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Esittely
Kaupunkistrategia Oulu 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013 § 108. Sen strategisista linjauksista on johdettu poikkitoiminnalliset toteuttamis- ja
toimenpideohjelmat, joissa on määritetty kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet strategian
toteutumiseksi. Ohjelmia toteutetaan paitsi perustyössä
ja siihen liittyvässä kehittämisessä yhä useammin projekteina.
Laajassa ja monitoimijaisessa organisaatiossa on samaan
aikaan käynnissä kymmeniä eritasoisia ja toisiinsa
vaikuttavia kehittämishankkeita ja –projekteja. Niitä
yhdistävä keskeinen tekijä on ulkopuolinen rahoitus, jota
haetaan kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Oikein hyödynnettynä ulkopuolisella rahoituksella
turvataan kaupungin resurssien riittävyys ja parannetaan
kehittämistoiminnan laatua. Kehittämisprojekteissa

tavoiteltavien muutosten saavuttaminen vaatii kuitenkin
isossa organisaatiossa yhteisiä pelisääntöjä johtamisen
tueksi.
Tähän esitteeseen on koottu kaupunkistrategian Oulu
2020 toimenpide- ja toteuttamisohjelmista tunnistetut
kehittämissalkut, joiden painopisteiden ja tavoitteiden
mukaisiin kehittämistoimiin kaupungin hyödyntämä
ulkopuolinen rahoitus suunnataan lähivuosina. Kehittämissalkkuja johdetaan kaupunkitasoisen salkunhallintamallin avulla, jossa samaan päämäärään tähtääviä
projekteja tarkastellaan salkuittain ja projekteja toteutetaan yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Uusia
projekteja käynnistetään samaan aikaan käynnissä olevat projektit ja niiden tilanne huomioon ottaen - tehdään
oikeita asioita oikeaan aikaan.

Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri
Kuntalaisen elämänhallinta ja hyvinvointi
Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys
Työllä hyvinvointia
Digitaalinen agenda
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Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkku
Strateginen linjaus

Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä

Strateginen toteuttamisohjelma:

Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma

Päämäärä:

Kaupunkikulttuuri on sitä, kuinka kaupunkilaiset ovat vuorovaikutuksessa
keskenään, ilmaisevat itseään ja nauttivat elämästään.

Painopiste 1.
Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri

Painopiste 2.
Toimintaympäristöt ja -mallit

Painopiste 3.
Tapahtumahankinta

Sisältö
Oulu mahdollistaa kaikkien saavutettavissa olevaa omaehtoista
ja yhteisöllistä kaupunkikulttuuria.
Toiminnassa korostuvat sujuva
toteuttaminen ja kaupunkitilan
aktivointi.

Sisältö
Kehitetään jo olemassa olevia
toimintaympäristöjä ja tapahtumapaikkoja ja mahdollistetaan
kaupunkikulttuurista toimintaa uusissa ja yllättävissä paikoissa

Sisältö
Oulu mahdollistaa suurtapahtumia
ja muita taloudellisesti ja imagollisesti vaikuttavia tapahtumia ja
niiden hankintaa.

Tavoitteet
•
Hyvinvoinnin edistäminen
•
Joustavat kehittyvät tapahtumapaikat ja tilat
•
Kaupunkikulttuurin toiminnan
esteiden poistaminen

Tavoitteet
•
Aktiiviset toimintaympäristöt ja sujuvat toimintamallit
edistävät kaupunkikulttuuria
ja ammattimaista tapahtumatuotantoa
•
Mielenkiintoista kaupunkikulttuuria voi kohdata milloin
ja missä vain

Tavoitteet
•
Oulun tunnettavuuden
edistäminen
•
Oulu on kiinnostava ja taitava
tapahtumajärjestäjien
kumppani
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”Monimuotoinen
kaupunkikulttuuri vahvistaa
yhteisöllisyyttä.”
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Kuntalaisen elämänhallinta ja hyvinvointi -salkku
Strateginen linjaus

Kuntalaisen hyvinvointi paranee

Strateginen toteuttamisohjelma:

Palvelujen järjestämisohjelma

Päämäärä:

Hyvinvoivana Oulussa – keskellä elämää

Painopiste 1.
Kuntalaisen hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat

Sisältö
Luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten aktiivisuudelle, omaehtoiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle
sekä yhteisöllisyydelle. Toimenpiteet kohdistuvat syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseen.

Tavoitteet
•
Omavastuu ja yhteisöllisyys korostuvat kaikissa ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden toteuttaminen
mahdollistetaan fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa.
•
Liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuvat. Kehitetään oululaista terveysliikuntaa kansallisena
kärkibrändinä.
•
Kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen
•
Haetaan uusia tapoja mahdollistaa syrjäytymistä ehkäisevää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.
•
Sosiaalisen eristäytyneisyyden ja masennuksen ehkäisy
•
Paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten palveluiden koordinointia, suunnittelua ja toteutusta tehostetaan.
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Painopiste 2.
Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti

Sisältö
Asiakaslähtöisten palveluiden painopiste on ennaltaehkäisevissä ja kevyissä palveluissa sekä varhaisessa tuessa.
Kaupungin rooli on yhä enemmän mahdollistaja palveluiden järjestämisen ja tuottamisen rinnalla.

Tavoitteet
•
Palveluita kehitetään kuntalaislähtöisesti, poikkitoiminnallisesti, monitoimijaisesti ja -kanavaisesti:
ohjaus, neuvonta, vertaiset korostuvat ratkaisuissa.
•
Avustukset ja yhteinen kehittäminen kumppaneiden kanssa kohdennetaan strategiaa toteuttaviin ja
vaikuttavuudelta merkittäviin kohteisiin.
•
Palvelujen käyttäjät ja toteuttajat osallistuvat enenevästi palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
•
Mahdollistetaan hyvät ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut.
•
Hyvinvointia edistävä tarvittava tieto on kaikkien hyödynnettävissä.
•
Palveluiden saattaminen mahdollisimman esteettömiksi ja saavutettaviksi, ml. rakennettu
ympäristö ja tieto.
•
Asuin- ja elinympäristöä kehitetään siten, että se lisää turvallisuutta, tukee omatoimista
selviytymistä ja estää sosiaalisten ongelmien syntymistä.
•
Löydetään sujuvia ratkaisuja tilojen tarjoamiseen kumppaneille.
•
Lisätään kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.

Hyvinvoivana Oulussa
- keskellä elämää.
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”Oulu kasvaa kestävästi
- hyvä ympäristö yhteistyöllä.”
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Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -salkku
Strateginen linjaus

Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys

Strateginen toteuttamisohjelma:

Oulun kaupungin ympäristöohjelma

Päämäärä:

Oulu kasvaa kestävästi - hyvä ympäristö yhteistyöllä
Painopiste 1.
Eheä yhdyskuntarakenne,
kestävä palveluverkko ja
liikkumisen kestävyys

Painopiste 2.
Energia- ja materiaalitehokkuus

Painopiste 3.
Ympäristövastuulliset toimijat

Sisältö
Maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmät, energiankulutus

Sisältö
Energialähteet, energiatehokkuus,
energiantuotantotekniikat, polttoaineet

Sisältö
Osaaminen, asenteet,
käyttäytyminen, ajantasainen tieto

Tavoitteet

Tavoitteet

Tavoitteet

•

•

•

•
•
•

Elävä ja vetovoimainen
kaupunkikeskusta ja moniilmeiset kaupunkikeskukset
Eheä ja toiminnoiltaan
sekoittunut yhdyskuntarakenne
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja
kävelyn osuudet kasvavat
Logistiikan kestävyyden
parantaminen

•
•
•
•

Monipuolinen
energiantuotantorakenne
Energiatehokkaat
asumisterveelliset rakennukset
Tilojen tehokas käyttö
Kulutuksen vähentäminen ja
kestävät hankinnat
Ympäristöliiketoiminnan
kehittäminen

•
•
•

Ympäristökuormituksen
vähentäminen
Hyvän ympäristön tilan
turvaaminen
Ympäristötietoiset päättäjät,
asukkaat, yritykset ja työntekijät
Kestävän kehityksen
toteuttaminen jokapäiväisissä
toiminnoissa

10

Työllä hyvinvointia -salkku
Strateginen linjaus

- Kuntalaisen hyvinvointi
- Elinvoima, elinkeinoelämän uudistaminen ja kilpailukyky

Strateginen toteuttamisohjelma:

Oulun kaupungin työllisyysohjelma 2013-2016 – Työllä hyvinvointia ja
elinvoimaa

Päämäärä:

Saavuttaa työllä hyvinvointia ja työllistämisellä elinvoimaa.
Painopiste 1.
Uudet työpaikat

Painopiste 2.
Elinvoimainen asenne

Painopiste 3.
Työn ja tekijän kohtaaminen

Sisältö
Uusien työpaikkojen ja työmahdollisuuksien synnyttäminen

Sisältö
Nuorisotakuun mukaisten toimien
edistäminen

Sisältö
Rakennemuutokseen ja muutoksesta johtuvan rakennetyöttömyyteen sekä pitkäaikaistyöttömyyteen vastaaminen ennakoivasti,
joustavasti ja ketterästi

Tavoitteet
•
Edistää työvoiman pohjoista
liikkuvuutta
•
Luoda uusia työpaikkoja hankintatoimintaa kehittämällä
•
Selvittää osa-aikatyön ja oppisopimuksen mahdollisuuksia
työllistämisen edistämisessä
•
Edistää välittömiä työllisyysvaikutuksia tuottavia TKI-hankkeita
•
Kehittää yritysten valmiuksia ja
osaamista vastata elinkeinoelämän tarpeisiin uusien työpaikkojen luomiseksi

Tavoitteet
•
Kehittää nuorten työllisyyttä
edistäviä palveluita helposti
tavoitettavaksi ja saumattomaksi
kokonaisuudeksi
•
Madaltaa nuorten avoimille työmarkkinoille siirtymisen kynnystä

Tavoitteet
•
Luoda toimiva ja aktiivinen
yhteistyöverkosto työnhakijoiden
ja työnantajien yhteen saattamisessa
•
Vastata rakennemuutoksesta johtuvan työttömyyden ja muuttuneiden osaamistarpeiden tuomiin
haasteisiin
•
Selvittää korjausrakennusalan
mahdollisuudet työllistämisessä
•
Kehittää aktivointitoimintaa osana työllistämisyhteistyötä
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”Työllä hyvinvointia ja
työllistämisellä elinvoimaa.”
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”Oulu on vuonna 2020 Euroopan älykkäimmin ja

vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia
toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö”
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Digitaalinen agenda -salkku
Strateginen linjaus

- Digitalisointiaste: vähintään 30 % kuntalaisille tarjottavista palveluista
on saavutettavissa sähköisenä palveluna vuoteen 2018 mennessä
- Käyttöaste: palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan,
80 % asioinnista tapahtuu sähköisien asiointikanavien kautta

Strateginen toteuttamisohjelma:

Palvelujen järjestämisohjelma
- Palvelumalli 2020 ja Palveluverkko
- Monikanavaisuus, monialaisuus, asiakaslähtöisyys, osallistaminen,
valinnanvapaus, itsepalvelut

Päämäärä:

Oulu on vuonna 2020 Euroopan älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation
mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö
Painopiste 1.
Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja
digitaalisten valmiuksien johtaminen

Painopiste 2.
Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt

Sisältö
Ohjelman toteuttamisella luodaan edellytykset digitalisaatiolle kehittämällä tarvittavia ICT-infrastruktuureja,
esimerkiksi tietoverkkoja, tietovarantoja ja erilaisia
kehitysalustoja. Tehtävien kehittämispanostusten ja
investointien tavoitteena on pienentää vaihtoehtoiskustannuksia muussa toiminnassa.

Sisältö
Kaupunki tarjoaa asiakkailleen, työntekijöilleen ja
kumppaneilleen asiakaslähtöiset, toiminnan tarpeita
tukevat, ajanmukaiset, yhdenvertaiset ja esteettömät
ratkaisut. Digitalisaatio mahdollistaa joustavan asioinnin, osallistumisen, vuorovaikutuksen ja tehokkaan
työn tekemisen.

Tavoitteet

Tavoitteet

•
•

•

•
•
•

Resurssitehokkaan toiminnan mahdollistaminen
Digitalisaation edellyttämän ICT-infrastruuktuurin
rakentaminen
Tietovarantojen (Big data) hyödyntäminen johtamisessa
ja palvelukehityksessä
Avoimen hallinnon ja valmiskäyttöisen avoimen data
edistäminen
Mobiilien työtapojen ja liikkuvien palveluyksiöiden
käyttöönotto

•
•
•

Kaikki kaupungin tietoaineistot käsitellään kokonaan
sähköisessä muodossa
Helppokäyttöisten itsepalvelu-, omatoimi- ja
kotiin tarjottavien palvelukonseptien käyttö kasvaa
Kuntalaisten tuottamien tietojen hyödyntäminen
palveluissa
Sähköisen palveluneuvonnan käyttöönotto
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Painopiste 3.
Avoin, vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö

Painopiste 4.
Tulevaisuuden osaajat

Sisältö
Kaupunki toimii avoimena kehitysympäristönä ja kehitysyhteisöjen aktivoijana. Kaupungin avoimien kehitysympäristöjen ja yhteistyökumppanuuksien kautta
alueelle on syntynyt monipuolista ja korkeatasoisesta
laadustaan tunnettua ICT-osaamista ja -liiketoimintaa.

Sisältö
Nykypäivän digitaalisen toimintaympäristön ja sosiaalisen median edellyttämien valmiuksien kehittäminen
sekä uusien palveluiden markkinointi ja käyttöönottojen edistäminen kaupunkiyhteisössä.

Tavoitteet

Tavoitteet

•

•
•
•
•

•
•
•

Kaupunki avoimena ympäristönä tukee
innovaatiotoimintaa
Digitalisaation mahdollistama kestävä kehitys
Energiatehokkuuden ja hiilijalan jäljen pienentäminen
digitalisaation avulla
Ketterät arjen kehittämisen toimintamallit

Tarvittavien ICT-taitojen kehittäminen ja omaksuminen
Sähköisten palveluiden käytön lisääminen ja markkinointi
Sosiaalisen median kytkeminen osaksi palveluverkkoa
Tietoturvan varmistaminen läpi toimintaketjujen
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Yhteystiedot

Yhteystiedot:

www.ouka.fi/kehittamishankkeet

Liitteet
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Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkku
Painopiste 1.
Sisältö

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
Tavoitteet

Mittareita

Oulu mahdollistaa
kaikkien saavutettavissa olevaa omaehtoista ja yhteisöllistä
kaupunkikulttuuria.
Toiminnassa korostuvat sujuva toteuttaminen ja kaupunkitilan
aktivointi.

• Hyvinvoinnin edistäminen
• Joustavat ja kehittyvät tapahtumapaikat ja tilat
• Kaupunkikulttuurisen toiminnan
esteiden poistaminen

Painopiste 2.

Toimintaympäristöt ja toimintamallit

Sisältö

Tavoitteet

Kehitetään jo olemassa olevia toimintaympäristöjä ja
tapahtumapaikkoja
ja mahdollistetaan
kaupunkikulttuurista
toimintaa uusissa ja
yllättävissä paikoissa.

• Aktiiviset toimintaympäristöt ja
sujuvat toimintamallit edistävät
kaupunkikulttuuria ja ammattimaista tapahtumatuotantoa.
• Mielenkiintoista kaupunkikulttuuria voi kohdata milloin ja
missä vain.

Painopiste 3.

Tapahtumahankinta

Sisältö

Oulu mahdollistaa
suurtapahtumia ja
muita taloudellisesti
ja imagollisesti vaikuttavia tapahtumia ja
niiden hankintaa.

Tavoitteet

• Oulun tunnettavuuden edistäminen
• Oulu on kiinnostava ja taitava
tapahtumajärjestäjien kumppani

• Asukkaiden hyvinvointikysely
• Palveluiden järjestämisohjelman
mukaisesti
• Kuntalaisten yhteinen palveluohjaus ohjaa kaupunkikulttuurin
aktiviteetteihin.
• Yhteisöllisten tapahtumien määrä
• Tapahtumajärjestäjiltä tuleva
palaute

Mittareita

• Olemassa olevien toimintaympäristöjen käyttöaste kasvaa
jatkuvasti.
• Kaupunkikulttuuriset aktiviteetit
löytävät aina uusia paikkoja ja
toimintamalleja.

Mittareita

• Oulussa on pitkäjänteinen
suurtapahtuma-suunnitelma,
josta viestitään tehokkaasti.
• Suurtapahtumien määrä kasvaa
(kategoria yli 10.000 kävijää,
yksi megatapahtuma: yli 50.000
kävijää 3-5 vuoden välein)

Hankeaihioita

• Valmistellaan mm. katutaiteeseen ja yhteisöllisiin, paikallisiin
tapahtumiin liittyviä aihioita
yhdessä vapaan kentän toimijoiden kanssa

Hankeaihioita

• Sujuvat lupakäytännöt
• Rahoituksen varmistaminen ja
kohdentaminen
• Markkinointiyhteistyö
• Verkostoituminen
• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen

Hankeaihioita

• Kaupungin imagon ja markkinointikärkien terävöittäminen
• Muiden kaupunkien kanssa
tehtävä tapahtumahankintayhteistyö
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Kuntalaisen elämänhallinta ja hyvinvointi -salkku
Painopiste 1.
Sisältö

Kuntalaisen hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat
Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten
aktiivisuudelle, omaehtoiselle hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiselle sekä
yhteisöllisyydelle.

• Omavastuu ja yhteisöllisyys korostuvat kaikissa ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden toteuttaminen mahdollistetaan fyysisissä ja virtuaalisissa
tiloissa.
• Liikunnallinen ja terve elämäntapa
vahvistuvat. Kehitetään oululaista
terveysliikuntaa kansallisena kärkibrändinä.
• Kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen

• Hyvinvointiaktiivisuus
• Kuntalaisten koettu hyvinvointi
• Kuntalaisten osallistuminen
• Hyvinvointikertomus
• Sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö-tieto
• Tehtyjen toimenpiteiden ja
toteutuneiden hankkeiden
raportointi
• Aikaansaatu muutos ja
kustannusvaikutukset

• Hyvinvointiaktiivisuus eri ikäryhmissä: mm. terveelliset elämäntavat, arki- ja terveysliikunta,
sairauksien ennalta ehkäisy
• Hyvinvointioppiminen
• Toimintakyvyn vahvistaminen
• Omatoimi- ja itsepalveluiden
kehittäminen
• Lasten, nuorten ja lapsiper-heiden
hyvinvointisuunnitelman ja
vanhuslain toimenpiteiden käyttöönotto ja tukeminen
• Osallisuuden rakenteet ja toimintamallit
• Osaamisen kehittäminen

Toimenpiteet kohdistuvat syrjäytymisen
ja eriarvoisuuden
ehkäisemiseen

• Haetaan uusia tapoja mahdollistaa
syrjäytymistä ehkäisevää harrastusja vapaa-ajan toimintaa.
• Sosiaalisen eristäytyneisyyden ja
masennuksen ehkäisy
• Paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten palveluiden
• koordinointia, suunnittelua ja toteutusta tehostetaan.

• Hyvinvointikertomus
• Sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristötieto
• Tehtyjen toimenpiteiden ja
toteutuneiden hankkeiden
raportointi
• Aikaansaatu muutos ja
kustannusvaikutukset

• Päihde- ja mielenterveys-ongelmien toimintamallit ja varhainen
puuttuminen
• Syrjäytymisen ylisukupolvisuus
• Paljon tukea tarvitsevien palveluohjaus ja toimenpiteet
• Koulutus- ja yhteiskuntatakuun
toteutuminen
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Kuntalaisen elämänhallinta ja hyvinvointi -salkku
Painopiste 2.
Sisältö

Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Asiakaslähtöisten palveluiden painopiste on
ennalta-ehkäisevissä
ja kevyissä palveluissa sekä varhaisessa
tuessa.

• Palveluita kehitetään kuntalaislähtöisesti, poikkitoiminnallisesti, monitoimijaisesti ja monikanavaisesti:
ohjaus, neuvonta, vertaiset korostuvat
ratkaisuissa.
• Avustukset ja yhteinen kehittäminen
kumppaneiden kanssa kohdennetaan
strategiaa toteuttaviin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin kohteisiin.
• Palvelujen käyttäjät ja toteuttajat
osallistuvat enenevästi palvelujen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
• Mahdollistetaan hyvät ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut.
• Hyvinvointia edistävä tarvittava tieto
on kaikkien hyödynnettävissä.

• Vaikuttavuusarviointi
• Asiakastyytyväisyys ja
-kyselyt
• Hyvinvointikertomus
• Sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristötieto
• Tehtyjen toimenpiteiden ja
toteutuneiden hankkeiden
raportointi
• Aikaansaatu muutos ja
kustannusvaikutukset

• Monialaisen yhteistyön toimintamallien kehittäminen mm. hyvinvointineuvola ja -koulu, nuorten
palveluohjaus, perhetyö, kotona
selviytyminen
• Alueellinen toimintamalli
• Sähköiset palvelut
• Monialaisuuden ja –toimijuuden
lisääminen palvelujen toteutuksessa
• Tiedolla johtaminen ja kustannusanalyysit

Kaupungin rooli yhä
enemmän mahdollistaja palveluiden
järjestämisen ja tuottamisen rinnalla

• Palveluiden saattaminen mahdollisimman esteettömiksi ja saavutettaviksi, ml. rakennettu ympäristö ja
tieto.
• Asuin- ja elinympäristöä kehitetään
siten, että se lisää turvallisuutta, tukee
omatoimista selviytymistä ja estää
sosiaalisten ongelmien syntymistä.
• Löydetään sujuvia ratkaisuja tilojen
tarjoamiseen kumppaneille.
• Lisätään kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.

•
•
•
•

• Asunnottomuus ja toimenpiteet
• Hyvän elinympäristön ja tilojen
monikäyttöisyyden kehittäminen
• Hyvinvointiteknologian ja palvelujen valinta-mahdollisuuksien
kehittäminen
• Hyvinvointi- ja palvelutiedon
saavutettavuus
• Palvelutarjotin ja palveluohjaus

Turvallisuuskokemukset
Tilojen käyttöasteet
Hyvinvointikertomus
Sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristötieto
• Tehtyjen toimenpiteiden ja
toteutuneiden hankkeiden
raportointi
• Aikaansaatu muutos ja
kustannusvaikutukset
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Painopiste 1.
Sisältö

Maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmät, energiankulutus

Eheä yhdyskuntarakenne, kestävä palveluverkko ja liikkumisen kestävyys
Tavoitteet

• Elävä ja vetovoimainen
kaupunkikeskusta ja
moni-ilmeiset kaupunkikeskukset
• Eheä ja toiminnoiltaan
• sekoittunut yhdyskuntarakenne
• Joukkoliikenteen,
pyöräilyn ja kävelyn
osuudet kasvavat
• Logistiikan kestävyyden
parantaminen

Mittareita

• Eri maankäyttömuotojen
osuudet keskuksissa
• Palveluiden saavutettavuus
(päiväkodit, peruskoulut (1-6 lk),
päivittäistavarakaupat)
• Asemakaava-alueille rakentamisen osuus
• Tiiviillä alueella asuvien osuus
• Täydennysrakentamisen osuus
asuntotuotannosta
• Kulkutapajakauma
• Joukkoliikenteen matkustajamäärät
• Bussipysäkin saavutettavuus
• Asukkaiden osuus joukkoliikennevyöhykkeillä
• Matka-aika keskustaan joukkoliikenteen vyöhykkeillä
• Palvelu- ja tavaraliikenteen
kustannukset
• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Hankeaihioita

• Keskustan ja kaupunkikeskusten palveluedellytysten kehittäminen
• Täydennysrakentamisen mallialueet
• Erilaisten ja eri-ikäisille suunnattujen asumismuotojen mahdollistaminen
• Joukkoliikenteen palvelutasoa parantavat
ratkaisut
• Kulkutapajakauman laskentamallit
• Logistiikkajärjestelyjen kehittäminen
• Sähköisen liikenteen hyödyntäminen
kaupungin logistiikkapalveluissa
• Sähköautojen käytön mahdollistaminen
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Painopiste 2.
Sisältö

Energialähteet, energiatehokkuus, energiantuotantotekniikat,
polttoaineet

Energia- ja materiaalitehokkuus
Tavoitteet

• Monipuolinen energiantuotanto-rakenne
• Energiatehokkaat
asumisterveelliset
rakennukset
• Tilojen tehokas käyttö
• Kulutuksen vähentäminen ja kestävät
hankinnat
• Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen

Mittareita

• Eri energialähteiden osuudet
energian kokonaishankinnassa
ja kaukolämmön tuotannossa
• Kasvihuonekaasupäästöt
• Kokonaisenergiankulutus sektoreittain
• Yhdyskunnan sähkönkulutus
• Asutuksen veden kulutus
• Kiinteistöjen ominaiskulutus:
lämpö, sähkö, vesi
• Kaupungin oman toiminnan
energiankulutus
• Ympäristökriteerit sisältävät
hankintakriteerit
• Yhdyskuntajätteen määrä
asukasta kohti
• Energian ja materiaalin kulutus
• Ympäristömyötäisen liiketoiminnan liikevaihdon kehitys ja
työpaikkojen määrä

Hankeaihioita

• Biopolttoaineiden käytön lisääminen
• Biokaasu liikennepolttoaineeksi
• Uusien energiantuotantoratkaisujen käyttöönotto ja yhteiskäytön kehittäminen
• Hajautetun energiantuotannon kehittäminen
• Biokaasun hyödyntäminen sähkön ja
lämmön tuotannossa
• Jäteveden lämmön talteenoton lisääminen
jätevedenpuhdistamolla
• Sähköiset palvelut arjen elämässä
• Energiatehokkuuden, kosteus- ja sisäilmakysymysten yhteensovittaminen
• Kaavoituksen/rakennusvalvonnan tueksi
laskentatyökalu eri vaihtoehtojen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen
arviointiin ja laskentaan
• Sähköiset palvelut energiankulutuksen
hallintaan
• Raportointityökalu kaupungin omien toimintojen, energian käytön ja energian säästön
seurantaan
• Valaistukseen liittyvät uudet ratkaisut
• Kaupungin omien tilojen käytön monipuolistaminen ja tilatehokkuuden parantaminen
• Uudisrakentamisen tilatehokkuuden ja
energia-arkkitehtuurin kehittäminen
• Vesihuollon keskitetty valvomohanke
• ICT-ratkaisujen ja sähköisen asioinnin kehittäminen
• Investointien ja hankintojen ilmasto- ja
ympäristövaikutusten arviointi
• Uusien teknisten sovellutusten ja älykkäiden
ratkaisujen käyttö
• Korjausrakentamisen suhteellisen osuuden
kasvattaminen
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Painopiste 3.
Sisältö

Osaaminen, asenteet,
käyttäytyminen, ajantasainen tieto

Ympäristövastuulliset toimijat
Tavoitteet

• Ympäristökuormituksen
vähentäminen
• Hyvän ympäristön tilan
turvaaminen
• Ympäristötietoiset päättäjät, asukkaat, yritykset
ja työntekijät
• Kestävän kehityksen
toteuttaminen jokapäiväisissä toiminnoissa

Mittareita

• Yhteistarkkailuraporttien kuormitustiedot
• Viemäriverkoston vuotovesiprosentti
• Ympäristön tilan seurantatiedot
• Ympäristöjärjestelmät tai vastaavat
kaupunkikonsernissa
• Toimenpiteiden toteutuminen

Hankeaihioita

• Teollisen toiminnan ja infrastruktuurin
kehittäminen
• Hulevesiratkaisut jätevesiviemäreiden
vuotovesimäärän vähentämisessä
• Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen
tähtäävät ratkaisut, uudet toimintatavat ja niiden suunnittelu
• Alueiden virkistyskäytön kehittäminen
• Ympäristöosaamisen lisääminen
• Uusien työkalujen hyödyntäminen
ympäristötietoisuuden lisäämisessä
• Yhteistyöhankkeet pk-sektorin kanssa
(Oulun Ekokompassi -konsepti)
• Arjen ratkaisut
• Vihreä lippu toiminnan kehittäminen
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Painopiste 1.
Sisältö

Uudet työpaikat
Tavoitteet

Uusien työpaikkojen ja
työmahdollisuuksien
synnyttäminen

• Edistää työvoiman pohjoista liikkuvuutta
• Luoda uusia työpaikkoja hankintatoimintaa kehittämällä
• Selvittää osa-aikatyön ja oppisopimuksen mahdollisuuksia työllistämisen
edistämisessä
• Edistää välittömiä työllisyysvaikutuksia
tuottavia TKI-hankkeita
• Kehittää yritysten valmiuksia ja osaamista vastata elinkeinoelämän tarpeisiin
uusien työpaikkojen luomiseksi

Painopiste 2.

Elinvoimainen asenne

Sisältö

Tavoitteet

Nuorisotakuun
mukaisten toimien
edistäminen

• Kehittää nuorten työllisyyttä edistäviä
palveluita helposti tavoitettavaksi ja
saumattomaksi kokonaisuudeksi
• Madaltaa nuorten avoimille työmarkkinoille siirtymisen kynnystä

Painopiste 3.

Työn ja tekijän kohtaaminen

Sisältö

Rakennemuutokseen ja muutoksesta
johtuvan rakennetyöttömyyteen sekä pitkäaikaistyöttömyyteen
vastaaminen ennakoivasti, joustavasti ja
ketterästi

Tavoitteet

• Luoda toimiva ja aktiivinen yhteistyöverkosto työnhakijan ja työnantajan yhteen
saattamisessa
• Vastata rakennemuutoksesta johtuvan
työttömyyden ja muuttuneiden osaamistarpeiden tuomiin haasteisiin
• Selvittää korjausrakennusalan mahdollisuudet työllistämisessä
• Kehittää aktivointitoimintaa osana työllistämisyhteistyötä

Mittareita

• Oulun kaupungin alueelle
syntyy 2500 uutta nettotyöpaikkaa vuosittain

Mittareita

• Nuorisotyöttömyys
puolittuu 11 prosenttiin

Mittareita

• Työttömyys enintään 11
prosenttia

Hankeaihioita

• Draivia Rekryyn -projekti
• Vastuulliset hankinnat
-projekti

Hankeaihioita

• Nuorisotakuusta toimeen
-hanke
• Nuorten työllisyyspalvelujen
kehittämishanke

Hankeaihioita

• Työllisyyspalvelujen
kehittämishanke
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Painopiste 1.

Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja digitaalisten valmiuksien johtaminen

Sisältö

Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Digitalisaatiota tukeva
infrastruktuuri

• Resurssitehokkaan toiminnan
mahdollistaminen
• Digitalisaation edellyttämän ICTinfrastruuktuurin rakentaminen
• Palveluiden saatavuuden ja monikanavaisuuden varmistaminen
• Kansallisen palvelu- ja kokonaisarkkitehtuurin mukainen yhteentoimivuus

• Palveluiden kustannustehokkuus
• Palveluiden yhdenvertaisuus ja
saavutettavuus
• Palveluiden luotettavuus ja
käytettävyys (SLA)

Kaupungin tietovarannot ja big data

• Tietovarantojen (Big data)
hyödyntäminen johtamisessa ja
palvelukehityksessä
• Avoimen hallinnon ja valmiskäyttöisen avoimen data edistäminen
• Joukkoistamisen hyödyntäminen

• Avoimien data-joukkojen ja rajapintojen määrä
• Kehitettyjen sovellusten määrä
• Sovelluskehityskilpailujen kiinnostavuus
• Kuntalaisten tuottaman tiedon
määrä
• Open Data Census indeksi

• ITI/6Aika-ohjelma
• Tietoliikenneverkkojen
kehittämiskartta
• Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana
• Tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen
• Avoin data Oulussa
• Tiedon digitalisointi ja
sen hyödyntäminen
johtamisessa
• Aps for Oulu
• Etätyökäytäntöjen
kehittäminen

Mobiliteetti ja
tulevaisuuden
asiakaslähtöiset
työtavat

• Mobiilien työtapojen ja liikkuvien
palveluyksiöiden käyttöönotto
• Tulevaisuuden työtilojen ja
-tapojen käyttöönotto

• Uusien palvelukonseptien määrä
• Asiakastyytyväisyys ja käytettävyys
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Painopiste 2.

Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt

Sisältö

Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Digitaaliset sisällöt

• Kaikki kaupungin tietoaineistot
käsitellään kokonaan sähköisessä
muodossa
• Sisäisessä toiminnassa sähköiset
toimintamallit tehokkaassa
käytössä
• Alusta loppuun digitaalisesti
hoidettavat palveluprosessit

• Digitalisoitavien aineistojen
määrä
• Sähke2 yhteensopivuus
• Täysin digitaalisten prosessien
määrä

Arkea helpottavat
älykkäät palvelut

• Helppokäyttöisten itsepalvelu-,
omatoimi- ja kotiin tarjottavien
palvelukonseptien käyttö kasvaa
• Sähköisen palveluneuvonnan
käyttöönotto
• Uusien palveluiden rakentamien
digitaalisiksi ja fyysisen palveluverkon keventäminen

• Sähköisten palveluiden määrä
(tavoite 30%)
• Palveluaikojen jatkaminen
sähköisten ratkaisujen avulla
• Käyttöaste 80%, asiakastyytyväisyys
• Kustannushyödyt, tehostumissäästöt

• ITI/6Aika-ohjelma
• Sähköinen asiointi ja
omatoimikonseptit
• It-palvelutuotannon
asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
• Etäopetuksen kehittäminen
• Etäpalveluiden kehittäminen
• Älykäs asiakaspalvelu

Kuntalaisten
aktiivisuus ja
osallisuus

• Kuntalaisten aktivointi houkuttelevilla sähköisillä palveluilla
• Kuntalaisten tuottamien tietojen
hyödyntäminen palveluissa
• Kuntalaisten osallistaminen
sähköisten palveluiden kehittämiseen
• Digitaalisen hyödyntävien tapahtumien edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy

• Palveluiden saatavuus
• Osallistuminen päätöksentekoon
• Sähköisteiden palautteiden ja
aloitteiden määrä
• Tapahtumien määrä
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Painopiste 3.

Avoin, vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö

Sisältö

Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Älykäs Oulu ja avoimet
kaupunkikehitysympäristöt

• Älykkään Oulun PPP-yhteistyö
mahdollistaa tuote- ja palvelukehityksen
• Kaupunki avoimena ympäristönä
tukee innovaatiotoimintaa
• Digitaalisten arvoketjujen syntymisen mahdollistaminen
• Uusien palvelukonseptien nopea
testaaminen ja innovatiiviset
hankinnat

• Menestyminen älykaupunkivertailuissa
• Uusien pilotoitujen konseptien
määrä eri innovaatioympäristöissä
• Innovatiivisten hankintojen ja
kaupunkireferenssien määrä

Digitalisaation mahdollistama kestävä
kehitys

• Energiatehokkuuden ja hiilijalan
jäljen pienentäminen digitalisaation avulla
• Ympäristöystävällisen käyttäytymisen edistäminen ja tietojen
visualisointi

• Vähähiilisten toiminta-konseptien
määrä
• ICT-ratkaisujen CO2-päästöjen
vähentäminen 30% kymmenessä
vuodessa
• 5 pilottihanketta 5 vuoden aikana

• ITI/6Aika-ohjelma
• INKA Älykäs Kaupunkiohjelma
• Digitaalisuutta tukevien
ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen
• Oppimisympäristöjen
ja TVT opetuskäytön
kehittäminen
• ICT-osaamiskartoitus
ja suunnitelma niiden
kehittämiseksi
• Henkilöstön osaamisen
kehittäminen

Työssä innovointi

• Ketterät arjen kehittämisen
toimintamallit
• Työntekijöiden aktivointi toimintamallien kehittämiseksi

• Työntekijöiltä tulleiden ideoiden /
aloitteiden määrä
• Osallistuminen uusien toimintamallien pilotointiin (spin off)
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Painopiste 4.

Tulevaisuuden osaajat

Sisältö

Tavoitteet

Mittareita

Hankeaihioita

Digitaalisen maailman
ja sosiaalisen median
valmiudet

• Tarvittavien ICT-taitojen kehittäminen ja omaksuminen
• Sähköisten palveluiden käytön
lisääminen ja markkinointi
• Sosiaalisen median kytkeminen
osaksi palveluverkkoa

• Työntekijöiden kokema osaamistaso (itsearvionti)
• Sähköisten palveluiden näkyvyys
ja käyttöaste
• Asiakaspalvelukokemus

• ITI/6Aika-ohjelma
• Tavoitteellinen sosiaalinen media
• Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen
• Ohjelmointi oppiaineena
• Avoimen lähdekoodin
kouluyhteisöt

Kyberturvallisuus

• Henkilöstön tietoturva-osaamisen
varmistaminen
• Tietoturva mahdollistaa uudet
toimintatavat
• Tietoturvan varmistaminen läpi
toimintaketjujen

• Tietoturvapolitiikan toteutuminen
ja hallintamallin kypsyys
• Tietoturvakoulutusten suoritusaste

Kuntalaisten digitaaliset valmiudet

• Digitaalisten valmiuksien varmistaminen keskeisissä kohderyhmissä
• Ohjelmointi valmiuksien parantaminen

• Asiakasrajapintaan kohdistettujen
koulutusten määrä
• Avoimet oppimisympäristöt
• Järjestetyt tilaisuudet
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