Palveluverkon vaikutusten
ennakkoarviointi
Liite palveluverkkosuunnitelmaan

•

Kuntaliiton mallin mukaisesti vaikutusten ennakkoarvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää
valmistelu- ja päätöksentekotilannetta. Valmistelija kuvaa ehdotuksensa myönteisiä ja kielteisiä
vaikutuksia.

•

Arviointi tehtiin asiantuntija-arviointina
•

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa arviointiin osallistuivat palveluverkkosuunnitelman tekoon
osallistuneet, johtoryhmän jäsenet ja aluejohtotiimien puheenjohtajat

•

Hyvinvointipalveluissa arviointiin osallistuivat palveluverkkosuunnitelman tekoon osallistuneet,
johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat

•

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa arviointi tehtiin joukkoliikenteen ja kuljetusten sekä ja
yhdyskuntarakenteen kannalta

•

Hyvinvointipalveluiden osalta on arvioitu sekä toimintamallimuutokset että vaikutukset neljällä
hyvinvointialueella

•

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta on arvioitu toimintamallimuutokset

•

Tähän tiivistelmään koottu keskeiset tulokset

•

Palvelualueiden tekemät arvioinnit kokonaisuudessaan on esitetty liitteissä

Hyvinvointipalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Neljä hyvinvointialuetta (6 hyvinvointikeskusta), palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin
- palvelujen saatavuus
- palvelujen
saavutettavuus
- palvelujen taso ja
kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasaarvo
- vaikutukset erilaisiin
väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Palveluverkko tiivistyy; kuntalaiset saattavat mieltää, että palvelut huononevat
Palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit parantavat
- palvelujen saatavuutta
- mm. aukioloaikojen pidentäminen, sähköinen ajanvaraus, ajanvaraukseton vastaanotto, monipuoliset palvelut
samasta paikasta, isompi yksikkö ei ole niin haavoittuva kuin pieni
- palvelujen tasoa ja kattavuutta
- mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden integroituminen, joustavat konsultaatiot, erityispalvelut samasta paikasta,
jalkautuvat palvelut
- yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, vaikutusta eri väestöryhmiin, hyvinvointia
- mm. palvelujen laatua, palveluihin pääsee samoilla kriteereillä, hyvinvointipisteiden palvelut räätälöidään alueen
asukkaiden tarpeiden mukaisesti, ennaltaehkäiseviä palveluita suunnitellaan yhdessä alueen muiden toimijoiden
kanssa
- Uusia palvelukonsepteja on helpompi toteuttaa, jos siirrytään isompiin yksiköihin
Palveluiden saavutettavuus; etäisyydet kasvavat osalla asukkaista. Ratkaisut:
- joukko-, palvelu- ja cityliikenteen kehittäminen sekä tiedottaminen liikenneyhteyksistä
- kevyenliikenteen väylien kehittäminen
- huomioitava ikäihmiset ja lapsiperheet
- jalkautuvat palvelut tulevat lähelle
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Kokonaisuutena hyvinvointiverkon muutokset eivät aiheuta merkittävää joukkoliikenteen kysynnän muutosta
- Muutoksilla on vaikutusta autottomien tai huonoiten liikkuvien ja eniten hyvinvointipalveluja käyttävien palvelujen
saavutettavuuteen

Hyvinvointipalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Neljä hyvinvointialuetta (6 hyvinvointikeskusta), palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve,
liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne,
kevytliikenne)
- ihmisten elinolot,
viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Liikkumistarve ja -etäisyydet kasvavat, yksityisautoilu lisääntyy, ilman laatu huononee, parkkipaikkojen riittävyys
selvitettävä.
- Palvelukeskittymät houkuttelevat asukkaita
- osa väestöstä hakeutuu palveluiden läheisyyteen, mutta reuna-alueilla väestö vähenee
- joillakin alueilla voi tapahtua sukupolvenvaihdos ikäihmisistä nuorempaan väestöön
- Isommissa yksiköissä voidaan panostaa palvelurakennusten viihtyisyyteen (sisätilat ja ulkoalueet)
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- liikkumistarpeen hillitsemiseksi päivittäin käytettävät palvelut tulisi sijoittaa sinne missä asukkaat ovat, tämä vähentää
liikenteen määrää ja suosii kestäviä liikkumismuotoja
- saavutettavuutta tulisi tarkastella joukkoliikenteen ohella myös pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset
- henkilöstön
kokonaismäärä, rakenne,
asema
- organisaation
keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen paranevat
- Henkilöstöresursseja perustasolle
- Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset
vaikutukset
- investoinnit
- palvelurakennusten
kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön
tehostaminen ja
käyttökustannukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Palvelurakenne kevenee, tehokas sopimusohjaus, poikkitoiminnallisen työn mittaaminen, alueellisten kustannusten
seuranta
- Paljon palveluita tarvitsevien haltuunotto isoissa yksiköissä helpompaa
- Ei juurikaan investointitarvetta uusiin rakennuksiin
- Peruskorjaustarve vähenee ja kohdistuu muutamiin rakennuksiin
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Palvelujen etääntyminen voi aiheuttaa käytön ja kysynnän kasvua vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa
matkoissa. Kysyntälisäystä syntynee keskustan ikäihmisten väestökeskittymästä sekä tiheään asutusta Rajakylästä ja
Kaijonharjusta.

Hyvinvointipalvelut, eteläinen hyvinvointialue
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Palveluverkko ja toimintamallimuutos
Hyvinvointikeskus Kaakkuriin
Kohdennettuja neuvola- ja lääkäripalveluita tarjoava hyvinvointipiste Oulunsaloon
Sote-ratkaisujen jälkeen haetan optimisijainti hyvinvointikeskukselle

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Palvelujen saatavuus: Hyvinvointipisteen toiminta suunnitellaan alueen väestön tarpeita vastaaviksi huomioiden Kaakkurin
hyvinvointikeskuksen mahdollistamat palvelut
- Palvelujen saavutettavuus: Etäisyydet lyhyitä, mutta joukkoliikenne vain osin toimivaa ja parantamista tarvitaan
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arvio:
- oulunsalolaisten terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat etääntyvät vähintään 7,5 km, eivätkä palvelut ole
oulunsalolaisille saavutettavissa jalan
- suoraa joukkoliikenneyhteyttä Oulunsalon ja Kaakkurin välillä ei tällä hetkellä ole. Joukkoliikenteen kysyntä yhteysvälillä
voidaan arvioida pienehköksi ilman muita keskeisiä koulu- tai toisen asteen opiskelijoiden liikkumisvirtoja.
- Oulunlahti ei myöskään ole Kaakkuriin vievien joukkoliikennepalvelujen varrella (etäisyys 3 km terveysasemasta).

Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Liikkuminen Oulunsalosta Kaakkuriin ei ole luontainen kulkusuunta, mutta toisaalta kevyenliikenteenväylät ja autotiet
kunnossa

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen paranee
- Henkilöstöresursseja perustasolle
- Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset
vaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Kumpikaan, Kaakkurin ja Oulunsalon terveyskeskus, ei ole kooltaan optimaalinen isoksi hyvinvointikeskukseksi
- Sote-ratkaisu mahdollistaa uudelleen tarkastelun suhteessa Oulun eteläiseen alueeseen laajemminkin.

Hyvinvointipalvelut, keskinen hyvinvointialue
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Hyvinvointikeskus Kontinkankaalle
Keskustan ja Höyhtyän terveysasemien palvelut siirtyvät Kontinkankaalle, Sepän terveysaseman optiosta luovutaan.
Sosiaalipalveluita siirtyy Kontinkankaalle
Suun terveydenhuollon pienten yksiköiden ja erityispalveluja siirtyy Kontinkankaalle
Oululaisten erityispalvelut annetaan Kontinkankaalla

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit parantavat palvelujen laatua, saatavuutta, tasoa ja kattavuutta sekä
yhdenvertaisuutta
- Saavutettavuus; hyvät liikennejärjestelyt ja joukkoliikenne
- Kaukovainolta paranee (siirto Höyhtyältä Kontinkankaalle)
- Saavutettavuus kaiken kaikkiaan hyvä huomioiden alueen maantieteellinen laajuus
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Oulun keskustassa asuvilla terveyspalvelun käyttäjillä asiointimatkat pidentyvät, eivätkä palvelut ole enää saavutettavissa
jalan, ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia.
- Keskustan terveyspalvelut eriytyvät keskustan yksityisten ja julkisten palvelujen keskittymästä Kontinkankaan alueelle.
Samaan joukkoliikennematkaan ei voi enää sujuvasti yhdistää muuta asiointia.
- Autottomille Nokela-Karjasilta-Höyhtyä suunnasta terveyspalvelut ovat jatkossa saavutettavissa vaihdollisilla
joukkoliikenneyhteyksillä, mikä lisää matka-aikaa. Vaihdollinen yhteys Kontinkankaalle, kestää 20-30 minuuttia.
- Neuvolaverkon harveneminen lisää lastenvaunujen ja saattajien matkustusta Karjasillan ja keskustan suunnasta
Kontinkankaalle.

Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Ilman laatu heikkenee; joukkoliikenteen markkinointia kehitettävä

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Kontinkankaasta oppimis- ja tutkimuskeskus ja innovaatioympäristö
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen paranee
- Henkilöstöresursseja perustasolle
- Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset
vaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Tulevat sote-ratkaisut ja esh yhteistyö tuovat kustannustehokkuutta
- Ei sisälly investointikustannuksia, mutta edelleen jää esim. peruskorjaustarvetta (Lamellitalo, G-talo)
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Palveluiden saavutettavuus edellyttää keskustan ja Karjasillan suunnan palveluliikennetarjonnan hienosäätöä (n. 30 000
euroa vuodessa).
- Uusi perusyhteys Mäntylä-Karjasilta –alueelta Kontinkankaalle maksaa n. 80 000 euroa/vuosi (45 min/vuoroväli).

Hyvinvointipalvelut, itäinen hyvinvointialue
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Hyvinvointikeskukset: Kiiminki ja Myllyoja
Kohdennetut neuvola- ja lääkäripalvelut Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointipisteisiin
Vuoden 2017 jälkeen selvitetään hv-keskusten lopullinen sijainti huomioiden mm. Hiukkavaara

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Palveluiden saatavuus:
- Yli-Iin ja Ylikiimingin palveluiden saatavuus; esim. lääkäri joka arkipäivä/etäyhteyksien hyödyntäminen
- Yli-Iissä kotihoidon palvelut ovat parantuneet
Vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin:
- alueen ja kylän palvelutarpeeseen vastaaminen monialaisen yhteistyön keinoin
- Lapsiperheet ja ikäihmiset; huomioitava/tuettava
Saavutettavuus:
- Kutsutaksiliikenne ja etäyhteyksien käyttö
- Lapsiperheet ja ikäihmiset huomioitava
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Myllyoja on saavutettavissa kaupunkiliikenteellä palvelualueen eri suunnista.
- Jäälin joukkoliikenne rakentuvat pääasiassa Oulun keskustaan suuntautuvan kysynnän varaan, mutta Kiimingissä sijaitsevat
terveyspalvelut ovat etäisyyden puolesta lähempänä. Kiiminkiin pääsyn parantaminen edellyttäisi joitain reittimuutoksia
nykyiseen joukkoliikennetarjontaan.
- Hiukkavaara tulee muodostamaan merkittävän asutuskeskittymän, jossa tulee varautua hyvään alueelliseen
palvelutarjontaan. Itäisen alueen väestön painopiste muodostuu Hiukkavaara-Myllyoja –alueelle

Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Äärialueiden vetovoimaisuus vähenee

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen paranee
- Henkilöstöresursseja perustasolle
- Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset
vaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Myllyojan hyvinvointikeskus ei vastaa tarpeisiin väestön lisääntymisen vuoksi; ei kannata peruskorjata
- Tulevaisuuden Investointitarve Hiukkavaaraan

Hyvinvointipalvelut, pohjoinen hyvinvointialue
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Haukiputaan ja Tuiran hyvinvointikeskukset
Rajakylän ja Kaijonharjun terveysaseien palvelut siirtyvät Tuiraan ja Haukiputaalle
Hyvinvointipisteiden määrästä, sijainnista ja palveluiden sisällöstä tehdään selvitys vuoden 2015 aikana
Koskelan neuvolan palvelut siirtyvät Tuiran hv-keskukseen
Suun terveydenhuollon Herukan, Kaijonharjun ja Rajakylän palvelut siirtyvät Tuiran hv-keskukseen

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Sosioekonominen tilanne on hyvin erilainen alueen eri osissa; palvelupisteiden palveluvalikoiman kehittäminen alueen
asukkaiden tarpeiden mukaan; esim. Ritaharjuun hyvinvointineuvola, Inri-mittauspisteet
- Palvelujen saavutettavuus; Tuiran suunta luonteva kulkureitti ja myös nykymallissa osalla kuntalaisia on pitkät etäisyydet
palveluihin

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Rajakylän ja Pateniemen kaupunginosista, joissa on noin 9 000 asukasta ja kohtuullisen suuri asukastiheys,
hyvinvointikeskusten saavutettavuus jää aika heikoksi
- Kaijonharjussa ja lähialueilla asuville terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat pidentyvät eivätkä palvelut ole enää
saavutettavissa jalan ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia. Joukkoliikennematka matka-aika liityntäkävelyineen on 40-50
minuuttia Ritaharjun-Kuivasjärven alueelta.
- Rajakylässä ja lähialueilla suville terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat pidentyvät eivätkä palvelut ole enää
saavutettavissa jalan ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia. Saavutettavuus Rajakylän alueelta Tuiran terveysasemaan on
joukkoliikenteellä n. 20-25 minuuttia.
- Neuvolaverkon harveneminen lisää lastenvaunujen ja saattajien matkustusta Rajakylän ja Kaijonharjun suunnasta Tuiraan.
Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Ääri alueiden vetovoiman väheneminen

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen paranee
- Henkilöstöresursseja perustasolle
- Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset
vaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Ei investointitarvetta
- Useasta palvelupisteestä luovutaan; ei laajaa peruskorjaustarvetta, peruskorjaustarve keskittyy hyvinvointikeskuksiin ja
muutamiin pisteisiin

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Monipalvelukeskustoimintamalli
Palveluiden alueellistaminen (erikoisluokat, erityiskoulut, asiakasohjaus)
Palvelurakennemuutokset

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin
- palvelujen saatavuus
- palvelujen
saavutettavuus
- palvelujen taso ja
kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasaarvo
- vaikutukset erilaisiin
väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden arviointi:
Alueellisissa monipalvelukeskuksissa yhden luukun periaate:
- Palvelujen saatavuus paranee kun aukioloajat pitenevät
- Moniammatilliset tiimit kuntalaisen käytettävissä
- Palveluiden taso, laatu, kuntalaisten yhdenvertaisuus ja sisällöllinen kattavuus paranevat
- Mahdollisuus päivä-, viikko- ja vuosirytmin suunnitelmalliseen vaihteluun
- Toimintamallin ideologisena lähtökohtana on alueen erityispiirteiden tunnistaminen ja rakenteiden luominen sen pohjalta.
Kuntalaisnäkökulma on ohjaava periaate.
- Tunnistaa kevyenliikenteen mahdollistamat , turvalliset liikkumisedellytykset
Palveluiden alueellistaminen (erikoisluokat, erityiskoulut):
- Vähentää koulukuljetuksia ja tukee lähikouluperiaatetta. Saavutettavuus paranee huomattavasti.
- Palvelut saadaan aidosti tarjolle myös haja-asutusalueella
- Mahdollisuus kehittää itseään omassa lähiympäristössä
- Mahdollisuus käydä lähikoulua myös haja-asutusalueella tuen tarpeesta huolimatta; yhtenäinen opinpolku ja tukiverkko
omalla asuinalueella.
Palveluiden alueellistaminen (asiakasohjaus):
- Sähköiset palvelut käytössä 24/7 sekä yhden luukun periaate ja laaja ohjaus palveluiden pariin
Kehitettävää:
- Muutostilanteessa, ennen uuden toiminnan vakiintumista, voi olla vaikutusta sekä palvelutasoon että kattavuuteen.
- Reuna-alueilla harvempi verkosto: Sähköisillä ja omatoimikonsepteilla vastataan verkossa syntyviin ”aukkokohtiin”
- Itsepalvelukonseptien ja sähköisten palveluiden käyttöönotto vaatii vielä käytännön toimeenpanon.
- Jatkossa on tunnistettava sikun ja hyven yhteinen asiakassegmentointi.
- Tulevaisuuden toimenpideohjelmassa olisi huomioitava alueellinen tasa-arvo entistä vahvemmin
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arvio:
- Lakkaavien perusopetuksen koulujen osalta muutoksilla on vaikutusta oppilaiden koulumatkaan, mutta tarkempaa arvioita
ei tietojen perusteella pysty tekemään.
- Toisen asteen oppilaitosten saavutettavuus: Kehittämistarpeita on jo nykytilassa erityisesti Oulunsalon suunnasta,
Haukipudas-Oulu välillä ja Kempeleen suuntaan. Pateniemen lukion lakkaaminen lisää Haukiputaantien suunnan
joukkoliikenteen kysyntää. Kiimingin lukion lakkaaminen lisää joukkoliikenteen kysyntää Kiimingistä. Oulunsalon lukion
lakkaaminen lisää vuorotarjonnan tarvetta Oulunsalo-Oulu välillä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Monipalvelukeskustoimintamalli
Palveluiden alueellistaminen
Palvelurakennemuutokset

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve,
liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne,
kevytliikenne)
- ihmisten elinolot,
viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden arviointi:
- Monipalvelukeskusten ympärille syntyy vetovoimaa. Toisaalta alueilla, joissa ei ole palvelukeskuksia, viihtyisyys ja elinolot
heikkenevät.
- Laajemmat palvelut tarjolla omassa lähiympäristössä, liikenne vähenee.
Kehitettävää:
- Joukkoliikenneratkaisut merkittävä tekijä, joka voi parantaa tai heikentää tilannetta olennaisesti. Joukkoliikenteen
kehittäminen myös poikkiliikenteeseen.

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset
- henkilöstön
kokonaismäärä, rakenne,
asema
- organisaation
keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden arviointi:
- Alueellinen toimintamalli ja monipalvelukeskukset antavat mahdollisuuden kohdentaa henkilöstöpanosta tehokkaammin.
- Hallinto kevenee
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen (esim. opettajien erityisosaaminen pystytään huomioimaan paremmin /
osaamisen kehittäminen paranee)
- Julkista sektoria voidaan keventää 3. sektorin ammattilaisten avulla
- Asiakasohjaus vähentää päällekkäisiä toimintoja (voi näyttää ulospäin hallinnon lisääntymiseltä)
- Uhkatekijänä on se, että syntyy neljä kunta-aluetta, jotka toimivat liian itsenäisti
Kehitettävää:
- Jatkossa määriteltävä monipalvelukeskusten ja yksittäisten yksiköiden välinen suhde ja miten yksityinen palvelutarjonta
nivelletään kokonaisuuteen.
- Kaupunkitason alueellinen toimintamalli on vielä jäsentymätön ja se painottuu verkostomaiseen toimintaan.
- Johtamisjärjestelmää on kehitettävä tukemaan alueellista johtamista ja monipalvelukeskusratkaisuja.

Taloudelliset
vaikutukset
- investoinnit
- palvelurakennusten
kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön
tehostaminen ja
käyttökustannukset

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden arviointi:
- Tehostaa tilojen käyttöä huomattavasti sekä vähentää investointitarvetta.
- Oppilasmäärien ennakointi ja suunnittelu on helpompaa.
- Ennaltaehkäiseviä palveluita pystytään aktiivisemmin tarjoamaan
Kehitettävää:
- Yritystoiminnan mukaan tuominen monipalvelukeskuksiin.
- Talouden sopeuttaminen valtionosuuden raamiin on yhä haastavampaa
- Miten syntyy yksityisen tuotannon säästö, vai syntyykö? Esim. yksityinen toimija voi halutessaan valita asiakkaat. Tämä voi
kuormittaa julkista palvelutuotantoa haastavampien asiakkaiden osalta.

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat konkreettiset esitykset koko kaupungin kannalta
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
Toimintamallimuutokset ja tiedossa
olevat konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Toimintamallimuutos
Hyvinvointipalvelujen toimenpide-esitykset jakautuvat kuuteen
osioon: vaiheittain siirtyminen neljään hyvinvointialueeseen,
palvelurakenteen muutokset, uusien palvelukonseptien käyttöönotto,
erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hidastaminen,
hyvinvointipalvelujen monituottajuuden hyödyntäminen sekä
hyvinvointipalvelujen henkilöstön kokonaismäärän ja rakenteen
optimointi.
Palveluverkko tiivistyy; kuntalaiset saattavat mieltää, että palvelut
huononevat.
Palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit parantavat
 palvelujen saatavuutta (mm. aukioloaikojen pidentäminen, sähköinen
ajanvaraus, ajanvaraukseton vastaanotto, monipuoliset palvelut
samasta paikasta, iso yksikkö ei ole niin haavoittuva kuin pieni)
 palvelujen tasoa ja kattavuutta (mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden
integroituminen, joustavat konsultaatiot, erityispalvelut samasta
paikasta, jalkautuvat palvelut)
 yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, vaikutusta eri väestöryhmiin,
hyvinvointia (mm. palvelujen tasalaatuisuus, palveluihin pääsee
samoilla kriteereillä, hyvinvointipisteiden palvelut räätälöidään alueen
asukkaiden tarpeiden mukaisesti, ennaltaehkäiseviä palveluita
suunnitellaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa)
Uusia palvelukonsepteja on helpompi toteuttaa, jos siirrytään isompiin
yksiköihin

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Palveluiden saavutettavuus; etäisyydet kasvavat osalla asukkaista.
Ratkaisut:
 joukko-, palvelu- ja cityliikenteen kehittäminen sekä tiedottaminen
liikenneyhteyksistä
 kevyenliikenteen väylien kehittäminen
 huomioitava ikäihmiset ja lapsiperheet
 jalkautuvat palvelut tulevat lähelle
 Uusia palvelukonsepteja ei voida toteuttaa, jos ei siirrytä isompiin,
keskitettyihin, yksiköihin
Liikkumistarve ja -etäisyydet kasvavat, yksityisautoilu lisääntyy, ilman laatu
huononee, parkkipaikkojen riittävyys selvitettävä
Ratkaisut:
 joukkoliikenne houkuttelevaksi (asennemuutosta)
 sähköisten palveluiden kehittäminen
Palvelukeskittymät houkuttelevat asukkaita
 osa väestöstä hakeutuu palveluiden läheisyyteen
 reuna-alueilla väestö vähenee
 joillakin alueilla voi tapahtua sukupolvenvaihdos ikäihmisistä
nuorempaan väestöön
Isommissa yksiköissä voidaan panostaa palvelukeskusten viihtyisyyteen
(sisätilat ja ulkoalueet)
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Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset




Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori










Hallinto kevenee
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen
paranevat
Henkilöstöresursseja perustasolle
Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen
toiminnan hyödyntäminen

Palvelurakenne kevenee, tehokas sopimusohjaus, poikkitoiminnallisen
työn mittaaminen, alueellisten kustannusten seuranta
Paljon palveluita tarvitsevien haltuunotto isoissa yksiköissä helpompaa
Ei juurikaan investointitarvetta uusiin rakennuksiin
Peruskorjaustarve kohdistuu muutamiin rakennuksiin

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
ETELÄINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne
Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset
Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori

Palveluverkko ja toimintamallimuutos
 Hyvinvointikeskus Kaakkuriin
 Kohdennettuja neuvola- ja lääkäripalveluita tarjoava
hyvinvointipiste Oulunsaloon
 Sote-ratkaisujen jälkeen haetan optimisijainti
hyvinvointikeskukselle
Palvelujen saatavuus: Hyvinvointipisteen toiminta suunnitellaan alueen
väestön tarpeisiin vastaavaksi huomioiden Kaakkurin hyvinvointikeskuksen
mahdollistamat palvelut.
Palvelujen saavutettavuus:
Etäisyydet lyhyitä, mutta joukkoliikenne vain osin toimivaa ja parantamista
tarvitaan
 joukko-, palvelu- ja cityliikenteen kehittäminen sekä tiedottaminen
liikenneyhteyksistä
 kevyenliikenteen väylien kehittäminen
 huomioitava ikäihmiset ja lapsiperheet
 jalkautuvat palvelut tulevat lähelle








Liikkuminen Oulunsalosta Kaakkuriin ei ole luontainen kulkusuunta;
toisaalta kevyenliikenteenväylät ja autotiet kunnossa
Julkisen palveluliikenteen kehittäminen

Hallinto kevenee
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen
paranee
Henkilöstöresursseja perustasolle
Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen
toiminnan hyödyntäminen

Kumpikaan (Kaakkuri, Oulunsalo) tiloista ei ole kooltaan optimaalinen
isoksi hyvinvointikeskukseksi
-> sote-ratkaisu mahdollistaa uudelleen tarkastelun suhteessa Oulun
eteläiseen alueeseen laajemminkin.
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HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
KESKINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Palveluverkko ja toimintamallimuutos
 Hyvinvointikeskus Kontinkankaalle
 Keskustan ja Höyhtyän terveysasemat lakkaavat, Sepän
terveysaseman optiosta luovutaan
 Sosiaalipalveluita siirtyy Kontinkankaalle
 Suun terveydenhuollon pienten yksiköiden ja erityspalveluita
siirtyy Kontinkankaalle
 Oululaisten erityispalvelut annetaan Kontinkankaalla
Palvelurakenteen muutokset ja uudet palvelukonseptit parantavat
 palvelujen saatavuutta (mm. aukioloaikojen pidentäminen, sähköinen
ajanvaraus, ajanvaraukseton vastaanotto, monipuoliset palvelut
samasta paikasta, iso yksikkö ei ole niin haavoittuva kuin pieni))
 palvelujen tasoa ja kattavuutta (mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden
integroituminen, joustavat konsultaatiot, erityispalvelut samasta
paikasta, jalkautuvat palvelut)
 yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, vaikutusta eri väestöryhmiin,
hyvinvointia (mm. palvelujen tasalaatuisuus, palveluihin pääsee
samoilla kriteereillä, hyvinvointipisteiden palvelut räätälöidään alueen
asukkaiden tarpeiden mukaisesti, ennaltaehkäiseviä palveluita
suunnitellaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa)
Saavutettavuus Kaukovainolta paranee (siirto Höyhtyältä Kontinkankaalle).
Saavutettavuus kaikkiaan hyvä huomioiden alueen maantieteellinen
laajuus.

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne
Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset




Liikennejärjestelyt hyviä (joukkoliikenne ja kevyenliikenteen väylät)
Ilman laatu heikkenee-> yksityisautoilun vähentäminen,
joukkoliikenteen markkinointi





Kontinkankaasta oppimis- ja tutkimuskeskus ja innovaatioympäristö
Hallinto kevenee
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen
paranee
Henkilöstöresursseja perustasolle
Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen
toiminnan hyödyntäminen

Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori







Tulevat sote-ratkaisut ja esh yhteistyö tuovat kustannustehokkuutta
Ei sisälly investointikustannuksia, mutta edelleen jää esim.
peruskorjaustarvetta (Lamellitalo, G-talo)
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HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
ITÄINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi
Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Palveluverkko ja toimintamallimuutos
 Hyvinvointikeskukset: Kiiminki ja Myllyoja
 Kohdennetut neuvola- ja lääkäripalvelut Yli-Iin ja Ylikiimingin
hyvinvointipisteisiin
 Vuoden 2017 jälkeen selvitetään hv-keskusten lopullinen sijainti
huomioiden mm. Hiukkavaara






Yli-Iin ja Ylikiimingin palveluiden saatavuus; esim. lääkäri joka
arkipäivä/etäyhteyksien hyödyntäminen
Yli-Iissä kotihoidon palvelut ovat parantuneet
Vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin: alueen ja kylän palvelutarpeeseen
vastaaminen monialaisen yhteistyön keinoin
Lapsiperheet ja ikäihmiset; huomioitava/tuettava (esim. savutettavuus)
Saavutettavuus: Kutsutaksiliikenne ja etäyhteyksien käyttö

Äärialueiden vetovoima vähenee

Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset




Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori








Hallinto kevenee
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen
paranee
Henkilöstöresursseja perustasolle
Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen
toiminnan hyödyntäminen

Myllyojan hyvinvointikeskus ei vastaa tarpeisiin väestön lisääntymisen
vuoksi; ei kannata peruskorjata
Investointitarve Hiukkavaaraan
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ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
POHJOINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Palveluverkko ja toimintamallimuutos
 Haukiputaan ja Tuiran hyvinvointikeskukset
 Rajakylän ja Kaijonharjun terveysasemien palvelut siirtyvät
Tuiraan ja Haukiputaalle
 Hyvinvointipisteiden määrästä, sijainnista ja palveluiden sisällöstä
tehdään selvitys vuoden 2015 aikana
 Koskelan neuvolan palvelut siirtyvät Tuiran hv-keskukseen
 Suun terveydenhuollon Herukan, Kaijonharjun ja Rajakylän
palvelut siirtyvät Tuiran hv-keskukseen
Sosioekonominen tilanne on hyvin erilainen alueen eri osissa;
palvelupisteiden palveluvalikoiman kehittäminen alueen asukkaiden
tarpeiden mukaan
 Ritaharjuun hyvinvointineuvola
 Inri-mittauspisteet
 jne.
Palvelujen saavutettavuus
 Tuiran suunta luonteva kulkureitti
 myös nykymallissa osalla kuntalaisia on pitkät etäisyydet palveluihin

Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Äärialueiden vetovoima vähenee

Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset




Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori







Hallinto kevenee
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen
paranee
Henkilöstöresursseja perustasolle
Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja esim. alueellisten järjestöjen
toiminnan hyödyntäminen

Ei investointitarvetta
Useasta palvelupisteestä luovutaan; ei laajaa peruskorjaustarvetta,
peruskorjaustarve keskittyy hyvinvointikeskuksiin ja muutamiin
pisteisiin

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat konkreettiset esitykset
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet, aluejohtotiimien puheenjohtajat, Arto Willman ja Olli Rantala
Toimintamallimuutokset ja tiedossa
olevat konkreettiset
esitykset
- vertailu nykytilaan

Vaikutukset
kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus
kunnan eri alueilla
- palvelujen
saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja
kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasaarvo
- vaikutukset erilaisiin
väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Palvelurakennemuutokset
Varhaiskasvatuksen
palvelurakenteen muutos,
perusopetuksen tuntijako,
joustava koulupäivä,
porrastettu lukujärjestys,
kansainvälisen koulun
sopimus- ja
rahoitusrakenteen uudistus,
aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestöpainotteisuuden
lisääminen,
liikuntapalvelujen tilojen ja
kenttien tarkastelu, Raksilan
jääurheilualueen
hallintomalliselvitys
 Aluemalli vahvistuu
 Palvelut paranevat kun
palveluiden tarjontaaluetta laajennetaan
 Yhteistyö kehittyy
 Uudet palvelujen
tuottamistavat lisäävät
luovuutta
Kehitettävää:
 Säästöpaine on ollut
ohjaavampi tekijä kuin
alueellinen tasa-arvo
 Tulevaisuuden
toimenpideohjelmassa
olisi huomioitava
alueellinen tasa-arvo
entistä vahvemmin
 Uhkatekijänä on myös se,
että syntyy neljä kuntaaluetta, jotka toimivat liian
itsenäisti
 Yksityisen
palvelutuotannon
kasvattamisessa on
ongelmana miten laadun
valvonta ja ohjaus
varmistetaan.

Monipalvelukeskustoimintamalli
Sivistys- ja
kulttuuripalveluiden
palveluita (esim.
nuorisopalvelut, kirjasto,
avoin varhaiskasvatus,
vapaa sivistystyö) sekä
muiden toimijoiden
palveluita kootaan
mahdollisuuksien
mukaan samoihin tiloihin

Palveluiden
alueellistaminen
Erikoisluokat,
erityiskoulut ja
asiakasohjaus

Alueellisissa
monipalvelukeskuksissa
yhden luukun periaate:
 Palvelujen saatavuus
paranee
 Aukioloajat pitenevät
 Moniammatilliset tiimit
kuntalaisen
käytettävissä
 Palveluiden taso, laatu,
kuntalaisten
yhdenvertaisuus ja
sisällöllinen kattavuus
paranevat
 Toimintamallin
ideologisena
lähtökohtana on
alueen erityispiirteiden
tunnistaminen ja
rakenteiden luominen
sen pohjalta.
Kuntalaisnäkökulma on
ohjaava periaate.
 Mahdollisuus päivä-,
viikko- ja vuosirytmin
suunnitelmalliseen
vaihteluun (resurssit ja
käyttöasteet)
 Uusi kirjastokonsepti
tavoittaa uusia
asiakkaita ja palvelee
laajemmalla
aukioloajalla

Erikoisluokat ja
erityiskoulut
 Vähentää
koulukuljetuksia ja
tukee
lähikouluperiaatetta
 Saavutettavuus
paranee
huomattavasti
 Palvelut saadaan
aidosti tarjolle myös
haja-asutusalueella
 Mahdollisuus
kehittää itseään
omassa
lähiympäristössä
 Mahdollisuus käydä
lähikoulua myös
haja-asutusalueella
tuen tarpeesta
huolimatta.
 Yhtenäinen
opinpolku ja
tukiverkko omalla
asuinalueella
Asiakasohjaus
 Sähköiset palvelut
käytössä 24/7
 Yhden luukun
periaate ja laaja
ohjaus palveluiden
pariin.
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Kehitettävää:
 Jatkossa määriteltävä
monipalvelukeskusten
ja yksittäisten
yksiköiden välinen
suhde ja miten
yksityinen
palvelutarjonta
nivelletään
kokonaisuuteen.
 Muutostilanteessa,
ennen uuden
toiminnan
vakiintumista, voi olla
vaikutusta sekä
palvelutasoon että
kattavuuteen.
 Reuna-alueilla
harvempi verkosto:
sähköisillä ja
omatoimikonsepteilla
vastataan verkossa
syntyviin
”aukkokohtiin”
 Itsepalvelukonseptien
ja sähköisten
palveluiden
käyttöönotto vaatii
vielä käytännön
toimeenpanon.
 Jatkossa on
tunnistettava sikun ja
hyven yhteinen
asiakassegmentointi.
Ympäristö-vaikutukset
- liikennetarve,
liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne,
kevytliikenne)
- ihmisten elinolot,
viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne

Alueen vetovoima kasvaa,
kun monipuoliset palvelut
ovat saatavilla alueittain



Kehitettävää:
 Joukkoliikenneratkaisut
merkittävä tekijä, joka voi
parantaa tai heikentää
tilannetta olennaisesti;
poikittaisliikenteen
kehittäminen

-



Toimivien
monipalvelukeskusten
ympärille syntyy
vetovoimaa
Kohteet, joista
luovutaan vaikuttavat
ympäristöönsä
”kuihduttavasti”

Kehitettävää:
 Palveluiden
saavutettavuus reunaalueilla kapenee, jos
joukkoliikenneratkaisut eivät tue
toimintamallia.



Laajemmat palvelut
tarjolla omassa
lähiympäristössä,
liikenne vähenee.

Kehitettävää:
 Joukkoliikenteen
kehittäminen myös
poikkiliikenteeseen

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
Organisaatio- ja
henkilövaikutukset
- organisaation
keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä,
rakenne, asema
- lainsäädännön
muutokset

Kehitettävää:
 Miten syntyy yksityisen
tuotannon säästö, vai
syntyykö? Esim. yksityinen
toimija voi halutessaan
valita asiakkaat. Tämä voi
kuormittaa julkista
palvelutuotantoa
haastavampien
asiakkaiden osalta.





Alueellinen
toimintamalli ja
monipalvelukeskukset
antavat
mahdollisuuden
kohdentaa
henkilöstöpanosta
tehokkaammin.
Hallinto kevenee







Kehitettävää:
 Kaupunkitason
alueellinen
toimintamalli on vielä
jäsentymätön ja se
painottuu
verkostomaiseen
toimintaan.
 Johtamisjärjestelmää
on kehitettävä
tukemaan alueellista
johtamista ja
monipalvelukeskusratk
aisuja.
Taloudelliset
vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten
kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön
tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta,
yhteisöt ja 3. sektori



Erillisinvestointeja voidaan
välttää, kun
tiivistämisratkaisuja
viedään määrätietoisesti
eteenpäin.



Mallit tiivistävät
tilankäyttöä ja
mahdollistavat
tilankäytön 7/24.

Kehitettävää:
 Yritystoiminnan
mukaan tuominen
monipalvelukeskuksiin









Opettajien
erityisosaaminen
pystytään paremmin
huomioimaan
Julkista sektoria
voidaan keventää 3.
sektorin
ammattilaisten avulla
Asiakasohjaus
vähentää
päällekkäisiä
toimintoja (voi
näyttää ulospäin
hallinnon
lisääntymiseltä)

Tehostaa tilojen
käyttöä
huomattavasti sekä
vähentää
investointitarvetta.
Joistakin tiloista
voidaan luopua.
Oppilasmäärien
ennakointi ja
suunnittelu on
helpompaa.
Ennaltaehkäiseviä
palveluita pystytään
aktiivisemmin
tarjoamaan
Talouden
sopeuttaminen
valtionosuuden
raamiin on yhä
haastavampaa
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Muistio, palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi
1. Tehtävänanto eli palveluverkon vaikutukset joukkoliikenteen saavutettavuuteen
ja kuljetustarpeisiin
Muistiossa on arvioitu palveluverkkotyöryhmän esityksiä joukkoliikenteen ja kuljetusten näkökulmasta.
Arviossa on keskitytty muutamaan keskeiseen joukkoliikenteen ja kuljetusten teemaan
henkilökuljetustalouden, joukkoliikennekysynnän tai kuljetustarpeen näkökulmasta. Arviointiaika on ollut
lyhyt, joten arvio on yleispiirteinen.
Nykytilaa kuvataan, jotta syntyisi yleiskäsitys olemassa olevasta joukkoliikennetarjonnasta ja eri
liikennetyyppien roolista.
Arvioinnissa on tarkasteltu
 pääsyä terveyskeskuksiin
 lakisääteisten koulumatkojen järjestämistä
 toisen asteen oppilaitosten saavutettavuutta

2. Palveluverkko joukkoliikenteen näkökulmasta












Lähtökohdat julkisten palveluverkkojen kehittämiselle syntyvät yhdyskuntarakenteesta, jossa
asuminen, julkiset ja kaupalliset palvelut, työpaikat ja liikennejärjestelmä muodostavat toiminnallisen
kokonaisuuden. Perusrakenne syntyy yleiskaavoituksen yhteydessä.
Palveluverkkoa tulee tehdä rinnakkain kaavoituksen ja joukkoliikenteen kanssa
Palveluverkon kehittämisessä tulee määrittää verkon tarkoituksenmukainen tiheys ja toisaalta sijoittaa
toimipisteet liikkumisen ja muun asioinnin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Jos palveluverkko jää harvaksi, eri palveluita olisi keskitettävä monipuoliseksi kokonaisuudeksi
joukkoliikenteen solmupisteisiin ja aluekeskuksiin.
Joukkoliikenteen solmupisteissä ja aluekeskuksissa on yleensä hyvät yhteydet asuinalueille ja usein
myös hyvät muut palvelut, jolloin asiointitarpeita voidaan yhdistellä. Kun kaupallinen palveluverkko ja
julkinen palveluverkko on integroitu toisiaan tukevasti, on joukkoliikenteen käyttö sujuvinta.
Kestävää liikkumista ja helppoa saavutettavuutta voidaan parhaiten toteuttaa sekoittuneessa
yhdyskuntarakenteessa, jossa asutus, palvelut ja työpaikat muodostavat helposti saavutettavissa
olevan alueen.
Tukeutuminen palveluiden järjestämisessä ns. luontaisiin liikkumissuuntiin antaa parhaat
mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä sekä myös yhdistellä eri matkatarpeita.
Poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä ei ole suurissakaan kaupungeissa, vaan paras joukkoliikenteen
palvelutaso saavutetaan alueilta sormimaisesti kaupunkikeskustan suuntaan. Poikittaisliikenteen
matkoilla matkan päätepisteillä on lukuisia eri yhdistelmiä. Kahden eri päätepisteen välillä matkoja
tehdään niin vähän, että suoralle linjalle ei riitä käyttäjiä. Poikittaisliikenteessä joudutaan
tilanteeseen, jossa matkalla täytyy vaihtaa kerran tai kaksi: – säteittäislinjalta poikittaislinjalle –
runkomatka poikittaislinjalla – taas säteittäislinjalla. Poikittaisliikenteessä on joko hyväksyttävä
vaihdot tai erittäin pitkät vuorovälit (ja silti kaikille yhteysväleille ei saada suoria yhteyksiä).
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3. Nykyinen joukkoliikenne Oulun toimivalta-alueella
Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan yhtenäisen taajama-alueen tiheästi rakennetuilla kerros- ja omakotialueilla
liikennöitävää joukkoliikennettä. Etäisyydet Oulun keskustaan on enintään noin 10 km.




Linjat A, B, C ja 1-15 sekä seutuliikenteen osuudet Oulun taajama-alueella
n. 4,9 milj. matkaa vuodessa
n. 0,3 milj. koulumatkaa vuodessa

Seutuliikenne palvelee alueita, joiden asukastiheys on kaupunkimaisia alueita pienempi ja joiden välillä on
harvaanasuttuja tai asumattomia osuuksia. Seutuliikenne palvelee pääosin taajama-alueita, mutta reiteillä on
tyypillisesti myös maaseutumaisia alueita. Etäisyydet Oulun keskustaan on 10-65 km.





Linjat 20-39 Oulun alueella
Linjat 40-59 muiden yhteistyökuntien alueella
n. 1,65 milj. matkaa vuodessa
n. 0,3 milj. koulumatkaa vuodessa (arvio syksyn 2014 tietojen perusteella)

Oulun seudulla seutuliikenteellä tarkoitetaa liikenteitä Oulusta Haukiputaalle, Kiiminkiin, Muhokselle,
Oulunsaloon, Kempeleeseen, Tyrnävälle, Liminkaan ja Lumijoelle sekä näiden keskusten välillä.
Aikataulut: www.oulunjoukkoliikenne.fi
Joukkoliikenne pystyy parhaiten vastaamaan pääväylien suuntaiseen ja keskustaan suuntautuvaan kysyntään.
Voimakas ja houkutteleva kaupunkikeskusta on joukkoliikenteen matkojen keskeinen kohde. Muita
merkittäviä matkakohteita ovat Linnanmaa ja Kontikankaan-OYS:n ja Kastellin alue. Seutuliikenteessä kysyntä
Oulun keskustan suuntaan on merkittävämpi kuin toisiin suuntiin eli Haukiputaalle, Kiiminkiin, Ylikiiminkiin,
Muhokselle, Tyrnävälle, Kempeleeseen, Liminkaan, Lumijoille tai Oulunsaloon.
Toisen asteen muista toiminnoista erillään olevien oppilaitosten tarpeista on syntynyt muutamia linjoja, joilla
ajetaan aamulla muutama vuoro suuntaansa ja iltapäivällä 2-3 paluuvuoroa.
Joukkoliikenteen matka-aika liityntäkävelyineen on usein kaksinkertainen verrattuna henkilöautomatkaan.
Tavoitteellinen palvelutaso on esitetty seuraavassa kuvassa.
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Palveluliikenne (Oulu)
Palveluliikenne on kaikille avointa ja sopii erityisesti niille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on
hankalaa. Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa. Asiakas kuljetetaan tarvittaessa läheltä lähelle.
Tilaus suositellaan tekemään etukäteen, vaikka jo muutama päivä ennen matkaa, mutta vielä ennen auton
lähtöäkin ehtii. Paluukyydin voi tilata samalla kertaa.
Linja 1 Pateniemi-Keskusta- OYS-Keskusta-Pateniemi, liikennöintiaika 8:40-n. 14:00
Linja 2 Haapalehto-Tuira- Keskusta-OYS, 8:50- n. 14:20
Linja 3 Kaukovainio-Keskusta-OYS-Tuira, 8:00 – n. 14:30
Linja 4 Lintula-Keskusta- OYS-Keskusta-Lintula, 8:25 – n. 15:45
Linja 5 Kuivasjärvi-Keskusta-OYS-Keskusta-Kuivasjärvi, 8:30 – n. 13:35
Linja 6 Caritas-koti-OYS-Keskusta-OYS-Caritas-koti- Keskusta, n. 8:00 – 16:00 (viimeiset tunnit kutsuohjattua)
Autolla kuljetaan tyypillisesti
 ostoksille kauppoihin ja apteekkeihin 70 %,
 terveyskeskuksiin ja kuntoutuksiin (Raksilan uimahalli, Kontinkankaan fysioterapia, Diakonissalaitos)
 tai muille asioille.
Autoilla tehdään n. 45 000 matkaa vuodessa
Muut palvelu- ja kutsuliikenteet
 Ylikiimingin palveluliikenne, 3 600 matkaa vuodessa (300 kuussa)
 Kiimingin palveluliikenne, reititettyjä ja kutsuohjattuja osuuksia Kiimingin kyliltä Kiimingin keskustaan
7:30-15:30 (pe 14:00), itse maksavia asiakkaita, 4460 matkaa vuosi (350 kuussa )
 Haukiputaan asiointitaksi, maksavia asiakkaita, 1500 vuosi
 Oulunsalo, koululaiskyydeissä kulkee tilauksesta myös Salonpään ikäihmisiä
Palveluliikenne on matka-ajaltaan huonommin ennustettavissa tai hitaampaa kuin tavallinen joukkoliikenne,
mutta vie lähemmäs kohdetta.
Aikataulut: http://www.ouka.fi/oulu/tekli/palveluliikenteen-aikataulut

4. Henkilökuljetukset
Koulukuljetukset
Sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestävät esi- ja perusopetuksen sekä päivähoidon kuljetuksia. Koulukuljetusten
piirissä on uuden Oulun alueella noin 3000 oppilasta (sisältäen esiopetuksen). Koulujen sijainnin aluejaottelua
käyttäen kuljetusoppilaiden osuus vaihtelee 2 %:sta - 21 %:iin oppilasmäärästä.
Kaupunkiliikenteen alueella avoimen joukkoliikenteen osuus kuljetuksista on suurempi kuin maaseutumaisilla
haja-asutuksen alueilla. Siellä oppilaiden kuljetuksiin tarvitaan avoimen joukkoliikenteen linjojen lisäksi
useista eri suunnista tilauskuljetuksia takseilla tai linja-autoilla. Taulukosta puuttuu Ylikiimingin ja Yli-Iin
kuljetusoppilasmäärät. Luvut ovat osalla kouluista (lähtötiedot kuljetusten kilpailutuksen hankinnassa)
suuntaa-antavia.
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Pohjoinen,
Haukipudas

Pohjoinen,
Oulu

Itäinen
Oulu

Itäinen,
Kiiminki

Keskinen,
Oulu

Eteläinen,
Oulu

Eteläinen,
Oulunsalo

Oppilasmäärä

3053

3337

1546

2344

3153

2948

1251

Kuljetusoikeus

515

59

121

330

652

143

125

Ei kuljetusta

2538

3278

1425

2014

2501

2805

1126

Avoin joukkoliikenne (ei eskareita)

287

31

84

57

621

44

80

Tilausajo (taksi/linja-auto)

228

28

37

273

31

99

45

Kuljetusoppilaiden osuus

17 %

2%

8%

14 %

21 %

5%

10 %

Tilausliikenne koulukuljetuksiin voi tarkoittaa käytännössä kuljetuksia aamulla esimerkiksi kolmeen eri
alkamisaikaan koululle ja iltapäivällä oppilaiden vientejä kolmeen eri paluuaikaan. Kuljetusreitit vaihtelevat
lukujärjestysten ja kulloisenkin kellonajan kuljetettavien mukaan.
Keskisellä alueella kuljetusten tarvetta lisää erityisluokkatoiminnat tai oppilaiden erityistarpeet. Tietty osa
kuljetuksista joudutaan aina hoitamaan yksilöllisempinä tilauskuljetuksina oppilaan eritystarpeista johtuen,
vaikka joukkoliikennettä olisikin.
Lukumääräisesti eniten kuljetettavia on
- Merikosken koululla (Korvensuoran suunnasta kuljetettavat yläasteen oppilaat) 189
- Kiiminkijoen koululla (1-6 luokkalaisia) 178
- Haukiputaan koululla 120
- Haukiputaan Länsituulen koululla 117
- Myllytullin koululla 113
- Haukiputaan Aseman koululla 101
Palveluverkkosuunnitelman kuljetuskustannusvaikutusten laskennassa vuotuisena yhden oppilaan
kustannuksena on käytetty oppilaslipun hintaa 1000 eur/ oppilas/ lukuvuosi (jos lippu yli 6km = 940eur ja jos
yli 8km 1030eur). Mikäli kuljetukset hoituvat olemassa olevilla joukkoliikenneyhteyksillä, muutosten
yksikkökustannuksina voi käyttää oppilaslipun hintaa n. 1000 euro/oppilas/lukuvuosi. Uusien yhteyksien ja
kuljetusreittien tarpeissa (vuoden 2013 kilpailutuksen 12 kohteen esimerkkihintoja, 270 oppilaan kuljetukset)
yksikköhinnat voivat olla käytännössä seuraavanlaisia:



1300 – 1900 euroa/oppilas/lukuvuosi (kun kuljetettavia 40-50) ja reittipohjaisia hankintoja
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3500 – 4 300 euroa/oppilas/lukuvuosi (kun kuljetettavia 10-20)
5000 – 7500 euroa/oppilas/lukuvuosi (yksittäiskuljetukset kun matka alle 10 km)
30 000 euroa/oppilas/lukuvuosi (pitkät yksittäiskuljetukset, esim. 40 km matka)

Maaseutualueen koulukuljetusreitit eivät synnytä voimakasta muiden matkatarpeiden kysyntää, mutta hajaasutusalueiden minimikuljetustarpeita, esim. kauppa-asiointeja tai perustasoisia liityntäyhteyksiä
kaupunkikeskustaan vieville linjoille voidaan turvata. Siksi osa koulukuljetuksista voidaan ja kannattaa hankkia
kaikille avoimina.
Osa avoimena joukkoliikenteenä järjestetyistä linjoista on käytännössä koulukuljetuslinjoja. Tällaisia ovat mm.
yhteys Kalliosuolta Yli-Iihin, Yli-Ii-Jakkukylä-Maalismaa vuorot sekä Salonpää – Oulunsalo –vuorot, jossa
matkustuksesta 85 % - 95 % on yhteiskunnan rahoittamaa koululaismatkustusta.
Eskareiden kuljetukset päiväkodeille hoidetaan kaupunkitaajamassa erikseen Oulun logistiikan toimesta ja
koulujen eskarit samoissa kyydeissä koulukuljetusten kanssa. Samoin joidenkin aluekeskusten
koulukuljetuksissa hoidetaan samalla eskarit päiväkoteihin.

HYVE:n henkilökuljetukset
Hyvinvointipalvelut järjestävät vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelut.
Vammaispalvelulain (VPL) mukainen kuljetusoikeus on 3475 henkilöllä ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen
kuljetusoikeus, on 1039 henkilöä. VPL –kuljetuksiin käytetään vuosittain n. 4,6 milj. euroa ja SHL kuljetuksiin
1,5 milj. euroa (vuoden 2012 tieto) .
VPL -kuljetusten asiakaskohtainen keskimääräinen vuosikustannus on n. 1 334 euroa/vuosi. Laskelmassa
kyseisen vuoden kokonaiskustannus on jaettu asiakasmäärällä.
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu: Palvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia
joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: Kuljetustukea voivat saada pienituloiset vanhukset, jolla on
erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman
suuria vaikeuksia.
VPL –asiakkaille myönnetään 18 edestakaista taksimatkaa kuukaudessa, SHL –asiakkaille tarpeen mukaan.
Kuljetuksia pyritään ohjaamaan palveluliikenteeseen alennetuilla omavastuuhinnoilla. Erityisesti VPL-asiakkaat
eivät käytä kaikkia myönnettyjä matkoja.
Muita HYVE;n kuljetusasiakkaita on noin 1000 asiakasta päivässä (Oulun Logistiikka)
-

päiväkotikuljetukset, erityisryhmiä, esikouluryhmiä
vanhusten päivätoimintakuljetukset, kohteet Helmer -koti ja Hiironen, kuljetuksia kanta – Oulun
alueelta, 40-50 henkeä päivässä
Leinonpuiston ap ja ip -kerholaiset
Tervaväylän koulun (Lohipato, Merikartano), luovilaisia, Oulussa ja Muhoksella (ma vienti, pe paluu)
Lehtorannan vammaisten päivätoiminta
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Vammaisten päivätoimintaa paikoissa Kipinä, Kontinkankaan työkeskus, Koivulan kerhokeskus
Haukiputaan työ-, avo- ja päivätoimintaa
veteraanien kuntoutusryhmien kuljetukset
veteraanien ystäväpiiriryhmiä Lassintalossa
kotipalveluasiakkaiden saunotuskuljetuksia

5. Henkilökuljetusten kehittäminen
Henkilökuljetusten kehittämisen tavoitteena on löytää uusia tapoja järjestää yhteiskunnan tukemia
henkilökuljetuksia. Tavoitteena on säilyttää palvelutaso ja pysäyttää kuljetuskustannusten hallitsematon
kasvu.
Etenkään kaupunkitaajaman ulkopuolella ei pystytä turvautumaan vain joukkoliikenteeseen. Kulloiseenkin
tarpeeseen tulee löytää sopivin ja kustannustehokkain kuljetustapa. Matkoja tulee yhdistellä ja ketjuttaa eri
ryhmien käyttöön (koululaiset, kuntalaisten joukkoliikennepalvelut, vanhusten terveyskeskuskyydit, jne.).
Välitön säästöpotentiaali paremman suunnittelun ja hankinnan kautta sekä yhteisen suunnittelun lisäämisessä
on noin 500 000 euroa – 700 000 euroa. Yhteisellä suunnittelulla voidaan saada myös parempaa palvelutasoa
ja hillittyä kustannusten kasvua. Kasvupainetta on erityisesti vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluissa
väestön ikääntyessä.

6. Koulumatkojen ja terveyspalveluverkon synnyttämä kysyntä
Joukkoliikenteessä tehtyjen terveyspalvelumatkojen osuus on noin 1 % kaikista matkoista. Oulun keskustaan
suuntautuvissa matkoissa osuus on hieman suurempi, kun asiakkaat voivat yksityisten ja julkisten palvelujen
keskittymässä hoitaa monenlaisia asioita ja ajanvietettä yhdellä kerralla. Seutuliikenteessä
terveyspalvelumatkojen osuuden voi arvioida olevan pienempi.
Palveluliikenteessä terveyspalveluihin liittyvien matkojen osuus on suurempi, arviolta 10 % matkoista.
Kohteisiin on myös työmatkaliikenteen kysyntää, jolla voi olla isompi merkitys joukkoliikenteen kysyntään
kuin itse tarjottavaan palveluun liittyvällä matkustuksella.
Kaupunkiliikenteessä tehdyistä matkoista n. 6 % on sivistys- ja kulttuuripalvelujen rahoittamia koulumatkoja.
Seutuliikenteessä koulumatkojen osuus on suurempi (arvio).
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7. Kustannukset ja palvelutaso
Kuljetuskustannus kaupungille syntyy henkilökuljetuksista ja joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista.
Liikenteen järjestämisvaihtoehtoja pohdittaessa tulee arvioida joukkoliikenteen tai kuljetusten järjestämisen
tehokkuutta ja kysyntäolosuhteita.
•

Palvelutason tehokas mitoitus
– Palvelutason priorisointi vaikuttavuuden mukaan (tavoite, tarve, potentiaalinen kysyntä, vaikutus)
– Arvioidaan mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen palvelutasoluokkien sisällä
– Haetaan kulkutapaosuuden kasvua (vain) sieltä, missä on potentiaalia
– Haetaan järjestämiskustannusten minimointia siellä, missä tavoitteena on peruspalvelutaso tai
alempi

8. Vaikutusarviointi, palveluverkon vaikutukset saavutettavuuteen,
joukkoliikenteeseen ja kuljetustarpeisiin
Terveyspalvelut tarjotaan nykyistä harvemmissa toimipisteissä


Oulun keskustassa asuvilla terveyspalvelun käyttäjillä asiointimatkat pidentyvät, eivätkä palvelut ole
enää saavutettavissa jalan, ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia.



Kaijonharjussa ja lähialueilla asuville terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat pidentyvät
eivätkä palvelut ole enää saavutettavissa jalan ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia.
Joukkoliikennematka matka-aika liityntäkävelyineen on 40-50 minuuttia Ritaharjun-Kuivasjärven
alueelta.



Rajakylässä ja lähialueilla suville terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat pidentyvät eivätkä
palvelut ole enää saavutettavissa jalan ja asiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia. Saavutettavuus
Rajakylän alueelta Tuiran terveysasemaan on joukkoliikenteellä n. 20-25 minuuttia.



Keskustan terveyspalvelut eriytyvät keskustan yksityisten ja julkisten palvelujen keskittymästä
Kontinkankaan – OYS:n alueelle. Samaan joukkoliikennematkaan ei voi enää sujuvasti yhdistää
muuta asiointia.



Autottomille Nokela-Karjasilta-Höyhtyä suunnasta terveyspalvelut ovat jatkossa saavutettavissa
vaihdollisilla joukkoliikenneyhteyksillä, mikä lisää matka-aikaa. Vaihdollinen yhteys Kontinkankaalle,
kestää 20-30 minuuttia.
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Palvelujen etääntyminen voi aiheuttaa käytön ja kysynnän kasvua vammaispalvelu- ja
sosiaalihuoltolain mukaisissa matkoissa. Kysyntälisäystä syntynee keskustan ikäihmisten
väestökeskittymästä, sekä tiheään asutusta Rajakylästä ja Kaijonharjusta.



Palvelujen etääntyminen aiheuttaa kasvua palveluliikenteen kysynnässä keskustasta, Rajakylästä ja
Kaijonharjusta. Palveluiden saavutettavuus edellyttää palveluliikenteen lisäämistä Rajakylän ja
Kaijonharjun-Kuivasjärven alueelta Tuiraan (n. 200 000 euroa vuodessa) ja keskustan ja Karjasillan
suunnan palveluliikennetarjonnan hienosäätöä (n. 30 000 euroa vuodessa)



Neuvolaverkon harveneminen lisää lastenvaunujen ja saattajien matkustusta Rajakylän ja
Kaijonharjun suunnasta Tuiraan sekä Karjasillan ja keskustan suunnasta Kontinkankaalle.



Itäisellä alueella oulunsalolaisten terveyspalvelujen käyttäjille terveysasiointimatkat etääntyvät
vähintään 7,5 km eivätkä palvelut ole oulunsalolaisille saavutettavissa jalan. Suoraa
joukkoliikenneyhteyttä Oulunsalon ja Kaakkurin välillä ei tällä hetkellä ole. Joukkoliikenteen kysyntä
yhteysvälillä voidaan arvioida pienehköksi ilman muita keskeisiä koulu- tai toisen asteen
opiskelijoiden liikkumisvirtoja. Oulunlahti ei myöskään ole Kaakkuriin vievien
joukkoliikennepalvelujen varrella (etäisyys 3 km terveysasemasta).



Itäisellä alueella Myllyoja on saavutettavissa kaupunkiliikenteellä palvelualueen eri suunnista.



Jäälin joukkoliikenne rakentuvat pääasiassa Oulun keskustaan suuntautuvan kysynnän varaan, mutta
Kiimingissä sijaitsevat terveyspalvelut ovat etäisyyden puolesta lähempänä. Kiiminkiin pääsyn
parantaminen edellyttäisi joitain reittimuutoksia nykyiseen joukkoliikennetarjontaan.



Kokonaisuutena hyvinvointiverkon muutokset eivät aiheuta merkittävää joukkoliikenteen kysynnän
muutosta.

Työssäkäyville tai opiskeleville terveyskeskuksen käyttöön liittyvä matka ei aina ala tai pääty kotoa, joten
joukkoliikenteen saavutettavuuteen vaikuttaa kokonaisuus, ei pelkästään oman asuinalueen joukkoliikenne.
Kouluverkon supistumisen vaikutukset kuljetuksiin
Lakkaavien koulujen osalta muutoksilla on vaikutusta oppilaiden koulumatkaan, mutta tarkempaa arvioita ei
tietojen perusteella pysty tekemään. Korvaavan koulun sijainti vaikuttaa oppilaan kulumatkaan, koulun
saavutettavuuteen, koulumatkan liikenneturvallisuuteen ja kuljetustarpeisiin.
Kuljetustarpeen näkökulma


Tuiran koulun 178 oppilaan sijoittuminen; raportin mukaan oppilaat sijoittuvat ympäröivään
kouluverkkoon (koulumatkat pidentyvät 1 – 2 km). Mikäli etäisyydet ovat alle 5 km, ei synny oikeutta
koulukuljetukseen matkan pituuden perusteella.



Ei arviota Leinonpuiston koulusuunnitelman vaikutuksista kuljetuksiin. Erityisryhmien kuljetukset ovat
kuitenkin yksikköhinnoiltaan kalliita, joten sijainnilla suhteessa oppilaaksiottoalueeseen on merkitystä
kuljetuskustannuksiin.



Jäälin ja Laivakankaan koulun yhdistäminen (358 ja 416 oppilasta?,) ei liene vaikutuksia kuljetuksiin.



Sanginsuun sivukoulusta luopuminen, kuljetusoppilaita 79 % oppilasmäärästä? Kuljetusmatkat
oletettavasti jonkin verran pitenevät, käytössä avointa joukkoliikennettä harvalla vuorovälillä. Käytön
mahdollistamiseksi kulkuajat olisi suunniteltava yhteistyössä. Tarvitaan muutoksia kuljetuksiin.



Merikosken koulusta luopuminen (354 oppilasta/189 kuljetusoppilasta)
o Korvensuoran vanhan koulun lakkauttaminen/Talvikankaan uusi koulu vähentää
joukkoliikenteen kysyntää merkittävästi Talvikankaan suunnasta, n. 70 000
joukkoliikennematkaa vuodessa. Talvikankaan linjaston muutossuunnittelutarve.
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o Muiden/Tuiran oppilaiden sijoittuminen Merikosken koulun lakatessa, vaikutukset
koulumatkaan? Vastaava määrä oppilaita/kuljetusoppilaita Tuirasta toisaalle?


Erikoisluokkaopetuksen 3-6 lk korvaaminen alueellisella painotetulla opetuksella vähentää
keskustaan suuntautuvia koulumatkoja joukkoliikenteellä. Alueellista saavutettavuutta tai
kuljetusoikeuksien tarvetta alueiden sisällä ei arvioida.



Kuivasojan sivukoulusta luopuminen (142 oppilasta). Vaikutuksia oppilaiden koulumatkaan. Mikäli
etäisyydet ovat alle 5 km, ei synny oikeutta koulukuljetukseen matkan pituuden perusteella.



Hietalanmäen koulusta luopuminen. Vaikutuksia oppilaiden koulumatkaan. Mikäli etäisyydet ovat alle
5 km, ei synny oikeutta koulukuljetukseen matkan pituuden perusteella.



Teuvo Pakkalan koulusta luopuminen. 295 oppilasta, alueen oman 1-2 luokat, vaikutuksia oppilaiden
koulumatkaan?



Tirinkylän (103 oppilasta) ja Ylikylän (64 oppilasta) sivukouluista luopuminen. Kuljetusten osuus
oppilasmääristä nyt 7 – 18 %. Vaikutukset koulumatkaan ja kuljetuksiin?

Lukioverkon muutokset
Avoimen joukkoliikenteen kapasiteetti ja tarjonta talvella 2014-2015 ei ole erityisesti seutulinjoilla täysin
riittävä aamun ja iltapäivien ruuhka-aikaan. Tämä vaikuttaa toisen asteen oppilaitosten saavutettavuuteen.
Kehittämistarpeita on jo nykytilassa erityisesti, Oulunsalon suunnasta , Haukipudas-Oulu välillä ja Kempeleen
suuntaan.


Pateniemen lukion lakkaaminen lisää Haukiputaantien suunnan joukkoliikenteen kysyntää, tarvetta
joukkoliikennetarjonnan kehittämiselle, arviolta lisäystä 300 000 euroa/vuosi



Kiimingin lukion lakkaaminen lisää joukkoliikenteen kysyntää Kiimingistä, vuorotarjonnan
lisäämistarvetta 200 000 euroa – 400 000 euroa/vuosi.



Oulunsalon lukion lakkaaminen; vuorotarjonnan lisäämistarve Oulunsalo-Oulu välillä, lisäystarve
arviolta 400 000 euroa/vuosi

Muuta
Muina lähivuosien joukkoliikenteen maankäytöllisenä merkittävänä vaikutuksena on syytä mainita
Hiukkavaaran alueen maankäytön kehittyminen. Sinne on lisättävä joukkoliikennetarjontaa arviolta + 400 000
euroa/vuosi.

9. Toimenpide-esityksiä koskien HYVE –verkon saavutettavuutta
Keskinen:
-

lisätään tietoa avoimen joukkoliikenteen linjoista ja aikatauluista keskustasta Kontinkankaan
suuntaan (liikennetarjontaa 7 vuoroa tunnissa)
lisätään tietoa vaihdollisista avoimen joukkoliikenteen yhteyksistä Karjasillan ja Lintulan suunnasta
Kontinkankaalle
lisätään tietoa palveluliikenteen tarjonnasta keskustasta ja Nokelan/Höyhtyän/Karjasillan alueelta
Kontinkankaalle ja tehdään tarvittaessa pieniä muutoksia palveluliikenteen aikatauluihin ja muutetaan
tehtäväjakoa palveluliikenteen ja muun käytettävissä olevan kaluston välillä siten että saadaan lisää
yhteyksiä jo aamu kahdeksalta (aamutarjontaa lisää pienin nykykustannuksin, arviolta (15 000 –
30 000 euroa vuosi, lisätunti 1-2 autolle)
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Pohjoinen alue Kaijonharjun suunta
-

Kaijonharjun ja Kuivasjärven alueella tukeudutaan avoimen joukkoliikenteen nykyisiin yhteyksiin
Ritaharjusta, Kuivasjärveltä, Jylkynkankaalta ja Kaijonharjusta Tuiran suuntaan
lisätään tietoa palveluliikenteen tarjonnasta Kaijonharjun suunnasta Tuiraan ja tarvittaessa lisätään
palveluliikenteen tarjontaa (aamuyhteydet nykyisin täynnä) terveyskeskuksen mahdollisesti lakatessa
Kaijonharjusta (kustannusvaikutus arviolta 100 000 euroa, yhden paliauton lisäys)

Pohjoinen alue Rajakylän suunta
-

Tukeudutaan avoimen joukkoliikenteen nykyisiin yhteyksiin Pateniemen – Herukan – Toppilan
suunnasta Tuiraan
lisätään tietoa palveluliikenteen tarjonnasta Rajakylän suunnasta Tuiraan ja tarvittaessa lisätään
palveluliikenteen tarjontaa (aamuyhteydet nykyisin täynnä) terveyskeskuksen mahdollisesti lakatessa
Kaijonharjusta (kustannusvaikutus arviolta 100 000 euroa, yhden paliauton lisäys)

Eteläinen alue


Mikäli Kaakkurin saavutettavuus Oulunsalosta halutaan turvata, tarvitaan perustasoinen yhteys
Oulunsalo-Kaakkuri pienkalustolla tai linja-autolla. Kustannusvaikutus on 100 000 – 200 000
euroa/vuosi.

Itäinen alue


Itäisellä alueella Myllyoja on saavutettavissa kaupunkiliikenteellä palvelualueen suunnasta. Sijainti
Hiukkavaarassa aiheuttaisi saavutettavuusongelmia Talvikankaan ja Korvensuoran suunnasta sekä
mahdollisesti Hintta-Laanila alueelta.



Myllyojan saavutettavuus on Kiiminkiä parempi Jäälin suunnasta.

10.

Yhteenveto vaikutuksista

Toisen asteen oppilaitosverkon muutoksilla on merkittävää vaikutusta joukkoliikenteen kysyntään.
Kapasiteettia tarvitaan lisää arviolta (bruttomeno) 1,1 milj. euroa/vuosi. Lisäksi Hiukkavaaran maankäytön
kasvu aiheuttaa n. 400 000 euron joukkoliikenteen lisäämistarpeen.
Kouluverkon muutoksilla on mahdollisesti vaikutusta yhteiskunnan maksamien kuljetusten ja/tai
joukkoliikenteen kysyntään, sekä vähenemää että lisäystä. Lukumäärältään kymmenien tai yli sadan
oppilaan muutokset jonkun avoimen joukkoliikenteen suunnan kuljetuksissa edellyttävät tarkastelun
joukkoliikenteen palvelukapasiteetissa yhteysvälillä.
Hyvinvointipalvelujen verkon muutoksilla on merkittävää vaikutusta autottomien tai huonoiten
liikkuvien ja eniten hyvinvointipalveluja käyttävien palvelujen saavutettavuuteen. Muutoksilla on
vaikutusta lakisääteisten VPL ja SHL –matkojen kysyntään ja palveluliikenteen kysyntään, mutta ei merkittävää
vaikutusta joukkoliikenteen kysyntään. Palveluliikenteen lisäystarve on arviolta 230 000 euroa, joista suurin
osa syntyy pohjoisen alueen hyvinvointiverkon saavutettavuustarpeista (200 000 euroa). Kontinkankaan
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alueen saavutettavuutta pystytään hoitamaan olemassa olevalla kapasiteetilla ja sitä pienillä
aikataulumuutoksilla (30 000 euroa). Oulunsalo-Kaakkuri välillä tarvittaisiin perustasoinen linja-auto tai
pienkalustoyhteys, n. 100 000 – 200 000 euroa/vuosi.
Palveluverkko sisältää myös muita palveluita kuten keittiöverkon. Keittiöverkon osalta tulisi arvioida
voimakkaan keskittämisen kuljetuskustannus- ja aikavaikutukset.

Huomioitavaa
Uudet yhteydet
– uusi kustannus kaupunkikonsernille riippumatta maksajasta
– tuotantokustannus samaa suuruutta järjestipä SIKU, HYVE tai YYP
– edellyttää riittävää kysyntää
Tehokas palvelujen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus hyödyntää mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa
verkostoa, toisin sanoen säteittäisiä yhteyksiä
• Sähköinen itsepalvelu ja etäneuvontapalvelut
– Käyttö lisääntyy jatkuvasti
– Liikkumistarve vähenee
– Soveltuvat vain osaan palveluista
• Liikkuvat toimipisteet ja palvelukioskit
– Esim. kirjastoauto ja terveysbussit vähentävät asiakkaiden liikkumistarvetta
– palvelutuotannon logistiset kustannukset rajoittavat liikkuvien palvelujen yleistymistä
• Mahdollisuus valita terveyskeskus / Kuntarajojen madaltuminen
– Mahdollisuus valita liikenteellisesti sopivin toimipiste paranee

Liite 1. Koulukuljetusreittejä tai alueita
Keväällä 2013 kilpailutetut Uuden Oulun oppilaskuljetukset
KOHDE 1
KOHDE 1.1
KOHDE 1.2
KOHDE 1.3
KOHDE 2
KOHDE 2.1
KOHDE 2.2
KOHDE 2.3
KOHDE 2.4
KOHDE 2.5
KOHDE 3
KOHDE 3.1
KOHDE 3.2
KOHDE 3.3
KOHDE 3.4
KOHDE 3.5
KOHDE 3.6
KOHDE 4
KOHDE 4.1
KOHDE 4.2

Kanta-Oulun reittikuljetukset
Saviharjun reitti
Sääskensuon reitti
Terva-Toppilan koulun teknisen työn oppituntikuljetukset
Kanta-Oulun oppilasalueittaiset kuljetukset
Pateniemi – Kaijonharju – Paulaharju – Kuivasjärvi – Ritaharju
Sanginsuu – Oulujoki – Laanila
Kaakkurin alueen koulukuljetukset
Kastellin ja Lintulammen koulun kuljetukset
Pikkaralan koulun kuljetukset
Kiimingin koulujen oppilaskuljetukset
Hautamaantie–Kuusamontie–Mannilantie–Vehmaansuontie–Kiiminki
Loukkojärventie–Pitkäahontie–Kuusamontie–Kiiminki
Lehto–Huttukyläntie–Purontie–Kiiminki–Koitelinkoskentie–Huttukylä
Takalontie–Ahonkankaantie-Tirintie-Takalontie-Alakylä–Kiiminkijoentie–Tirintie–Takalontie–Yli-Iintie–
Kurkiseläntie th–Kiiminki
Jäälin ja Laivakankaan koulujen yksittäiskuljetukset
Ylikylän ja Huttukylän koulujen yksittäiskuljetukset
Ylikiimingin koulujen oppilaskuljetukset
Ouluntie–Vesala–Kirkonkylä (Reitti 1)
Huttukylä–Lasintie–Vesala–Ylikiimingin koulu (Reitti 2)
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KOHDE 4.3
KOHDE 4.4
KOHDE 4.5
KOHDE 4.6
KOHDE 4.7
KOHDE 5
KOHDE 5.1
KOHDE 5.2
KOHDE 5.3
KOHDE 5.4
KOHDE 5.5

Mannila–Jolos–Kortesuontie–Ylikiimingin koulu (Reitti 3)
Nuoritta–Jokikokko–Juopuli–Ylikiimingin koulu (Reitti 4)
Hautakangas–Alavuotto–Ylivuotto–Vähävuotto–Vepsä–Jokela–Ylikiimingin koulu (Reitti 5)
Sanginjoki–Karahka–Ylikiimingin koulu (Reitti 6)
Niemikylä–Ylikiimingin koulu (Reitti 7)
Yli-Iin koulujen oppilaskuljetukset
Etelä-Jakku – Jakunkoulu (Reitti 1)
Karjalantie-Puusaari-Yli-Iin koulu (reitti 2)
Maalismaantie-Yli-Iin koulu (Reitti 3)
Haapakoski-Kierikintie-Yli-Iin koulu (Reitti 4)
Oijärvi-Tannila-Yli-Iin koulu (Reitti 5)
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PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2015-2025, ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
YHDYSKUNTARAKENTEEN NÄKÖKULMA
Uuden Oulun yleiskaavan päätavoite on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja kehittäminen niin, että se tukee
asukkaiden hyvää, sujuvaa arkea ja kestäviä valintoja. Yhdyskuntarakenteeseen sisältyvät maankäyttö, liikennejärjestelmä ja palvelut. Oulun yhdyskuntarakenteessa on suhteellisen paljon harvaan rakennettuja välialueita sekä
maankäytön muutosalueita, joilla on merkittävä täydentämisrakentamispotentiaali. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa korostetaan kestävien liikkumismuotojen (kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen) edellytysten parantamista,
maankäytön keinoja siihen ovat mm täydennysrakentaminen, keskusverkko ja palveluiden sijoittaminen sekä
joukkoliikenteen laatukäytäviin panostaminen.
Palveluverkon vaikutuksia yhdyskuntarakenteen ja sen kehittämisen näkökulmasta:


yleiskaavan tavoitevuosi on 2030 / 2050 eli katsotaan pidemmällä aikaperspektiivillä kuin nyt tehdyt
linjaukset > yleiskaava antaa suuntaviivoja palveluverkon jatkokehittämiselle



pitkällä aikavälillä maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös uuteen palvelurakentamiseen ja
investointeihin



Oulun sormimainen rakenne tiivistyy ja kehittyy eli sormet täydentyvät ja laajenevat > sikun ja hyveen
aluemalli vastaa kohtalaisen hyvin sormimaista rakennetta



pohjoinen alue (pohjoinen sormi) Oulun keskusta – Haukiputaan keskus on pitkä ja sillä eniten asutuksen täydentämis- ja laajentamismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä, asukasmäärä ja asukastiheys ovat
suurempia kuin itäisellä tai eteläisellä alueella



Rajakylän ja Pateniemen kaupunginosista, joissa on noin 9 000 asukasta ja kohtuullisen suuri asukastiheys, hyvinvointikeskusten saavutettavuus jää aika heikoksi



itäisellä alueella (sormella) asutuksen laajentamismahdollisuuksia lähinnä Kuusamontien itäpuolella ja
erityisesti Hiukkavaarassa, asukasmäärä ja keskimääräinen asukastiheys jäävät alhaisemmaksi kuin
pohjoisella sormella



Hiukkavaara tulee muodostamaan merkittävän asutuskeskittymän, jossa tulee varautua hyvään alueelliseen palvelutarjontaan, itäisen alueen väestön painopiste muodostuu Hiukkavaara-Myllyoja -alueelle



täydennysrakentaminen painottuu keskeiselle alueelle ja pohjoisen ja itäisen alueen lähiökehälle (noin
5 km keskustasta), rakentaminen toteutuu pitkällä aikavälillä pieninä osa-alueina mutta kapasiteettia
on runsaasti > keskeisen alueen palveluilla tulee olemaan käyttäjiä jatkossakin



jatkossa tulevien asukkaiden määrää pitäisi arvioida ainakin paikoitellen myös kaupunginosatasolla



liikkumistarpeen hillitsemiseksi päivittäin käytettävät palvelut tulisi sijoittaa sinne missä asukkaat ovat,
tämä vähentää liikenteen määrää ja suosii kestäviä liikkumismuotoja



saavutettavuutta tulisi tarkastella joukkoliikenteen ohella myös pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta.

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö
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