet ja strateginen johtamismenetelmä
muodostivat kiinteän kokonaisuuden. (Määttä 2009; 56, 233.)
Oulun ydinkunta — palvelukuntamalli on vuosien myötä laajentunut eri toimialoille; periaatepäätöksenä tehtyyn
tavoitteeseen, soveltaa mallia koko hallintoon, on edetty hitaasti. Oulussa tilaaja-tuottaja – malli on edennyt
palveluntuottajien sopimusohjaukseen, jossa tuotantoa ohjataan sopimuksin. Malli sisältää sekä autonomista että
yhteistyöhön perustuvaa sopeutumista, sekä kannustimien että hallinnollisen kontrollin käyttöä. Hiearkia on ollut
markkinoita korostuneemmassa asemassa. Mallin sopimusjärjestelmä on perustunut kumppanuuteen alentaen
sopimuskustannuksia markkinoihin nähden ja helpottaen pitkäjänteistä kehittämistoimintaa. (Määttä 2009; 57, 225.)
Oulun sopimusohjausjärjestelmän eteenpäin kehittäminen on nähty tarkoituksenmukaisesti, sillä kaupunki on tuottanut
seurantatietoa palveluntuotannon kustannusten muutoksista, missä tulokset ovat olleet useilla toimialoilla positiivisia
(http://oulu.ouka.fi/strategia/pdf/YPKraportti2007.pdf ). Sopimusohjausta sovelletaan sekä omaan palvelutuotantoon
sisäisenä sopimusohjauksena että palveluhankintoihin ulkoisilta tuottajilta. Sopimusohjauksessa korostetaan
kumppanuutta, jonka avulla on tarkoitus luoda osaamista, jossa tietopääoma voidaan yhdistää kuntalaisia palvelevalla
tavalla. (Palvelujen järjestämisohjelma 2013, 12.) Sopimusohjauksen kehittymistä kuvastaa haastateltavien korostus
siitä, että kaupungissa on siirrytty tilaaja-tuottaja – mallista kohti sopimusohjausta. Tässä sopimuksellisuutta
korostavassa mallissa nähdään nimenomaan toimintatavaksi vahvistaa erilaista sopimuksellisuutta eri prosesseissa.
Tilaaja-tuottaja – malli liitetään aikaisempaan hierarkkisempaan, yhdenmukaisempaa toimintaa korostavaan
merkitykseen. Tällä hetkellä sopimusohjausjärjestelmän halutaan haastattelujen perusteella vahvistaa
prosessipohjaisuutta. Sopimusohjauksen nähdään tarvitsevan eri toimialoilla eri painopistealueita.
Sopimusohjauksen prosessiperustaisuus nähdään vahvistavan ammatillista toimintaa kuin innovatiivista palveluiden
kehittämistä. Prosessiperusteisessa sopimusohjauksessa ajatuksena on ollut toteuttaa sopimusohjausta palvelutuotannon
luonteesta riippuvalla tavalla, joten kaupungin eri toimialoilla voi olla erilaisia sopimusohjauksen toteutustapoja.
Prosessista riippuen korostuu taloudellinen kilpailutus tai esimerkiksi kumppanuuden rakentaminen. Myös tilaaja–
tuottajavuorovaikutus ja sen luonne poikkeaa toisistaan eri prosesseissa. (Stenvall & Rannisto 2011.)
Sopimusohjausta sovelletaan jo tällä hetkellä eri tavoin riippuen prosessista. Esimerkiksi teknisellä sektorilla, jossa on
aitoa kilpailutilannetta, on sopimusohjaus puhtainta. Sivistys- ja kulttuuriprosessissa tilaajalla ja tuottajalla nähdään
olevan vahva ja toimiva kumppanuus ja näin ollen sopimusohjaus perustuu puhtaasti kumppanuuteen. Sen sijaan
hyvinvointiprosessissa johtokunnalla on merkittävä rooli palveluiden tuottamisesta, mikä jakaa mielipiteitä
sopimusohjauksen toimivuuden kannalta. Myös sisäisten ja ulkoisten palveluntuottajien välisessä sopimusohjauksessa
voidaan nähdä selkeää eroavaisuutta. Sisäisiä liikelaitoksia ohjataan sopimuksin kun taas ulkoisilta palveluntuottajilta
ostetaan palveluita tilauspohjaisesti. Prosessiperustainen sopimusohjauksen vahvistaminen on tärkeä tavoite.
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Sopimusohjauksen kehittäminen uuden kunnan palveluprosessien käynnistyessä on merkitty yhdeksi keskeiseksi
tehtäväksi uuden kunnan toiminnan järjestämisessä (Oulun kaupungin talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013–
2014, 53). Tällöin on huomattava, että sopimusohjaukseen liitettyjen tavoitteiden saavuttaminen kytkeytyy
voimakkaasti siihen, miten kyetään luomaan luottamusta ja toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Haasteena tässä
on, että sopimusohjaus luo itsessään rakenteellisia jännitteitä ja epäluottamusta eri toimijoiden kesken. Esimerkiksi
konsernin, tilaajien ja tuottajien edustajat tarkastelevat asioita toisista poikkeavista näkökulmista ja rooleista. Tämä
aikaansaa potentiaalista kitkaa, josta johtuen tarvitaan luottamusta edistäviä toimintatapoja. (Stenvall ym. 2011, 17.)
Tällä hetkellä tilaajan ja tuottajan välinen yhteistyö nähdään ohueksi ja käytännön toiminnassa tilaaja ja tuottaja
nähdään olevan vastakkaisissa asemissa toisiinsa nähden. Järjestelmän nähdään eräiden haastateltavien mukaan lisäävän
byrokratiaa, mikäli tilaajan ja tuottajan kumppanuutta ei ymmärretä oikein. Näin ollen tilaajan ja tuottajan välistä
vuorovaikutusta ja kumppanuutta on edelleen vahvistettava.
Vaikka Oulussa on sovellettu sopimusohjauksen periaatteita jo pidemmän aikaa, on vasta nyt sopimusohjaukseen
liittyvä kritiikki vahvistunut. Kriittisyys nousee muun muassa kokemuksesta siitä, että tilaajapuolelle olisi rakentumassa
liian vahva organisaatio. Toisaalta tilaaja-tuottaja – mallia on sovellettu kaikissa yhdistyvissä kunnissa eri tavoin, mikä
edellyttää työntekijöiltä uuteen toimintakulttuuriin sopeutumista.
Kriittisyyttä onkin vahvistanut kokemus siitä, että muutosjohtamiselle ei ole ollut riittävästi aikaa, mikä on tuonut
paljon epätietoisuutta käytännön toimintoihin.
Lisäksi muun muassa eri toimialoilla olevan kilpailutilanteen puute nähdään heikentävän tuottavuutta.
Kilpailuttamisessa onkin edetty hyvin hallitusti jo pidemmän aikaa ja sitä on toteutettu lähinnä tukipalveluissa (Määttä
2009, 57). Kaikkia tuotantoyksiköitä ei siis ole edelleenkään saatu kilpailukykyisiksi. Myös tuotteistaminen on joillain
toimialoilla kesken. Lisäksi sopimusohjausta kritisoidaan kilpailuttamiseen liittyvien selkeiden ohjeiden puutteesta sekä
kehittämishankkeisiin liittyvän yhteistyön epäselvyydestä.
Kun eri prosesseissa on toisistaan poikkeavia sopimusjärjestelmiä, korostuu lautakuntien merkitys ohjauksessa.
Prosessiperustainen sopimusohjausmalli edellyttää varsin suurta ostamisosaamista mutta myös lautakuntien osaamista.
Lautakuntien on kyettävä hallitsemaan prosessejaan. Valtuuston ja konsernin osaamisen haaste liittyy siihen, että ne
pystyvät muodostamaan kokonaisnäkemyksen, vaikka palveluita toteutettaisiinkin monilla tavoin. (Stenvall & Rannisto
2011.) Kuntaliitoksen myötä lautakuntien lukumäärää on vähennetty. Lisäksi, koska toiminnan organisoinnin muutosten
myötä prosessit toimivat yhä suurempina kokonaisuuksina, pohti osa haastateltavista lautakuntien jäsenten
mahdollisuuksia hallita näitä suurentuneita kokonaisuuksia. Mahdollisuudeksi tässä suhteessa nähdään kuitenkin
kokoaikaisen luottamushenkilön palkkaaminen, mikä mahdollistaisi nimenomaan lautakunnissa tarvittavan osaamisen
kehittymisen. Myös vastuuta prosessien kehittämisestä nähdään mahdolliseksi siirtää esimerkiksi pääprosessien
lautakuntien puheenjohtajille.
Sopimusohjauksen periaatteen mukaan valtuusto ja konserni vahvistavat budjetit ja asettavat yleiset tavoitteet
toiminnalle, mihin liittyy vahvasti strateginen ohjaus. Sopimusohjaukseen ja päätöksenteon kehittymiselle nähdään
tärkeäksi operatiivisen ja strategisen johtamisen selkeä erottaminen. Sen nähdään edellyttävän lautakuntien ja
prosessien käytännön toimijoiden välisen vuorovaikutuksen vahvistamista. Tällä hetkellä vuorovaikutus koetaan liian
ohueksi. Osin myös kritiikkiä saa tiedon kulun heikkous lauta- ja johtokunnan jäsenille. Operatiivisen johdon ja
strategiseen johtamiseen kytkeytyvän tilaajapuolen vuorovaikutuksen vahvistaminen nähdään tärkeäksi.
Kokonaisuudessaan on todettava, etteivät Oulun sopimusohjaukseen liittyvät ongelmat ole poikkeuksellisia verrattuina
muihin Suomen kaupunkeihin. Tietyllä tavalla kuitenkin Oulun kaupungin erityispiirteet tuovat oman haasteensa myös
sopimusohjaukseen. Erityisesti kehittämisen, hallinnollisten tukipalveluiden ja matriisimaisen toiminnan kytkentä
sopimusohjaukseen on ratkaisevaa toimintamallin kannalta. Tässä mielessä johtamisjärjestelmän eteenpäinviennissä ja
toteutuksessa joudutaan edelleen linjaamaan myös sopimusohjausta.
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4. Neljännen vaiheen johtopäätökset
Uuden Oulun yhdistymisen valmistelu on arvioinnin mukaan edennyt pääpiirteisesti strategisten tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin tyytymättömyys prosessiin on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Tyytymättömyys arvioinnin
mukaan näkyy erityisesti elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamisessa, jonka osaltaan selittää viimeaikaiset irtisanomiset, jotka ovat koskettaneet Oulua. Samainen asia näkyy Business Oululle annetuissa arvosanoissa. Muuten merkittäviä
muutoksia yhdistymissopimuksessa sovittujen tavoitteiden eteenpäin viemisessä ei tullut esille. Kuitenkin Uuden Oulun
fuusioprosessia kuvattiin MuutosPuntari-kyselyssä yhdistymissopimukseen perustuvaksi, yhteistyötä rakentavaksi ja
konsesnsushenkiseksi. Näin voidaankin todeta, että Uuden Oulun valmistelussa on vallinnut hyvä henki ja luottamus
valmistelun ytimessä olevien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä.
Neljännen vaiheen arviointihaastatteluissa tuli esille, että Uuden Oulun visio ja poliittisen sekä ammatillisen johdon
näkemys muutoksen suunnasta ja sitoutuminen tavoitteisiin ovat pysyneet linjassa, vaikka syksyllä käytiin kunnallisvaalit. Esimerkiksi lähes puolet MuutosPuntarin vastaajista arvioi valmistelun tavoitteisiin vahvasti sitoutuneeksi. Vaikkakin yhdistyvien kuntien palveluiden siirtyminen kanta-Oulun alustalle nähtiin haastatteluissa laajasti positiivisesti, niin
esiintyi MuutosPuntari-kyselyssä kriittisyyttä tiettyjen palveluiden vaiheittaisen siirtymisen onnistumisesta. Esimerkiksi
arviot kulttuuripalveluiden, Business Oulun, nuorisopalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden sekä perusopetuksen osalta olivat muuttuneet viime kevättä negatiivisemmiksi. Puolestaan koko fuusion ajan taustalla kriittisyyttä aiheuttaneet
hallinnon tukipalvelut nousivat heti lukiopalveluiden ja liikuntapalveluiden jälkeen kolmanneksi onnistuneimmaksi
vaiheittaisessa siirtymisessä.
Vaikka kokonaisuudessa Uuden Oulun yhdistymisprosessiin näyttää tyytyväisyys olevan kohtuullisella tasolla (tyytyväisyys 39%, tyytymättömät 23%), niin silti kriittisyys ja tyytymättömyys prosessiin on syytä tiedostaa. Neljännen
arviointivaiheen perusteella selitykseksi kriittisyyden lisääntymiselle voidaan mainita kansantalouden kiristymisen ja
sitä kautta julkisen talouden vaikean tilanteen, valmistelun organisaatiolähtöisyyden ja valmisteluorganisaation ”raskaudesta” johtuvan hitauden, erilaiset käsitykset hyvien käytäntöjen hyödyntämisestä, aikataulun venymisen esim. palvelujen järjestämisen osalta (palveluverkkoselvitys) sekä pelot alueellisen tasa-arvoisuuden heikkenemisestä. Kuten jo
aiemmissa arviointivaiheissa on tuotu esille, taustalla vaikuttaa edelleen näkemyksiä, joiden mukaan uusia toimintatapoja ei ole todellisuudessa pystytty implementoimaan osaksi Uutta Oulua.
Keskeiset havainnot, haasteet ja kehittämissuositukset
Neljännen vaiheen arviointi tukee edellisten vaiheiden johtopäätöksiä siitä, että Uuden Oulun valmistelu on onnistunut
suhteellisen hyvin ottaen huomioon muutoksen mittakaavan ja moninaisuuden. Kriittisyyden lisääntyminen
yhdistymisprosessin edetessä on kuitenkin ollut melko odotettua, kun muutos on alkanut konkretisoitumaan kaupungin
eri toimijoille.
Yhdistymisprosessin myönteisiä piirteitä ovat edelleen olleet avoimuus, valmistelun vuorovaikutus ja
konsensushenkisyys. Aineistojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Uudessa Oulussa halutaan ratkaista
ongelmia tavalla, joka luo konsensusta ja säilyttää luottamukseen perustuvan ilmapiirin. Samalla kuitenkin edelleen on
vaaransa siinä, että vaikeita ja kiistanalaisten asioiden ratkaisemista siirretään eteenpäin ja osin ”tyydytään”
kompromisseihin varsinkin, kun taloudellisen paineet ovat laajasti tiedossa.
Vaiheittaisen siirtymisen myönteinen kehitys ja jatkuvuus. Tukipalveluiden organisoinnit saatu ratkaistua ja palvelutuotannon osalta ”harjoitteluvuosi” viety läpi. Kuitenkin huolestuttavaa on, että pääprosessien välillä ja sisällä näyttää
olevan suuriakin eroja vaiheittaisen siirtymisen tyytyväisyydessä.
Uuden Oulun tapa toimia -työ ja palvelumalli 2020 tulevat haastamaan koko organisaation. Varsinkin
palveluverkkolinjauksien eteenpäin vieminen voi aiheuttaa kritiikkiä laajasti niin oman organisaation kuin
kuntalaistenkin osalta. Myös konsernipalveluiden-tukipalveluiden ja pääprosessien yhteistyösuhteista ja tehtävien
jaosta ei näytä vielä tällä hetkellä olevan yhteistä näkemystä läpi organisaation. Näiden takia erityisen tärkeää olisikin
seurata, millaisia vaikutuksia johtamisjärjestelmällä on Uuden Oulun toiminnassa ja organisaation eri tasoilla. Myös
huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten johtamisjärjestelmä tukee asiakaslähtöisen palvelutuotannon eteenpäinvientiä.

24 (32)
Liite

Jatkotyötä varten näemme haasteet seuraavasti:
1.
2.
3.

4.

5.

Erityisen tärkeää olisi seurata, millaisia vaikutuksia johtamisjärjestelmällä on Uuden Oulun toiminnassa ja
organisaation eri tasoilla.
Huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten johtamisjärjestelmä tukee asiakaslähtöisen palvelutuotannon
eteenpäinvientiä ja miten prosessimaisen toiminnan implementointi onnistuu pääprosessien välillä.
Strategisen päätöksentekokyvyn säilyttäminen ja edelleen kehittäminen mahdollisessa talouden
tasapainottamistilanteessa ottaen kuitenkin huomioon yhdistymissopimuksen velvoitteet ja työn alla olevan
strategian linjaukset.
Henkilöstön muutosväsymyksen huomioon ottaminen sillä aineisto osoittaa edelleen, että
henkilöstöpolitiikkaan ollaan osaltaan tyytymättömiä. Kysymys on paitsi konkreettisten henkilöstöasioiden
ratkaisemisesta, niin myös nykyistä selkeämpien ja pitkäkestoisempien strategisten linjausten laatimisesta
henkilöstöä varten.
Keskijohdon ja lähiesimiesten tukeminen pääprosessien ”keski- ja alatason” rakentamisessa ja organisoinnissa.
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LIITTEET
Liite 1. MuutosPuntari-kyselyn tuloksia
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Kuvio 2. MuutosPuntarin vastaajat aseman mukaan.

Kuvio 3. Arviot eri palveluiden vaiheittaisen siirtymisen toteutumista yhdistyvistä kunnista Oulun alustalle 2012.
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Kuvio 4. Mielipiteet Uuden Oulun valmistelun etenemisestä yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi 20112012.
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Kuvio 5. Mielipiteet Uuden Oulun valmistelun etenemisestä yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi 20112012. Tarkastelu Oulun vs. muiden kuntien edustajat.
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Kuvio 6. Arviot eri palveluiden vaiheittaisen siirtymisen toteutumisesta yhdistyvistä kunnista
Oulun alustalle touko- ja joulukuussa 2012. (keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä positiivisempi arvio)

31 (32)
Liite

Kuvio 7. Luonnehdinnat Uuden Oulun valmistelusta ja toimielintyöskentelystä joulukuussa 2012.

Selvästi myöhässä

8

4

13
39

Hieman myöhässä

46

45
38

Ajallaan

38

Hieman etuajassa

3

44

6

3

Selvästi etuajassa

0

2

7

1
2

En osaa sanoa

1

0

10

20

30

40

50

% vastanneista
joulu.11

touko.12

joulu.12

Kuvio 8. Arviot Uuden Oulun valmisteluaikataulusta yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteutumiseksi
joulukuussa 2011,toukokuussa 2012 ja joulukuussa 2012
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Kuvio 9. Arviot Uuden Oulun tähänastisesta suunnittelu-ja valmisteluprosessista 12/2012.

