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- Palveluseteleiden %-osuus
- Hoito- ja palvelutakuun
määräajat
- Korkeatasoinen koulutus
• Edellisenä keväänä
perusopetuksen päättäneiden
sijoittuminen jatko-opintoihin

- Sopimusohjausmalli
kehittäminen
-Avohoidon ja kevyempien
palveluiden osuus koko
päivähoidosta
(monituottajamalli)
- Yksityisen hoidon tavoite
prosentin toteutuminen
- (kevyemmät) ja
ennaltaehkäisevät palvelut
(kerhotoiminnan osuus
kasvaa)
- Asiakastyytyväisyys

- Nettomenojen kehitys
- Vuosikate
- Euroa/asukas/perusopetuksen
oppilas/lukio-opiskelija/kulttuuri
asiakas/laskennallinen lapsi
(tuottavuus)
- Huoneneliöt per oppilas
- Tuotteistus

Strategiset
tavoitteet

-

Kehityskeskustelu %
Sairaspoissaolo %
Työurien jatkaminen
Tva – järjestelmän läpikäynti

Palveluprosessit ja elämänkaarimallin painopisteet palvelujen
järjestämisohjelman tarkistamiseen – luonnos 28.3.2012

Elämänkaaren mukaiset painopisteet

Palveluprosessit

Sivistys ja
kulttuuri

Hyvinvointi

Yhdyskunta
ja ympäristö

Lapset ja lapsiperheet:
Lasten kasvu- ja kehitysympäristöjen tukeminen
Hyvät peruspalvelut
Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy

Nuoret: Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu toteuttaminen
Työikäiset:
Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen
työllisyyden edistäminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
Hyvinvoinnin lisääminen
omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen

Ikääntyneet:
Toimintakyvyn edistäminen
Arjen turvallisuuden parantaminen

Suunnittelun lähtökohdat (YH 30.5.2012)
•

Palvelujen järjestämisohjelma – Yhtenäinen kaupunkistrategia
•

•
•

•
•
•
•

Sopimusohjausmallin kehittäminen – yhteistyö kuntaliiton kanssa
USO-hankeen kautta (Uuden Sukupolven Organisaatiot)
Tietojohtaminen – satsaukset johdon yhtenäisen tietojärjestelmään ja
raportointiin
Hyvinvointiohjelma ja poikkihallinnolliset palvelut –
Valmistautuminen vuoden 2014 haasteisiin edellyttää paljon työtä
Yhteisen toimintamallin kehittäminen – esim. keskitetyt ja hajautetut
palvelut
Palveluverkkosuunnitelma vuosille 2013-2017
Sopimusohjaus
•

•

”Kuntapalvelut järjestetään talousarvion resurssien rajoissa. Tasapainoinen ja
hallittu talous edellyttää selkeää ja johdonmukaista johtamista.
Toimintaperiaatteina ovat sopimusohjaus ja tuotteistaminen. Henkilöstön
kouluttamiseen ja kustannustietoisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Vaikuttavuuden ja laadun arviointi huomioidaan keskeisenä osana talouden
prosesseja.”

Oulun palvelujen järjestäminen perustuu sopimusohjaukseen. Sitä sovelletaan
sekä omaan palvelutuotantoon sisäisenä sopimusohjauksena että
palveluhankintoihin ulkoisilta tuottajilta. Sopimusohjauksen tavoitteet on
määritelty Palvelujen järjestämisohjelmassa.

Siirtymävaiheen strategiset linjaukset: pääosin nykyiset uuden Oulun
siirtymävaiheen strategiset tavoitteet (TA2012), poikkeuksena
tasapainoista taloutta ja henkilöstöä koskevat tavoitteet. Uusi KH
päättää uudesta strategiasta vuonna 2013

Lapset, nuoret ja lapsiperheet
•

•

•

Lasten ja nuorten kasvuympäristöjen tukeminen
– Yhteistyön tiivistäminen kasvu- ja kehitysyhteisöjen välillä
– Varhainen puuttuminen
– Matalan kynnyksen palvelut
Hyvät peruspalvelut
– Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisesti toteutetuilla
peruspalveluilla voidaan ehkäistä ongelmien syntyä ja vähentää
erityispalvelujen käyttöä.
Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisy
– Monialaisen työn kehittäminen eri elämän
muutos/nivelvaiheiden haasteisiin (siirtyminen
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, perusopetuksesta
toiselle astelle, jne.
– Toimeentulon parantaminen (yksinhuoltaja perheiden köyhyys,
ylisukupolvinen köyhyys)

10.04.2012 Konsernipalvelut AT

Lapset, nuoret ja lapsiperheet
•

Nuoret: yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen
– Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle
valmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja
tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluttua työttömäksi joutumisesta.
– Koulutustakuulla tarkoitetaan sitä, että jokaiselle
peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus
lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa,
oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai
muulla tavoin
– Tehtävä monialainen koulutus- ja yhteiskuntatakuun
toimenpideohjelma, joka toteutetaan vaiheittain

10.04.2012 Konsernipalvelut AT

•
•
•
•
•
•
•

Ulkoiset taksat reaalitasossa (3-5%, ellei lainsäädännöllistä
estettä)
Maksut ja taksat harmonisoidaan
Sisäisiä taksoja ei nosteta, muutoin kuin mahdollisen
harmonisoinnin tai tuotteistamisen vuoksi
Toimintojen laajennuksista pidättäydytään
Henkilöstöresurssin osalta tavoitteena, ettei kokonaismäärä
kasva
Rakennusinvestointien tulee pohjautua laadittavaan
palveluverkkosuunnitelmaan (2013-2017)
Tulos- ja rahoituslaskelmasta sitovana 2,7 % nettomenojen
kasvu (ilman sisäisien vuokrien kasvua)

•

Sivistys ja kulttuuri –lautakunta tulee olemaan toimintakatteeltaan
(netto)sitova yksikkö, mutta sitä ei rinnasteta muilta osin ns.
nettoyksikköön

TA2013 esitykset ja karsintatarve
1 000 €

Esitys
TA2013
uusi Oulu

Toiminnanmuutoses
itykset: muutos +
pohjaan liittyvät
korjaukset €

Raami
2013

28 480

2 922

27 946

Toiminta-menot

400 645

35 424

398 689

Toiminta-kate

-372 165

-32 502

-370 743

Toiminta-tulot

- 2000 t€
Toimintakatteen kasvu -32 502 pitää sisällään myös pohjaan tehdyt
muutokset vuodelle 2013 (esim. päättyvät ja alkavat hankkeet,
evakkojärjestelyt yms.). Neljän miljoonan karsinta on tehty
mekaanisesti, jotta kokonaiskasvu (ilman sisäisten vuokrien kasvua) on
saatu rajattua n. 2,7 % kasvuun oletettuun pohjaan nähden.

Varhaiskasvatuksen keskeisimmät strategiset linjaukset
Ilman rakennemuutosta

Rakennemuutos

Yksityinen 16%

Yksityinen 30%
Kunnallinen 70%

Kunnallinen 84%

Tilanne
TP2011
21%

Varhaiskasvatuspalvelut

TP 2010

KS 2011

KS 2012

Palvelurakenne
Avoimen varhaiskasvatus-toiminnan piirissä olevien
lasten suhde päiväkotihoidossa olevien lasten
määrään (%)

13

13

13

Tilat: perusopetus per oppilaat; arvio v 2013
Perusopetus hum²/oppilaat
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Tilat , päivälukiot arvio v. 2013
Päivälukio hum²/opisk
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Huomioitavaa Perusopetuksen opetusryhmäkoon pienennys
Opetusministeriö on myöntänyt Oulun opetustoimelle
20.3.2012 1,657 M€ valtionavustuksen perusopetuksen
opetusryhmäkoon pienentämiseen.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän v. 2012 0,690 M€ ja
2013 0.966 M€.

Sikun suurimmat kasvut
• Palkankorotuksiin varattu yhteensä n. 3 342 t€
• Opetus
– Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (281 oppilasta) 1
500 t€
Kasvu ilman
– Perusopetuksen hinnan kasvu 890 t€
sisäisiä vuokria
yhteensä 1,76 %
• Varhaiskasvatus
– Vuoden 2012 ylitysennuste 2 000 t€
– Väestömäärän kasvu 2 286 t€
Kasvu ilman
sisäisiä vuokria
yhteensä 5,04 %

Sikun suurimmat kasvut
• Nuoriso
– Hankkeiden menovaikutus 662 t€
Kasvu ilman
sisäisiä vuokria
– Effica käyttömenot 58 t€
yhteensä 5,63 %
– Henkilöstön kasvu 155 t€
• Liikunta
– Teklin liikuntapaikan hoidon lisäkustannukset 1 380 t€
– Uinninopetuksen kasvu 110 t€
Kasvu ilman
– Eläkamaksujen kasvu 50 t€
sisäisiä vuokria
yhteensä 7,81 %

Sikun suurimmat kasvut
• Kulttuuri
Kasvu ilman
sisäisiä vuokria
– Aluekirjaston hlö-lisäys 49 t€
yhteensä 2,48 %
– Eläkemaksujen muutokset 54 t€
– Valveen budjettirakenteen muutos 158 t€

Oppilashuolto
•
•
•

•

Oppilashuollon palveluiden saatavuus on tärkeä osa
koulutuksellista tasa-arvoisuutta
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. (PoL 31§)
Keväällä 2012 yhdistyvissä kunnissa on yhteensä 16
koulukuraattorin ja 14 koulupsykologin vakanssia opetus/sivistystoimessa.
Työntekijöiden vastuualueiden osalta perusopetuksen
oppilasmäärä vaihtelee 1300 – 1700 oppilasta / työntekijä

THL:n määrittelemä suositus oppilashuoltopalveluiden
henkilöstöresursoinnista on 600-800 oppilasta kutakin
kouluterveydenhoitajaa, koulukuraattoria ja koulupsykologia
kohden
Esitys uuden Oulun esi- ja perusopetuksen ja lukio-opetuksen
oppilas- ja opiskelijahuoltoon
 3 koulukuraattoria
 3 koulupsykologia sekä Kiimingin psykologivakanssin
siirtäminen sivistys- ja kulttuuripalveluiden puolelle.

 Esitetyllä lisäyksellä n. 1000 oppilasta / työntekijä

Polikliiniset luokat / sairaalaopetuksen
avoluokat
Lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa painopiste siirtynyt
sairaalahoidosta avohoitoon
 Lähikouluissa oppilaita, joiden oppiminen ja koulunkäynti
vaatii erityisjärjestelyjä

•

Polikliininen luokka
 Hoitovastuu Lanulla, oppilas avohoidossa

•

Sairaalaopetuksen avoluokka
 Hoitovastuu sairaalalla, oppilas sairaalaan polikliinisessa
hoitosuhteessa

 nopean toiminnan vastaus kriisitilanteisiin kouluissa, kun
oppilaan koulukykyisyys on kyseenalaista
 oppilas ei tarvitse tehostetun tai erityisen tuen päätöstä
 sairaalajaksoa odottavat tai jakson päättävät oppilaat, jotka
eivät selviä kotikoulunsa ympäristössä
 oppilaalle mahdollisuus rauhalliseen ja pieneen kouluyhteisöön
sekä yksilölliseen opetukseen

•

2 ryhmää syksystä 2013 alkaen

Investoinnit (toteutus/suunnittelu käynnissä);
koulut/”vanha” Oulu
Kohde

Kustannusarvio (t€)

Toteutus

Kastellin monitoimitalon
uudisrakennus

43 000 (PPP)

2012 - 2014

Myllytullin koulun uudemman
osan peruskorjaus

4 993

2012 - 2013

Nuorten työpajatoiminnan ja
Kajaanintullin pajaluokkien tilat

4 659

2012 - 2013

Terva-Toppilan koulun teknisen
työn opetustilojen peruskorjaus
ja laajennus

880

2013 (– 2014?)

Investoinnit, tarveselvitys/hankesuunnittelu käynnissä;
koulut/vanha” Oulu
Kohde

Hankkeen tila

Alustava kustannus- ja
toteutusarvio (M€)

Hiukkavaaran keskuksen
monitoimitalon uudisrakennus

Hankesuunnitelma tekeillä
31.8.2012 mennessä.
Investointiohjelmassa.

2015 - 2017

Korvensuoran suuralueen uudet
koulutilat

Hankesuunnitelma valmistunut, 3
eri vaihtoehtoja, kv-päätös
puuttuu. Investointiohjelmassa.

2014 - 2015

Tuiran koulun uudemman osan
peruskorjaus

Tuira-Merikoski-tarveselvitys
valmistunut, 3 eri vaihtoehtoa, khpäätös puuttuu.

2015 - 2016

Paulaharjun koulun lisätilat?

Tuira-Merikoski-tarveselvitys
valmistunut, 3 eri vaihtoehtoa, khpäätös puuttuu.

2015 - 2016

Merikosken koulurakennuksen
muutostyöt?

Tuira-Merikoski-tarveselvitys
valmistunut, 3 eri vaihtoehtoa, khpäätös puuttuu.

2015 - 2016

Ylikiimingin ent. kunnantalon
peruskorjaus ja muutostyöt?

Hankesuunnitelma n tarkistus
tekeillä – opetustoimella Lyseon
etäopetuspiste, ministeriön kanta
siihen vs. Oulun valitus???

201? – 201?

Investoinnit (toteutus/suunnittelu käynnissä);
koulut/muut kunnat
Kohde

Kustannusarvio (t€)

Toteutus

Haukiputaan uuden yhtenäisen
peruskoulun uudisrakennus

PPP: 13 000 t€
Kunnan oma: 7 460 t€ (va 2 200)

2012-13 ; sisältää PPP-osuuden
(alakoulu) ja kunnan oman
osuuden (yläkoulu)

Kiimingin Kiiminkijoen koulun
muutostyöt (ja päiväkoti)

1577 t€ (koulun osuus)
5008 t€ (päiväkoti)

2012-13

Kiimingin Jokirannan koulun
keskuskeittiö

1630 t€

2012-13

(Yli-Iin keskuskoulu; ks. dia 5)

1 000 t€

2012-13

Investoinnit, tarveselvitys/hankesuunnittelu käynnissä; koulut/muut
kunnat
Kohde

Hankkeen tila

Alustava kustannus- ja
toteutusarvio (M€)

Kiimingin Jäälin monitoimitalo
(koulun muutos- ja peruskorjaus &
uudet kirjastotilat)

Hankesuunnitelma tekeillä.

3 767 t€
2014-15
(koulun osuus)

Kiimingin Jokirannan koulun
laajennus

Tarveselvitys sisältyy
palvelurakenneselvitykseen
10/2010

2 944 t€
2015-16

Oulunsalon Niemenrantatalo, II
vaihe

Tarveselvitys vai jo
hankesuunnitelma tekeillä???

800 t€
(10 000 t€ kokonaiskust.)
2013-14

Yli-Iin keskuskoulun uudisrakennus

Hankesuunnitelma
valmistumassa/menossa kv:oon.

1 000 t€
2013-14

Investoinnit (toteutus/suunnittelu käynnissä);
päiväkodit/”vanha” Oulu
Kohde

Kustannusarvio (t€)

Alustava kustannus- ja
toteutusarvio (M€)

Savotta-Aukion päiväkoti

4 048 t€

2011-2012

Kivikkokankaan päiväkoti

3 680 t€

2013-2014

Investoinnit, tarveselvitys/hankesuunnittelu
käynnissä päiväkodit/vanha” Oulu
Kohde

Hankkeen tila

Alustava kustannus- ja
toteutusarvio (M€)

Mäntylän päiväkodin perusparannus

Hankesuunnitelma valmistunut
28.2.2012

3 548 t€
2013-14

Investoinnit 2013, liikuntapalvelut
•
•

•
•
•
•

•

Rannanperä –Kiekonmaja kuntoreitti 2013 500.000 e
Huuhkajanpuiston pallokenttien peruskorjaus 2013- 2014
900.000 e
Linnanmaan iso tekojääkenttä/-halli 2013
Linnanmaan uimahalli 2014-2015
Jäälin urheilualue ja huoltorakennus 2012 - 2014 1675t€ (390t€) + 933t€ (-230t€)
Työohjelma 1.200.000 e (kuntoratavalaistuksen uusiminen,
reittiverkoston kehittäminen, uimarantojen ja pallokenttien
peruskorjaus, lähiliikuntapaikat, liikuntapaikkojen suunnittelu)
Irtain käyttöomaisuus 300.000 e

Investoinnit, kulttuuripalvelut
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tietomaan tavarahissi vuonna 2013 noin 300 000 euroa
tiede-elokuvateatterin digitalisointi noin 400 000 euroa, v. 2014
alkaen ei ole saatavilla nykytekniikkaa vastaavia elokuvia
Pääkirjaston täydellinen peruskorjaus: tarveselvitystyöryhmän
perustaminen
– Pakkalan salin ja lehtisalin varustuksen uusiminen jo 2013
aikana noin 100 000 euroa
Hupisaarten kesäteatterin peruskorjaus: hanketyöryhmä
Tietohallinto: kirjastojärjestelmät 150 000, e-lupajärjestelmä
yleisötapahtumiin (koko kaupunkia koskeva) noin 80 000 euroa
Kulttuuritoimen irtain käyttöomaisuus 500 000 euroa
Prosenttitaidehankintojen määräraha erikseen
rakennushankkeiden etenemisen mukaisesti
Myllytullin hanketyöryhmän perustaminen
Yli-Iin kirjastorakennuksen ilmastointiremontti

Riskit
• Tuottavuus laskee, tuottamiskustannukset lähtevät
nousuun (toimintakulttuuri )
• Palvelujen kysyntä kääntyy laskuun, osataanko
tarpeeksi nopeasti reagoida pienentämällä tuotantoa
=Sopimuksen alittuminen
• Uudet alueet, toiminnan harmonisointikustannukset
ei ennustettavissa
• Sisäisten ostopalveluiden hintariskit

