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1.	Tiivistelmä
Oulun palvelumalli 2020 -raportti kuvaa, miten laadukkaat palvelut toteutetaan uudella tavalla. Se linjaa sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tapaan että palveluverkkoon liittyviä
valintoja pitkällä tähtäimellä. Tämä raportti esittää viranhaltijatyöryhmän ehdotukset vaihtoehtoisista tavoista rakentaa Oulun palvelumalli 2020.
Oulun palvelumalli 2020 keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kuntaliitoksen ja yhdistymissopimuksen tavoitteita. Yhdenvertainen palvelujen laatu, taloudellisuus, saatavuus ja saavutettavuus edellyttävät vahvaa kehittämistyötä, toimintatapojen uudistamista ja rakenteiden
muutoksia. Keskeisinä tavoitteina ovat tuottavuuden kasvua ja palvelujen kehittämistä edistävät uudet työtavat, tehokkaampi resurssien käyttö sekä kuntalaisen omavastuun ja yhteisöllisyyden tukeminen. Maankäytön suunnittelun ja palvelutarpeen ennakoinnin yhteensovittaminen on yksi Oulun palvelujen vaikuttavuuden ja palveluverkon kustannustehokkuuden tärkeimmistä tekijöistä.
Oulun monikuntaliitos ja muut toimintaympäristön muutokset aiheuttavat sen, että nykyisellä palvelumallilla ei voida enää jatkaa. Väestörakenne muuttuu - lapsia ja nuoria on entistä
enemmän ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Työllisyystilanne ei näytä paranevan pikaisella aikataululla. Kuntapalvelujen tarve kasvaa ja pula ammattilaisista on arkea jo usealla palvelualalla. Samaan aikaan talouden tilanne on heikentynyt huomattavasti. Tuloilla on kuitenkin
pystyttävä kattamaan sekä menot että investoinnit. Velkaantuminen on saatava hallintaan.
Uuden kunnan aloittaessa tammikuussa 2013 sen palvelut ovat hyvin saavutettavissa eri toimipisteiden kautta. Palveluja tarjotaan noin 600 kiinteistössä. Kuitenkaan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ei ole yhdenvertainen kuntalaisten kannalta. Palveluverkko on hajanainen. Useat tuotantoyksiköt ovat pieniä, ja sen myötä palvelukyky vaihtelee. Painopiste on
liiaksi fyysisessä käyntiasioinnissa. Palvelut on järjestetty suurelta osin sektoriorganisaation
näkökulmasta.
Raportissa on esitetty vaihtoehtoiset suunnitelmat Oulun palvelumallille 2020. Ne hyödyntävät uudenlaisia toimintatapoja. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen palvelumalli, jossa sähköiset ja etäratkaisut sekä liikkuvat palvelut ovat olennainen osa toimintaa perinteisten fyysisten
palvelujen rinnalla tai korvaajana. Yhteydensaanti ja palveluohjaus ovat panostuksen kohteena. Lähipalveluja ei enää tarjota pelkästään fyysisistä rakennuksista, vaan ne tuodaan kuntalaista lähelle myös tieto-ja viestintäkanavien tai liikkuvien palvelupisteiden tai ammattilaisten
jalkautumisen avulla. Painopisteenä tulee olla siirtyminen laitospainotteisuudesta avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön. Tavoitteena on, että sähköisen asioinnin osuus kaikesta
asioinnista nousee 30%:iin vuoteen 2018 mennessä. Fyysisen palveluverkon tiivistäminen ja
monituottajuuden lisääminen luovat mahdollisuuden palvelurakenteen muutokseen. Moniammatillinen työ ja tilojen yhteiskäyttö parantavat asiakaslähtöistä palvelua. Palveluihin liittyvän logistiikan kannalta joukkoliikenteen selvästi vahvempi kehittämistyön sitominen palveluverkkovalmisteluun ja palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa on välttämätöntä.
Raportissa on esitetty vaihtoehtoiset suunnitelmat kullekin palvelualueelle. Ne sisältävät toimenpiteitä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä vuoteen 2020 saakka ja kauemmaksikin. Vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia on tuotu esille eri näkökulmista, ja taloudellisia
vaikutuksia on arvioitu. Toiminnan kehittämisessä henkilöstön rooli on oleellinen. Jotta voimavarat voidaan jatkossa ottaa huomioon optimaalisesti, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tulee jatkossa kehittää aktiivisesti. Hyvä johtaminen ja henkilöstöhallinto tukevat toimintatapojen uudistamista.
Kehittämistyöhön liittyvistä riskeistä keskeisimmät ovat: 1) talous ajautuu hallitsemattomaan kriisiin, 2) päätöksiä ei jostakin syystä saada tehtyä, 3) keskeinen osaamisen siirtyminen muille aloille.
Oulun palvelumalli 2020 on osa Oulun uutta strategiaa, jonka valmistelutyö tehdään kevään
ja kesän 2013 aikana luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden, henkilöstön ja kuntalaisten yhteistyönä.
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2.	Toimeksianto
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti (14.10.2011 § 25) palveluverkkotyön koordinaatiotyöryhmän (viranhaltijatyöryhmä), jonka tehtävänä on ollut laatia ehdotus uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaksi 2013 - 2020. Tehtävän pääpaino on kaikkien palveluprosessien (sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut) palvelumallin ja palveluverkon kokonaissuunnittelussa sekä yhteispalvelupisteiden
ja palvelukeskusten linjauksissa.
Yhdistymishallitus, palvelujen järjestämistoimikunta ja viranhaltijavalmistelijat järjestivät
yhteisen learning cafe –seminaarin 25.9.2012 palveluverkkotyöstä. Palveluverkkotyön koordinaatiotyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa, 10.1.2012 ja 3.4.2012, 8.8.2012 ja 9.11.2012.
Koordinaatiotyöryhmä on jakaantunut kolmeen valmisteluryhmään, jotka ovat kokoontuneet yhteensä 32 kertaa vuoden 2012 aikana.
Toimeksiannon mukaisesti koordinaatiotyöryhmä teki väliraportin talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuodelle 2013 (Yhdistymishallitus 16.5.2012 § 37).
Työryhmän toimeksianto sekä valmisteluun osallistuneet viranhaltijat on kuvattu liitteessä 2.

3.	Lähtökohdat ja tavoitteet
Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntaliitoksen keskeisenä tavoitteena on luoda Oulun kaupungista elinvoimainen, vahva ja menestyvä pohjoisen kumppanuusverkoston keskus. Yhdistymisen avulla kaupunki pystyy säilyttämään elinvoimansa
ja toimintakykynsä vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että niin nopean talouskehityksen kuin taantuvan vaiheen aikana kaupunki kykenee tarjoamaan kuntalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.
Kuntaliitoksen hyödyt saavutetaan usean vuoden ajanjaksolla. Hyvin organisoitu, riittävän joustava ja aidosti kehittyvä kaupunki mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisen, kuntalaislähtöisen toimintamallin ja elinkeinoelämän kehittymisen. Näin syntyy
aidosti vahva ja elinvoimainen kaupunki.
Palvelumalli 2020:n keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kuntaliitoksen ja yhdistymissopimuksen tavoitteita. Jotta palvelujen laatu, taloudellisuus, saatavuus ja saavutettavuus
toteutuvat yhdenvertaisina, se edellyttää samalla vahvaa kehittämistyötä, toimintatapojen uudistamista ja rakenteiden muutoksia.
Valmistelutyö on pohjautunut seuraavissa asiakirjoissa kirjattuihin päätöksiin ja linjauksiin:
••

Yhdistymissopimus (Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin kunnanvaltuustot ja Oulun kaupunginvaltuusto 28.6.2010; Valtioneuvoston päätös 7.10.2010)
Uuden Oulun kuntien valtuustot hyväksyivät samanaikaisesti 28.6.2010 yhdistymissopimuksen. Sopimukseen on kirjattu ne tärkeät asiakohdat, jotka ovat olleet välttämättömiä ohjaamaan uuden kunnan valmistelua vuosina 2010 - 2012 ja uuden kunnan toimintaa vuosina 2013 - 2015 sekä sellaiset pidemmälle ulottuvat strategiset
linjaukset, joilla on keskeistä merkitystä yhdistymissopimuksen jälkeiseen aikaan.
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••

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset (kaupunginvaltuusto 23.8.2010 § 67)
Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa (kaupunginvaltuusto 23.8.2010)
on linjattu kaupungin omistukseen kuuluvien palvelutuotanto-organisaatioiden tavoitteita, kuten Oulun palvelusäätiön, Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja kuntayhtymien tavoitteita. Toimitilarakennukset ovat keskeinen ja taloudellisesti merkittävä
tukipalvelu palvelutuotannolle. Toimitilarakennusomaisuus on luokiteltu kolmeen
luokkaan: Ydintehtäviä palvelevat rakennukset (A) Palveluverkkoanalyysillä selvitettävät rakennukset (B) Rakennukset, joista luovutaan (C)

••

Palvelujen järjestämisohjelma 2013 (Yhdistymishallitys 16.5.2012 § 36)
Oulun palveluissa korostuvat kuntalaislähtöisyys, valinnanvapaus, ennakoivat palvelut, palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä monikanavaisesti ja moniammatillisesti tuotetut lähipalvelut. Palvelujen järjestämisen päälinjaukset on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.

••

Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma (Yhdistymishallitus
25.5.2011 §43)
Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa

••

Uuden Oulun yleiskaavat
Yleiskaavojen tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä edellytykset toimivalle palvelujärjestelmälle. Yleiskaavoituksen yhtenä keskeisenä suunnittelun välineenä on
keskusverkon käsite.

••

Uuden Oulun Maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012-2016 (Yhdistymishallitus 12.10.2011 § 91)
MATOssa on esitetty taulukkoina ja karttoina uusien asuntojen vuosittainen sijoittuminen eri alueille. Maankäytön toteuttamisohjelma ja siihen liittyvä väestöennuste suuralueittain ja eri ikäryhmittäin vuosina 2011, 2016 ja 2021 ohjaa palveluverkon
suunnittelua ja kehittämistä koko kaupungissa.

••

Erillisinvestointien hankeohje (kaupunginvaltuusto 17.12.2012 § 29)
Uusien ja peruskorjattavien toimitilahankkeiden toteuttamista Oulussa ohjaa Erillisinvestointien hankeohje, jossa on määritelty tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekotapa.

4. Palvelujen järjestämisen päälinjaukset
Oulun palveluissa korostuvat kuntalaislähtöisyys, valinnanvapaus, ennakoivat palvelut,
palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä monikanavaisesti ja moniammatillisesti tuotetut lähipalvelut.
Palvelujen päälinjaukset:
••

Monialaisuus

••

Monikanavaisuus

••

Monituottajuus

••

Kuntalaislähtöisyys

••

Talouden hallinta
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Palvelujen järjestämisohjelmaan on kirjattu mm. seuraavat palveluverkko-ohjauksen keskeiset periaatteet:
••

Palveluverkko muuntuu palvelutarpeiden mukaan

••

Uudet palvelukonseptit uudistavat palveluverkkoa

••

Palveluverkon tilojen käyttö tehostuu

••

Lähipalveluja tarjotaan koko palveluverkon alueella

••

Elinympäristö tukee terveyttä ja turvallisuutta

6/7
Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020
Luonnos 28.1.2013

Elämänkaaren mukaiset painopisteet

Palveluprosessit

Sivistys ja
kulttuuri

Hyvinvointi

Yhdyskunta
ja ympäristö

Lapset ja lapsiperheet:
Lasten kasvu- ja kehitysympäristöjen tukeminen
Hyvät peruspalvelut
Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy
Nuoret: Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen
Työikäiset:
Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen
työllisyyden edistäminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
Hyvinvoinnin lisääminen
omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen

Ikääntyneet:
Toimintakyvyn edistäminen
Arjen turvallisuuden parantaminen

Kuva 1. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet

Kuva 1. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet

5. Palveluverkon nykytila
Oulun palveluverkko sisältää noin 600 toimipistettä, joissa kuntalaiset saavat palvelua.

Hyvinvointipalvelujen osalta keskeisen palveluverkon asiakaspalvelujen saatavuuden
näkökulmasta muodostavat Oulun alueella 14 terveyskeskusta, 15 neuvolaa, 19 hammashoit
sekä 13 sosiaalihuollon asiakaspalvelupistettä. Sosiaali ja terveydenhuollon palveluverkon
tiivistämisella on saavutettavissa tuottavuuden kasvua ja kustannustehokkuuta. Pienemmät
ovat viime vuosina pääosin tiivistäneet sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteet
kuntakeskuksiinsa. Vanhan Oulun palvelurakenne on ikäihmisten palvelujen osalta laitosvalta
verrattuna kansallisiin suosituksiin. Palveluasuminen on järjestetty monituottajamallin mukais
hyvinvoinnin palveluissa (ikääntyneiden, mielenterveys- ja vammaispalvelut). Hyvinvointipalv
on Oulun alueella toteutettu valinnanvapaus terveyspalveluissa, mutta sen laajentuminen ede
joustavampaa palveluverkkoa ja tilasuunnittelua. Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun toimipai
ovat hajanaisesti sijoitettu.

Sivistys-ja kulttuuripalveluissa6 varhaiskasvatuspaikkoja on noin 12 300 ja palveluyksiköit
160. Suurin osa paikoista on päiväkotipaikkoja. Peruskouluyksiköitä on 63, joissa opiskelee n
20 000 peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Tulevina vuosina oppilasmäärä kasvaa n. 300:lla
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5. Palveluverkon nykytila
Oulun palveluverkko sisältää noin 600 toimipistettä, joissa kuntalaiset saavat palvelua.
Hyvinvointipalvelujen osalta keskeisen palveluverkon asiakaspalvelujen saatavuuden
näkökulmasta muodostavat Oulun alueella 14 terveyskeskusta, 15 neuvolaa, 19 hammashoitolaa sekä 13 sosiaalihuollon asiakaspalvelupistettä. Sosiaali ja terveydenhuollon palveluverkon tiivistämisella on saavutettavissa tuottavuuden kasvua ja kustannustehokkuuta. Pienemmät kunnat ovat viime vuosina pääosin tiivistäneet sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteet kuntakeskuksiinsa. Vanhan Oulun palvelurakenne on ikäihmisten palvelujen osalta laitosvaltainen verrattuna kansallisiin suosituksiin. Palveluasuminen on
järjestetty monituottajamallin mukaisesti hyvinvoinnin palveluissa (ikääntyneiden, mielenterveys- ja vammaispalvelut). Hyvinvointipalveluissa on Oulun alueella toteutettu valinnanvapaus terveyspalveluissa, mutta sen laajentuminen edellyttää joustavampaa palveluverkkoa ja tilasuunnittelua. Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun toimipaikat ovat hajanaisesti sijoitettu.
Sivistys-ja kulttuuripalveluissa varhaiskasvatuspaikkoja on noin 12 300 ja palveluyksiköitä noin 160. Suurin osa paikoista on päiväkotipaikkoja. Peruskouluyksiköitä on 63, joissa opiskelee noin 20 000 peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Tulevina vuosina oppilasmäärä kasvaa n. 300:lla vuodessa. Päivälukiota on 11 (+ Aikuislukio). Päivälukioissa opiskelijoita on noin 4000. Lisäksi muita lukiokoulutuksen ylläpitäjiä on 3. Nuorten alueellisia toimitiloja on 18 ja työpajoja 9. Kirjastopisteitä Oulussa on 23 kappaletta ja kulttuurikeskuksia neljä. Lisäksi kirjastoauto tarjoaa kirjastopalveluja laskennallisesti 2,5:n auton verran.
Museo-ja tiedekeskuksella on 7 erikokoista toimipistettä. Musiikkikeskus ja kaupunginteatteri vahvistavat kaupungin kulttuuritarjontaa ja palveluja. Liikuntapalveluihin sisältyvät sisäliikuntapalvelut ( uimahallit, jäähallit, liikunta- ja palloiluhallit, kuntosalit), ulkoliikuntapalvelut ( mm. urheilukeskukset, kuntoreitit ja -radat , palloilu- ja luistelukentät)
ja ohjatut liikuntapalvelut. Lisäksi erilaisilla kaupallisilla sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumilla lisätään kaupungin vetovoimaisuutta.
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kiinteistökannassa on korjausvelkaa. Peruskorjausten johdosta väistötilojen tarve lasten ja nuorten palveluissa on jatkuva. Monitoimitalojen avulla voidaan välttää erillisten tilojen rakentamista tiettyjen palvelujen osalta (esim. nuorisopalvelut). Yksityisen palvelutuotannon lisäämisellä on osin päivähoidossa vältetty kunnallisia investointeja. Uudet asuinalueet edellyttävät nopeasti myös palveluverkon kehittämistä (ulkoilualueet, päivähoito- ja koulupalvelut jne.).
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa suurin osa palveluista, kuten teiden kunnossapito, tapahtuu kuntalaisten lähiympäristössä. Oulun alueen tilaaja-, asiantuntija- ja viranomaispalvelut ovat siirtyneet pääasiallisesti Ympäristötaloon (tammikuu 2012). Kehittämisen painopiste on näiden palvelujen tuomisessa lähemmäksi asiakkaita Oulu10 –asiakaspalvelujen sekä sähköisten ja etäpalvelujen kautta. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa painottuu palveluverkon ja maankäytön suunnittelun prosessien kehittäminen sekä yhteistyön selkeyttäminen ja vahvistaminen muiden palvelualueiden kanssa.
Asiointi- ja yleisneuvontapalveluita keskitetysti asiakkaalle tarjoavia palvelupisteitä on
toiminnassa Oulun alueella entisissä kuntakeskuksissa. Näistä kaksi on eri viranomaisten
palveluja yhteen tuovia yhteispalvelupisteitä (Kiiminki ja Ylikiiminki). Vuoden 2012 alusta alkaen kaikista neuvontapisteistä on saanut tietoa, neuvontaa ja asioiden vireillepanoa
fyysisessä toimipisteessä, puhelimen välityksellä sekä sähköisen asiointikanavan kautta.
Oulu10-asiakaspalvelujen tavoitteena on yhdistää entistä useampia kunnan ja muiden viranomaisten tarjoamia palveluja.
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Sähköisiä palveluja tarjotaan kuntalaisille Oulun alueella laajasti mm. www-sivujen ja
tulostettavien lomakkeiden avulla. Vuorovaikutteinen asiointimahdollisuus on noin 160
palvelussa, esimerkiksi kirjastossa tai päivähoidossa ja sosiaalipalvelujen osalta verkkoneuvonnassa. OmaOulu kuntalaisportaali kokoaa yhteen osoitteeseen kuntalaisen sähköiset palvelut ja tarjoaa mahdollisuuden esitäytettyihin lomakkeisiin, vireillepanoon ja
etenemisen seurantaan (esim. terveyskeskuksen valinta, toimeentulotukipalvelut). Se on
myös väylä Oulun Omahoito palveluun, jonka kautta kuntalaiset voivat seurata ja ylläpitää omia hyvinvointi- ja terveystietojaan. Sosiaalinen media on uusi erityisesti nuorten ja
nuorisolle suunnattujen palvelujen kanava, jossa kynnys palvelujen hyödyntämiseen on
matala. Sähköisen asioinnin osuus kaikesta asioinnista vaihtelee suuresti palveluittain.
Esimerkiksi päivähoitohakemuksista yli 90% tehdään sähköisesti kun taas vastaanotto tai
opetus tapahtuu lähes kokonaan paikan päällä. Kokonaisuutena arvioiden sähköisen asioinnin osuus Oulussa on noin 10% kaikesta asioinnissta.
Johtopäätöksiä palveluverkon nykytilasta:
••

Oulussa on hyväksyttynä paljon isoja investointeja, joiden taloudellinen vaikutus on
suuri sekä investointikuluina että etenkin käyttötalousmenojen kasvuna

••

Oulun palveluverkko on liian hajanainen ja palvelujen tuotantoyksiköt ovat liian pieniä

••

Fyysinen verkko on hyvin saavutettavissa, mutta taloudellisesta näkökulmasta raskas

••

Eri alueiden välillä on eroja palvelujen saavutettavuudessa, palvelutasossa ja palveluvalikoimassa

••

Palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät kaikilta osin kohtaa

••

Painopiste on nykyisin liiaksi fyysisessä käyntiasioinnissa ja toimipisteissä

••

Asiakkaan kohtaamat palveluprosessit ovat osin sirpaleisia ja eriytyneitä

••

Resurssien käytön ja kohdentamisen suhteen on tehottomuutta

••

Sekä sähköisten kanavien että käyntiasioinnin kautta saavutettavissa olevat palvelut
on suurelta osin järjestetty sektoriorganisaation näkökulmasta

Palveluverkon kehittämisen tavoitteita:
••

Ydintoimintojen tunnistaminen kuntalaislähtöisesti ja käyttötiheyden huomioiminen
palveluverkon mitoituksen perusteena

••

Palvelujen tuottamisen kokonaiskustannusten parempi hallinta palveluverkon kokonaistarkastelulla

••

Palvelujen määrittely alueille joustavasti huomioiden alueiden erityispiirteet

••

Kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen parempi yhteensovittaminen (monituottajamalli)

••

Moniammatillista ja monialaista yhteistyötä tukevien palveluverkkoratkaisujen, kuten Oulu10-palvelujen hyödyntäminen

••

Monikanavaisuuden lisääminen mm. liikkuvuutta ja matalan kynnyksen palveluja lisäämällä sekä erilaisilla uusilla ratkaisuilla

••

Monialainen asiakastarpeesta syntyvä palvelumuotoilu – ”yhden luukun periaate”

Oulun suuralueiden nykyiset palvelut kiinteistöittäin on kuvattu kartta-aineistona. Palveluverkon nykytilaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin Palveluverkon väliraportissa nykytilasta. Kartta-aineisto ja väliraportti ovat ladattavissa osoitteessa www.ouka.fi/palvelumalli2020.
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6.	Toimintaympäristöstä ja sen muutoksista
Toimintaympäristö ja asukkaiden tarpeet muuttuvat tarkasteltaessa Oulun palveluja ja palveluverkkoa vuoteen 2020 saakka. Paikallisten toimintaympäristön muutosten lisäksi kansallinen lainsäädäntö on tuonut lisääntyneitä velvoitteita palvelujen järjestämiselle. Kunnan lakisääteisten tehtävien määrä on ainakin 535 eri tehtävää (VM tammikuu 2013). Samanaikainen kuntatalouden heikkeneminen tuo suuren riskin kyvylle järjestää riittävät kuntapalvelut.
Oululla on lukuisia vahvuuksia verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Nuorisorikkaus,
asukkaiden korkea koulutustaso ja hyvä sosiaalinen pääoma luovat menestyksen mahdollisuuksia. Erinomainen logistinen sijainti, hyvä kaupunkirakenne, edulliset elinkustannukset ja elävä sivistys- ja harrastetoiminta houkuttelee myös uusia asukkaita. Kuntatalous on
tähän asti mahdollistanut elinkeinoelämän ja palvelujen kehittämisen.
Tulevaisuuden uhkiin täytyy kuitenkin varautua. Lapsirikkaus ja ikääntyneiden, erityisesti yli
75-vuotiaiden määrän nopea kasvu tuo paineita palvelujen määrän kasvulle. Samoin muuta
maata yleisempi sairastavuus. Lapsiperheiden toimeentulon ongelmat ja joko vanhempien tai lasten mielenterveys- ja /tai päihdeongelmat lisäävät lastensuojelun tarvetta. Nuorten koulutuspaikkojen ja työn puute ovat suuri ongelma. Kaiken kaikkiaan yritysten ja elinkeinoelämän mahdollisuudet työllistää ovat olleet riittämättömät.
Oulun toimintaympäristön muutoksia on yksityiskohtaisemmin analysoitu ”Uuden Oulun
hyvinvointikatsaus 2011” ja ”Uuden Oulun toimintaympäristökatsaus 2011” -asiakirjoissa .
Analyysien johtopäätökset on huomioitu palvelujen järjestämisohjelmassa linjauksissa ja
painopisteissä. Toimintaympäristön muutokset on huomioitu myös palvelumallin eri vaihtoehdoissa.

6.1. Väestömuutosten vaikutukset palveluverkkoon
Oulun väestön määrän arvioidaan kasvavan n. 2200 henkilöllä/vuosi. Oulussa lasten ja
nuorten osuus on valtakunnallisesti verrattuna suuri. Keski-ikä on 36,6 vuotta, 43% väes9/75ikäryhmistöstä on alle kolmekymmentä vuotiaita. Tulevaisuudessa kasvua on kaikissa
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olennaista on yli 75-vuotaiden määrän kasvu. Jo 10 vuoden sisällä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli kolmanneksella (Kuva 2. ja Kuva 3.)
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Kuva 2. Väestökehitys Oulussa 2012 – 2021
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6.2. Lainsäädännön muutoksia
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Sivistys- ja kulttuuripalveluissa lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat hyvin eritasoisia riippue
palvelusta. Esimerkiksi perusopetuksessa perusopetuslaki ohjaa koulutuksen järjestäjän sekä
oppilaan ja opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia selvästi vahvemmin ja selvemmin kuin vaikka
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6.2. Lainsäädännön muutoksia
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat hyvin eritasoisia riippuen palvelusta. Esimerkiksi perusopetuksessa perusopetuslaki ohjaa koulutuksen järjestäjän sekä oppilaan ja opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia selvästi vahvemmin ja selvemmin kuin vaikkapa liikuntapalveluja säätävä lainsäädäntö. Perusopetuslaissa korostuvat yhdenvertaisuus, yksilölliset tarpeet, kouluterveydenhuollon järjestäminen, oikeus koulukuljetuksiin ym. Vastaavasti päivähoidossa subjektiivinen päivähoito-oikeus on ohjaava tekijä.
Lukiolain mukaan lukioiden aloituspaikat ovat koulutuksen järjestäjän määriteltävissä ja
säädeltävissä. Ammatillisien koulutuksen paikkoja säätelee opetus- ja kulttuuriministeriö.
Museolaki, laki vapaasta sivistystyöstä, liikuntalaki- ja asetus, kirjastolaki, nuorisolaki ja muu toimintaa ohjaava lainsäädäntö antavat kunnille paljon harkintavaltaa palvelujen järjestämisessä. Lain sisällöissä on hyvin vähän selkeitä kriteerejä ja velvoitteita tästä näkökulmasta tarkasteltuna.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä säätelee vahva vahva lainsäädäntö asetuksineen. Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyi
asteittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2011 alkaen asiakkaalla on ollut mahdollisuus valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan sisällä ja erikoissairaanhoidon yksikkö ao. erityisvastuualueelta. Toisessa vaiheessa, vuonna 2014, asiakkaalla on
mahdollisuus valita sekä terveyskeskus että erikoissairaanhoidon yksikkö koko maasta.
Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle (8.12.2012) laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki),
joka tulee voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät saavat yksilöllisiä
hoitoa ja huolenpitoa. Lailla täsmennettään kunnan velvollisuuksia ja vahvistetaan iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelut. Laissa säädetään kotiin annettavien palvelujen ensijaisuudesta. Mm. pitkäaikaishoito voitaisiin toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua.
Myös sosiaalihuoltolain uudistamista valmistellaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädännön kokonaisuudistusta. Lain on tarkoitus toteutua aikaisintaan vuonna 2015.
Lakiehdotuksen tavoitteena on siirtää sosiaalihuollon painopistettä ennaltaehkäiseään
työhön ja varhaiseen tukeen, turvata asiakaslähtöisellä lainsäädännöllä eri väestö- ja ikäryhmien yhdenvertaista oikeutta riittäviin ja yksilöllistä tarvetta vastaaviin yleisiin sosiaalipalveluihin sekä vahvistaa ihmisten osallisuutta omassa asiassaan ja yhteiskunnassa.
Kuntarakennelaki ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki ovat valmisteilla.
Kuntarakennelakia tavoitellaan voimaan vuoden 2013 aikana ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakivuonna 2015.
Kaikkea toimintaa ohjaavat arviointivelvoitteet, kuntalaisen yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus palvelualueesta riippumatta.

6.3. Palvelujen määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä
Lähi-, alue- ja erikoistuneet palvelut
Palvelujen järjestämisohjelman mukaisesti lähipalveluilla on keskeinen merkitys. Lähipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joita usea henkilö tarvitsee päivittäin ja niiden piiriin on
helppo hakeutua. Alueelliset palvelut tuotetaan aluemallin tai muun sovitun periaatteen
mukaisesti siten, että palvelut ovat saavutettavissa eri muodoissaan alueen asukkaille.
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Erikoistuneet palvelut edellyttävät tiettyä laajempaa eriytyisosaamista ja niiden järjestämisen lähtökohtana on laajempi väestöpohja.
Kaikkien eri palvelumuotojen järjestäminen perustuu tarpeen ja palvelun erityispiirteiden mukaisesti monialaisuuteen, monikanavaisuuteen, monituottajuuteen, kuntalaislähtöisyyteen ja hyvään talouden hallintaan. Palvelut voidaan tarjota fyysisinä palveluina lähelle tai kauemmas tai esimerkiksi sähköisenä palveluna kotiin. Liikkuvat palvelut
ovat osa kokonaisuutta.

6.3.1. Toimipisteiden kuvausta
Monipalvelukeskus on toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka tarjoaa palveluja
monikanavaisesti. Se luo edellytyksiä monialaiseen yhteistyöhön ja tarjoaa palveluja elämänkaaren eri vaiheisiin yhdessä tai useammassa toimipisteessä yleensä lähellä toisiaan. Keskukset edistävät sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia palvelujen toteuttamisessa ja toimivat tukikohtina mm. liikkuville erityisasiantuntijoille ja matalan kynnyksen palveluille.
Esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka yhdessä tai erikseen muodostavat monipalvelukeskuksen:
••

Monitoimitalo

Monitoimitalot ovat alueen ihmisten kohtaamispaikkoja. Ne tarjoavat hyvät edellytykset
käytännön monialaisten ja –ammatillisten palvelujen toteuttamiselle ja kehittämiselle.
Niissä voidaan tehostaa ja yhdistää palvelujen tuottamisen resurssitarpeet (tilat ja henkilöstö) ja luoda edellytykset ammatti- ja hallintorajojen ylittämiselle. Monitoimitaloratkaisut lisäävät tilojen käytön tehokkuutta. Kun samoilla tiloilla on useita eri käyttäjiä, tiloja voidaan hyödyntää aamusta iltaan, viikonloppuisin ja esimerkiksi koulujen loma-aikoina. Kuntalaisilla on käytössään enemmän ja parempilaatuisia tiloja verrattuna siihen,
jos toiminnot järjestettäisiin erillään olevissa tiloissa.
Monitoimitalojen johtaminen edellyttää kehittämistä. Tavoitteena on, että yksikön johtajalla on aito mahdollisuus johtaa kokonaisvaltaisesti talon toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä perinteiset organisaatiorajat ylittäen. Monitoimitalon toiminnan sisältöihin voivat kuulua esimerkiksi esiopetuspalvelut, perusopetuspalvelut, kouluterveydenhuolto, neuvolapalvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, aamu-ja iltapäivätoiminta jne.
••

Hyvinvointikeskus

Hyvinvointikeskuksessa laaja-alaiset ja kattavat hyvinvointipalvelut on koottu samaan
paikkaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Keskukset tukevat monialaisuuden ja -ammatillisuuden toteuttamista eri ammattilaisten toimiessa lähellä toisiaan. Keskukset edistävät sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia palvelujen toteuttamisessa ja toimivat tukikohtina mm. liikkuville erityisasiantuntijoille ja matalan kynnyksen palveluille. Hyvinvointikeskuksissa pidennetään palvelujen aukioloaikoja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi sekä toimitilojen tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi. Katso tarkemmin
kpl 7.6.4.
••

Hyvinvointipiste /-asema

Hyvinvointipisteellä tarkoitetaan toimipistettä, jossa asiakkaille on tarjolla useita eri kunta- ja hyvinvoinnin palveluita samasta toimipaikasta. Niiden palvelusisältö voi vaihdella.
Hyvinvointipiste voi sisältää yhteispalvelupisteen periaattein myös valtion palveluja (vero, työhallinto, poliisi, Kela). Pisteessä on kattavat mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja ja asiakkaita kannustetaan omatoimisuuteen ja itsepalveluun. Hyvinvointipisteissä
voi olla ajoittain henkilöstöä (esim. hoitajat, ohjaajat), joka tarjoaa opastusta, palveluohjausta ja perustason sosiaali- ja terveyspalveluita. Oulun kaupunki vastaa niiden toteut-
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tamisesta. Tukena voidaan käyttää esim. etäkonsultaatioita (esim. videoyhteys lääkäriin
tai sosiaalityöntekijään). Hyvinvointipisteet voivat olla myös liikkuvia, katso myös kpl 7.1.
Hyvinvointipalvelujen palveluverkkovaihtoehdossa 3 hyvinvointipalveluja tarjoaa hyvinvointiasema. Asemilla toteutetaan alueen erityispiirteet huomioiden mm. hyvinvointineuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola), kiireettömän ajanvarauksen hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot (ei viikon kaikkina arkipäivinä) ja kotiin annettavat palvelut, kuten ennaltaehkäisevä perhetyö, kotihoito jne. Katso kappale 7.6.4 sekä 7.6.5.3.
••

Oulu10 –asiakaspalvelut ja yhteispalvelupiste

Oulu10 tarjoaa asiakaspalvelua ja asiointia sekä asiakastukea ”yhden luukun” periaatteella, fyysisessä pisteessä, puhelinpalveluna tai sähköisenä palveluna. Palvelut riippuvat paikallisista tai alueellisia erityistarpeista ja ne tuodaan asiakkaiden luontaiseen asiointiympäristöön esimerkiksi kaupallisiin keskuksiin tai kirjastoihin. Samassa yhteydessä voidaan tarjota myös muiden julkisten viranomaisten palveluja, jolloin kyseessä on yhteispalvelupiste. Katso myös liikkuvat palvelut kpl 7.1.
••

Asukastuvat ja yhteisötoiminta

Oululaiset asukkaat voivat kokoontua kaikille tarkoitetuissa "yhteisissä olohuoneissa",
asukastuvilla ja kylätaloilla. Ne ovat kaikille avoimia yhdessä tekemisen keskuksia, ja niiden toiminnasta vastaavat yhdistykset. Asukastuvat sijaitsevat yleensä muiden palvelujen, kuten kirjastojen, Oulu10-asiakaspalvelujen tai kaupan yhteydessä, siellä missä ihmiset luontevasti liikkuvat. Katso tarkemmin kappale 7.3.

6.3.2. Yleiskaavan keskusverkko
Yleiskaavan suunnittelussa katsotaan 30 vuoden päähän tulevaisuuteen. Lyhyempi aikajänne ei olisi riittävä, koska maankäyttöä suunniteltaessa isot muutokset tapahtuvat hitaasti. Kaupungin kasvusuunnat osoitetaan yleiskaavassa yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti huomioiden mm. liikenneverkko, väestöennusteet, työpaikka-alueet ja rakentamista rajoittavat tekijät. Tärkeänä työkaluna on yleiskaavan keskusverkko. Maankäytön toteuttamisohjelmassa yleiskaavan kasvusuunnille aikataulutetaan asemakaavojen laatiminen asuntotuotantotavoitteen mukaisesti. Yhdyskuntarakenne alkaa rakentua
ensimmäisenä infrastruktuurin, eli tie-, sähkö- ja muiden kunnallisteknisten verkostojen
rakentamisella. Tontteja tarjotaan niin yksityisille omakotirakentajille kuin yrityksillekin.
Uusilla alueilla, kuten Kaakkurissa, Ritaharjussa ja Hiukkavaarassa väestö kasvaa voimakkaasti ja tarvitaan palveluinvestointeja.
Yleiskaavoitus ohjaa siis palvelujen ja palveluverkon suunnittelua. Tavoitteena on, että sekä palvelut että koko yhdyskuntarakenne palvelisivat alueen asukkaita mahdollisimman
hyvin. Uudet palvelumallit, kuten paikasta riippumattomat sähköiset palvelut, eivät enää
ole riippuvaisia palvelupisteiden sijainnista ja vaikuttavat asiakasvolyymeihin eri pisteissä. Tämä huomioiden palveluverkkotyön tuloksena on syntynyt seuraavassa kuvassa esitetty Oulun keskusverkko (Kuva 5.). Yleiskaavan 2030 valmistelussa hyödynnetään Oulun
keskusverkkoa sekä kappaleessa 6.3.1 esitettyjä käsitemäärittelyjä.
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Kuva 5. Julkisten palvelujen keskusluokitus yleiskaavoituksessa
Keskusverkon kuvaukseen liittyvät käsitteet:
•• Pääkeskus, keskustatoimintojen alue
Pääkeskus palvelee Oulun kaupunkiseutua ja sen vaikutusaluetta. Pääpaino on keskustatoiminnoissa kuten kaupan, julkisten ja yksityisten erikoistuneiden palveluissa sekä hallinnossa, keskustaan soveltuvassa asumisessa ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomissa
työpaikkatoiminnoissa. Asukaspohja pääkeskukselle on yli 200 000 asukasta.
•• Aluekeskus
Aluekeskuksella tarkoitetaan Oulun kaupungin sisällä sijaitsevia alueellisia keskuksia.
Aluekeskuksen asukaspohja on yli 40 000 asukasta. Aluekeskuksen palveluvalikoima määräytyy palveluverkon kokonaistarkastelun kautta ja siihen vaikuttavat mm. alueelliset erityispiirteet ja sähköiset palvelut. Aluekeskuksen vaikutusalueella voi sijaita hyvinvointikeskus.
•• Paikalliskeskus
Paikalliskeskuksen asukaspohja on yli 9000 asukasta. Paikalliskeskuksen palveluvalikoima määräytyy palveluverkon kokonaistarkastelun kautta ja siihen vaikuttavat mm. alueelliset erityispiirteet ja sähköiset palvelut. Paikalliskeskuksen alueella voi sijaita esimerkiksi hyvinvointiasema tai Oulu10-asiakaspalvelupiste.
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•• Lähipalvelut
Lähipalvelut toteutuvat asukkaan lähiympäristössä tai kotona. Ne ovat helposti saavutettavissa ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin tai jatkuvasti. Lähipalvelut tuotetaan monikanavaisesti sähköisen, puhelin- tai fyysisen palvelun avulla.
Yllä olevan kuvan mukaisesti Oulun pääkeskus sijaitsee Oulun keskustassa. Aluekeskuksia ovat Ritaharju-Linnanmaa, Hiukkavaara ja Kaakkuri. Paikalliskeskuksia ovat Haukipudas, Kiiminki, Pateniemi, Koskela, Tuira, Myllyoja, Maikkula ja Oulunsalo. Lähipalveluja
tarjotaan asukkaan lähiympäristössä tai kotona Oulun kaupunginosissa yli 200 toimipisteessä (mm. päivähoito, opetus, kotipalvelut).
Palveluihin ja palveluverkkoon liittyviä käsitteiden määrittelyjä löytyy liittestä 1.

6.4. Valinnanvapaus
Asiakkaalla on vapaus valita tarpeensa mukaisesti palvelutuottajansa (esim. kunnan tarjoama tai yksityinen), palvelukanava (esim. etäpalvelu tai fyysinen asiointi), jota hän käyttää, ja toimipiste, jossa asioi.
Julkisissa palveluissa on huolehdittava siitä, että palvelujen käyttö olisi mahdollisimman
tasaista palvelupisteiden välillä. Näin palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman pienillä
kustannuksilla. Mahdollisuuksia lisätä valinnanvapautta on kuitenkin useita. Terveyskeskuksensa voi vaihtaa omalla ilmoituksella ja valinta tehdään vuodeksi kerrallaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat perustuneet valinnanvapauteen aina, sillä lipun
tapahtumaan voi ostaa kuka tahansa. Erikoisluokille haetaan valintakokeilla ja lukioihin
hakutoiveen mukaan yhteishaussa. Myös perusopetuksessa valinnanvapaus on lisääntynyt vapaan hakeutumisen kautta. Varhaiskasvatuksessa perheet voivat valita kotihoidon, kerhotoiminnan ja kokopäivähoidon väliltä tai yksityisen ja kunnallisen hoidon väliltä. Asuminen ja asuinpaikan valinta on lähtökohtaisesti perusoikeus kaikille kansalaisille, myös eri tyyppisessä tuetussa palveluasumisessa asuville henkilöille. Hyvinvointipalvelujen osalta lainsäädännön muutokset edellyttävät niin terveydenhuollossa kuin sosiaalipalveluissakin valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden merkittävää laajentumista tulevaisuudessa.
Palvelusetelit lisäävät yksityisten palvelutuottajien hyödyntämismahdollisuutta lakisääteisissä palveluissa. Kunnan myöntämän palvelusetelin voi käyttää itse valitsemallaan palveluntarjoajalla, esimerkiksi päivähoidon palvelusetelin valitsemallaan yksityisellä perhepäivähoitajalla. Tämä antaa palvelun käyttäjälle valinnanvapauden ja vahvistaa samalla
kunnan roolia palvelujen järjestäjänä.
Halukkaita hakijoita voi johonkin yksikköön olla enemmän kuin toiseen. Tämä tekee osaltansa palveluverkkosuunnittelusta haastavaa. Sähköiset hakuprosessit, ilmoittautumisja vuoronvarauskanavat nopeuttavat hakemiseen liittyvää päätöksentekoa. Sähköisessä
kanavassa kuntalaiselle voidaan tuottaa tietoa valittavissa olevista palveluista. Lukion tai
ammattiopiston yhteinen valintatarjotin on kehitteillä. Usein asiakas on tottunut käyttämään sähköisiä kanavia muissa palveluissa ja valitsisi esimerkiksi sähköisen ajanvarauksen. Terveyskeskuksen voi vaihtaa sähköisellä ilmoituksella.
Täysin vapaasti kuntalainen voi valita maksuttomat liikuntapalvelut kuten ladut ja kuntoradat ja sähköiset palvelut kuten Omahoitopalvelut.

15

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

15/75
Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020
Luonnos 28.1.2013

Täysin vapaasti kuntalainen voi valita maksuttomat liikuntapalvelut kuten ladut ja kuntoradat ja
7.	Oulun
palvelut
ja Omahoitopalvelut.
palveluverkko
sähköiset
palvelut kuten

7.1. Oulun
asiakaslähtöinen
palvelumalli
7. Oulun
palvelut
ja palveluverkko
Oulussaasiakaslähtöinen
palvelu lähtee kuntalaisen tarpeesta,
jota parhaiten vastaava palvelu pyritään löy7.1. Oulun
palvelumalli

tämään ohjauksen ja neuvonnan avulla. Ohjaus ja neuvonta voi olla itsepalvelua www-sivujen kautta
tai se
voi olla vuorovaikutteista
Yhteyttävastaava
voi ottaa puhelimella,
sähOulussa palvelu
lähtee
kuntalaisen
tarpeesta, palvelua.
jota parhaiten
palvelu pyritään
löytämään
köisen
neuvontapalvelun
kautta
ja
kasvokkain
kiinteässä
tai
liikkuvassa
pisteessä.
Sähohjauksen ja neuvonnan avulla. Ohjaus ja neuvonta voi olla itsepalvelua www-sivujen kautta tai s
köistä neuvontapalvelua
voidaanYhteyttä
antaa esimerkiksi
tietokoneen
videoyhteyden
avulla,
kuvoi olla vuorovaikutteista
palvelua.
voi ottaa
puhelimella,
sähköisen
neuvontapalvelun
ten
ikäihmisille
suunnatussa
Aino-neuvonnassa.
Seuraava
kuva
esittää
ohjausja
neukautta ja kasvokkain kiinteässä tai liikkuvassa pisteessä. Sähköistä neuvontapalvelua voidaan ant
vontapalvelua
eri muodoissaan
(Kuva
6).
esimerkiksi
tietokoneen
videoyhteyden
avulla,
kuten ikäihmisille suunnatussa Aino-neuvonnassa.
Seuraava kuva esittää ohjaus- ja neuvontapalvelua eri muodoissaan (Kuva 6).

Kuva 6. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli - ohjaus ja neuvonta

Kuva 6. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli - ohjaus ja neuvonta
Ohjauksen ja neuvonnan kautta voi löytää esimerkiksi tien Oulun omahoidon hoito-ohjeisiin,
ajanvaraukseen käyntiasiointia varten tai tiedon alueen hyvinvointipalvelujen tarjoajista.
Käyntiasioinnin yhteydessä voi saada opastuksen sähköisiin asiointipalveluihin. Oulu10 –
Ohjauksen
ja neuvonnan
kautta
voi löytää esimerkiksi
tienvalitsemalla
Oulun omahoidon
hoito-ohasiakaspalvelu
tarjoaa
vastauksia
kysymyksiin
kuntalaisen
tavalla
www-sivujen,
jeisiin, ajanvaraukseen käyntiasiointia varten tai tiedon alueen hyvinvointipalvelujen tarpuhelimen tai käyntiasioinnin kautta.
joajista. Käyntiasioinnin yhteydessä voi saada opastuksen sähköisiin asiointipalveluihin.
Oulu10 –asiakaspalvelu tarjoaa vastauksia kysymyksiin kuntalaisen valitsemalla tavalla
Ohjauksen ja neuvonnan kautta kuntalainen siirtyy palvelutapahtumaan (Kuva 7).
www-sivujen, puhelimen tai käyntiasioinnin kautta.
Ohjauksen ja neuvonnan kautta kuntalainen siirtyy palvelutapahtumaan (Kuva 7).
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Käyntiosoite
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Kuva 7. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli - palvelutapahtuma

Kuva 7. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli - palvelutapahtuma
Palvelutapahtuman voi suorittaa alusta loppuun itse sähköisen kanavan kautta. Tänä päivänä
esimerkiksi päivähoitopaikkaa voi hakea ja terveyskeskusta vaihtaa itsepalveluna. Usein palvelu on
Palvelutapahtuman
voijasuorittaa
alusta loppuun
itse sähköisen
kanavan kautta.
Tänä päiväkuitenkin
vuorovaikutteista
vaatii tapaamista
kasvokkain.
Tapaamiseen
voidaan
tällöin
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päivähoitopaikkaa
voi ilmoittautuminen
hakea ja terveyskeskusta
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Usein
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monin tavoin.
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ja lipun
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osto voidaan liikkuvat.
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kpl 7.6.).
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palvelutapahtumassa
hyvän
asiakaspalvelun
7.6.). Kun
tapaamisessa sekä
hyödynnetään
videoyhteyksiä, korostuu
vähennetään
tarvetta
liikkumiselle. merkitys.
Kun kuntalainen voi hoitaa asiansa mahdollisimman pitkälle yhdellä kerralla jopa kokonaan itse, ja
saa palvelua
joka vastaa
hänen tarpeeseensa,
vältetään turhia
käyntejä.
Samalla kuntalainen kokee
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sekä palvelutapahtumassa
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hyvän asiakaspalvelun
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ja hyvin
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Kun
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on helposti
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tuttu,nopeasti
yleensäjaensimmäinen
taho
johon otetaan
tejä. Samalla kuntalainen
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saaneensaja
asiansa
hyvin hoidettua.
Oulussa
yhteyttä
puhelimitse,
sähköisesti
tai
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asioinnin
kautta,
kun
tarvetta
palveluille
asiakaspalvelulla on yhteiset periaatteet:
ilmenee (palvelut matalalla kynnyksellä)
Asiakas
voi asioida ja
tukea
omatoimiseen
ja hoitaa asiansa
mahdollisimman
•• Asiakaspalvelu
on saada
helposti
lähestyttävä
ja tuttu,asiointiin
yleensä ensimmäinen
taho johon
pitkälle
yhdellä
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periaatteella
otetaan
yhteyttä
puhelimitse,
sähköisesti
tai fyysisen asioinnin kautta, kun tarvetta
Asiakaspalvelu
toimii ilman
ajanvarausta
ja tarvittaessa erikoistuneet ammattilaiset ovat
palveluille ilmenee
(palvelut
matalalla kynnyksellä)
saavutettavissa ajanvarauksella asiakkaan lähellä fyysisesti tai etäyhteyksillä
•• Asiakas
voi asioida
ja saada
tukea omatoimiseen
asiointiin
ja hoitaa asiansa
mahAsiakasta
voidaan
ohjata
tarkoituksenmukaisten
julkisten
palvelujen
piiriin ja
asiakkaalle
dollisimman
pitkälle
yhdellä
kerralla
yhden
luukun
periaatteella
voidaan antaa tietoa myös muiden palvelutuottajien vaihtoehdoista
Asiakaspalvelut
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asiakkaiden
luontaisissa
asiointiympäristöissä
•• Asiakaspalvelu
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mm. alueen
erityispiirteistä
riippuen
ovat saavutettavissa
ajanvarauksella
lähellä
fyysisesti tai etäyhteyksillä

•• Asiakasta voidaan ohjata tarkoituksenmukaisten julkisten palvelujen piiriin ja asiakAsiakkaan palvelukokemuksesta kerätään palautetta, jonka avulla palveluja kehitetään.
kaalle
antaa tietoa
myös muiden
palvelutuottajien
vaihtoehdoista
Palvelumuotoilu
onvoidaan
keino kehittää
palveluja
yhdessä
asiakkaan kanssa
(Kuva 8).
•• Asiakaspalvelut sijaitsevat asiakkaiden luontaisissa asiointiympäristöissä
••

Asiakaspalvelua saa erilaisista pisteistä mm. alueen erityispiirteistä riippuen

Asiakkaan palvelukokemuksesta kerätään palautetta, jonka avulla palveluja kehitetään.
yhdessä asiakkaan
kanssa (Kuva 8).
Puhelin 08 558 410
www.ouka.fi
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Kuva 8. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli – kuntalainen palveluja kehittämässä

Kuva 8. Oulun asiakaslähtöinen palvelumalli – kuntalainen palveluja kehittämässä

Seuraavassa
on kuvattu
esimerkkejä
palveluista,
joissa joissa
asiakaslähtöisyys
toteutuu
eri muodoissa.
Seuraavassa
on kuvattu
esimerkkejä
palveluista,
asiakaslähtöisyys
toteutuu
eri
Tavoitteena
on,
että
Oulun
palvelumallin
2020
eri
ratkaisut
edistävät
vahvasti
asiakaslähtöisyyttä.
muodoissa. Tavoitteena on, että Oulun palvelumallin 2020 eri ratkaisut edistävät vahvas-

ti asiakaslähtöisyyttä.
Esimerkki 1/ Oulu10 –asiakaspalvelut
Oulu10
tarjoaa
neuvontaa
ja ohjausta sekä tukea palvelutapahtumaan. Samat palvelut ovat
Esimerkki
1/ Oulu10
–asiakaspalvelut
tarjolla yhden luukun periaatteella fyysisen käynnin, puhelinpalvelun ja sähköisen kanavan
Oulu10 tarjoaa
neuvontaa riippuu
ja ohjausta
sekä tukea
Samat palvelut
kautta.
Palveluvalikoima
paikallisista
taipalvelutapahtumaan.
alueellisista erityistarpeista
ja ne tuodaan
ovat tarjolla yhden
luukunasiointiympäristöön
periaatteella fyysisenesimerkiksi
käynnin, puhelinpalvelun
ja sähköisen
asiakkaiden
luontaiseen
kaupallisiin keskuksiin
tai
kirjastoihin.
Oulu10-asiakaspalvelujen
on kuvattu
seuraavassa
taulukossa.
kanavan kautta.
Palveluvalikoima riippuusijainnit
paikallisista
tai alueellisista
erityistarpeista
ja
ne tuodaan asiakkaiden luontaiseen asiointiympäristöön esimerkiksi kaupallisiin keskukTaulukko
1. Oulu10-asiakaspalvelupisteiden
siin tai
kirjastoihin.
Oulu10-asiakaspalvelujen sijainnit sijainnit
on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Sijainti
Tilat
Keskusta-alue
Osoitteessa Torikatu 10 sijaitseva Oulu10 -asiakaspalvelu
Yli-Ii
Asiakaspalvelupiste
entisellä kunnantalolla, kehitetään
Taulukko 1. Oulu10-asiakaspalvelupisteiden
sijainnit
yhteispalvelupisteeksi *)
Haukipudas
Asiakaspalvelupiste entisellä kunnantalolla *)
Sijainti
Tilat
Kiiminki
Yhteispalvelupiste, toimintaa kehitetään edelleen
Keskusta-alue
Osoitteessa Torikatu 10 sijaitseva Oulu10 -asiakaspalvelu
Ylikiiminki
Yhteispalvelupiste, toimintaa kehitetään edelleen
Asiakaspalvelupiste entisellä kunnantalolla, kehitetään yhteispalvelupisteeksi *)
Yli-Ii
Oulunsalo
Asiakaspalvelut järjestetään hyvinvointipalvelujen yhteydessä
Haukipudas
Asiakaspalvelupiste
kunnantalolla
*)
*) Yli-Iin ja Haukiputaan
entisetentisellä
kunnantalot
ovat huonokuntoisia.
Uuden
palvelupisteen
fyysisen
tilan
sijainti
selvitetään
jatkotyössä.
Kiiminki
Yhteispalvelupiste, toimintaa kehitetään edelleen
Ylikiiminki

Yhteispalvelupiste, toimintaa kehitetään edelleen

Oulu10-asiakaspalvelut ovat luonteva väylä kunnan tarjoamien palvelujen lisäksi myös
Oulunsalo
Asiakaspalvelut
järjestetään
hyvinvointipalvelujen
yhteydessä
muille
julkisille palveluille.
Kiimingin
ja Ylikiimingin
Oulu10-asiakaspalvelut
ovat tällaisia
yhteispalvelupisteitä tänäkin päivänä. Eri palveluja tuodaan yhteen asiakaspalveluun entistä
*) Yli-Iin ja Haukiputaan entiset kunnantalot ovat huonokuntoisia. Uuden palvelupisteen
fyysisen tilan sijainti selvitetään jatkotyössä.
Uusi Oulu
Projektin tuki
ovat
luonteva
tarjoamien
lisäksiwww.ouka.fi
myös
PostiosoiteOulu10-asiakaspalvelut
PL 1, 90015
Oulun
kaupunkiväylä kunnan
Puhelin
08 558 palvelujen
410
Käyntiosoite
10
muille julkisilleTorikatu
palveluille.
Kiimingin ja Ylikiimingin Oulu10-asiakaspalvelut ovat tällai-
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sia yhteispalvelupisteitä tänäkin päivänä. Eri palveluja tuodaan yhteen asiakaspalveluun
entistä voimakkaammin myös valtakunnallisella tasolla (Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 –hanke).
Esimerkki 2/ Liikkuvat palvelupisteet; kirjastoauto, rakennusvalvonnan neuvontabussi ja suun terveydenhuolto
Palvelupisteet ovat liikkuneet Oulussa jo pitkään. Liikkuvuutta kehitetään edelleen ja palveluvalikoimaa laajennetaan kokeilujen kautta. Laajennettu palveluvalikoima nostaa liikkuvien palvelujen käyttöastetta ja siten niiden kustannustehokkuutta. Edellytyksenä palveluvalikoiman laajentamiselle on toimivat sähköiset palvelut ja tietoliikenneyhteydet
(katso myös kpl 7.2).
Kirjastoauto on tuonut kirjaston palveluja joustavasti kuntalaisille jo vuodesta 1975 alkaen. Kirjastoautot kiertävät päivisin kouluilla ja iltapäivisin ja iltaisin alueilla, missä ei ole
kiinteää kirjastoa. Kirjastoauton palvelupisteen yhteydessä voidaan tarjota myös muita
liikkuvia palveluja kuten esimerkiksi joitain perusterveydenhuollon palveluja, ohjaus- ja
neuvontapalveluja, infopalveluja (Oulu 10) jne. Selvitetään liikkuvan palvelupisteen mahdollisuudet tukea, opastaa ja edistää sähköistä- ja etäasiointia. Katso myös kpl 7.7.
Rakennusvalvonnan neuvontabussi on esimerkki asiantuntijoiden liikkuvuutta tukevasta ratkaisusta. Se mahdollistaa lakisääteisten katselmointien järjestämisen rakennustyömaalla, jossa kaikki tarvittavat asiantuntijat voivat neuvontabussin ansiosta olla paikalla
yhtä aikaa. Etäyhteydellä voidaan tarvittaessa ottaa yhteys myös muihin asiantuntijoihin
ja tarkastella ja täydentää samalla tiedot perustietojärjestelmiin. Toimivien yhteyksien lisäksi tämä edellyttää kevyitä mobiilikäyttöliittymiä. Katso myös kpl 7.5 ja 7.4.
Suun terveydenhuollon palveluja voidaan muuttaa osin liikkuviksi. Näin esimerkiksi
suun terveystarkastukset voivat tapahtua liikkuvasta palvelupisteestä lähellä kouluja tai
muita toimintayksiköitä. Lapsen aikaa ei kulu liikkumiseen eikä huoltajan tarvitse keskeyttää työpäivää alaikäisen lapsen kuljettamiseksi palvelun luokse. Katso myös kappale 7.6.4.
Esimerkki 3/ Etälukio, -neuvonta ja -vastaanotto (ks. kpl 7.5, 7.6.4 ja 7.7.4)
Etäpalvelut ovat sähköisiä lähipalveluja. Etäyhteydet mahdollistavat kuntalaisten välisen
vertaistuen, kuntalaisen ja ammattilaisen väliset yhteydet sekä ammattilaisten väliset yhteydet paikasta riippumatta. Etäpalvelut ovat mahdollisia palveluketjun kaikissa vaiheissa palveluohjauksesta ja neuvonnasta itse palvelutapahtumaan ja sen jälkeiseen vuorovaikutukseen. Yhteydet voivat olla kahden välisiä tai monipisteyhteyksiä.
Tavoitteena on, että etäpalvelut tuodaan kotiin. Usein tarve on kuitenkin asiantuntijuuden
tuominen palvelutapahtumaan etäasioinnin avulla. Esimerkkinä tästä on hyvinvointiasemalla tai -pisteessä tapahtuva lääkärin vastaanotto, jossa asiakas ja hoitaja ovat läsnä hyvinvointipisteessä ja vastaanottava lääkäri kauempana hyvinvointikeskuksessa (ks. kpl 7.6.4).
Etälukiossa opiskellaan tietoverkkoon rakennetun oppimisympäristön avulla. Opiskelu on
ohjattua, mutta tapahtuu pääosin itsenäisesti. Etäopetuksessa opiskelijat voivat myös kokoontua opetustilaan, johon opetus lähetetään videon välityksellä. Oulun kaupungin lukiokoulutus tuottaa opetuksen Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkkoon. Katso myös kpl 7.7.4.
Etäpalvelut mahdollistavat ratkaisut tuodaan kaikkiin Oulu10-palvelupisteisiin, hyvinvointipisteisiin sekä hyvinvointikeskuksiin. Lähtökohtana on, että asiantuntijapalvelut tarjotaan omalta työpisteeltä kahdenvälisiin ja monipisteyhteyksiin. Etäyhteyksien käytön tehostamiseksi ja laajentamiseksi käynnistetään koulutukset.
Etäpalveluratkaisuja on kuvattu myös liitteessä 11.
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Esimerkki 4/ Kouluterveydenhuolto- ja neuvolapalvelut
Kehitetään palvelumalleja, joissa lapsiperhe saa neuvolapalvelut esimerkiksi monitoimitaloissa sijaitsevien koulujen yhteydessä. Neuvolapalvelujen sijoittumisessa tarkastellaan perheiden kokonaistarpeita ja alueellista rakennetta. Toteutetaan ratkaisuja, jonka
mukaisesti esimerkiksi neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, esiopetuspalvelut ja alakoulupalvelut sijoitetaan samaan yksikköön. Näin perheen ei tarvitse liikkua samanluonteisten palvelujen (lapsiperheen palvelut) osalta eri paikoissa vaan perhe saa palvelut samasta paikasta.
Esimerkki 5/ Varhainen puuttuminen
Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti tarjotaan lastensuojelupalveluja, mielenterveyspalveluja ja muita erityisen tuen palveluja lähellä muita palveluja, joita perhe tarvitsee useasti. Nämä palvelut sijoittuvat tämän periaatteen mukaisesti esimerkiksi hyvinvointikeskuksiin, monitoimitaloihin ym. Tarvittaessa työntekijät liikkuvat siten, ettei perheen tarvitse hakea palveluja useista eri paikoista.
Esimerkki 6/ Kulttuuripalvelut osana ikääntyneiden arkea
Yksilötasolla voidaan soveltaa kirjaston kotipalvelun mallia, jossa tehdään asiakaskäyntejä. Toimintaa voidaan kehittää yhdessä muun kotipalvelun kanssa. Palveluja voidaan
ulottaa ikäihmisille kirjastoautoilla ja muilla liikkuvilla palvelupisteillä. Palvelutalojen liittäminen kulttuurin palveluihin kampus-ajattelua soveltamalla luo aivan uusia mahdollisuuksia. Esimerkkinä on Caritas-kylän yhdistäminen suunnitteilla olevaan Pohjankartanon ja Musiikkikeskuksen muodostamaan musiikkikampukseen Lintulammentien ylittävällä, liikuntaesteisille soveltuvalla sillalla. Tällöin tavoitteena olisi ”musiikkipainotteinen
palveluasumisen kokonaisuus”.

7.2. Sähköiset palveluratkaisut
Nykypäivänä kuntalaisten odotuksena on, että palvelut ovat saatavissa sähköisesti mihin
vuorokauden aikaan tahansa, paikasta riippumatta ja erilaisilla päätelaitteilla ja kanavista. Palvelun on kuntalaisen näkökulmasta kuitenkin oltava selkeää ja yhdenmukaista. Tämä tarkoittaa, että kunnan palvelut on koottu yhtenäiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi, ne ovat intuitiivisen helppokäyttöisiä, ja ohjaavat automaattisesti seuraavaan vaiheeseen tarpeesta riippuen. Ne ohjaavat myös muiden julkisten ja yksityisten palvelutuottajien palveluihin. Toimivat sähköiset kanavat tuovat palvelun kotiin saakka lähipalveluna.
Sähköisen asioinnin hyödyt tulevat parhaiten esiin palveluissa, joissa käyttäjien määrä
ja suoritettavan asioinnin yhdenmukaisuus on suuri. Oulun kaupungin ja muiden kuntien haasteena tässä on järjestettävien palvelujen laaja kirjo. Toisaalta myös laajakirjoisissa palveluissa yhdenmukaisuus on löydettävissä tarkastelemalla palveluketjuja asiakaslähtöisesti. Yhdenmukaisia osia eri toimintoihin liittyvistä palveluketjuista on sähköistettävissä volyymipalveluiksi. Esimerkiksi kaikissa ajanvarausta, ilmoittautumista tai hakemista edellyttävissä palveluissa voidaan käyttää yhteisiä ratkaisuja. Tällöin sähköiset palvelut tehostavat myös palvelujen järjestämistä.
Itsepalvelut, palvelun vuorovaikutteisuuden tukeminen sekä sähköisten palvelujen yhtenäisyys (Kuva 9) ovat päämääriä, joihin panostamalla sähköiset palvelut voidaan nostaa
kohti kuntalaisten odotusten mukaista tasoa. Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkkejä päämäärien mukaisista toimenpiteistä, joista osaa on jo Oulussa pilotoitu ja ne vaativat laajempaa käyttöönottoa. Tällöin ne eivät vaadi isoja investointeja. Myös teknolo-
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gian kehittämistä tarvitaan järjestelmien yhtenäistämiseksi
tai ohjelmistoihin jotka liittäPalvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020
vät erillisiä ratkaisuja yhteen. Teknologian kehittyminen
ei tuo tehokkuutta ilman toiminLuonnos 28.1.2013
tatapojen muutoksia. Tätä tuetaan koulutuksella ja viestinnällä.
kehittyminen ei tuo tehokkuutta ilman toimintatapojen muutoksia. Tätä tuetaan koulutuksella ja
viestinnällä.
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Kuva 9. Sähköisten palvelujen kehittämisen päämäärät

Kuva 9. Sähköisten palvelujen kehittämisen päämäärät

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 9) esitetty kokonaisuus toimii pohjana ja priorisoinnin perusteena
pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmalle, jonka avulla sähköisten palvelujen nykyistä
ratkaisuvalikoimaa täydennetään. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 11. Nykyisten
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7.3. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan tavoitteena on saada kaikenikäiset oululaiset
osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Alueelliset yhteistyöryhmät sekä asukastupa- ja vapaaehtoistoiminta
tuovat kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä palveluprosesseihin.
Alueellisissa yhteistyöryhmissä on mukana asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä, järjestöjä ja luottamushenkilöitä. Näiden lisäksi mukana on julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia, kuten kouluja, päiväkoteja, nuorisopalvelut, kirjasto, seurakunta ja alueen
yrittäjiä. Tätä yhteistyötä vahvistetaan tuomalla asukastuvat mahdollisuuksien mukaan
muiden palvelujen, kuten kirjastojen, Oulu10-asiakaspalvelujen tai kaupan yhteyteen sinne missä ihmiset luontevasti liikkuvat. Asukastuvat eivät tällöin välttämättä tarvitse omia
tiloja, vaan hyödynnetään matalalla käyttöastella toimivia olemassa olevia kiinteistöjä.
Sähköiset osallistumisen foorumit sekä Oulu10-asiakaspalvelujen palaute- ja aloitekanavat mahdollistavat vaikuttamisen ajasta ja paikasta riippumatta.
Jokaisella suuralueella toimii alueellinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmien kokoukset
voidaan järjestää asukastuvilla. Vuonna 2013 kunnan tukemat asukastuvat ja kylätalot
jatkavat toimintaansa samalla kun selvitetään mahdollisuudet tuoda asukkaiden kohtaamispaikkoja erityisesti sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteyteen.
Nuorisovaikuttamisen mallilla edistetään lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Koko kaupungin osallisuusryhmä, Oulun Nuorten
Edustajisto (ONE), toimii alueellisten lasten ja nuorten osallisuusryhmien rinnalla.
Osallisuustoiminnan tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria vaikuttamaan omiin ja oman
asuinalueensa asioihin.
Ikääntyneiden neuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa ikääntyneitä koskevissa asioissa.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä yksittäisten vammaisten kuntalaisten sekä heidän omaistensa yhteistyöelin. Vammaisneuvosto mm. edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua
ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja erityisesti heitä koskevissa asioissa.
Vapaa kansalaistoiminta sekä vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. Tavoitteena on luoda konkreettisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan uusille tavoille siten, että vapaaehtoiselle toiminnalle
myönteiset asenteet muuttuvat käytännön toiminnaksi. Vapaaehtoinen toiminta on osa
alueellista toimintaa.
Kansankäräjät on asuinalueilla tapahtuvaa kuntalaisten, päättäjien, kaupungin johdon
ja asiantuntijoiden aktivoivaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisäävää vuorovaikutusta. Kansankäräjien tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä palvelujen järjestämiseen.
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7.4. Joukko- ja palveluliikenne
Toimiva joukko- ja palveluliikenne lisäävät palvelujen saavutettavuutta. Tärkeiden monipalvelukeskusten tulisi olla hyvien joukkoliikenneyhteyksien kuten linja-autoreittien varrella. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus Oulun kaupunkiseudulla on noin 5 prosenttia, joka on huomat-tavasti vähemmän kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla . Joukkoliikenteen
kehittämistä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.5.
Palveluliikenne on perinteisen linja-auto-liikenteen ja taksiliikenteen välimuoto. Asiakas
kuljetetaan tarvittaessa ovelta ovelle kaupunkialueella. Kuntalaisen käytössä ovat lisäksi liikkuvat ammattilaiset, liikkuvat palvelut sekä kotipalvelut.
Yhdistymishallitus on päättänyt koulukuljetukseen liittyvistä periaatteista 21.8.2012 §62.
Päätöksen mukaisesti maksuttoman kuljetuksen kilometriraja on 5 km. Lisäksi käytössä
on ns. Koululiitu- menetelmä, jota voidaan käyttää harkinnan tukena myös lyhyemmälle
matkalle, jos se määritellään vaaralliseksi tai muutoin kuljetustarpeelle on järjestelmän
mukainen peruste.
Erikoisluokkatoiminnassa maksuttoman kuljetuksen ja oppilaaksioton periaatteet ovat
valmistelussa. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori ohjautuu lähimpään alueelliseen erikoisluokkapalveluun, joka on saavutettavissa.
Esiopetuksen ja 1-6-luokkalaisten lukuvuosittain toteutuva uinninopetus on myös maksutonta.
Maksuttomassa esiopetuksessa (4 tuntia päivässä) olevat lapset kuljetetaan kaupungin
toimesta esiopetukseen, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Lisäksi matkan vaarallisuus voi vaikuttaa kuljetuspäätösten sisältöön.
Palveluihin liittyvän logistiikan kannalta joukkoliikenteen selvästi vahvempi kehittämistyön sitominen palveluverkkovalmisteluun ja palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa
on välttämätöntä. Erityisesti kaupungissa mahdollistuva poikittainen julkinen liikenne
(kehäliikenne) tukee kuntalaisten siirtymistä palvelujen pariin paremmin kuin perinteisessä keskustaan suuntautuvassa / kohdistuvassa julkisessa liikenteessä. Muutoin palvelujen järjestämisen kannalta ei pystytä hillitsemään kuluja riittävästi. Joukkoliikenteen
johdonmukaisempi suunnittelu suhteessa palveluverkkorakenteeseen ja palveluihin on
myös kuntalaisen etu.

7.5. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin liittyviä asiantuntijapalveluja saa Ympäristötalosta.
Liikelaitokset ovat järjestäneet asiantuntija- ja asiakaspalvelut pääosin omista toimi- ja
asiakaspalvelupisteistään. Oulu10-asiakaspalveluun on tuotu lupa-asioihin liittyviä palveluja ja neuvontaa monikanavaisesti. Asiakaspalvelua kehitetään edelleen tähän yhden
luukun periaatteen suuntaan sekä hyödynnetään etäpalveluja entistä tehokkaammin mm.
rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluissa. Esimerkkinä asiakaspalvelun yhdenmukaisemmasta järjestämisestä on omakotirakentajan lupaprosessi tontin hakemisesta suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen, rakennuslupaan, rakennusaikaisiin katselmointeihin, sähkösopimukseen sekä muihin lupiin ja sopimuksiin.
Kuntalaisten palveluihin ja lähiympäristöön merkittävimmin vaikuttavat monituottajamalli ja omistajapolitiikka sekä joukkoliikenteen palvelutaso ja tonttituotanto.
Omistajapolitiikassa määritellään oman tuotannon teknisten tukipalvelujen osuus tukipalveluissa (rakentaminen, katujen ja viheraluiden puhtaanapito, viherrakentaminen jne).
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Näissä palveluissa on pitkään toimittu mallilla, jossa palveluja on tuotettu sekä yksityisten että oman tuotannon toimesta. Säästöpotentiaali oman tuotannon tehostamisessa
sekä palvelutuotannon ostojen lisäämisessä jo toimivilta markkinoilta on noin 9 miljoonaa euroa vuodessa.
Joukkoliikenteen järjestämistavassa tapahtuu muutos: Iin, Kempeleen, Muhoksen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen kunnat tekivät kesäkuussa 2012 päätöksen, jonka mukaisesti Oulu toimii vuoden 2013 alusta vastuukuntamallilla joukkoliikenteen viranomaistehtävissä. Vuonna 2013 järjestetään joukkoliikenteen tarjouskilpailu toimialueen joukkoliikenteestä. Kilpailutettu joukkoliikenne ja uusi taksa- ja lippujärjestelmä käynnistyvät kesäkuussa 2014. Tämän johdosta myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta siirtyy
tehtäviä Oulun kaupungille.
Kilpailutetun liikenteen taso määritellään hyväksyttyjen suunnitelmien ja niissä tehtyjen kustannusarvioiden pohjalta. Joukkoliikenteen palvelutaso määritellään vuoden 2013
alussa. On arvioitu, että lisäämällä linjastokilometrejä n. 20 % nykyisestä, on mahdollista saavuttaa 9 %:n matkustajamäärän kasvu. Vaihtoehtona on säilyttää joukkoliikenteen
palvelutaso nykyiselläään.
Maapolitiikalla määritellään tonttituotannon maakäytön periaatteet sekä ohjataan tonttituotantoa. Maankäytön toteuttamisohjelman 2012 – 2016 (MATO) mukaan Oulun asuntotuotannon tavoitteena on keskimäärin 1800 uuden asunnon valmistuminen vuosittain
2012 – 2016. Uudisasuntotuotanto jakautuu eri asuntotyyppeihin seuraavasti valmistumisvuoden mukaan:
2012 - 2016
Kerrostalot (AK)

840

Rivitalot (AKR-AP)

560

Omakotitalot (AO)

400

Yhteensä

1800/vuosi

Lukumäärät pitävät sisällään kaupungin luovuttamille tonteille tulevan asuntotuotannon
(noin 1300 - 1450 asuntoa) ja sen lisäksi yksityiselle maalle tulevan asuntotuotannon. Vuosina 2012 – 2016 asuntotuotannosta kerrostalotuotantoa toteutuu eniten keskustaan, Limingantulliin, Toppilansalmeen, Alppilaan, Tuiraan sekä Ritaharjuun. Rivitalotuotantoa
toteutuu eniten Kaakkuriin, Hiukkavaaraan, Korvensuoralle ja Ritaharjuun. Omakotitalotuotantoa toteutuu pääasiassa Korvensuoralle, Ritaharjuun, Hiukkavaaraan, Niemenrantaan ja Holma-Haapajärvelle.
Kaavoituksessa noudatetaan yhdistymissopimuksen linjauksia ja henkeä. Kaavahankkeiden avulla pyritään varmistamaan kaupungin kehittyminen ja elinvoima. Uusien asemakaavojen käynnistämiskriteerinä on käytetty niiden vaikuttavuutta yhdyskuntarakenteen
kokonaiskehitykseen sekä asuntotuotantoon. Periaatteena on ollut kuntien omien maaalueiden asemakaavoittaminen huomioon ottaen kokonaisteemat, kuten kauppa, matkailu ja logistiikka. Tavoitteena on ollut kuntakohtainen tasapuolisuus huomioon ottaen
asemakaavoitukselle annetut resurssit. Oulun ydinkeskustaa kehitetään monipuoliseksi
ja kilpailukykyiseksi kaupan, asumisen ja palvelujen keskittymäksi, joka palvelee Oulun
seutua ja valtakunnan pohjoisia alueita.
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7.6. Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelujen palveluverkkoehdotus koostuu palvelurakenteen uudistamisesta,
monituottajuuden laajentamisesta, nykyisten palvelumallien ja -käytäntöjen kehittämisestä sekä palveluverkon uudistamisesta. Palvelurakenteen uudistamista ja monituottajuuden laajentamista on avattu esimerkkien kautta. Palvelumallien ja –käytäntöjen uudistamista on kuvattu osana palveluverkon uudistamista, josta on laadittu kolme (3) vaihtoehtoa. Lisäksi ehdotuksen alussa on lyhyesti kuvattu hyvinvointipalvelujen talouden haasteita, jotka edellyttävät tuloksia kaikissa ehdotetuissa kokonaisuuksissa.

7.6.1. Hyvinvointipalvelujen taloudesta ja kustannuskehityksestä
Hyvinvointipalvelujen kustannuskehitys on ollut Oulussa korkea. Kustannusten kasvuun
on vaikuttanut lainsäädännön mukana tuomat velvoitteet esim. neuvola-asetus. Myös
palvelujen kysyntä on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin vuosittainen asukasmäärä.
Oulu kasvaa suunnitteluohjeen väestösuunnitteen mukaan n. 2200 asukkaalla vuodessa.
Asukaskohtaisten kustannusten nousu vuonna 2011 oli 5,7 %. Vuodelle 2012 asukaskohtaisten kustannusten kasvun ennustetaan olevan noin 7,4 %. Mikäli nykyinen kustannusten kasvuvauhti jatkuu, vuoteen 2021 mennessä tarvitaan noin 600 M€ toimintamenojen24/75
ja verkkosuunnitelma 2013-2020
lisäys palvelujen järjestämistä varten (Katso kuvaPalvelut
10).
Luonnos 28.1.2013

Kuva
10.
Hyvinvointipalvelujenkustannukset
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2012
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Skenaariossa 2 vuoden 2012 tasosta on huomioitu päätetyt toiminnan ja talouden toiSkenaariossa 3 on arvioitu asukaskohtaiseksi kasvuksi 3,5 %.
menpiteet.
Skenaario 4 on talousarvion 2013 mukainen. Kasvu tuleville vuosille on 1,7 %/asukas.

Skenaariossa 3 on arvioitu asukaskohtaiseksi kasvuksi 3,5 %.
Skenaario 4 on talousarvion 2013 mukainen. Kasvu tuleville vuosille on 1,7 %/asukas.
7.6.1.1.
Oulun hyvinvointipalvelut valtakunnallisissa vertailuissa

Sosiaali- ja terveyspalveluista on saatavissa valtakunnallisia vertailuja ns. kuusikkokuntien (Helsinki,
Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu) lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon,
kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen, vanhustyön ja toimeentulotuen palvelujen ja
kustannusten osalta. Kymmenen suurimman kaupungin terveydenhuollon kokonaiskustannuksista
on myös käytettävissä vertailutietoa.
Kuusikkovertailun mukaan Oulun kaupungin
sosiaalipalvelujen menokehitys on ollut maltillista
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7.6.1.1. Oulun hyvinvointipalvelut valtakunnallisissa vertailuissa
Sosiaali- ja terveyspalveluista on saatavissa valtakunnallisia vertailuja ns. kuusikkokuntien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu) lastensuojelun, aikuissosiaalityön,
päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen, vanhustyön ja toimeentulotuen palvelujen ja kustannusten osalta. Kymmenen suurimman kaupungin terveydenhuollon kokonaiskustannuksista on myös käytettävissä vertailutietoa.
Kuusikkovertailun mukaan Oulun kaupungin sosiaalipalvelujen menokehitys on ollut maltillista muiden alueiden osalta paitsi vanhustyön, jossa Oulu on kuusikkokuntien kallein.
Vuonna 2011 terveydenhuollon (ml. ikäihmisten kotihoito, asumispalvelut ja laitoshoito) kustannukset olivat suurten kaupunkien vertaillussa kalleimmat. Nordic Healthcare
Groupin vuoden 2012 lopulla tekemän tarkemman analyysin perusteella keskeiset haasteet Oulun kustannusten kasvussa ovat vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten palvelujen osalta. Oulussa vanhuspalvelujen kokonaispeittävyys ja avopalvelujen osuus on suurempi kuin Helsingissä ja Tampereella. Oulussa on kasvatettu ympärivuorokautisen hoivan palvelujen määrää ja pidetty jo alun perin korkealla tasolla olevia avopalveluja. Myös
avopalvelut ovat kattavia (ks. liite 9).
Lastensuojelun asiakkuudet ovat Oulussa olleet lähellä kuusikon keskiarvoa. Oulun palvelurakenne on lastensuojelun osalta kokonaisuudessaan ollut avohoitopainotteisin. Oulun kokonaiskustannukset ovatkin olleet edulliset verrattuna muihin kuusikkokuntiin, Kokonaiskustannusten edullisuutta selittää eniten se, että Oulussa kodin ulkopuolelle tehtävät lasten sijoitukset toteutetaan perhehoitopainotteisesti. Perhehoitona toteutettavan
hoidon hoitopäivähinta on noin kolmasosa laitoshoitopäivän hinnasta (vrt. liite 9). Vuoden 2011 aikana avohuollon sijoitukset ovat alkaneet Oulussa lisääntyä voimakkaasti toteutuen laitoshoitona.
Terveydenhuollon kustannusvertailussa Oulun ikävakioidut kustannukset olivat vuonna
2011 vertailukuntien suurimmat. Perusterveydenhuolto on Oulussa kalleinta. Myös somaattisen erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset ovat korkeat muihin yliopistosairaaloihin verrattuna. Vastaavasti psykiatrisen avohoidon kustannukset olivat vertailukuntien kolmanneksi pienimmät. Ikäryhmittäisistä kustannuksista Oulun 50- 84-vuotiaiden kustannukset olivat vertailukaupunkien suurimmat (ks. liite 9).
Vertailun perusteella voidaan todeta, että niissä kaupungeissa, joissa kustannusten kasvu on onnistuttu pitämään maltillisena, maltillinen kustannusten kasvu näkyy erityisesti ikäihmisten terveydenhuollon palveluissa. Ikäihmisten terveydenhuollon palveluja on
pystytty tuottamaan aikaisempaa taloudellisemmin painottamalla avopalveluja laitospalvelujen sijaan. Lasten ja nuorten terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti kaikissa suurissa kaupungeissa Oulua ja Tamperetta lukuun ottamatta.
Oulu ei ole kustannusvertailun kärjessä, jos väestön palvelutarpeet otetaan huomioon,
sillä Oulussa muun muassa sairastavuus on keskimääräistä suurempaa. Suurista ja keskisuurista kaupungeista suurimmat tarvevakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat
Sipoossa, Helsingissä ja Espoossa.
Hyvinvointipalvelujen (sosiaali- ja terveyspalvelujen) järjestäminen optimaalisella palvelurakenteella monituottajuutta hyödyntäen, uusilla palvelumalleilla sekä palveluverkon
uudistamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi kustannuskehitykseen tulevaisuudessa.
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Hyvinvointipalvelut valtakunnallisissa vertailuissa:
•

Asukaskohtaiset kustannukset keskitasoa

•

Ikäihmisten palvelurakenne on raskas (laitosvaltainen) ja kattava
avopalvelujen osalta

•

Lastensuojelun palvelurakenne on ollut hyvä
- raskaat palvelut kasvaneet vuodesta 2011-

•

Perusterveydenhuollon ja somaattisen erikoissairaanhoidon
kustannukset korkeat

7.6.2. Hyvinvointipalvelujen palvelurakenteen kehittämisestä

7.6.2.1. Toiminnan ja talouden kehittämisohjelma
Hyvinvointipalvelujen palvelurakenteiden kehittämistarpeita on aiemmin tarkasteltu pääasiassa palveluittain. Tätä kautta on todettu ja linjattu erillisinä mm. vanhuspalvelujen,
lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteellisia kehittämistarpeita. Vähemmälle huomiolle on jäänyt rakennetarkastelut (hoitoketjutarkastelut) koko hyvinvointipalvelujen näkökulmasta.
Menojen kasvun taittamiseksi laadittiin keväällä 2012 toiminnan ja talouden kehittämisohjelma (sosiaali- ja terveyslautakunta § 78 ja palvelutuotannon johtokunta § 91 14.6.2012).
Kehittämisohjelmassa keskityttiin erityisesti palvelurakenteen tarkasteluun. Palvelurakennetta muutetaan strategian mukaisesti enemmän ennaltaehkäisevää työtä ja avohoitoa painottavaksi. Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisen asemaa vahvistetaan palveluissa muun muassa valinnanvapautta lisäämällä. Tavoitteena on, että palveluja kootaan kaupungin näkökulmasta kokonaisiksi palveluprosesseiksi ja kuntalaisen
näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi. Ennalta ehkäisevään toimintaan panostaminen on myös investointi, jonka vaikuttavuus näkyy vasta pitkällä tähtäimellä. Kehittämisohjelmassa on keskeistä saada palvelurakenteen muutos seuraavissa palvelukokonaisuuksissa:
••

Lasten ja nuorten palveluketju/raskaimmat palvelut: lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatrinen laitoshoito

••

Mielenterveys- ja päihdepalvelut: aikuispsykiatrinen laitoshoito

••

Ikäihmisten palveluketjun toimivuus

Lisäksi kehittämisohjelmaan sisällytettiin avoterveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen ja myös palvelutuotannon toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kehittämisohjelman toimeenpanosta on tehty erilliset päätökset lautakunnassa, johtokunnassa ja talousarvion 2013 yhteydessä kaupunginvaltuustossa. Päätetyn toiminnan ja talouden kehittämisohjelman lisäksi tarvitaan uusia toimenpiteitä kohdistuen omaan palvelutuotantoon,
ostopalveluihin, avustuksiin ja myös erikoissairaanhoidon menokasvun hillitsemiseen.
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7.6.2.2. Ikäihmisten palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen
Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen ja sosiaalihuoltolain
mukainen laitoshoito) järjestetään Oulussa tällä hetkellä laitospainotteisesti verrattuna
valtakunnallisiin tavoitteisiin (ks. Taulukko 2). Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä painopisteenä on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja arjen turvallisuus. Strateginen päätavoite on, että 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on yksinkertaistaa ikäihmisten moniportaista palvelurakennetta ja siirtää painopistettä laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin.
Tavoitteiden onnistuminen edellyttää sitä, että ympäristöä, toimintaa ja palveluja kehitettäessä ja toteutettaessa ikäihmiset sekä heidän näkemyksensä ja tarpeensa huomioidaan
hyvinvointipalvelujen lisäksi mm. asumis-, liikunta-, kulttuuri-, koulutus- ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä joukkoliikenteen kehittämisessä.
Keskeisenä painopisteenä on neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen sekä ikäihmisten
valinnanvapauden mahdollistuminen erityisesti asumiseen ja siihen liittyvien palvelujen
ratkaisuissa. Tavoitteena on hyödyntää asiakkaiden ja heidän läheistensä voimavaroja tehostamalla palveluohjausta ja neuvontaa myös siitä, miten he voivat täydentää palveluvalikoimaansa omarahoitteisesti itse haluamillaan palveluilla.
Kotona asumista ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista tuetaan monitoimijaisilla
ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja palveluilla sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävillä, geriatrista ja gerontologista osaamista sisältävillä avoterveydenhuollon ja tarvittaessa ympärivuorokautisilla kotiin annettavilla palveluilla sekä monipuolisella päivätoiminnalla ja omaishoidon tuella. Erilainen lyhytaikainen avo- ja laitoshuollossa ja -hoidossa
toteutettava kuntoutus tukee silloin, jos kotona selviytymiselle tunnistetaan erityisiä riskejä. Omaishoidon tuen ja vapaan järjestämismuotoja osana kotona asumisen tukemista monipuolistetaan edelleen.
Säännöllisen kotihoidon kattavuustavoite 75 vuotta täyttäneille pidetään valtakunnallisessa tavoitteessa (12,5 %). Kotihoidon järjestämisessä hyödynnetään monituottajamallia.
Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään ottamalla käyttöön asiakkaan apuna olevaa kotona asumista tukevaa teknologiaa sekä etäkotihoitoa kotihoidon tuottamistavaksi. Koneellinen lääkkeiden jakelu otetaan käyttöön soveltuvin osin kaikille palvelujen piirissä oleville asiakkaille.
Ikäihmisten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen ja sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) järjestetään Oulussa tällä hetkellä laitospainotteisesti verrattuna valtakunnallisiin tavoitteisiin (ks. Taulukko 2). Ikäihmisten määrän kasvusta huolimatta pitkäaikaislaitoshoitoa ei lisätä, vaan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen tuen ja hoidon tarpeeseen vastataan kotiin annettavilla palveluilla ja tehostetulla palveluasumisella.
Ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennemuutosta viedään voimakkaasti eteenpäin
tehdyn tarveselvityksen (YH 16.3.2012) ja harmonisointisuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2016, että 75 vuotta täyttäneiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon palvelut järjestetään 1,6 %-yksikköä vähemmän tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon palveluna kuin vuonna 2011.
Nykyisiä pitkäaikaislaitospaikkoja muutetaan kotona asumista tukeviksi vuorohoito- ja
kuntoutuspaikoiksi sekä palveluasumisyksiköiksi. Ryhmäkotimuotoista tehostettua palveluasumista järjestetään niille asiakkaille, joiden palvelua ei voida muutoin toteuttaa
asiakaslähtöisesti ja turvallisesti. Kunnan tuottamaan tehostettua palveluasumista ei lisätä ja tehostettu palveluasuminen järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelillä, jolloin
rakentamisen investointeihin suunnitellut resurssit voidaan suunnata kotona asumista
tukevien palvelujen kehittämiseen.
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Taulukko 2. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteet palvelurakenteelle ja Oulun toteuma
31.12.2011

STM:n tavoite

Oulu

Kuusikkokunnat

Kotona asuvien osuus

91-92

90,4

90,3

Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus

13-14

11,7

12,2

Omaishoidon tukea saavien osuus

5-6

7,8

3,7

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus

5-6

4,7

5

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus

3

4,9

4,7

Ikäihmisten palveluketjun haasteena on se, että asiakas ei saa tarvitsemaansa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa silloin, kun hänelle on palvelu myönnetty. Mikäli hän ei toimintakykynsä tai tilanteensa vuoksi voi odottaa paikkaa kotona, odottaminen tapahtuu
useimmiten sairaalassa. Tämä on epätarkoituksenmukaista paikkojen käyttöä, koska perusterveydenhuollon tasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitseva potilas ei pääse siirtymään esim. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon. Tästä viiveestä sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnalta ns. siirtoviivemaksua.

7.6.2.3. Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen
Lasten ja nuorten palvelujen kehittämisessä tavoitteena tavoitteena on edetä voimassa olevan strategian mukaisesti; painopiste on ennaltaehkäisyssä ja avohuollossa. Tavoitetasoksi asetetaan, että lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista ei nousisi. Taloudelliseksi tavoitteeksi koskien palvelurakennetta asetetaan se, että lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen kustannuskehitys (€/alle 18 -vuotias) ei tulevina vuosina kasva.
Kehityssuunnan muuttamiseksi lasten ja perheiden ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea
lisätään. Yhteistyötä syvennetään erityisesti sivistys- ja kulttuuritoimen ja terveyspalvelujen kanssa, jotta lasten ja perheiden selviämistä voitaisiin tukea varhaisessa vaiheessa lasten kasvuympäristöissä (neuvola, päiväkoti, koulu, nuorisotoimi jne.). Joustavia kotiin annettavia palveluja ja muita avohuollon tuen muotoja kehitetään monituottajamallilla. Hyvinvointineuvolatoimintaa, perhetyötä ja perhekuntoutusta laajennetaan ja kehitetään edelleen. Tukea tarvitseville perheille tarjotaan varhaisen vaiheen tukitoimia mm. kotiapuna ja perhetyönä ilman lastensuojeluasiakkuuden tarvetta. Lastensuojelupalveluissa avohuollon palvelujen suhteellista osuutta lisätään ja avohuollon toimintakäytänteitä
muutetaan siten, että avohuollon palveluissa laitoshoidon osuutta edelleen vähennetään.
Lastensuojelun avohuollon palveluvalikkoa kehitetään monituottajamallia hyödyntäen
monipuolisemmaksi, jotta tarpeenmukaiset lastensuojelupalvelut kyetään toteuttamaan
vaikuttavasti ja pääsääntöisesti muutoin kuin sijoittamalla lapsi kodin ulkopuolelle.
Sijoitettaessa lapsia kodin ulkopuolelle perhesijoitukset ovat ensisijaisia. Kunnalliset lastenkodit toimivat vastaanottolastenkoteina. Tarvittavat pitkäaikaiset laitossijoitukset hankitaan ostopalveluina. Lastensuojelun laitos- ja avopalvelut kilpailutetaan v. 2013 aikana.
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7.6.2.4.

Perusterveydenhuollon lyhytaikainen sairaalahoito
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ja päivystysasetusluonnokseskaupunginsairaala (OKS, 170 sairaansijaa) ja Oulun seudun kuntoutussairaala (OSKS, 90
sa. Sairaalapalvelut kuuluvat Oulussa keskitettäviin palveluihin eivätkä siten ole alueelsairaansijaa) Kontinkankaalla, Terveystalon konservatiivisen hoidon osasto (n. 30 sairaansijaa)
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tu potilaita viime aikoina n. 190 sairaansijalla. Oulun kaupunki osti OSKS Oy:n koko osakekannan 31.8.2012 vahvistetulla kaupalla Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiöltä, mikä mahdollistaa OSKS:n ja OKS:n nivomisen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Oulun
kaupungilla on ostopalvelusopimus Terveystalon kanssa ja oululaisten käytössä on ollut
keskimäärin 26 sairaansijaa.
Lyhytaikaiseen perusterveydenhuollon sairaalahoitoon kohdistuu jatkuvasti paineita tarpeen ylittäessä kapasiteetin. Oululaisia potilaita on hoidettu yliopistosairaalassa ns. siirtoviive (sakko)-hinnoilla, kun perusterveydenhuollon sairaalat eivät ole pystyneet näitä potilaita vastaanottamaan. Oululaisia potilaita on jouduttu hoitamaan myös muiden maakunnan kuntien vuodeosastoilla, kun jatkohoitopaikkaa ei ole järjestynyt kaupungin alueella. Toisaalta osa sairaalapaikoista (jatkuvasti keskimäärin n. 40 - 50) on käytössä asiakkailla, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, vaan jonottavat pääsyä pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon, lähinnä tehostettuun palveluasumiseen. Vuonna 2012 toteutetun kilpailutuksen myötä on tehostetun palveluasumisen kapasiteetti alueella kasvamassa, mikä tulee helpottamaan tätä painetta. Mikäli sairaalahoidossa ei olisi jonottajia lainkaan, riittäisi nykyinen sairaalakapasiteetti niin, ettei siirtoviiveitä tai ”maakuntamatkailua” olisi lainkaan. Lisätarpeita luovat päihdeasiakkaiden (alkoholikatkaisut, selviämishoito) tarvitsemat hoitojaksot, jotka on lääketieteellisin perustein tarkoituksenmukaista järjestää somaattisen hoidon vuodeosastoilla lähellä päivystyspisteitä.
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Tammikuussa 2013 on aloitettu Oulun kaupungin omien osastojen (OKS, OSKS, Haukiputaan vuodeosasto) profilointi. Tarkoitus on selvittää lyhytaikaisen perusterveydenhuollon sairaalahoidon toimintamalli sekä suunnitella tarkoituksenmukaisin työnjako osastojen ja sairaaloiden välille. Palvelujen järjestämisohjelman mukaisesti paras sijainti mahdollisille erityistutkimuksia ja -osaamista vaativille perustason somaattisille sairaansijoille on Kontinkankaalla lähellä päivystyspisteitä ja OYS:aa. Näin voidaan parhaiten taata
hoidon laatu ja potilasturvallisuus ympärivuorokautisten diagnostiikka- ja lääkäripäivystysmahdollisuuksien vuoksi. Etäämmällä olevia yksiköitä voidaan käyttää toistaiseksi lisäkapasiteettina esim. ikääntyneiden lyhytaikaiseen kuntouttavaan hoitoon tai myönnettyä palvelupaikkaa odottaessa.
Kaikkia avohoitoa ja kotona hoitamista tukevia innovoivia palvelukokonaisuuksia (mm.
kotisairaala, tehostettu kotihoito, kotisaattohoito) kehitetään, jotta sairaalahoitoa ei tarvitsisi käyttää epätarkoituksenmukaisesti.
Koko Oulun ja ympäröivän alueen lyhytaikaisen sairaalahoidon kapasiteetin ja palvelukonseptin kokonaisuus mahdollisine uusinvestointeineen suunnitellaan yhdessä sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa mm. osana Tulevaisuuden sairaala 2030 hanketta. Asia
vaatii erillisen tarveselvityksen, joka käynnistetään kevään 2013 aikana.

7.6.2.5. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö sekä
erikoissairaanhoidon kustannuskehitys
Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet kuntien kantokykyä nopeammin koko
maassa. Kustannuskehityksen taustalla ovat erityisesti väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma sairastavuuden kasvu (selitysosuus n. 1/3 kustannusten noususta) ja toisaalta terveydenhuollon uudet, kalliit hoitomuodot (selitysosuus n. 2/3). Erikoissairaanhoidon kustannusten merkitys koko kaupungin taloudelle on huomattava. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kustannukset (182 M€/ v. 2013) muodostavat käytännössä 33 % koko hyvinvointipalvelujen kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on viimeisten viiden vuoden aikana ollut Oulussa keskimäärin 5,5 %/vuosi. Toi30/75
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Kuva 12. Erikoissairaanhoidon menojen skenaariot vv. 2013 - 2022
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Erikoissairaanhoidon kustannuksiin voidaan nykymallissa vaikuttaa sairaanhoitopiirin
sopimusohjauksella, palvelurakenteella ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella
hoidonporrastuksella. PPSHP:n omistajastrategian keskeiset linjaukset ovat perusterveydenhuollon
vahvistaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja yhteensovittamisen
syventäminen ja kokonaiskustannusten
31 kasvun hillitseminen. Terveydenhuoltolain mukainen
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistellaan alueen kuntien yhteistyönä kevään 2013
aikana.
Terveydenhuoltolain ja Oulun kaupungin palvelujen järjestämisohjelman tavoitteiden mukaisesti
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Erikoissairaanhoidon kustannuksiin voidaan nykymallissa vaikuttaa sairaanhoitopiirin sopimusohjauksella, palvelurakenteella ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella hoidonporrastuksella. PPSHP:n omistajastrategian keskeiset linjaukset ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja yhteensovittamisen syventäminen ja kokonaiskustannusten kasvun hillitseminen. Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistellaan alueen
kuntien yhteistyönä kevään 2013 aikana.
Terveydenhuoltolain ja Oulun kaupungin palvelujen järjestämisohjelman tavoitteiden mukaisesti perusterveydenhuollon asemaa terveydenhuollon kokonaisuudessa vahvistetaan.
Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat aikaisempaa kiinteämmin yhteistyössä ja erikoissairaanhoidon osaamista tuodaan perusterveydenhuollon lääkäri-hoitaja -tiimien tueksi. PPSHP kanssa aloitettua yhteistyön kehittämistä ja päällekkäisyyksien
karsimista jatketaan kaikissa toiminnoissa. Päivystyspalvelujen (perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipäivystyksen) sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen on nostettu kehittämisen painopisteiksi lähivuosina.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään toiminnallisena kokonaisuutena yhteistyössä PPSHP:n kanssa. Palvelurakennemuutoksen (palvelujen järjestämisohjelma ja KH
3.9.2013 § 385) keskeinen sisältö on psykiatristen palvelujen painopisteen siirtäminen voimakkaasti laitoshoidosta monipuolistuviin avopalveluihin. Psykiatrinen laitoshoito keskitetään kokonaisuudessaan PPSHP:n toiminnaksi. Talouden näkökulmasta tavoitteena
on, että Oulun psykiatrisen laitoshoidon kustannukset eivät kasva.

7.6.2.6. Palvelurakenteen kehittäminen; taloudelliset vaikutukset - yhteenveto
Hyvinvointipalvelujen toiminnan ja talouden kehittämisohjelma sisältää toimenpiteitä palvelurakenteen kehittämiseksi ja menokehityksen hidastamiseksi. Päätetyn kehittämisohjelman lisäksi tarvitaan uusia toimenpiteitä menojen kasvun hillitsemiseen.
Ikäihmisten palveluketjun kehittämisessä on keskeistä, että odottamista tarkoituksenmukaiseen (kevyempään) hoitopaikkaan ei synny. Erikoissairaanhoito perii siirtoviivemaksua,
jos asiakasta ei saada siirrettyä perusterveydenhuollon tasoiseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen. Tällainen tilanne aiheutuu, jos kaupunginsairaalassa on asiakkaita, jotka odottavat ympärivuorokautisen hoidon paikkaa eivätkä toimintakykynsä vuoksi voi odottaa paikkaa kotona. Toimimattomasta hoitoketjusta aiheutuu asiakkaalle epätarkoituksenmukaista hoitoa ja kunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Jos Oulun ikäihmisten hoitoketju saadaan
tältä osin toimivaksi, on 10 vuodessa mahdollista saavuttaa noin 14-19,0 M€:n kustannusten
väheneminen. (Laskelmaan on huomioitu vaihtoehtokustannuksena 30-50 asiakkaan hoito
tarkoituksenmukaisella paikalla ilman odottamista nykyhinnoilla.)
Päätettyyn toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaan sisältyy tavoite lastensuojelun
raskaimpien palvelujen vähenemisestä. Raskaimpien palvelujen väheneminen edellyttää ennaltaehkäisevien ja avopalvelujen toimivuutta. Tavoitteena on lastensuojelun kustannusten (€/alle 18-vuotias) asettuminen vuoden 2012 talousarviotasolle ja kustannukset asukasta kohti eivät nouse tulevina vuosina. Tavoitteen toteutuminen mahdollistaa 2,0
M€:n kustannussäästön vuosittain ja 10 vuoden aikana yhteensä noin 20,0 M€.
Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut keskimäärin 5,5 % viimeisten viiden
vuoden aikana. Tavoitteena on kustannuksiin vaikuttaminen siten, että erikoissairaanhoidon käyttö vähenee 1-2 % nykyisestä. Erikoissairaanhoidon käytön väheneminen 2 %
mahdollistaa yhteensä noin 208 M€:n kustannusten vähenemisen 10 vuoden aikana nykyhinnoilla.)
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Taulukko 3. Palvelurakenneskenaariot; arvioidut kustannussäästöt (10 vuotta) verrattuna
nykyiseen menokehitykseen.
Palvelurakenne
Skenaarioesimerkki

Skenaarion arvioidut €/10 v.

Ikäihmisten hoitoketju

14,0 - 19,0 M€

Perheiden ennaltaehkäisevä tuki (lastensuojelun rakennemuutos)

20,0 M€

Erikoissairaanhoito

106,0 - 208,0 M€

Yhteensä

140,0 - 247,0 M€

7.6.3. Monituottajamallin kehittämisestä
7.6.3.1. Yleistä
Hyvinvointipalvelut on pääosin järjestetty kunnan omana toimintana (Kuva 13). Sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon osuus on noin kolmannes kaikista toimintamenoista. Ostopalvelujen osuutta on kasvatettu maltillisesti eikä linjausta oman toiminnan ja ostopalvelujen suhteen ole tehty. Yksityisten palveluntuottajien osuus (toimintamenoista) on noin 16 % (sisältäen palvelusetelillä tuotetut palvelut). Yksityisten palvelutuottajien määrä on kasvanut. Palvelusetelin käyttöönottoa on lisätty, mutta sen laajentamista on mm. rajoittanut tietojärjestelmätuen puute. Oulu on mukana seitsemän kunnan yhteisessä sähköisessä palvelusetelihankkeessa, jonka tavoitteena on kunta- ja palveluriippumaton ”palvelusetelien ja ostopalvelujen tietojärjestelmäratkaisu”. Ilman tehokasta tietojärjestelmää lisääntyvät volyymit aiheuttaisivat lisääntyvän työvoiman tarpeen
palvelusetelin hallinnoinnissa sekä kunnille että palveluntuottajille.
Uudenlaisia monituottajamallilla toteutettavia avohuollon palveluja ja tukea lisätään ja
kehitetään vastaamaan raskaamman hoidon vähentämisen ja väestön kasvun haasteisiin.
Hyvinvointipalvelujen menot
järjestämistavoittain, TA 2013 (557,4 M€)
Kunnat,
kuntayhtymät
ym
3 % (17M€)
Yksityiset
palv.tuotta-jat
16 % (90M€)

Erikoissairaan
hoito
33 % (182 M€)

Oma
palvelutuotanto
39 % (218M€)

Avustukset
9 % (50 M€)

Kuva 13. Hyvinvointipalvelujen menot järjestämistavoittain, TA 2013
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7.6.3.2. Monituottajuus kotihoidossa - esimerkki
Tällä hetkellä kotihoidon palveluista noin 80 % on tuotettu omana toimintana ja 20 % ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Vuonna 2012 palvelusetelin käyttö on laajentunut. Palvelusetelin käyttöä on lisännyt asukkaiden valinnanvapaus.
Seuraavassa kuviossa on skenaarioita kotihoidon palvelujen vaihtoehtoisista järjestämismalleista. Jos oman tuotannon osuus palvelujen järjestämisestä säilyy ja palvelujen tarve
33/75
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mul.) on 8,4 M€ vuoteen 2022 mennessä nykyisellä
hintatasolla.

Kuva 14. Kotihoidon järjestämistavan kustannukset vaihtoehtoisilla skenaarioilla
Kuva 14. Kotihoidon järjestämistavan kustannukset vaihtoehtoisilla skenaarioilla

7.6.3.3. Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan esimerkki

7.6.3.3.

Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan esimerkki
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sa kaksi palvelujen järjestäminen ostopalveluna laajenee vuonna 2016, jolloin ostopalvevuoteen 2022 mennessä nykyisellä hintatasolla.

lua on 15 % palveluista. Skenaariossa kolme ostopalvelujen määrä laajenee 30 %:iin palveluista vuonna 2016; kustannussäästö (kumul.) on noin 7,0 M€ vuoteen 2022 mennessä nykyisellä hintatasolla.
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järjestäminen monituottajamallilla sisältäen myös selvityksen oman itsenäisen terveysaseman tuotantoyksikkökokeilun järjestämisestä.

Sopimusohjauksen kehittämistä ja listautumismalliin sopivaa taustaselvitystä on jo tehty
Oulun kaupungissa osana VALO-hanketta vuodesta 2010 alkaen. Ulkoisen tuottajan Sepän terveysaseman sopimusohjauksesta on saatu kokemusta vuodesta 2009 alkaen. Kau-
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punginvaltuuston päätöksen mukaisesti valmistellaan vuoden 2013 aikana esitys Oulun
kaupungin listautumismallista, joka tuodaan erikseen luottamuselinkäsittelyyn ja päätöksentekoon.

7.6.3.5. Monituottajuus-esimerkkien taloudelliset vaikutukset - yhteenveto
Edellä olevien monituottajuusesimerkkien taloudelliset vaikutukset on kuvattu alla olevaan taulukkoon. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kilpailuttamisen laajentaminen 15 %:iin nykyisestä tuo yhteensä noin 2,0 M€ kustannussäästön 10 vuoden aikana.
Kilpailuttamisen laajeneminen vuonna 2016 siten, että ostopalvelujen osuus laajenisi 30
%:iin, mahdollistaa yhteensä noin 7,0 M€:n kustannussäästön 10 vuodessa.
Kotihoidon palveluista noin 20 % on järjestetty ostopalveluna ja palvelusetelillä vuonna
2012. 3,6 M€:n kustannussäästö on saavutettavissa, jos ostopalvelua/palveluseteliä lisätään asteittain siten, että sen osuus on noin 30 % vuonna 2022. Jos koko palvelutarpeen
kasvu järjestetään ostopalveluna tai palvelusetelinä vuosina 2013-2022, voidaan saavuttaa yhteensä noin 8,4 M€:n kustannussäästö. Tällöin ostopalvelun/palvelusetelin osuus
kasvaa noin 42 %:iin.
Laskennassa on käytetty sekä oman toiminnan että ostopalvelun ja palvelusetelin keskimääräistä hintaa/kustannusta vuonna 2012. Esitettävillä vaihtoehdoilla voidaan saavuttaa enimmillään noin 15,4 M€:n kustannussäästöt olettaen, että oman toiminnan ja ostopalvelun/palvelusetelin hinnan ero pysyy nykyisen mukaisena.

Taulukko 4. Monituottajuusskenaariot; arvioidut kustannussäästöt (10 vuotta) verrattuna
nykyiseen menokehitykseen.
Monituottajuus
Skenaarioesimerkki

Skenaarion arvioidut €/10 v.

Avoterveydenhuollon toiminnan kilpailuttaminen

2,0 - 7,0 M€

Kotihoidon ostopalvelut/Palveluseteli

3,6 - 8,4 M€

Yhteensä

5,6 - 15,4 M€

7.6.4. Uusista palvelumalleista ja -muodoista
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia palvelumalleja kehittäessä lähtökohtana on kuntalaisten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun parantaminen. Terveydenhuoltolain ja palvelujen järjestämisohjelman tavoitteiden mukaisesti perusterveydenhuollon
asemaa terveydenhuollon kokonaisuudessa vahvistetaan. Kuntalaisten valinnanvapaus
lisääntyy ja hoidon laatua ja potilasturvallisuutta parannetaan. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat aikaisempaa kiinteämmin yhteistyössä ja erikoissairaanhoidon osaamista tuodaan perusterveydenhuollon lääkäri-hoitaja -tiimien tueksi. Erityishoitajien vastaanottotoimintaa kehitetään.
Perusterveydenhuollon järjestämisessä painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, palvelujen saatavuutta, väestön omahoitoa ja -vastuuta, terveyshyötyjen tuottamista ja
asiakkaan aseman vahvistamista. Terveyshyötymallia soveltaen tehostetaan pitkäaikaissairauksien hoitoa. Erityisen vastuullisesti tartutaan paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja perheiden palvelukokonaisuuden moniammatilliseen haltuunottoon ja suunnitelmallisuuteen ottamalla käyttöön vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja.
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Terveyspalvelujen uusilla toimintamalleilla (Omahoito, Hyvä vastaanotto -toimintamalli,
pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluita käyttävien palveluohjaus/hoito- ja palvelusuunnitelmat, avogeriatrinen toiminta, perusterveydenhuollon mielenterveystyö, TULE-Tuira,
hyvinvointineuvola jne.) pyritään asteittain palvelurakenteen keventämiseen ja vähentämään asiakaskohtaista kustannusta.
Sosiaalipalvelujen toteuttamisen lähtökohtana on sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden lisääminen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäisy. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta ja asiakkaiden valinnanvapautta listäään
mm.palvelusetelin käytön sekä sähköisten asiointimahdollisuuksien lisäämisellä ja palveluohjausta tehostamalla.
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimeksiannosta tehdyssä Nordic Healthcare
Groupin (NHG) tutkimuksessa (2013) koskien paljon palveluita käyttäviä asiakasryhmiä,
nousi esiin keskeisenä huomiona, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset kasautuvat pienelle asukasjoukolle; 10% oululaisista aiheuttaa 80% hyvinvointipalvelujen kustannuksista vuositasolla. Perinteinen siiloutuneisiin erikoistuneisiin palveluihin perustuva palvelujärjestelmä palvelee hyvin valtaväestöä, joka on vain yhden palvelun asiakas, mutta kykenee huonosti vastaamaan niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka
käyttävät useita palveluita ja on kokonaiskustannuksiltaan korkea. Siitä väestönosasta,
jonka sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä aiheutuu 10% kokonaiskustannuksesta jopa
62% muodostuu asiakkaista, jotka ovat sekä terveydenhoidon että sosiaalipalvelujen asiakkuudessa ja käyttävät laajasti eri palveluita. Vaikuttavalla palveluohjauksella voidaan
merkittävällä tavalla vaikuttaa juuri näiden asiakkaiden osalta sekä asiakkaan palvelukokemukseen että kustannuksiin.
Sosiaalipalveluita koskevat keskeiset lainsäädännön muutokset (vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki) korostavat osaltaan palveluohjauksen ja –suunnitelman merkitystä asiakkaan palvelujen muotoilussa. Palveluohjauksella tarkoitetaan prosessia, jossa arvioidaan yksilöllinen palvelutarve yhdessä asiakkaan, hänen lähipiirinsä ja ammattilaisen (nimetyn palveluohjaajan) kesken. Palvelutarpeen ja lainsäädännön ja päätettyjen kriteerien mukaisesti tehdään suunnitelma ja päätökset järjestettävästä yksilöllisestä palvelukokonaisuudesta. Prosessissa arvioidaan laaja-alaisesti eritasoiset ja erityyppiset kaupungin omat ja muiden palveluntuottajien palvelut (palvelutarjotin). Palveluohjauksen piirissä ovat kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen, vammaispalvelujen, omaishoidon tuen,
ympärivuorokautisten asumispalvelujen ja laitoshoivan palvelujen asiakkaat. Oulussa on
uudentyyppiseen monialaista asiantuntemusta käsittävän palveluohjauksen piiriin otettu
vuoden 2011 alusta juuri nämä kyseiset asiakasryhmät.
Sähköiset palveluratkaisut
Sähköisiä palveluja lisätään ja monipuolistetaan merkittävästi. Niiden käytettävyyttä parannetaan ja asiointia yhtenäistetään. Avaus -hankkeessa suunnitellaan tulevaisuuden
hyvinvointipalveluita ja niitä tukevaa teknologiaa. Suunnittelu on kuntalaislähtöistä ja tavoitteena on palvelujen uudenlainen järjestäminen monituottajamallilla yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntalaisen valinnanvapaus
kasvaa ja uusilla palveluratkaisuilla lisätään kuntalaisen hyvinvointia ja tuetaan omahoitoa. Uudet teknologiset ratkaisut palvelevat sekä kuntalaista että ammattilaisia nykyistä
paremmin. Avaus -hanke on kaksivaiheinen ja toinen vaihe päättyy syksyllä 2015.
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Aukioloaikojen pidentäminen
Palvelujen saatavuuden näkökulmasta hyvinvointipalveluissa kuntalaisille tarjotaan palveluja ympärivuorokautisesti, klo 7 – 21 välisenä aikana ja nk. virka-aikaina, joka toteutetaan pääosin klo 8 – 16 välisenä aikana. Ympärivuorokautinen toiminta on laitoshoitoa ja
päivystyksellistä toimintaa. Kello 7 – 21 välillä palveluja tarjotaan mm. asumispalveluissa ja klo 8 -16 välillä kuntalaiset voivat asioida mm. hyvinvointiasemilla.
Palvelujen saatavuuden lisääminen aukioloaikojen pidentämisen näkökulmasta on tarpeen, koska useimpien kuntalaisten työpäivä ja mm. peruskoulun suorittaneiden jatkoopiskelijoiden koulupäivä päättyy klo 16, jolloin sulkeutuvat myös terveysasemat, opiskeluterveydenhuolto ja suunterveydenhuolto. Kaikki kuntalaiset eivät ole työterveyshuollon
piirissä, joten he asioivat terveydenhuollon palveluissa. Aukioloaikojen uudelleen tarkastelu on tarpeen myös hyvinvointipalvelujen strategiaan perustuen, jossa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä ja avohoitopainotteisuutta. Lisäksi jatkettu aukiolo mahdollistaa tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön.
Useissa kaupungeissa on otettu käyttöön nk. terveyskioskit, jotka toimivat esim. kauppakeskuksissa, joissa kuntalaiset asioivat muutoinkin. Terveyskioskien aukioloaika on kauppakeskusten aukioloajan sisällä esim. klo 8 – 20 välisenä aikana.
Tällä hetkellä terveysasemilla puhelinpalvelu painottuu aamuun, jolloin henkilöstöä on oltava vastaamassa puhelimeen. Uusilla toimintatavoilla mm. sähköisillä palveluilla (Omahoito- ym.) ja terveyskioskipalveluilla tulisi olemaan terveysasemien työn kuormittavuutta alentava vaikutus.
Jos palvelujen aukioloaikaa pidennetään ma - pe klo 8 -16 välisestä ajasta klo 7 – 18 väliseksi ajaksi, se ei lisää henkilöstökustannuksia. Jatkettu aukiolo mahdollistaa kello 16
jälkeen työn tekemisen säännöllisenä työaikana, kun henkilöstön työvuorot suunnitellaan porrastetusti aukioloajalle. Jos kuntalaisille tarjotaan palveluja myös viikonloppuisin
esim. terveyskioskeissa, kustannuksia lisää erilliskorvaukset. Hyvällä työvuorosuunnittelulla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja vähennetään työn kuormittavuutta.
Kotona ja lähiympäristössä annettavat palvelut
Merkittävä osa hyvinvointipalveluista järjestetään edelleen asiakkaalle joko kotona tai arjen lähiympäristössä kuten kotona, päivähoidossa ja kouluissa yhteistyössä perheen ja
muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia palveluita ovat esim. kotihoito, itsenäisen asumisen
ohjaus, henkilökohtainen apu, kotona annettavat perhepalvelut (vanhemmuuden tuki, arjen ohjaus), kouluterveydenhuolto ja osa lääkinnällisen kuntoutuksen terapioista. Erityyppinen palveluasuminen toteutetaan siten, että asumisen yksiköitä on palvelutarpeen mukaisesti koko Oulun alueella. Hyvinvointikeskukset toimivat näiden palvelujen tukena ja
sopivin osin tukikohtina. Sama periaate, huomioiden tulevaisuudessa näiden keskusten
sijoittuminen hyvinvointikeskuksiin tai niiden läheisyyteen, koskee myös ikääntyneiden
ja vammaisten päiväkeskuksia.
Perheiden tueksi annettavista palveluista on valmistumassa kokonaisselvitys keväällä 2013.
Selvityksessä kuvataan sekä hyvinvointipalvelujen että sivistys- ja kulttuuripalvelujen perheille järjestämä tuki. Hyvinvointipalvelujen osalta perheiden tukeen sisältyy sekä terveys- ja sosiaalipalveluista ohjattu ennalta ehkäisevä perhepalvelu että myös lastensuojeluun kuuluva
perhetyö.
Hyvinvointipisteistä
Hyvinvointipisteellä tarkoitetaan toimipistettä, jossa asiakkaille on tarjolla useita eri kunta- ja hyvinvoinnin palveluita samasta toimipaikasta. Niiden palvelusisältö voi vaihdella.
Hyvinvointipiste voi sisältää yhteispalvelupisteen periaattein myös valtion palveluja (ve-
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ro, työhallinto, poliisi, Kela). Nämä palvelut tarjoaa hyvinvointipisteen yhteydessä Oulu10asiakaspalvelut (ks. kpl 7.1). Pisteessä on kattavat mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluita ja asiakkaita kannustetaan omatoimisuuteen ja itsepalveluun. Hyvinvointipisteissä
voi olla ajoittain henkilöstöä (esim. hoitajat, ohjaajat), joka tarjoaa opastusta, palveluohjausta ja perustason sosiaali- ja terveyspalveluita. Oulun kaupunki vastaa niiden toteuttamisesta. Tukena voidaan käyttää esim. etäkonsultaatioita (esim. videoyhteys lääkäriin tai
sosiaalityöntekijään). Hyvinvointipisteiden palveluvalikoima ja henkilöstön ammattikirjo
ja osaaminen on kuitenkin suppeampi kuin hyvinvointikeskuksissa. Hyvinvointipisteitä sijoitetaan Oulun niille alueille, joista tulee etäisyyttä hyvinvointikeskuksiin. Näin pyritään
varmistamaan palvelujen saavutettavuus. Hyvinvointipisteet ovat erityisen merkityksellisiä asiakkaille, jotka tarvitsevat peruspalveluita kohtalaisen usein. Hyvinvointipisteiden
maantieteellinen sijoittuminen on kuvattu eri vaihtoehdoissa (ks. kpl 7.6.5 sekä liite 7).
Hyvinvointipiste voi olla edellä kuvatun lisäksi ns. terveyskioski, joka on matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia perusterveydenhoidon palveluita. Nämä hyvinvointipisteet sijaitsevat ihmisten päivittäisessä ympäristössä, tyypillisesti suurissa kauppa- ja ostoskeskuksissa, sillä toimintamalli edellyttää suurta potentiaalia asiakasvolyymiin. Ne toimivat ilman ajanvarausta ja ovat koko väestön käytössä ilman erityisiä kriteereitä palveluun pääsemiseksi. Pisteet ovat auki virka-ajan ulkopuolellakin. Näiden pisteiden palveluille on tyypillistä, että niitä käytetään satunnaisesti yksittäisissä terveysongelmissa ja –pulmissa. Oulussa kehitetään palvelukonsepti, jossa asiakkaiden oma-/itsehoitopalvelujen lisäksi on tarjolla matalan kynnyksen hoitajapalveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma sekä sairauksien ennalta ehkäisy
on keskiössä. Pisteiden palvelut suunnitellaan tavoittamaan matalalla kynnyksellä väestöä, joka muuten ei hakeudu terveydenhuoltoon. Pisteiden palveluina tarjotaan mm. terveysneuvontaa, Omahoidon tukea, elintapaohjausta (terveysliikunta, painonhallinta, tupakoinnin lopettaminen, muisti, mieliala), hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta,
pieniä toimenpiteitä sekä sähköisiä hyvinvointipalveluita. Nämä hyvinvointipisteet sijoitetaan kokeilun aikana 1-2 hypermarketiin Oulun alueella.
Pisteiden oletetaan korvaavan terveysasemien hoitajavastaanoton käyttöä, josta resurssit näihin palveluihin irrotetaan. Lahdessa ja Ylöjärvellä ns. terveyskioskit ovat vähentäneet käyntejä terveyskeskuksessa. Käynnistettävän pilotin aikana arvioidaan toiminnan
vaikuttavuus ja tarkoituksenmukaisuus ennen palvelun mahdollista laajentamista useampiin pisteisiin. Riskinä toiminnalle on tarpeettoman kysynnän syntyminen mm. itsestään paranevissa sairauksissa. Tällainen palvelu ei ole myöskään tarkoituksenmukainen
toimintamuoto paljon erilaisia palveluita tarvitseville asiakkaille, joiden hoito- ja palvelukokonaisuus vaatii koordinaatiota, moniammatillisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Hyvinvointiasema
Hyvinvointiasema liittyy palveluverkkovaihtoehtoon kolme (3), jossa Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon nykyisistä terveyskeskuksista/hyvinvointikeskuksista muodostetaan hyvinvointiasemat (ks. vaihtoehdon yleinen kuvaus kpl 7.6.5.3).
Hyvinvointikeskukset
Lähtökohtaisesti kaikki hyvinvoinnin (sosiaali- ja terveyspalvelut) palvelut, jotka edellyttävät asiakkaiden fyysistä asiointia, siirtyvät järjestettäviksi hyvinvointikeskuksista palvelujen järjestämisohjelman 2013 linjausten mukaisesti. Asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun
hyvinvointipalvelut kootaan laaja-alaisemmin samaan paikkaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Keskukset tukevat monialaisuuden ja -ammatillisuuden toteuttamista eri ammattilaisten toimiessa lähellä toisiaan. Keskukset edistävät sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia palvelujen toteuttamisessa ja voivat toimivat tukikohtina mm. liikkuville erityisasiantuntijoille ja matalan kynnyksen palveluille. Hyvinvointikeskuksissa pidennetään palvelujen aukioloaikoja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi sekä toimitilojen tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.
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Liikkuvat palvelut
Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön liikkuvia hoitoyksiköitä etenkin koululaisten ja
ikääntyneiden palvelujen parantamiseksi. Näin lähipalvelut turvataan liikkuvilla hoitoyksiköillä ja -tiimeillä. Myös osa erikoishammaslääkärien hoitotiimeistä liikkuu. Autoon rakennettuja hoitoyksiköitä tarvittaisiin alkuun kaksi. Osa neuvola-asetuksen edellyttämistä
terveystarkastuksista hoidettaisiin autoihin rakennetuissa hoitoyksiköissä ja osa kuljettamalla koululaiset ryhminä hoitolaan. Neuvola-asetuksen mukaan sekä alle kouluikäisillä
että kouluikäisillä tulee olla vähintään kolme suun terveystarkastusta. Autot rakennettaisiin niin, että niissä voi antaa normaalia perushoitoa. Autoja käytettäisiin myös vanhusten hoitotoimintaan. Kaupungin kirjastoautoja ja muita liikkuvia yksiköitä voidaan hyödyntää mm. terveysneuvonnassa. Katso myös kappale 7.1.
Erityisiä tiloja ja/tai laitteita vaativat palvelut – erityisosaamista vaativien palvelujen jalkauttaminen
Osa hyvinvointipalveluista on tarkoituksenmukaista järjestää vain yhdessä tai harvassa
fyysisessä toimipisteessä. Näitä palveluita ovat erityisosaamista ja erityisiä tiloja ja/tai
laitteita vaativat (mm. lääkäripäivystys, sairaala- ja laitoshoito, erityistutkimukset, osa erikoislääkäripalveluista) sekä laajan väestöpohjan vaativat palvelut (suun terveydenhuollon erityispalvelut, mielenterveys- ja päihde-erityispalvelut, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, perheasioiden palvelut).
Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisosaajien jalkautuvan työtavan ja/tai etäyhteyksien
avulla varmistetaan, että erityispalvelukin voi asiakkaalle toteutua lähipalveluna hyvinvointikeskuksissa tai kotona, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Samalla huolehditaan
siitä, että erityisosaamista saadaan perustason palvelujen tueksi hyvinvointikeskuksiin.
Esimerkiksi lastensuojelu ja vaativa puheterapia on tarkoituksenmukaista hallinnollisesti koota yhteen tai muutamaan tiimiin/toimipisteeseen, jotta erityisosaamista, ammatillista tukea ja verkostoitumista voidaan ylläpitää ja toiminnan haavoittuvuutta välttää. Samoin aikuisten ja lasten psykiatrian erikoissairaanhoidon avopalveluissa vakiinnutetaan
konsultaatiotiimien jalkautuminen hyvinvointikeskuksiin perustason tueksi. Tämän lisäksi
tarjotaan osa psykiatrian avopalveluista keskitettynä mielenterveystoimistoihin sekä Tuiraan suunnitteilla olevaan avopalvelukeskukseen. Katso myös kappale 7.1.
Tiivistä yhteistyötä tehdään erityispalveluissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja
muiden kuntien kanssa siten, että Kontinkankaalle muodostuu luonteva erityispalvelujen
toiminnallinen kokonaisuus.

7.6.5. Palveluverkon vaihtoehdot hyvinvointipalveluissa
Hyvinvointipalvelujen palveluverkosta on laadittu selkeät vaihtoehdot, jotka tässä vaiheessa on kuvattu yleisellä tasolla jatkolinjauksia ja –valmisteluja varten. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 on kuvattu palvelut pääpiirteittäin menemättä yksityiskohtaiseen palvelujen toteutuksen kuvaukseen tai esim. henkilöstön mitoitukseen. Näissä vaihtoehdoissa on huomioitu väestön määrä ja –rakenne, saavutettavuus ja lähipalvelujen järjestämisen tapa.
Ne tukevat monialaisuuden ja –ammatillisuuden kehittämistä sekä osaamisen ja laadun
vahvistamista.

7.6.5.1. Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa on huomioitu kuntien jo päättämät palveluverkon muutosehdotukset, jotka ulottuvat lähivuosille. Pääosin ne tiivistävät nykyistä palveluverkkoa. Näitä ovat Kellon neuvolan siirtyminen Haukiputaan terveyskeskukseen ja Jäälin neuvolan ja suun ter-
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veydenhuollon yksiköiden siirtyminen Kiimingin hyvinvointikeskukseen. Molemmille siirroille kunnat ovat toteuttaneet korvaavat tilat ko. keskuksiin. Edelleen ehdotuksessa on
huomioitu Oulun keskustan terveysaseman siirto Kontinkankaan ns. vanhan läänin sairaalan tiloihin. Nämä tilat peruskorjataan vuosien 2013 -2014 aikana Oulun kaupungin investointisuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi ehdotuksessa on huomioitu Oulun sairaalahoidon kokonaisuuden kehittäminen,
jossa Oulun kaupunginsairaalan (OKS) ja Oulun seudun kuntoutussairaalan sekä Haukiputaan vuodeosaston palvelut profiloidaan ja yhteensovitetaan.
Lisäksi vaihtoehdossa on huomioitu muut toiminnan kannalta välttämättömät ja kiireelliset tilamuutokset (esim. päättyvät ulkoisten tilojenvuokrasopimukset). Näillä ei ole merkittäviä vaikutuksia palveluverkkoon.

7.6.5.2. Vaihtoehto 2
Vaihtoehdoissa 2 hyvinvointipalveluita kootaan yhteen alueen väestön ja palvelutarpeen
lähtökohdista palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti. Osa nykyisistä terveyskeskuksista muutetaan laaja-alaisemmiksi hyvinvointikeskuksiksi. Osa nykyisistä terveyskeskuksista ja sosiaalipalveluista siirretään uusiin hyvinvointikeskuksiin. Keskukset
tukevat hyvinvointipisteiden toimintaa esim. etäpalveluitten ja muiden sähköisten palveluitten avulla. Ne voivat toimia tukikohtina mm. liikkuville erityisasiantuntijoille ja matalan kynnyksen palveluille. Hyvinvointikeskuksissa pidennetään palvelujen aukioloaikoja
asiakaslähtöisyyden parantamiseksi sekä toimitilojen tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.

Vaihtoehdossa 2 kaikissa hyvinvointikeskuksissa on seuraavat peruspalvelut:
•

Hoitajien ja lääkärien vastaanotot

•

Hyvinvointineuvola (ml. äitiys- ja lastenneuvola)

•

Kotiin annettavat lapsiperhepalvelut/ennalta ehkäisevä perhetyö
(perusterveydenhuollon perhepalvelut, aikuissosiaalityön perhetyö).
Perhetyön kokonaisselvitys valmistuu keväällä 2013.

•

Sosiaalityön ohjaus ja neuvonta

•

Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut

•

Fysioterapeutin vastaanotto

•

Puheterapia
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Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi hyvinvointikeskuksittain järjestetään seuraavat palvelut (sosiaalipalvelut kursivoitu):
Hyvinvointikeskus

Lisäpalvelut

Muutos

Haukipudas

•
•
•
•

Röntgen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Perustason suun terveydenhuolto
Hoitotarvikejakelu (sivutoimipiste)

Sosiaalitoimisto siirtyy nykyiseen terveyskeskukseen,
joka kehitetään hyvinvointikeskukseksi.

Tuira

•
•
•

Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Psykiatrian erikoissairaanhoito (avohoito)
Lastensuojelu

Koskelan neuvola siirtyy Tuiran hyvinvointikeskukseen.
Suun terveydenhuolto siirtyy
Pohjoiseen hyvinvointikeskukseen.

Pohjoinen keskus
(Uusi)

•
•
•
•

Perustason suun terveydenhuolto
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)

Kaijonharjun ja Rajakylän
terveysasemien palvelut ja
suun terveydenhuollon Herukan, Rajakylän ja Kaijonharjun palvelut siirtyvät uuteen
Pohjoiseen hyvinvointikeskukseen.

Keskustan alue/
Kontinkangas

•
•
•
•
•

Röntgen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Perustason suun terveydenhuolto
Suun erikoissairaanhoito
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (fysio-, puhe-, toiminta ja ravitsemusterapia)
Erikoisvastaanotot, erikoislääkäripalvelut
Psykiatrian erikoissairaanhoito (avohoito)
Vaativa päihdeavo- ja laitospalvelut
Hoitotarvikejakelu (päätoimipiste)- Apuvälinekeskus (PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
Lastensuojelu
Perheasioiden palvelut (isyysselvitykset ym.)
Perheneuvola
Maahanmuuttajapalvelut – Lastensuojelun osalta

Höyhtyän ja Keskustan terveyspalvelut ja suun terveydenhuollon Höyhtyän, Keskustan ja Maikkulan palvelut
siirtyvät Keskustan alueen/
Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Itäinen keskus (Hiukkavaara, uusi investointi)

•

Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP) Myllyojan terveyspalvelut siirtyvät Hiukkavaaran uuteen
hyvinvointikeskukseen.

Kiiminki

•
•
•
•
•

Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Perustason suun terveydenhuolto
Hoitotarvikejakelu (sivutoimipiste)
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö

Kaakkuri

•

Perustason suun terveydenhuolto

Oulunsalo

•
•
•
•
•

Näytteenotto (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP) Ei kaikkina päivinä.
Perustason suun terveydenhuolto
Hoitotarvikejakelu (sivutoimipiste)
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö

42

Yli-Iin ja Ylikiimingin terveysja sosiaalipalvelut palvelut
siirtyvät Kiimingin hyvinvointikeskukseen. Yli-Iissä ja Ylikiimingissä toimivat Oulu10
palvelu/-hyvinvointipisteet.
(Ylikiiminki on nyt Myllyojan
terveyskeskuksessa)

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

Muutokset kuntalaisten kannalta vaihtoehdossa 2
Vaihtoehdossa 2 osa nykyisistä terveyskeskuksista muutetaan laaja-alaisemmiksi hyvinvointikeskuksiksi ja osa nykyisistä terveyskeskuksista ja sosiaalipalveluista siirretään uusiin hyvinvointikeskuksiin. Uusia keskusten sijaintipaikkoja ovat Pohjoinen keskus (esim.
Ritakumpu) ja Itäinen keskus (Hiukkavaara). Palveluverkon muutos kohdistuu erityisesti alueelle, jossa väestön määrä on tihein ja palveluverkko on tiivein. Kuntalaisten asiointimatkat pitenevät jonkin verran. Tässä vaihtoehdossa 3 km:n sisällä hyvinvointikeskuksista on 76 %, 5 km sisällä 89 % ja 10 km sisällä 97 % väestöstä. Joukkoliikenteen kannalta keskukset sijaitsevat pääteiden varrella. Poikittainen joukkoliikenteen nykymuodossa
on haastavaa. Muutokset edellyttävät palveluliikenteen kehittämistä korvaamaan puuttuvaa poikittaista liikennettä etenkin kunnan reuna-alueilla.
Terveyspalveluissa muutos kohdistuu kolmen (3) terveyskeskuksen palvelujen siirtymiseen uusiin hyvinvointikeskuksiin. Muutos koskee n. 45.000 kuntalaista, asiakasmäärältään n. 25.000 henkilöä ja henkilöstön osalta n. 160 työntekijää (Tiedot 1-10/2012). Lisäksi Yli-Iin ja Ylikiimingin terveyspalvelut siirtyvät Kiiminkiin. Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin jäävät hyvinvointipisteet.

Taulukko 5. Siirtyviä terveyspalvelujen perustietoja (1-10/2012 tilanne)
Siirtyvä palvelut

Väestö

Henkilöstö

Asiakkuudet

Peittävyys %

Kaijonharjun terveyspalvelut

16.198

38

8.846

41,8

Rajakylän terveyspalvelut

12.944

35

6.916

53,4

Höyhtyän terveyspalvelut

15.311

45

8.846

57,8

Keskustan terveyspalvelut*)

14.775

43

10.190

69,0

*) Keskustan terveysasema on aiemmilla päätöksillä siirtymässä Kontinkankaalle (vanhan sairaalan peruskorjaus 2013-2014)

Vaihtoehdossa merkittäviä muutokset kohdistuu myös suun terveydenhuollon järjestämiseen. Palvelut siirtyvät 19:sta 6:een palveluyksikköön. Toimintayksiköiden keskikoko
kasvaa n. viiden (5,3) hoitokoneyksiköstä lähes seitsemäntoista (16,8) hoitoyksikön kokonaisuuksiin. Suun terveydenhuollon perushoitoa ja suun terveystarkastuksia (koululaiset, iäkkäät) tuotetaan osin lähipalveluna myös kahdessa (2) autoon rakennetussa ja liikkuvassa hoitoyksikössä. Tämän lisäksi osa koululaisista kuljetetaan ryhminä hoitolaan.
Suun terveydenhuollon saavutettavuuskartat ovat liitteenä no 8. Laboratorionäytteenotto- ja röntgenpisteiden määrä säilyy nykyisenä. Psykiatrian erikoissairaanhoito (avohoito) järjestetään kahdesta (2) hyvinvointikeskuksesta (Tuira ja Kontinkangas). Lisäksi jokaisessa hyvinvointikeskuksessa käy konsultoiva psykiatrian tiimi.
Lastensuojelu toteutetaan kahdesta (2) ja palveluohjaus neljästä (4) hyvinvointikeskuksesta huomioiden asiantuntijoiden jalkautuva työtapa. Sosiaalityötä, ohjausta ja neuvontaa on saatavilla kaikista hyvinvointikeskuksista ja –pisteistä tarpeen mukaisella tavalla
toteutettuna. Keskitetysti ja sähköistä hakemuskanavaa laajentaen järjestetään taloudellisen tuen käsittely ja päätöksenteko, mikä ei vaadi asiakaskäyntejä.

43

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

Taulukko 6. Vaihtoehdon 2 väestöpohjat 2011 ja 2021
Hyvinvointikeskus

Väestö 2011

Väestö 2021

Muutos

Haukipudas

18 870

21 550

2 680

Pohjoinen keskus

27 572

29 800

2 228

Tuira

25 732

28 250

2 518

Keskustan alue/Kontinkangas

52 641

52 030

-611

Itäinen keskus/Hiukkavaara

19 073

28 350

9 277

Kiiminki

18 842

21 408

2 566

Kaakkuri

12 050

13 400

1 350

Oulunsalo

9 582

11 535

1 953

Laitokset
Yhteensä

1 111

1 020

-91

185 473

207 343

21 870

Taulukko 7. Vaihtoehdon 2 hyvinvointikeskusten saavutettavuus 2021 (kartat liitteenä 7)
Vaihtoehto 2
Hyvinvointikeskus
Tuira
Haukipudas

3 km

Yhteensä

5 km

Yhteensä

10 km

Yhteensä

15 km

Yhteensä

51 960

63 590

84 386

97 126

141 533

173 275

159 263

194 009

8 242

8 751

12 200

12 932

23 015

25 232

54 917

59 165

Ritakumpu

23 128

25 743

42 416

45 911

112 720

131 819

160 062

191 644

Kontinkangas

58 444

64 704

86 517

106 002

142 384

175 860

157 305

191 795

Hiukkavaara

190 735

13 084

21 614

45 842

57 727

128 689

158 677

156 294

Kiiminki

5 491

6 894

6 413

7 981

13 011

14 872

25 901

30 047

Kaakkuri

14 178

19 048

34 892

40 792

106 159

135 717

143 965

176 875

Oulunsalo
Yhteensä
% kokonaisväestöstä

7 571

8 627

8 851

10 379

65 658

76 066

125 792

156 304

140 584

171 997

165 408

199 781

180 132

217 048

181 361

218 167

76,44

88,79

96,47

96,96

7.6.5.3. Vaihtoehto 3
Vaihtoehdossa 3 palveluverkkoa tiivistetään edellistä vaihtoehtoa enemmän. Osa nykyisistä terveyskeskuksista muutetaan laaja-alaisemmiksi hyvinvointikeskuksiksi ja osa nykyisistä terveyskeskuksista ja sosiaalipalveluista siirretään uusiin hyvinvointikeskuksiin.
Uusia keskusten sijaintipaikkoja ovat Pohjoinen keskus ja Itäinen keskus (Hiukkavaara).
Kahta muuta olemassa olevaa hyvinvointikeskusta, Kontinkangasta ja Kaakkuria laajennetaan siirtyvien palvelujen mukaisesti.
Vaihtoehdossa 3 kaikissa hyvinvointikeskuksissa on seuraavat palvelut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoitajien ja lääkärien vastaanotot
Hyvinvointineuvola (ml. äitiys- ja lastenneuvola (nämä lisäksi mainituilla hyvinvointiasemilla/pisteissä)
Perustason suun terveydenhuolto
Näytteenotto
Kotiin annettavat lapsiperhepalvelut/ennalta ehkäisevä perhetyö (perusterveydenhuollon perhepalvelut, aikuissosiaalityön perhetyö). Perhetyön kokonaisselvitys valmistuu keväällä 2013.
Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
Fysioterapeutin vastaanotto
Puheterapia
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
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Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi hyvinvointikeskuksissa järjestetään seuraavat palvelut:
Hyvinvointikeskus

Palvelut

Muutos

Pohjoinen keskus
(uusi investointi)

•

Lastensuojelu

Kaijonharjun, Rajakylän, Tuiran ja
Haukiputaan terveysasemien ja Haukiputaan sosiaalitoimiston palvelut ja
suun terveydenhuollon Herukan, Rajakylän, Kaijonharjun, Tuiran ja Haukiputaan palvelut siirtyvät uuteen Pohjoiseen hyvinvointikeskukseen. Haukiputaan hyvinvointiasemalla /pisteessä toteutetaan mm. neuvolapalvelut.

Keskustan alue/
Kontinkangas

•

Röntgen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (fysio-, puhe-, toiminta ja ravitsemusterapia)
Välinehuolto (keskitetty/Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri)
Erikoisvastaanotot, erikoislääkäripalvelut
Suun erikoissairaanhoito
Psykiatrian erikoissairaanhoito (avohoito)
Vaativa päihde avo- ja laitospalvelut
Hoitotarvikejakelu (päätoimipiste)
Apuvälinekeskus (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - PPSHP)
Palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
Perheasioiden palvelut (isyysselvitykset ym.)
Perheneuvola
Lastensuojelu

Höyhtyän ja Keskustan terveys palvelut ja suun terveydenhuollon Höyhtyän, Maikkulan ja Myllyojan palvelut
siirtyvät Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Itäinen keskus/Hiukkavaara
(uusi investointi)

Myllyojan terveyspalvelut ja Kiimingin terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät Hiukkavaaran uuteen hyvinvointikeskukseen. Kiimingissä, Yli-Iissä ja
Ylikiimingissä toimii hyvinvointiasema/piste. Kiimingin asemalla/pisteessä toteutetaan mm. neuvolapalvelut.

Eteläinen keskus Kaakkuri/Oulunsalo

Oulunsalon terveys- ja sosiaalipalvelut
siirtyvät Kaakkurin hyvinvointikeskukseen. Oulunsalon hyvinvointiasemalla/pisteessä toteutetaan mm. neuvolapalvelut.

Vaihtoehdossa merkittävimmät muutokset kohdistuvat Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon terveyskeskuspalvelujen siirtymiseen lähimpään hyvinvointikeskukseen. Tässä
vaihtoehdossa 53 % väestöstä on 3 km:n, 74 % 5 km:n ja 85 % 10 km:n sisällä lähimmästä hyvinvointikeskuksesta. Terveyspalveluissa muutos, 1-vaihtoehdon muutosten lisäksi,
kohdistuu kolmen (3) muun terveyskeskuksen palvelujen siirtymiseen uusiin hyvinvointikeskuksiin. Muutos koskee n. 78.600 kuntalaista, asiakasmäärältään n. 44.900 asiakasta
ja henkilöstön osalta n. 400 työntekijää (Tiedot 1-10/2012).
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Taulukko 8.
Siirtyvät palvelut

Väestö

Henkilöstö

Asiakkuudet

Peittävyys %

Haukiputaan terveyspalvelut

18.764

42

10.427

55,6

Kaijonharjun terveyspalvelut

16.198

38

8.846

41,8

Rajakylän terveyspalvelut

12.944

35

6.916

53,4

Kiimingin terveyspalvelut
Yli-Ii

13.188
2.153

34
Sis.

9.854
Sis.

64,2
Sis.

Höyhtyän terveyspalvelut

15.311

45

8.846

57,8

Keskustan terveyspalvelut*)

14.775

43

10.190

69,0

Oulunsalon terveyspalvelut

9.769

21

6.142

62,9

Sepän terveysasemaa ei laskelmassa ole huomioitu (Väestö 17.506). Ylikiimingin terveyspalvelut sisältyvät Myllyojan tietoihin.
Vaihtoehdossa 3 neuvolapalvelut toteutetaan edelleen vaihtoehto 2. mukaisesti kahdeksassa (8) palveluyksikössä: neljässä hyvinvointikeskuksessa ja 4 hyvinvointiasemalla/pisteessä. Suun terveydenhuollon peruspalvelut annetaan jokaisessa keskuksessa. Tämä
merkitsee liikkuvien suun terveydenhuollon yksiköiden käyttöönottoa vähintään 2. vaihtoehdon mukaisesti. Mahdollinen lisätarve arvioidaan kokemusten pohjalta. Toimintayksiköiden keskikoko kasvaa n. viiden (5,3) hoitokoneyksiköstä yli kahteenkymmeneen viiteen
(25,3) hoitoyksikön kokonaisuuksiin. Näytteenotto tapahtuu kaikissa keskuksissa. Röntgenpalvelut keskitetään yhteen keskukseen (Kontinkangas). Psykiatrian erikoissairaanhoito (avohoito) järjestetään kahdesta (2) hyvinvointikeskuksesta (Tuira ja Kontinkangas).
Lisäksi jokaisessa hyvinvointikeskuksessa käy konsultoiva psykiatrian tiimi.
Sosiaalipalvelut järjestetään kaikissa tämän vaihtoehdon hyvinvointikeskuksissa vaihtoehto 1.kuvatuin periaattein. Lastensuojelu toteutetaan kahdesta (2) ja palveluohjaus sekä aikuissosiaalityö neljästä (4) hyvinvointikeskuksesta huomioiden asiantuntijoiden jalkautuva työtapa. Taloudelliseen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta toteutetaan hyvinvointikeskuksissa osana aikuissosiaalityötä. Keskitetysti järjestetään taloudellisen tuen käsittely ja päätöksenteko, mikä ei vaadi asiakaskäyntejä.

Taulukko 9. Vaihtoehdon 3 väestöpohjat 2011 ja 2021
Hyvinvointikeskus

Väestö 2011

Pohjoinen keskus/Ritakumpu
Keskustan alue/Kontinkangas
Itäinen kekus/Hiukkavaara
Eteläinen keskus/Kaakkuri-Oulunsalo
Laitokset
Yhteensä

Väestö 2021

Muutos

72 174
52 641
37 915
21 632
1 111

79 600
52 030
49 758
24 935
1 020

7 426
-611
11 843
3 303
-91

185 473

207 343

21 870

Taulukko 10. Vaihtoehto 3: Hyvinvointikeskusten saavutettavuus 2021 (kartat liitteenä 7)
Vaihtoehto 3
Hyvinvointikeskus

3 km

Yhteensä

5 km

Yhteensä

10 km

Yhteensä

15 km

Yhteensä

Pohjoinen keskus

23 128

25 743

42 416

51 911

112 720

131 819

160 062

191 644

Itäinen keskus/Hiukkavaara

13 084

21 614

45 842

57 727

128 689

158 677

156 294

190 735

Eteläinen keskus/Kaakkuri-Oulunsalo

14 178

19 048

34 892

40 792

106 159

135 717

143 965

176 875

Keskusta/Kontinkangas

58 444

64 604

86 517

106 002

142 384

175 860

157 305

191 795

Yhteensä

98 600

119 705

137 995

167 080

157 281

191 728

173 623

208 989

% kokonaisväestöstä

53,20
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7.6.6. Palveluverkkovaihtoehtojen kustannusvertailu ja arviointia
Oulu kasvaa suunnitteluohjeen väestösuunnitteen mukaan n. 2200 asukkaalla vuodessa.
Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä on kasvanut suhteellisesti enemmän
kuin asukasmäärä. Oulun kaupungin talousarvio 2013 ja -suunnitelma 2014 - 2015 eivät
mahdollista nykyistä menojen kasvuvauhtia. Vuoden 2013 talousarvion mukaan menojen
kasvun tulee pysähtyä ja kääntyä laskuun. Tämä edellyttää edellä kuvattujen rakennemuutosesimerkkien toteuttamista, tuottavuuden paranemista, vaihtoehtoisten toimintamallien ja -tapojen kehittämistä ja ainakin lyhyellä tähtäimellä myös palvelujen priorisointia.
Palveluverkon vaihtoehdot on esitelty yleisellä tasolla. Palvelujen toteuttamisen tarkkaa
henkilömitoitusta tai muita palvelujen tuottamisen yksityiskohtia ei tässä vaiheessa ole
kuvattu. Tämän vuoksi vaihtoehtojen kustannusten arviointi on suoritettu kuvattujen kehittämistoimenpiteiden ja verkon tiivistämisestä saavutettavana tuottavuuden nousuna.
Ensimmäinen vaihtoehto perustuu nykytilanteen jatkumiseen. Toisessa vaihtoehdossa
tuottavuuden nousuksi on arvioitu varovaisesti 2 – 3 % ja kolmannessa vaihtoehdossa
1,5 – 2,5 %. Useiden tutkimusten mukaan terveyskeskusten optimikokona on pidetty n.
20.000 -30.000 asukasta. Tämän vuoksi vaihtoehdon 3 tuottavuuskehitys on arvioitu vaihtoehtoa 2 pienemmäksi.
Palveluveron tiivistyessä henkilöstön yhteiskäyttö mahdollistuu paremmin. Erityispalvelujen uudelleen järjestäminen (mm. jalkautuva työtapa) mahdollistaa erityisesti erityisosaajien tehokkaamman käytön. Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan vähentää asiakkaiden ohjausta raskaampiin palveluihin. Aukioloaikoja pidentämällä voidaan palvella
asiakkaita pidempään ja vähentää esim. asiakkaiden yhteispäivystyksen käyttöä. Lisäksi jatkettu aukiolo mahdollistaa tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön. Uusilla toimintamalleilla ja –tavoilla voidaan palvella asiakkaita kokonaisvaltaisemmin ja vähentää käyntien määrää. Terveyskioski-toimintatavan painopiste on kevyimmissä palveluissa, mikä
taas vähentää ohjautumista esim. hyvinvointikeskusten palveluihin. Sähköisillä palveluilla voidaan antaa ohjausta ja neuvontaa, tukea asiakkaiden omahoitoa ja tehostaa asiakkaiden palveluprosesseja.
Henkilöstön yhteiskäytöllä ja uusilla toimintatavoilla voidaan tehostaa palveluprosesseja ja lisätä toiminnan tuottavuutta. Molemmissa esitettävissä vaihtoehdoissa myös hallinnon tukipalvelujen keskittämisellä saavutetaan säästöä. Myös muiden tukipalvelumenojen arvioidaan vähenevän, esim. logistiikka- ja atk-menot. Suun terveydenhuollon tiivistäminen harvempiin pisteisiin ja liikkuvien yksiköiden käyttöönotto mahdollistaa laitteiden tehokkaamman yhteiskäytön. Mm. näillä perusteilla on määritelty tuottavuuden
kasvuarviot eri vaihtoehdoissa.
Taulukko 11. Palveluverkon vaihtoehdot 1-3; arvioidut kustannussäästöt verrattuna nykyiseen menokehitykseen.
Palveluverkko

Vaihtoehto 1

Uudet palvelumallit ja Taloudelliset vaikutuk-muodot ja tuottavuuden set marginaalisia
nousu
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Vaihtoehto 2 10 v.
12,9 M€ - 20,5 M€

Vaihtoehto 3 10v.
7,9 M€ - 15,5 M€
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Vaihtoehtojen investointikustannukset
Vaihtoehtojen investointien kustannuslaskenta on yleisellä tasolla käyttäen pohjana siirtyvien palvelujen henkilömääriä ja siihen perustuvia keskimääräisiä neliötarpeita. Jatkossa investointien suuruus tarkentuu tehtävissä tarve- ja hankesuunnitelmissa. Vaihtoehdossa 2 investointien kustannukset oat 34,7 M€ ja vaihtoehdossa 3 ne ovat 59,3 M€.

		
			
Vaihtoehto 2:

Investointi
€ / brm2

Haukipudas
Tuira
Pohjoinen keskus
Keskusta/Kontinkangas
Hiukkavaara
Kiiminki
Kaakkuri
Oulunsalo

300
300
1 900
1 900
50
0
600

Investointi
*1000 €

Vuokrat
Netto

0,9
1,2
7,9
20,1
3,0
0,2
0,0
1,4

331 539
-51 763
171 746
555 984
2 119
247 206
284 100
325 740

34,7

1 866 672

18,2
24,3
9,6
7,2

419 535
498 965
-9 609
559 232

59,3

1 468 123

Vaihtoehto 3:
Pohjoinen keskus
Keskusta/Kontinkangas
Itäinen keskus/Hiukkavaara
Eteläinen keskus/Kaakkuri-Oulunsalo

1 900
1 900
1 900

48

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

Taulukko 12. Hyvinvointipalvelujen palveluverkkovaihtoehtojen arviointia
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

++ Väestömäärältään suurilla alueilla palvelut ovat fyysisesti lähellä asiakasta.
–– Yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa on huono
–– Hajanainen palveluverkko. Perus- ja erityispalveluja
on haettava useista eri toimipaikoista.
–– Vähän ns. matalankynnyksen palveluja.
–– Saavutettavuudessa on
ongelmia (sähköinen asiointi, yhteydensaanti, jäykät aukioloajat)

++ Monipuolisemmin palveluja samasta paikasta.
Yhdellä käynnillä enemmän vaikuttavuutta.
++ Laajemmat ja monialaisemmat yksiköt parantavat palvelujen laatua, toimitusvarmuutta ja asiakasturvallisuutta.
++ Aukioloaikojen pidentämisellä parannetaan
palvelujen saatavuutta.
++ Liikkuvilla yksiköillä parannetaan palvelujen
saavutettavuutta (esim. suun terveydenhuolto).
++ Edistää sähköisten palvelujen käyttöönottamista.
++ Eri tyyppisillä hyvinvointipisteillä tehostetaan
palveluin saatavuutta.
++ Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa paranee.
–– Väestömäärältään suurimmilla alueilla matkat
palvelujen piiriin pidentyvät jonkin verran.

Muutoin, kuten vaihtoehdossa 2, mutta

Palvelut/
prosessit
-näkökulma

++ Osa kuntalaisista saa
palvelut läheltä.
–– Hajanainen, paljon pieniä yksiköitä.
–– Palvelujen laatu ja saatavuus vaihtelee
–– Palveluverkko tukee huonosti monialaista ja –ammatillista palvelujen järjestämistä.
–– Vaikea kehittää yhteisiä toimintatapoja ja menetelmiä.
–– Vähäiset konsultointimahdollisuudet.

++ Monialainen ja -ammatillinen työ tehostuu yli
vastuu-, palvelualue- ja prosessirajojen.
++ Paremmat mahdollisuudet yhteisten toimintatapojen ja menetelmien kehittämiseen.
++ Paljon palveluja käyttävien palveluiden kokonaisuuden koordinointi ja tunnistaminen paranee.
++ Johtaminen tehostuu ja kaikilla tasoilla (erillisyksikköjen määrän vähentyminen).
++ Tiedonkulku paranee.
++ Uudet palvelukonseptit (sähköinen asiointi) tehostavat palveluprosesseja.
++ Mahdollistaa laadun parantamisen (esim. konsultaatiot).
++ Ryhmätoiminnan ja verkostojen luomisen edellytykset paranevat.
–– Vanhan johtamiskulttuuri ei muutu uudessa tilanteessa (monialaisuus, palveluiden kokonaisvastuu)

Muutoin, kuten vaihtoehdossa 2, mutta

Henkilöstö/
resurssit
-näkökulma

–– Pienten yksiköt haavoittuvia esim. poissaolotilanteissa ja palvelujen ruuhkatilanteissa.
–– Vähäiset mahdollisuudet
työnkiertoon ja toisten tai
erikoisosaajien tukeen.
–– Huono työturvallisuus

++ Nykyisten henkilöstöresurssien parempi kohdentaminen palvelutarpeiden mukaan (optimaalinen käyttö ja vaikuttavuus).
++ Henkilöstön tehtävien ja työn kierto mahdollistuu nykyistä paremmin.
++ Sijaistamisen (ainakin lyhytaikainen) ja rekrytoinnin järjestelyt helpottuvat.
++ Yleensä henkilöstön ja erikoisosaajien saaminen paranee (toisten tuki).
++ Työkulttuurien ja menetelmien parempi kehittämismahdollisuus.
++ Työturvallisuus paranee kun yksin työskentely vähenee.
–– Muutos ahdistaa ja pelottaa

Kuten vaihtoehdossa 2,
mutta

Talousnäkökulma

++ Vähäistä verkon tiivistymistä.
–– Kallis. Hajanainen ja palveluyksiköt ovat liian pieniä.
–– Heikko tuottavuus.
–– Suuri erilaisten tukipalvelujen tarve.
–– Paljon tilojen korjaustarpeita (suuri korjausvelka).

++ Tuottavuus kasvaa.
++ Laitehankintojen (määrällinen, rinnakkainen)
pieneneminen. Yhteiskäyttö mahdollistuu paremmin.
++ Resurssien ohjattavuus paranee.
++ Tukipalvelujen (hallinto, atk, henkilöstö, tilat)
järjestämisessä tulee säästöjä.
++ Huonoista tiloista päästään eroon.
–– Uusien investointien tarve lisääntyy lyhyellä
tähtäyksellä.
–– Vuokramenot kasvavat hieman nykytasosta.

Muutoin, kuten vaihtoehdossa 2, mutta

Asiakasnäkökulma
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–– Matkat palvelujen
piiriin pidentyvät merkittävästi.
–– Ison yksikön kasvottomuus.

–– Organisaation jäykkyys lisääntyy.
–– Asiantuntijoiden
liikkuvuus lisääntyy II
vaihtoehtoa enemmän.
Välitön työaika lyhenee.
++ Edellyttää monikanavaisten palvelujen merkittävää kehittämistä.

–– Henkilöstön matkoihin ja liikkumiseen käytettävä aika lisääntyy.
Välitön työaika lyhenee.

–– Tuottavuuden kasvu
heikentyy vaihtoehtoon
2 verrattuna. Liian suuret yksiköt.
–– Vuokramenot kasvavat vaihtoehtoa 2
enemmän.
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7.6.7. Palveluverkkoehdotuksen vaiheistaminen
Palveluverkkoehdotuksen vaihtoehtojen aikajänne ulottuu vuodesta 2013 vuoden 2020
jälkeiseen aikaan. Lähivuosina tapahtuu esimerkiksi Keskustan terveysaseman palvelujen siirtyminen Kontinkankaalle peruskorjattavaan vanhan lääninsairaalan tiloihin. Sairaalan rakennustyöt käynnistyvät 01/2013 ja rakennus valmistuu 11/2014. Hiukkavaaran
hyvinvointikeskus toteutunee vasta vuoden 2020 jälkeen. Vaihtoehdot, etenkin toinen ja
kolmas, on kuvattu yleisellä tasolla. Vaihtoehtoihin sisältyvien investointien vaiheistaminen on esimerkin omainen.
Esimerkkitaulukot vaihtoehtojen 1-3 vaiheistamisesta
Taulukko 13. Muutosten vaiheistus
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Taulukko 15. Muutosten vaiheistus
Vaihtoehto 3
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7.7. Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalveluilla on keskeinen tehtävä kaupungin elinvoimaisuuden ja
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sekä yksilöiden että ryhmien, erityisesti perheiden, hyvinvoinnin kannalta.
Suurena toimialana sivistys- ja kulttuuripalveluilla on keskeisenä haasteena onnistua
poikkitoiminnallisessa yhteistyössä muiden suurten toimialojen, kuten yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen sekä hyvinvointipalvelujen kanssa.
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Palvelumallin 2020 valmistelussa on syvennetty palveluverkkotarkastelun lisäksi mm. palvelutarpeiden erityiskysymysten, monituottajamallin, monialaisen- ja ammatillisen työn,
erilaisten palvelukonseptien ja uusien palvelukokonaisuuksien ja sähköisten palvelujen.
Taustalla on vuoden 2012 aikana kehitetty alueellinen toimintamalli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen kustannukset 2011 valtakunnallisessa vertailussa on kuvatUusi Oulu
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7.7.1. Palvelutarpeiden lähtökohtia ja erityiskysymyksiä
Lasten, nuorten ja ikääntyneiden määrä kasvaa Oulussa (Katso liitteet 5 ja 6). Hyvinvoinnin, oppimisen ja normaalin kasvun perustana on ehjä ja turvallinen arki. Arjen tukena
ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, virikkeellinen kasvu- ja kehitysympäristö ja
erityistarpeisiin vastaaminen. Terveysliikunta ja terveellisten elämäntapojen sekä elämänhallinnan tukeminen ovat keskeisiä kehittämisen painopistealueita myös palveluverkkosuunnittelussa.
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Palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää uudenlaisten palvelukokonaisuuksien vahvaa
ja johdonmukaista kehittämistä. Palveluverkon näkökulmasta palveluja ei voida rakentaa
vain fyysisen palveluverkon varaan, koska kustannusten näkökulmasta rakenne on vaikeasti hallittava ja kallis. Moniin palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan myös paremmin
uusien palvelumallien avulla, joissa hyödynnetään etäpalveluja, sähköisiä palveluja, kotiin tuettuja palvelujärjestelmiä ja muita palveluita.
Keskiössä on perhe, läheiset ja kodin hyvinvointi. Vanhemmuuden tuen tarve on selvästi lisääntynyt. Lapsen ja nuoren näkökulmasta jatko-opintoihin ja työelämään sijoittuminen on
edellytys sille, että nuori pystyy vastaamaan omasta elämästään aikuisiän alkuvaiheessa.
Jotta asuinympäristö on hyvä, turvallinen ja toimiva, edellyttää se huomattavasi nykyistä
vahvempaa yhteistyötä palvelujen suunnittelussa esim. kaavoituksen ja palveluprosessien välillä. Perheiden ja alueiden asukkaiden yhteisöllisyyttä, yhteistoimintaa ja osallisuutta tuetaan mm. hyvin toimivalla asukastupaverkostolla (Katso tarkemmin kappale 7.3).
Erityisenä haasteena on palvelujen järjestäminen siten, että ne ovat yhtä aikaa helposti saavutettavissa, tehokkaasti ja taloudellisesti järjestettyjä ja kuntalaislähtöisesti toimivia. Tämä edellyttää selvästi nykyistä vahvempaa moniammatillista yhteistyötä sekä selkeitä ja johdonmukaisia palveluverkkorakenteita. Palvelut tulee sijoittaa siten, että ne tukevat eheyttä, moniammatillista yhteistyötä ja ”yhden luukun” periaatetta. Palveluverkon
kehittämisessä monitoimitalot ja monipalvelukeskukset toimivat alueellisina keskuksina,
joiden avulla vastataan näihin palvelutarpeisiin.
Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan tukemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Yhtä aikaa, kun lasten ja nuorten määrä kasvaa, myös
ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Tämä edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja myös liikuntapalvelujen ja –paikkojen osalta. Terveysliikunnan palveluihin kohdistuu yhä enemmän painetta kaikkien ikäluokkien osalta. Terveysliikunta ja terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan tukeminen ovat Oulun keskeisiä kehittämisen painopistealueita myös palveluverkkoja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Ennaltaehkäisevän työn
näkökulman lisäksi kansainvälinen ja valtakunnallinen kehitys tuovat liikunta- ja kulttuuripalveluihin kehittämispaineita lähinnä alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta. Tämän
vuoksi on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota liikunnan, kulttuurin ja taiteen kiinnostavuuteen ja kaupungin kehittämiseen valtakunnallisena ja kansainvälisenä tapahtumakaupunkina. Oulussa liikunta ja kulttuuri kuuluvat ihmisten arkeen, tapahtumat ja palvelut ovat helposti saavutettavia ja tapahtumakaupunki on poikkeuksellisen kiinnostava.
Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskunta-ja koulutustakuun toteuttaminen siten,
että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmisteluneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa
työttömäksi joutumisesta. Yhteiskunta-ja koulutustakuun toteuttaminen edellyttää laajaalaista eri toimijoiden yhteistyötä.
Osa sivistys- ja kulttuuripalveluista linkittyy vahvemmin seudullisiin palvelukokonaisuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi lukio- ja muun toisen asteen koulutuksen palvelut.

7.7.2. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelurakenteesta
7.7.2.1.Sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemalli sekä seudulliset palvelut
Alueellinen palvelumalli on yksi sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkon kehittämisen
keskeisistä tavoitteista ja työkaluista. Aluemallissa palvelut tuotetaan nykyistä taloudellisemmin hyödyntämällä sivistys- ja kulttuuripalvelujen eri palvelualueiden yhteistyön mahdollistamia tila- ja toimintamalliratkaisuja, joihin haetaan synergiaetua myös hyvinvointipalveluista. Tuottavuuden lisäksi aluemallissa pyritään lisäämään palvelujen vaikuttavuutta
siirtämällä palvelujen painopistettä ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelujen suuntaan.
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Aluemalli sopii erityisesti perheille ja alueen asukkaille suunnattujen lähipalvelujen tuottamiseen, joissa palvelujen erikoistumisaste on pieni ja joiden saavutettavuusvaatimus
on suuri. Varhaiskasvatus-, perusopetus- nuoriso-, lähiliikunta- ja alueelliset kulttuuripalvelut (esim. lähikirjasto) voivat aluemallissa sijoittua fyysisesti samoihin tiloihin ja hyödyntää yhteistä henkilöstöä sekä asiakasohjausjärjestelmiä palvelujen tuottamisessa. Lisäksi tähän peruspalvelukokonaisuuteen voidaan kytkeä monia muita asukkaiden tarvitsemia palveluja, jotka yksittäin tuotettuina olisivat investointi- ja käyttökustannuksiltaan
liian kalliita. Tämä mahdollistaa myös sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen välisen, aiempaa tiiviimmän, yhteistyön sekä luo nykyistä paremmat edellytykset
uusien asiakaslähtöisten palvelukonseptien kehittämiseen. Lisäksi alueellista johtamisjärjestelmää hyödyntämällä voidaan tehostaa palveluohjausta ja kehittää hallintoa siirtämällä johtamisen painopiste lähelle asiakastyötä. Aluemallia voidaan tarvittaessa hyödyntää myös erikoistuneiden palvelujen tuottamiseen (esim. erityisopetus ja erikoisluokat).

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnalliset alueet
Alla olevassa kaaviossa on esitetty sivistys- ja kulttuuripalvelujen toiminnallinen aluejako.

Pohjoinen

Itäinen

Keskinen

Eteläinen

Haukipudas

Kiiminki

Oulun keskusta

Oulunsalo

Kello

Jääli

Tuira

Kaakkuri

Pateniemi

Ylikiiminki

Koskela

Maikkula

Rajakylä

Yli-Ii

Puolivälinkangas

Kaukovainio

Korvensuora

Oulunsuu

Pikkarala

Myllyoja

Höyhtyä

Hiukkavaara

Nuottasaari

Sanginsuu

Kaijonharju

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen osalta lukiopalveluita, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, liikunnan ja osin kulttuuripalvelujen palveluita on syytä kuitenkin tarkastella
yli sivistys- ja kulttuuripalvelujen maantieteellisen aluejaon.
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7.7.3.Monituottajamalli sivistys-ja kulttuuripalveluissa
Monituottajuuden kautta kaupunki voi kehittää monipuolisempia palvelukokonaisuuksia, lisätä valinnanvapautta ja fyysisen rakentamisen osalta välttää riskejä ylirakentamiselle ruuhkahuippujen takia.
Palvelujen järjestämisohjelmassa on linjattu, että yksityisen päivähoidon osuus kasvaa
30%:n tasolle vuoteen 2020 mennessä. Tällä tavoitteella pystytään pienentämään kaupungin investointitarvetta päiväkotirakentamisen osalta. Samalla se joustavoittaa toiminnan
suunnittelua. Sivitys-ja kulttuuripalvelujen eri palvelumallivaihtoehdoissa yksityisen hoidon osuus vaihtelee, jonka avulla voidaan tarkastella sen vaikutusta palveluverkkoon.
Nuorisopalveluissa on runsaasti kumppanuussopimuksia 3. sektorin kanssa. Näillä yhteistyösopimuksilla on pieni vaikutus tilojen määriin, koska järjestöt toteuttavat toimintaansa kaupungin toimitiloissa.
Liikuntapalveluissa palvelujen tuottajilta tilataan liikuntapaikanhoitoa, siivousta, liikunnan ohjauspalveluja jne. eri liikuntalaitoksiin ja liikunta-alueille. Liikuntatoimessa on toteutettu ja hyödynnetty monituottajamallia palvelujen tuottamisessa. Tällä hetkellä liikuntatoimessa yritysten ja 3. sektorin kautta palveluja tuotetaan liikunnan ohjauspalveluissa,
alueiden ja latujen liikuntapaikkojen hoidon osalta, siivouksessa sekä pienimuotoisesti
asiakaspalvelupistetoimintojen osalta. Liikuntapaikkoja ja –palveluja tarjoavat myös yhdistykset, seurat, yksityiset toimijat, muut hallintokunnat jne., joiden yhteen koordinointia toteutetaan liikuntatoimen kautta.
Sivistys- ja kulttuuriprosessin aluemallissa hyödynnetään moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä asiakaslähtöisten ja joustavien palvelujen toteuttamiseksi.

7.7.4. Uusista palvelumalleista ja –muodoista
7.7.4.1. Monialaisen- ja ammatillisen työn vaikutus palveluverkkoon
Monitoimitalot ja monipalvelukeskukset tarjoavat hyvät edellytykset käytännön monialaisten ja –ammatillisten palvelujen toteuttamiselle ja kehittämiselle. Monitoimitalojen
kautta päästään yhteisiin asiakkuuksiin ja niissä voidaan tehostaa ja yhdistää palvelujen
tuottamisen resurssitarpeet (tilat ja henkilöstö) sekä luoda edellytykset ammatti- ja hallintorajojen ylittämiselle.
Alueen muiden toimijoiden edellytyksiä toimia julkisten palvelujen tuottajana ja yhteistyökumppanina pitää tukea palveluverkkoratkaisuilla.
Monitoimitalojen ja monipalvelukeskusten osalta johtamista tulee kehittää. Tavoitteena
on, että yksikön johtajalla on aito mahdollisuus johtaa kokonaisvaltaisesti talon toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä.
Poikkitoiminnallisen yhteistyön kautta haetaan aktiivisesti ratkaisuja asiakastarpeista
nousevien haasteiden ratkaisemiseen ja uusien palvelumallien kehittämiseen. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään olemassa olevia resursseja palvelutarpeen parantamiseksi.
Alueen asukkaiden aktiivisuutta palvelujen monialaisuuden kehittämisessä tuetaan ja lisätään. Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma toimii kehittämisen pohjana.
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7.7.4.2. Etä-, yhteis- ja liikkuvat sekä matalan kynnyksen palvelut
sivistys- j a kulttuuripalveluissa
Byströmin nuorten palvelut on ensisijaisesti 16-25 vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja monialaiset palvelut yhdestä paikasta. Byströmin talossa voi asioida ilman ajanvarausta sekä
ajanvarauksella. Palvelua annetaan mm. työhön ja koulutukseen sijoittumisen edistämisessä sekä arjen toimintaan ja elämänhallintaan, terveyteen, päihteisiin, liikuntaan, vapaa-aikaan, kansainvälisyyteen, asumiseen ja talouteen ym. asioihin liittyen. Byströmin
nuorten palvelujen toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja tavoitteena on, että nuorten siirtyminen ns. korjaaviin palveluihin vähenee. Yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö helpottuu kun on yksi osoite, johon voi ottaa yhteyttä nuoren asioissa. Yhdistyvien kuntien alueella tätä Byströmin toimintamallia toteutetaan toiminnallisena yhteistyönä.
Varhaiskasvatuksessa avoimen päiväkotitoiminnan kerhot ovat esimerkki matalan kynnyksen palveluista. Yhdistymishallitus on päättänyt laajentaa avointa kerhotoimintaa koko uuden kaupungin alueelle.
Etäopetusta tarjotaan mm. kielten opetuksessa, etäkurssien muodossa jne. Perusopetuksessa osin etänä toteutettavia palveluja ovat mm. kielten opetus, oppilashuollon sähköiset palvelut ja sähköiset oppimisympäristöt. Oulun lukioiden tarjottimella on etäkursseja. Ne ovat yhteneviä niitä järjestävän lukion omien kurssien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan
e-lukioverkko on oululaisten lukiolaisten käytettävissä (Katso myös kpl 7.1 sekä liite 11).
Liikkuvia palveluja kehitetään vahvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kuntalainen
saa palvelut yhdestä ja samasta paikasta nykyistä paremmin. Palveluja tuotetaan moniammatillisesti eri tavoin. Perinteisen kirjastoauton palvelukonseptia laajennetaan muiden
toimialojen palvelukonsepteilla (mm. ohjaus ja neuvonta, Oulu 10 tai 3. sektorin palvelut). Katso myös kpl 7.1.

7.7.4.3. Sähköinen asiointi sivistys-ja kulttuuripalveluissa
Esimerkkejä sivistys- ja kulttuuripalvelujen sähköisistä palveluratkaisuista (katso myös
kpl 7.1 sekä liite 11)
••

Itsepalvelut
∙∙ online chat- palvelu neuvontakanavana
∙∙ kirjaston itsepalvelujen laajentaminen (mm. lainausautomaatit)

••

Vuorovaikutteisuuden tukeminen
∙∙ etä- lukion ja etäopetuksen laajentaminen
∙∙ sähköisten tilanvaraus- ja ilmoittautumisjärjestelmien laajentaminen
∙∙ verkkoyhteisöjen laajempi hyödyntäminen ja
∙∙ digitaaliset tallenteet (e-laitteet ja –aineistot, virtuaaliset kulttuuritapahtumat)

••

Sähköisten palvelujen yhtenäisyys
∙∙ sähköisen kulunvalvonnan kehittäminen (toimistohotelli- periaate nuorisotiloilla 24/7)
∙∙ mobiilimaksaminen

Sähköisen asioinnin lisääminen tulee vähentämään fyysisiä tilatarpeita ja se tarjoaa kuntalaisille ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden asioida palveluissa. Yleinen
informaatio annetaan www-sivujen kautta, mikä toimii kanavana myös tunnistautumista vaativiin palveluihin.
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Varhaiskasvatuksen osalta sähköistä asiointia on ollut käytössä jo pitemmän aikaa.
OmaOulun päiväkotikohtaiset sivustot tarjoavat hyvän kanavan perheille sähköiselle asioinnille. Lisäksi lasten ja henkilökunnnan läsnäolon seuranta automatisoi henkilökunnan
kirjauksia ja mahdollistaa jatkossa asiakaslaskutuksessa uusia resursseja säästäviä mahdollisuuksia esim. hoitoaikaperusteisen asiakaslaskutuksen.
Sähköisten ja etäpalvelujen järjestäminen vahvistaa kuntalaisten tasapuolista mahdollisuutta saada palveluja. Kehitettäessä sähköisiä palveluja ja etäpalveluja tarkastellaan
rinnalla nykyisiä palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään yhdessä uusien palvelukokonaisuuksien kanssa.
Toimivia nykyisiä ja jatkossa edelleen kehitettäviä palveluja ovat esimerkiksi nuorisopalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Liikuntapalveluissa erityisesti sähköisen kulunvalvonnan osalta on toteutettu toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja (mm. Heinäpään jalkapallohalli, Värtön liikuntahalli).) Myös Raatin
liikuntakeskuksessa hyödynnetään sähköisen kulunvalvonnan tarjoamia mahdollisuuksia. Sähköisen tilanvarausjärjestelmän (WebTimmi) avulla liikuntatilojen varaustilanne
näkyy kuntalaisille reaaliaikaisena ja mahdollistaa tilojen tehokkaan käyttöasteen. Sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ohjattujen liikuntaryhmien ja uimakoulujen ilmoittautumisprosessi on tehostunut sekä tullut selkeästi asiakasystävällisemmäksi. Seudullisen kunnossapidon seurantajärjestelmän kautta kuntalaiset näkevät latujen ja kenttien kunnossapidon tilanteen reaaliaikaisena.
Sähköiset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun. Tämän lisäksi sivistys- ja kulttuurin eri vaihtoehdoissa on huomioitu kehittämiskohteena aukioloaikojen pidentäminen eri palvelupisteissä ja palvelualueilla. Näin parannetaan myös tämän palvelumuodon saavutettavuutta ja voidaan mahdollisesti lisätä palveluun uusia palvelutapoja- ja muotoja.

7.7.5. Palveluverkon vaihtoehdot sivistys- ja kulttuuripalveluissa
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen eri vaihtoehdoissa on otettu huomioon eri palvelualueiden
kokonaisuudet yhteisenä kokonaisratkaisuna. Luettavuuden ja selkeyden vuoksi eri vaihtoehdot on esitetty kuitenkin palvelualueittain. Siten joidenkin vaihtoehtojen välillä on
suuria eroja yksittäisen palvelualueen kohdalla (Esim. vaihtoehto 2 ja 3), kun taas joidenkin vaihtoehtojen välillä ero voi olla tietyllä palvelualueella pienempi (Esim. vaihtoehto 1
ja 2). Vaihtoehtoja on tarkasteltu kokonaisuutena, jonka mukaisesti erot yhden palvelualueen osalta tukevat eri tavoin jonkun toisen palvelualueen ratkaisua eri vaihtoehdoissa. Sisällölliset ja toiminnalliset ratkaisut heijastuvat aina kokonaisratkaisuun. Vaihtoehdot on
laadittu kuvauksen mukaisesti painottaen eri näkökulmia hieman eri tavoin. Näin kokonaisuuden kannalta voidaan erottaa eri painotusten merkitys toimintaan, talouteen, vaikuttavuuteen, asiakasnäkökulmaan ja palvelujen järjestämisohjelman tavoitteisiin nähden.

7.7.5.1. Vaihtoehto 1
Tarkastelunäkökulmana on nykyisen palveluverkon tiiviimpi ja hallitumpi kokonaisuus
nykytilanteeseen verrattuna. Yhdistyvien kuntien päätökset investoinneista on huomioitu palveluverkkoselvityksen väliraportin, tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien mukaisesti siten, että ne tukevat tavoitetta tiiviimmästä palveluverkosta.
Uusia palvelukonsepteja hyödynnetään nykyistä laajemmin (sähköiset palvelut, liikkuvat
palvelut jne.). Tämä on otettu huomioon suunniteltaessa lähi-, alue- ja erikoistuneiden palvelujen järjestämistapoja. Samaan aikaan vähennetään tilojen määrää ja toisaalta toteutetaan osa nykyisten kuntien investointiesityksistä. Näin pystytään turvaamaan palvelut
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ja samalla vahvistamaan palveluverkon kustannustehokkuutta. Eri pääprosessien ja erityisesti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistä tilankäyttöä vahvistetaan. Vanhoja toimintarakenteita tarkistetaan mm. erikoisluokkatoiminnan osalta.
Tässä palveluverkkovaihtoehdossa palvelut järjestetään pääasiassa lähipalveluina, poislukien kuitenkin lukiopalvelut ja merkittävä osa liikunta- ja kulttuuripalveluista. Pohjana
palvelujen suunnittelussa on vuoden 2012 aikana valmisteltu sivistys- ja kulttuuriprosessin aluemalli. Keskeisenä ohjauksen välineenä on sivistys- ja kulttuuripalvelujen uusi sopimusohjausmalli.
Kokonaiskustannukset vähenevät nykytilanteeseen verrattuna.
Seuraavaksi on kuvattu vaihtoehto 1 palvelualueittain.
Varhaiskasvatuspalvelut:
Kunnallinen tuotanto:
Kasvavaan kysyntään ja tilantarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä perusopetukselta ja muilta toimialueilta vapautuvia tiloja, mikäli niiden muutokset
eivät edellytä kohtuuttomia korjaus- ja muutosinvestointeja (Esim. sellaisilla alueilla, joilla perusopetuspalvelujen kysyntä vähenee). Näin tehostetaan samalla peruskoulujen tilankäyttöä sekä minimoidaan tarve järjestää (investoida) kaupungille lisätiloja.
Luodaan isompia kokonaisuuksia tehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi. Tämä toteutetaan joko kokoamalla palvelut fyysisesti suurempaan yksikköön tai luomalla isompia
palvelukokonaisuuksia useammasta nykyisestä yksiköstä. Kysynnän ja tarpeen muutosten mukaisesti nykyisestä palveluverkosta lakkautetaan epätarkoituksenmukaisia yksiköitä hoitopaikkatilanteen ja –tarpeen mukaisesti. Yksityisen tuotannon kasvua mahdollistetaan samalla, kun luovutaan huonokuntoisista kunnallisista yksiköistä.
Yksityinen tuotanto:
Lapsimäärän kasvun johdosta kasvavaan kysyntään vastataan osin pyrkimällä 30 %:n
osuuteen päiväkotipaikoista (vuoteen 2020 mennessä). Yksityistä perhepäivähoitoa lisätään palvelusetelin avulla (päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon -palveluseteli).
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014–2017
••

Luovutaan Hukanpesän, ja Linnanmaan päiväkodeista sekä osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista

••

Rakennetaan Korvensuoran ja Kivikkokankaan uudet päiväkodit

••

Otetaan nuorten työpaja Willamiinan tilat perusopetus- ja nuorisopalveluilta varhaiskasvatuksen käyttöön syksyllä 2014

••

Toteutetaan Mäntylän päiväkodin peruskorjaus sekä Kastellin ja Hiukkavaaran monitoimitalojen varhaiskasvatuspalvelujen aloittaminen

••

Perustetaan hankesuunnitteluryhmä Mustikan päiväkodin korvaamiseksi uudella
päiväkodilla

••

Jakun ryhmäperhepäiväkoti siirtyy Jakun koululle vuonna 2014, jolloin nykyisistä
vuokratiloista luovutaan

Hukanpesän päiväkoti toimii ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tilassa aloittaa yksityinen päiväkoti. Suo-Ukon ja Linnanmaan päiväkodin tilat, joista luovutaan toimivat vuokratiloissa eikä tiloja voi jatkojalostaa.
Investoinnit vuoden 2018 jälkeen:
••

Puolukkakangas (tarveselvitys/hankesuunnittelu)
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Perusopetus- ja nuorisopalvelut:
Perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä varhaiskasvatuksen haaste suunnittelukaudella on alle 29-vuotiaiden ikäluokkien kasvu (Kasvu vuoteen 2012 mennessä n. 7500 henkilöä, lisäys nykyiseen 12,5 %). Varhaiskasvatus vastaa kasvuhaasteeseen palveluja ulkoistamalla. Perusopetuslain mukaan perusopetuksen tulee olla voittoa tuottamatonta. Yksityinen perusopetus on siten palvelutuotannoltaan vähäistä. Perusopetuksessa yksityisinä palveluntuottajina toimivat Oulun Steinerkoulu, Svenska Privatskolan ja Oulun kristillinen koulu sekä valtion ylläpitämät koulut.
Perusopetukseen käytetettyjen tilojen keskiarvo on ollut yhdistyvissä kunnissa yhteensä
13,8 hum2/oppilas (Kaikkien huonetilojen lattiapinta-alojen yhteissumma/oppilas). Vaihtoehdon tavoitteiden mukaisesti tilakäyttöä tehostetaan. Oppilasryhmien alueellinen koordinointi toteutetaan aluerehtorien ja rehtorien yhteistyönä. Mittareina toimivat tilojen käytön tehostaminen huonetilaneliömetreinä/oppilas sekä opetusryhmän keskikoko. Jo tehtyjä kuntien selvitystöitä hyödynnetään tilatarkasteluissa. Tarpeen vaatiessa näitä selvityksiä päivitetään.
Oppilashuollon ja erityisen tuen sekä maahanmuuttajien opetuksen toimintamallit tarkastellaan uudelleen alueellistamisen näkökulmasta. Ohjaus tapahtuu lähtökohtaisesti
alueella kuntalaisia lähellä toimivina ns. matalan kynnyksen palveluina. Palvelurakenteen
muuttaminen keskitetystä alueelliseksi on aluemallin myötä jo käynnistetty, mikä tarkoittaa mm. tuen tarpeessa olevien oppilaiden palvelujen koordinointia, pienluokkien sijoittumista alueelle sekä erikoisluokkien alueellistamista.
Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien opetusryhmät toimivat alueellisesti. Tavoitteena on valmistavan opetuksen päätyttyä oppilaiden opiskelu omassa lähikoulussaan
sekä kotoutuminen ja kaveripiirin löytyminen omasta lähiympäristöstä.
Nykyisten erityiskoulujen toiminta jatkuu keskitettynä, mutta keskitettyjen palvelujen laajuutta nykyiseen nähden tarkastellaan uudelleen.
Erikoisluokkatoiminta järjestetään osittain Oulun nykyistä keskitettyä erikoisluokkaverkkoa alueellistamalla. Keskustan ulkopuolisilla alueilla järjestetään lukuvuodesta 2013–14
alkaen erikoisluokkatoiminnan luonteista toimintaa painotettuna opetuksena. Erikoisluokkatoiminnan tarkennettu malli on valmisteltu ja hyväksytty erillisen työryhmätyön pohjalta (Opetusltk 12.12.2012).
Nuorisopalvelujen osalta tässä vaihtoehdossa huomioidaan erityisesti työturvallisuuden
ja työhyvinvoinnin kannalta keskeisimmät tarpeet ja muutokset.
Eri vaihtoehtojen tilatarkasteluissa tulee huomioida, että niissä ei ole käsitelty väliaikaisia vuokratiloja, joista luovutaan vuokra-ajan päättyessä. Käynnissä olevat rakennushankkeet ja sellaiset peruskorjaukset, joissa ei tapahdu merkittäviä toiminnan muutoksia, on
jätetty käsittelyn ulkopuolelle.
Kaikissa vaihtoehdoissa hyödynnetään tarvittaessa erillisten evakkotilojen sijaan ns. hajaevakkoa. Tämä tarkoittaa opetusryhmien siirtymistä muihin käytettävissä oleviin tiloihin
saneerauksen ajaksi ja tilankäytön väliaikaista tiivistämistä. Koulun saneerauksen kohdalla tämä voi tarkoittaa oppilaiden siirtymistä saneerattavasta kohteesta useaan eri kohteeseen. Ratkaisu tehostaa perusopetuksen nykyisten koulutilojen tilankäyttöä. Samalla
ylimääräisten evakkotilojen tarve minimoidaan (esim. tilaelementtiratkaisut). Aiheutuvat
kuljetuskustannukset on tarkasteltava kunkin ratkaisun osalta erikseen niin, ettei hajaevakko aiheuta kuljetusten kautta esim. tilaelementtiratkaisuja suurempia kustannuksia.
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Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014–2017 perusopetus- ja nuorisopalveluissa:
Tilat, joista luovutaan:
Perusopetus- ja nuorisopalvelut luovuttaa muuhun käyttötarkoitukseen jo tehtyjen päätösten mukaisesti seuraavat kiinteistöt:
••

Kastellin koulukiinteistö

••

Karjasillan koulukiinteistö

••

Haukiputaan suuralueen Haukiputaan koulu/ alakoulun tilat eli ns. Kirkonkylän koulu (yläkoulu puretaan)

Muut tilojen vähentämismahdollisuudet:
••

Toimintoja tiivistämällä ja Kellon koulukeskuksen käynnissä olevan saneerauksen
valmistuttua Kellon sivukoulun/Hietalanmäki luovuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen (varhaiskasvatus)

••

Sanginsuun koulun tiloista luovutaan Hiukkavaaran koulun valmistuttua. Näin vältetään peruskorjaus- ja laajennustyö tai uudisrakentaminen.

Lisätilatarpeet oppilasmäärän kasvusta johtuen:
Peruskouluikäisten määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2021 on väestösuunnitteen mukaan yhteensä +2850 lasta. Kasvu kohdistuu erityisesti uusille asuinalueille.
••

Otetaan käyttöön Saarelan monitoimitalon alkuperäiset koulutilat varhaiskasvatuksesta opetuskäyttöön 8/2014 lähtien

••

Hiukkavaaran monitoimitalo valmistuu 8/2016 (päiväkoti, peruskoulu, nuoriso- ja liikuntatilat)

••

Tarkistetaan Oulunsalon suuralueen Niemenrannan 2. vaiheen kasvuennusteen mukainen tarpeellisuus (tarveselvitys hyväksytty Oulunsalon kh 30.11.2009 § 39)

Muuta:
••

Korvensuoran yläkoulu; Korvensuoran yläkoulun rakentaminen on ollut esillä. Kohteen hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty kaupunginvaltuustossa eikä se ole investointiohjelmassa. Mikäli yläkoulu rakennetaan Korvensuoralle, sillä on merkittävä
vaikutus koulu- ja oppilaitosverkkoon erityisesti Tuira-Merikoski alueella. Tällöin tarkasteluun tulee muun ohella Tuira-Merikoski alueen yläkoulupalvelujen järjestäminen kuten myös vaikutukset lukioverkkoon.

••

Maikkulan suuralueen perusopetustilojen käytön tehostaminen selvitetään tarveselvityksellä v. 2013. Työssä otetaan huomioon sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tarpeet laajemmin koko eteläisellä alueella. Selvityksessä huomioidaan Metsokankaan alueen lisätilatarve suurimman oppilashuipun aikaan. Myös mahdollisuus
luopua jatkossa osasta koulutiloja tällä alueella on selvitettävä.

••

Erikoisluokkatoiminnan keskittämiseen liittyen selvitetään mahdollisuus luopua tai
vähentää tilankäyttöä kokonaisina tai osittaisina kouluyksikköinä keskisellä alueella (ns. kanta-Oulu, Keskustan alue).

••

Ylikiimingin entisen kunnantalon peruskorjaus- ja muutostöihin liittyen otetaan huomioon perusopetus- ja nuorisopalvelujen tilantarve.

Laaditaan tarveselvitys
1.
2.

Haukiputaan suuralueesta oppilasmäärän arvioidun kasvun johdosta ja
Kiimingin suuralueesta.
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Investoinnit vuoden 2018 jälkeen:
••

Hiukkavaaran Puolukkakankaan monitoimitalosta (päiväkoti, peruskoulu jne.) tehdään erikseen tarveselvitys

Palveluverkkoprosessi on luonteeltaan jatkuvaa. Ennen seuraavaa päivitystä esitetään
tehtäväksi Laanila-Merikoski – alueen selvitys perus- ja lukio-opetuksen järjestämiseksi.
Mahdollisuus on noussut esille tämän selvityksen loppuvaiheessa eikä sitä ole vielä tarkasteltu.
Luovutaan seuraavista nuorisotoimen tiloista:
••

Nuorten työpaja Wäylä

••

Kiimingin nuorten työpaja puu/metalli ja tekstiili

Kiimingin ja Wäylän työpajat yhdistetään vuokratilaan.
Lukiopalvelut:
Lukio-opetus:
Lukiokoulutuksen tilankäyttö kanta-Oulun alueella on tehokasta (n. 7 hum2/oppilas). Haukiputaalle on valmistunut uusi lukiorakennus. Myös Kiimingin ja Oulunsalon lukiot toimivat tarkoituksenmukaisissa ja hyvissä tiloissa. Nykytilan tarkistetussa vaihtoehdossa lukio-opetukseen ei tarvitse lähitulevaisuudessa tehdä uusia investointeja.
Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta varataan 50-60 prosentille aloituspaikka lukiossa.
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:
Vapaan sivistystyön palvelujen tuottamisessa huomioidaan alueellisuus ja monipuolisuus
nykyisellä oppilaitosverkolla. Opetus tapahtuu osin hajautettuna kaupungin muita tiloja
(em.koulut) hyödyntäen. Oulunsalon kulttuuri-instituutilla on toimitilat Oulunsalotalolla
osana monipalvelukeskusta ja Oulun Konservatoriolla osana Pohjankartano-Madetojan
kokonaisuutta. Oppilaitosten tilankäytössä tukeudutaan mahdollisimman paljon kaupungin omien tilojen käyttöön. Taidekoululle hankitaan korvaavat tilat.
Oulu-opisto, Kiiminkijoen opisto ja Oulunsalon kansalaisopisto yhdistyvät Oulu-opistoksi vuoden 2013 alusta lukien.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Taidekoululle hankitaan korvaavat tilat hyödyntämällä perusopetukselta keskiselle
alueelle vapautuvia tiloja (esim. Nuottasaaren koulu). Tarkempi ratkaisu ja ajankohta selvitetään myöhemmin erikseen.

••

Luovutaan nykyisistä taidekoulun tiloista. Nykyinen tontti on kaavoitettu asuntokäyttöön.

••

Luovutaan Oulunsalon kunnantalon kudontapisteestä.

••

Rakennetaan Kastellin monitoimitalo, johon siirtyy nykyisen Kastellin ja Karjasillan
lukioiden sekä aikuislukion palvelut

••

Selvitetään musiikkitalon hankesuunnitelman toteuttaminen

Kulttuuripalvelut:
Kulttuuripalveluita kehitetään uusilla tilaratkaisuilla, jotka mahdollistavat toiminnan kehittymisen entistä monialaisemmaksi, moniammatillisemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Kehittämisen painopisteenä ovat keskustan kulttuurilaitokset, alueiden yleisen kulttuuritoiminnan tilat ja niiden toiminnallinen kehittäminen kulttuurikeskuksiksi ja kirjastopisteiden määrän tarkastelu.

60

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

Tavoitteena on luoda sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteisiä, monialaisia ja moniammatillisia tilaratkaisuja. Tällä tavalla voidaan toteuttaa monitoimitalojen konseptia uudella,
entistä asiakas- ja asukaslähtöisemmällä tavalla. Kiinteitten toimipisteitten vaihtoehtoina on mahdollista kehitettää myös liikkuvia monitoimipalvelupisteitä yritysten käyttämien Road Show –rekkojen tapaan. Tällöin kyseessä olisi käytännössä nykyisistä kirjastoautoista jatkokehitetty toiminta, jossa mahdollistettaisiin paitsi monialaisuus myös esimerkiksi pienimuotoisten tilaisuuksien järjestäminen myös etäisissä paikoissa.
Toimintaa on kehitetään yhdessä hyvinvointipalvelujen ja yhteisötoiminnan (lähidemokratian) kanssa.
Kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden ja erityisesti sopimuskumppaneiden tilaratkaisujen kehittämiseen ja tilakustannuksiin kiinnitetään erityisesti huomiota.
Erityisesti kirjastoja kehitetään aluemallin pohjalta profiililtaan ja tiloiltaan kunkin alueen
erityistarpeita vastaaviksi ja myös siten, että niitä voivat käyttää myös muut kaupungin tahot esimerkiksi asukastoiminnassa ja yhdistykset omassa toiminnassaan.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014–2017:
Luovutaan Koskelan, Puolivälinkankaan ja Ylikiimingin kirjastoista sekä OYS:n potilaskirjaston tiloista
••

Remontoidaan pääkirjasto keskustakirjastoksi

••

Remontoidaan Karjasillan kirjasto musiikkikirjastoksi

••

Rakennetaan Kastellin monitoimitalon yhteyteen kombikirjasto

••

Siirretään Ylikiimingin kirjaston toiminta entiseen kunnantaloon

••

Siirretään Jäälin kirjasto koulun yhteyteen (Uusi monitoimitalo)

Vapautuvat tilat eivät ole hyödynnettävissä sivistys- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Tilojen jatkokäyttö selvitetään erikseen.
Liikuntapalvelut:
Yleistä liikuntapalveluista koskien kaikkia vaihtoehtoja:
Palvelujen järjestämisohjelman 2013 (yhdistymishallitus 16.5.2012 § 36) mukaan Oulun
kaupunki luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Liikuntapalveluverkon osalta on jo aiemmin tehty seudullista yhteistyötä ja määritelty yhteisesti sovittuja periaatteita liikuntapaikkojen ja -palvelujen tuottamiselle. Seudullisessa liikuntapalveluverkkosuunnitelmassa on esitetty raja-arvot ja sisältömäärittelyt pääkeskus-, aluekeskus-, paikalliskeskus- ja lähiliikuntapaikkatasoille liikuntapaikoille. Lisäksi käytössä on liikuntapaikkoihin liittyvä laatuluokitus, joka ohjaa sekä niiden käyttöä että kunnossapitoa. Näiden käyttöönotto ohjaa liikuntapalvelujen tasa-arvoista saavutettavuutta samoin kuin kunnossapidon ja laatuluokitusten yhdenmukainen tulkinta
ja toteutus. Liikuntapalvelujen toteuttamisen tehostaminen liittyykin läheisesti kaupungin omien liikelaitosten ja muiden tuottajien tuotteistamiseen, jossa tehostamiseksi voidaan tarkistaa mm. tilavuokrien, liikuntapaikanhoidon, siivouksen ja asiakaspalvelun rahoitusta ja toteutusta.
Palveluverkon näkökulmasta liikuntapaikkojen tasa-arvoinen toteuttaminen kaupungissa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti on osa asiakaslähtöisyyttä. Uudis- ja täydennysrakentamisessa on huomioitavaa, että alueilla on riittäviä tilavarauksia liikuntapaikoille ja että niiden toteutuminen mahdollistetaan. Liikuntapaikkojen palvelutarpees-
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sa ei tapahdu samanlaisia muutoksia kuin esimerkiksi koulujen tai päiväkotien, vaan niiden käyttö jatkuu läpi elämänkaaren.
Oulun liikuntapalvelujen ja -paikkojen tilankäyttö on jo nykyisellään tehokasta. Liikuntapaikkojen käyttöasteita seurataan mm. liikuntalaitosten kokonaiskävijämäärien ja ulkokenttien varattujen vuorojen sekä ohjattujen ryhmien, liikuntaneuvonnan ja seniorikortin käytön osalta.
Liikuntapalveluissa ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, mikä edellyttää uudenlaisia
toimintamalleja ja ratkaisuja myös liikuntapalvelujen ja –paikkojen osalta. Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan tukemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Myös terveysliikunnan palveluihin kohdistuu yhä enemmän painetta kaikkien ikäluokkien osalta.
Liikuntatoimessa on toteutettu ja hyödynnetty monituottajamallia palvelujen tuottamisessa. Tällä hetkellä liikuntatoimessa yritysten ja 3. sektorin kautta palveluja tuotetaan
liikunnan ohjauspalveluissa, alueiden ja latujen liikuntapaikkojen hoidon osalta, siivouksessa sekä pienimuotoisesti asiakaspalvelupistetoimintojen osalta. Liikuntapaikkoja ja –
palveluja tarjoavat myös yhdistykset, seurat, yksityiset toimijat, muut hallintokunnat jne.,
joiden yhteen koordinointia toteutetaan liikuntapalvelujen kautta.
Liikuntapalvelut, vaihtoehto 1
Kehitetään liikuntapalveluita ja -paikkoja nykyistä laajemmiksi, paremmiksi, monipuolisemmiksi ja lajispesifisemmiksi. Ei tehdä merkittäviä heikennyksiä nykyiseen palveluverkkoon, liikuntapaikkojen määrään tai laatuun. Säilytetään pääsääntöisesti nykyinen
lähiliikuntapaikkaverkosto huomioiden kasvavien asuinalueiden tarpeet. Liikunnan ohjauspalvelujen määrää ja tapahtumia lisätään sekä keskitetysti että alueellisesti. Lisätään
monituottajamallin käyttöönottoa maltillisesti.
Tulevat liikuntainvestoinnit päätetään vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
Uudet investoinnit talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014-2015 mukaisesti:
••

Rakennetaan Huuhkajanpuiston kenttien muutostyöt liittyen Kastellin monitoimitalon rakentumiseen ja Kastellin monitoimitalon liikuntasalit

••

Laivakankaan urheilualueen laajuus arvioidaan uudelleen vuonna 2013

Muut muutokset:
••

Luovutaan Ylikiimingin kuntosalin vuokratiloista ja siirretään Ylikiimingin kuntosali entiselle kunnantalolle

••

Kenttien ja salien toiminnan muutokset ovat sidoksissa koulujen ja päiväkotien palveluverkkoratkaisuihin. Muutokset edellyttävät toimenpiteitä myös liikuntapalveluverkossa.

••

Uimarantaverkostoa karsitaan maltillisesti

Muita investointitarpeita ja selvitettäviä kohteita:
Linnanmaan uimahalli (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)
Hiukkavaaran ulkoliikuntakenttä ja iso liikuntasali liittyen Hiukkavaaran monitoimitalon
toteutukseen
••

Linnanmaan iso tekojääkenttä (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)

••

Kaakkurin liikuntamaa (liittyy Kaakkurin kaatopaikan sulkemiseen)

••

Hollihaan puiston liikuntapaikat (skeitti-, parkour- ja kuntoilupaikka); rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja hyväksytyt
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••

Haukiputaan urheilukenttä

••

Puolukkakangas, ulkokenttä ja liikuntasali

••

Hiukkavaaran reittiverkosto monipuolisesti

••

Huikkavaaran liikuntalaitokset ja ulkoliikuntapaikat laajimmillaan

••

Kiimingin urheilukenttä

••

Oulunsalon urheilupuisto

7.7.5.2. Vaihtoehto 2
Tässä vaihtoehdossa painotetaan vahvasti palvelujen järjestämisohjelman linjauksia. Uusien palvelumallien toteuttaminen - liikkuvat palvelut, yhdistetyt fyysiset ja sähköiset etäpalvelupisteet - ja sähköinen asiointi vahvistuvat selvästi. Ne tukevat asiakaslähtöisyyttä,
palvelujen saatavuutta ja palveluverkon tiivistämistä. Ajasta ja paikasta riippumattomat
palvelut vähentävät fyysisen palveluverkon palvelupisteiden tarvetta.
Vaihtoehdossa vahvistetaan erityisesti monialaisten palvelujen toteuttamista, joka tukee
ennaltaehkäisevää työtä. Tämä edellyttää, että palveluja kootaan suurempiin palveluyksiköihin, palveluyksiköiden palveluaikoja pidennetään ja pääprosessien eri toimintojen
yhteiset tilat tukevat kustannustehokasta palveluverkon rakennetta. Palvelujen järjestäminen ja tilojen suunnittelu (yksiköiden lakkauttamiset, peruskorjaukset ja uusinvestoinnit) perustuvat monipalvelukeskusajattelulle pääprosessien ja palvelualueiden sisällä ja
niiden rajat ylittäen.
Vaihtoehdossa lähi- ja alueellisena palveluna annettavat palvelut sijoittuvat pääsääntöisesti tulevaisuuden asiakaspalvelupisteiden ja monitoimitalojen yhteyteen. Sähköisiä ja
liikkuvia palveluja hyödyntäen täydennetään kuntalaisten lähipalveluita ja hyvinvointipalvelujen kanssa yhteistyössä tarkastellaan jatkossa niitä palveluprosesseja, joiden sijoittaminen samaan fyysiseen rakennukseen olisi asiakkaan näkökulmasta tarkoituksenmukaista.
Edellä kuvatuilla ratkaisuilla voidaan luopua osasta kiinteistöjä, lisätä vuokratuloja ja kehittää ennen kaikkea palvelualueiden ydintoimintoja. Samalla osin investoidaan uusiin
toimintayksiköihin ja tiivistetään nykyistä palveluverkkoa.
Keskeisenä ohjauksen välineenä on sivistys- ja kulttuuripalvelujen uusi sopimusohjausmalli. Palvelujen alueellinen toimintamalli ja palvelujen keskittäminen mahdollistaa joukkoliikenteen tarpeiden tarkastelun ja painopistesuuntien määrittelyn. Toimintamalliin sisältyy sivistys- ja kulttuuripalvelujen alueellisten palvelukonseptien tarkistaminen, jolla
taloudellisesti tehokkaalle johtamiselle luodaan edellytyksiä.
Lopputuloksena saavutetaan kokonaiskustannuksissa taloudellisia säästöjä ottaen huomioon sekä käyttötalouden menot että investoinnit.
Seuraavaksi on kuvattu vaihtoehto 2 palvelualueittain.
Varhaiskasvatuspalvelut:
Kunnallinen tuotanto:
Kasvavaan kysyntää ja tilantarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä perusopetukselta ja muilta toimialueilta vapautuvia tiloja, mikäli niiden muutokset
eivät edellytä kohtuuttomia korjaus- ja muutosinvestointeja (esim. sellaisilla alueilla, joilla perusopetuspalvelujen kysyntä vähenee). Näin tehostetaan samalla peruskoulujen tilankäyttöä sekä minimoidaan tarve järjestää (investoida) kaupungille lisätiloja.
Luodaan isompia kokonaisuuksia tehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi. Tämä to-

63

Palvelut ja verkkosuunnitelma 2013-2020

teutetaan joko kokoamalla palvelut fyysisesti suurempaan yksikköön tai luomalla isompia palvelukokonaisuuksia useammasta nykyisestä yksiköstä. Kysynnän ja tarpeen muutosten mukaisesti nykyisestä palveluverkosta lakkautetaan epätarkoituksenmukaisia yksiköitä hoitopaikkatilanteen ja –tarpeen mukaisesti. Yksityisen tuotannon kasvua mahdollistetaan samalla, kun luovutaan huonokuntoisista kunnallisista yksiköistä. Yksityisen tuotannon kasvun suurempi osuus mahdollistaa nopeamman aikataulun epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumisessa.
Yksityinen tuotanto:
Lapsimäärän kasvun johdosta kasvavaan kysyntään vastataan lisäämällä yksityisen tuotannon osuutta 40 %:iin osuus päiväkotipaikoista (vuoteen 2020 mennessä). Yksityisen
päivähoidon lisääntyessä voidaan tarvittaessa luopua epätarkoituksenmukaisista päiväkotitiloista. Yksityistä perhepäivähoitoa pyritään lisäämään palvelusetelillä (päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon -palveluseteli).
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Luovutaan Hukanpesän, Linnanmaan, Pikku-Ainon ja Heikinharjun päiväkodeista sekä osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista

••

Luovutaan Linnanmaan päiväkodista

••

Luovutaan Vaskitien päiväkodista

••

Luovutaan seuraavista perhepäivähoidon ryhmäperhepäiväkodeista:
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Puolukka
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Jousenkaari
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Piilikuja
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Maikkulanraitti
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Vasamatie

••

Jakun ryhmäperhepäiväkoti siirtyy Jakun koululle vuonna 2014, jolloin nykyisistä
vuokratiloista luovutaan

••

Rakennetaan Korvensuoran ja Kivikkokankaan päiväkodit

••

Nuorten työpaja Willamiinan tilat perusopetus- ja nuorisopalveluilta varhaiskasvatuksen käyttöön syksyllä 2014

••

Perustetaan hankesuunnitteluryhmä Mustikan päiväkodin korvaamiseksi uudella
päiväkodilla

••

Toteutetaan Mäntylän päiväkodin peruskorjaus sekä Kastellin ja Hiukkavaaran monitoimitalojen varhaiskasvatuspalvelujen aloittaminen

Ne tilat, joista luovutaan, ovat lähes kokonaan vuokratiloja. Siten niistä luopuminen ei aiheuta tilojen jatkokäytön osalta kaupungille selvitystarpeita.
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:
Vaihtoehdossa tarkastellaan keskittämistä palvelujen alueellistamisen näkökulmasta.
Perusopetuksen osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi alakoulujen opetuksen järjestämistä
alueellisena lähipalveluna ja tarvittaessa yläkoulujen opetuksen järjestämistä keskitettynä. Oppilasryhmien alueellinen koordinointi toteutetaan aluerehtorien ja rehtorien yhteistyönä. Mittareina toimivat tilojen käytön tehostaminen hyötyneliömetreinä (hym2/oppilas) sekä opetusryhmän keskikoko.
Perusopetuksen palvelut tuotetaan siten, että oppilailla on tunnistettava, joustava opinpolku 1-9. luokilla ja alueet sitoutuvat yhtenäiseen perusopetukseen. Yhtenäistä perusopetusta ei käsitteenä tarkastella enää vain fyysisesti yhteydessä olevana koulurakennukse-
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na, vaan yhtenäistä perusopetusta toteutetaan kattavasti myös erillään olevissa koulutiloissa yhteisen henkilöstön voimin. Tilankäyttöä ja opetushenkilöstön sijoittumista tarkastellaan kriittisesti, joustavasti ja monialaisesti rakenteita tiivistäen. Kehitetään etäopetuksen mahdollisuuksia esim. harvinaisten kielten tai pienten uskontokuntien osalta.
Perusopetus- ja nuorisopalvelujen johtamisjärjestelmällä vahvistetaan alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä seuraavia toimintoja:
••

Perusopetus- ja nuorisopalvelujen yhtenäinen toimintakulttuuri ja pelisäännöt

••

Resurssien kohdentaminen
∙∙ työyhteisöjen toimintatavat – yhteistyömahdollisuus myös koko sikun näkökulmasta
∙∙ lapsen ja nuoren kokonainen päivä eli henkilöstöresurssien uudelleen tarkastelu
siten, että samat toimijat tukevat lapsen ja nuoren ehjän päivän rakentumista
∙∙ oppilaspaikkojen alueellinen koordinointi (aluerehtorit ja rehtorit)
∙∙ hallinnon yhdistämisen tuomat edut esim. johtamisjärjestelmässä

••

Tiedonsiirron ja oppilaantuntemuksen parantaminen
∙∙ laaja-alaiset opettajankelpoisuudet
∙∙ tehokas henkilöstön osaamisen hyödyntäminen
∙∙ oppilaiden osallisuus- ja yhteistoimintamahdollisuus
∙∙ joustavan opinpolun kehittäminen nivelvaiheissa eli erityisesti perusopetuksen alku- ja päättövaiheessa

Tavoitteena on monialaisten palvelujen tavoitteellinen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointi- sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa sekä alueen muiden toimijoiden
kanssa. Koulut alueensa keskuksina ovat kuntalaisten käytössä ja antavat tilaa kuntalaisten harrastustoiminnalle, kulttuurin tuottamiselle ja muulle kokoontumiselle. Monipalvelukeskus voi muodostua myös lähellä toisiaan sijaitsevista palvelun tarjoajista. Tärkeintä
on keskinäisen yhteistyön ja suunnitelmallisuuden vahva kehittäminen.
Nuorten työpajatoimintaa järjestetään sekä alueellisena että keskitettynä palveluna. Alueellisina työpajapalveluina toimivat työpajat Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Oulunsalon suuralueilla. Työpajojen sisältöjä eriytetään päällekkäisten toimintojen karsimiseksi.
Palveluverkon vaihtoehdon 2 erot vaihtoehtoon 1 verrattuna muodostuvat pääosin yllä esitetyistä toiminnallisista sisällöistä ja ratkaisuista (Katso taulukko 17, koonti vaihtoehdoista).
Lukiopalvelut:
Lukio-opetus:
Lukio-opetuksen palveluverkon osalta vaihtoehto 2 on kuten vaihtoehto 1. Lukio-opetukseen ei tarvitse lähitulevaisuudessa tehdä uusia investointeja.
Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta varataan 50-60 prosentille aloituspaikka lukiossa.
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:
Konservatorion opetus keskitetään Madetoja-talolle, jolloin pop&jazz-harjoitustiloista kasarmialueella voidaan luopua. Muilta osin tilankäyttöä tehostetaan tukeutumalla mahdollisimman paljon kaupungin omien tilojen käyttöön. Taidekoululle hankitaan korvaavat tilat ja nykyisistä tiloista luovutaan.
Oulu-opisto, Kiiminkijoen opisto ja Oulunsalon kansalaisopisto yhdistyvät Oulu-opistoksi vuoden 2013 alusta lukien.
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Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
Taidekoululle hankitaan korvaavat tilat hyödyntämällä perusopetukselta keskiselle alueelle vapautuvia tiloja (esim. Nuottasaaren koululta). Tarkempi ratkaisu ja ajankohta selvitetään myöhemmin erikseen.
••

Luovutaan nykyisistä taidekoulun tiloista. Nykyinen tontti on kaavoitettu asuntokäyttöön.

••

Luovutaan pop-jazz-opetuksen nykyisistä tiloista Kasarmilla.

••

Luovutaan Oulunsalon kunnantalon kudontapisteestä.

••

Rakennetaan Kastellin monitoimitalo, johon siirtyy nykyisen Kastellin ja Karjasillan
lukioiden sekä aikuislukion palvelut.

Kulttuuripalvelut:
Kulttuuripalveluita kehitetään uusilla tilaratkaisuilla, jotka mahdollistavat toiminnan kehittymisen entistä monialaisemmaksi, moniammatillisemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Kehittämisen painopisteenä ovat keskustan kulttuurilaitokset, alueiden kulttuurikeskukset ja kirjastopisteiden määrän vähentäminen. Luodaan sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteisiä, monialaisia ja moniammatillisia tilaratkaisuja yhdistämällä olemassa olevia tiloja
ja vähentämällä kokonaistilatarvetta. Toimintaa voidaan tilojen ja myös henkilöstön yhteiskäytön osalta kehittää myös hyvinvointipalvelujen kanssa.
Kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, yhteistyökumppaneiden, tilaratkaisujen kehittämiseen ja mahdollisuuksien mukaan myös tilakustannuksiin panostetaan, esimerkiksi
Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssi kokonaisuuden osalta.
Kirjastoja voidaan kehittää aluemallin pohjalta profiililtaan ja tiloiltaan kunkin alueen tarpeita vastaaviksi ja myös siten, että niitä voivat käyttää muut kaupungin tahot esimerkiksi asukastoiminnassa ja myös yhdistykset omassa toiminnassaan.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Luovutaan Koskelan, Puolivälinkankaan ja Ylikiimingin kirjastoista sekä OYS:n potilaskirjaston tiloista

••

Remontoidaan pääkirjasto keskustakirjastoksi

••

Remontoidaan Karjasillan kirjasto musiikkikirjastoksi

••

Rakennetaan Kastellin monitoimitalon yhteyteen kombikirjasto

••

Siirretään Ylikiimingin kirjaston toiminta entiseen kunnantaloon

••

Siirretään Jäälin kirjasto koulun yhteyteen (Uusi monitoimitalo)

Vapautuvat tilat eivät ole hyödynnettävissä sivistys- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Tilojen käytön jatko selvitetään erikseen.
Liikuntapalvelut:
Lähiliikuntapaikkojen, liikuntalaitosten, urheilukeskusten ja uimarantojen varustuksessa,
määrässä, ja laadussa toimitaan seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman määritysten mukaisesti. Huomioidaan väestörakenteessa, muussa palveluverkossa ja yhdyskuntasuunnittelussa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset liikuntapalveluihin. Huomioidaan alueellisissa palveluissa myös uudet liikuntakulttuurin lajit ja muutokset. Liikunnan ohjauspalveluissa painopiste on alueellisissa palveluissa. Säilytetään nykyisten
ulkoliikuntakenttien ja –reittien kunnossapidon laatu nykyisellä tasolla. Tehostetaan henkilöstöresurssien hyödyntämistä sivistys- ja kulttuuripalvelujen sisällä, jonka tavoitteena on palvelujen parempi kattavuus ja laatu kustannusten kasvamatta. Kaupungin omat
liikelaitokset tehostavat tuotteistamistaan. Lisätään monituottajamallin käyttöönottoa.
Tulevat liikuntainvestoinnit päätetään vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
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Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
Uudet investoinnit ta 2013 ja ts 2014-2015 mukaisesti:
•• Rakennetaan Huuhkajanpuiston kenttien muutostyöt liittyen Kastellin monitoimitalon rakentumiseen ja Kastellin monitoimitalon liikuntasalit
••

Laivakankaan urheilualueen laajuus arvioidaan uudelleen vuonna 2013

Muut muutokset:
•• Luovutaan Ylikiimingin kuntosalin vuokratiloista ja siirretään Ylikiimingin kuntosali entiselle kunnantalolle
••

Kenttien ja salien toiminnan muutokset ovat sidoksissa koulujen ja päiväkotien palveluverkkoratkaisuihin. Muutokset edellyttävät toimenpiteitä myös liikuntapalveluverkossa.

••

Uimarantaverkoston karsiminen

••

Tarkennetaan lähiliikuntapaikkojen toimintojen ja ylläpidon sisältöjä

Investointitarpeita ja selvitettäviä kohteita:
•• Linnanmaan uimahalli (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)
••

Hiukkavaaran ulkoliikuntakenttä ja iso liikuntasali liittyen Hiukkavaaran monitoimitalon toteutukseen

••

Linnanmaan iso tekojääkenttä (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)

••

Hollihaan puiston liikuntapaikat(skeitti-, parkour- ja kuntoilupaikka); rakennussuunnitelmat valmiit ja hyväksytyt

••

Kaakkurin liikuntamaa (liittyy Kaakkurin kaatopaikan sulkemiseen)

••

Puolukkakangas, ulkokenttä ja liikuntasali liittyen monitoimitaloon

••

Hiukkavaaran reittiverkosto maltillisesti

••

Huikkavaaran liikuntalaitokset ja ulkoliikuntapaikat maltillisesti

7.7.5.3. Vaihtoehto 3
Fyysisen palveluverkon näkökulmasta vaihtoehto on kaikkein tiivein. Yhteisten tilojen käyttö ja uudet palvelumuodot ja -mallit toteutetaan siten, että niiden avulla vähennetään merkittävästi fyysisen palveluverkon tarvetta. Fyysiset palveluyksiköt ovat kahta muuta vaihtoehtoa harvemmassa ja palvelut tuotetaan uudella tavalla huomioiden palvelujen tarpeen
mukainen saavutettavuus. Erikois-, alueellisia ja lähipalveluja toteutetaan muita vaihtoehtoja enemmän samoista fyysisistä toimipaikoista. Vaihtoehto on kokonaiskustannusten näkökulmasta kaikkein kustannustehokkain.
Vaihtoehdon mukaisesti vain välttämättömät palvelut turvataan. Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on investointi- ja ylläpitokustannusten mahdollisimman pienet kustannukset. Tämä edellyttää palveluverkon vahvaa karsimista. Uusia palvelukonsepteja rakennetaan siten, että se vähentää selvästi toimipisteiden määrää.
Jotkut palvelut voivat olla nykyistä etäämpänä tai ne tuotetaan uudella tavalla. Kaikilla
palvelualueilla pyritään suurempiin palvelukokonaisuuksiin ja pienten yksiköiden vähentämiseen ja lakkauttamiseen. Fyysisen verkon karsimisesta vapautuvat tilat myydään tai
vuokrataan kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden käyttöön. Huonoista kiinteistöistä
luovutaan kokonaan. Avoimet, ei lakisääteiset palvelut pyritään tuottamaan kolmannen
sektorin ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Keskeisenä ohjauksen välineenä on
sivistys- ja kulttuuripalvelujen uusi sopimusohjausmalli.
Seuraavaksi on kuvattu vaihtoehto 3 palvelualueittain.
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Varhaiskasvatuspalvelut:
Kunnallinen tuotanto:
Kasvavaan kysyntään ja tilantarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä perusopetukselta ja muilta toimialueilta vapautuvia tiloja, mikäli niiden muutokset
eivät edellytä kohtuuttomia korjaus- ja muutosinvestointeja (esim. sellaisilla alueilla, joilla perusopetuspalvelujen kysyntä vähenee). Näin tehostetaan samalla peruskoulujen tilankäyttöä sekä minimoidaan tarve järjestää (investoida) kaupungille lisätiloja.
Luodaan isompia kokonaisuuksia tehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi. Tämä
ei välttämättä tarkoita isoja päiväkotirakennuksia vaan voi tarkoittaa myös isompien palvelukokonaisuuksien rakentamista useammasta yksiköstä. Nykyisestä palveluverkosta
poistetaan epätarkoituksenmukaisia yksiköitä hoitopaikkatilanteen ja – tarpeen mukaisesti. Yksityisen tuotannon kasvua lisätään, joka mahdollistaa tarvittaessa nykyistä joustavamman luopumisen kunnallisista huonokuntoisista yksiköistä.
Yksityinen tuotanto:
Lapsimäärän kasvun johdosta kasvavaan kysyntään vastataan osin pyrkimällä 50 %:n
osuuteen päiväkotipaikoista (vuoteen 2020 mennessä). Yksityisen päivähoidon lisääntyessä voidaan tarvittaessa luopua epätarkoituksenmukaisista päiväkotitiloista. Yksityistä perhepäivähoitoa lisätään palvelusetelin avulla (päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon
-palveluseteli).
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Luovutaan Hukanpesän, Linnanmaan, Metsämarjan, Palokan, Vaskitien, Haukansulan, Pikku-Ainon, Taskilan, Heikinharjun, Hiukkavaaran, Mustikan ja Vapakujan päiväkodeista sekä osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista

••

Luovutaan seuraavista perhepäivähoidon ryhmiksistä
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Puolukka
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Jousenkaari
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Piilikuja
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Maikkulanraitti
∙∙ Ryhmäperhepäiväkoti Vasamatie

••

Jakun ryhmäperhepäiväkoti siirtyy Jakun koululle vuonna 2014, jolloin nykyisistä
vuokratiloista luovutaan
∙∙ Rakennetaan Korvensuoran ja Kivikkokankaan päiväkodit
∙∙ Nuorten työpaja Willamiinan tilat perusopetus- ja nuorisopalveluilta varhaiskasvatuksen käyttöön syksyllä 2014
∙∙ Toteutetaan Mäntylän päiväkodin peruskorjaus sekä Kastellin ja Hiukkavaaran
monitoimitalojen varhaiskasvatuspalvelujen aloittaminen

Ne tilat, joista luovutaan, ovat lähes kokonaan vuokratiloja. Siten niistä luopuminen ei aiheuta tilojen jatkokäytön osalta kaupungille selvitystarpeita.
Perusopetus- ja nuorisopalvelut:
Palvelujen järjestämisessä turvataan lakisääteiset palvelut. Nykyistä palvelutasoa madalletaan erityisesti erikoistuneiden palvelujen suhteen, kuten erikoisluokkaopetus, keskitetty erityisluokkatoiminta ja pajatoiminta. Palveluverkko tiivistyy.
Tilojen käyttö maksimoidaan ja uusien tilojen rakentamisesta pidättäydytään, mikäli jo
olemassa olevissa tiloissa on tiivistämisen mahdollisuus. Lähikoulun määritettä muute-
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taan tarvittaessa. Tilojen yhteistarkastelu suoritetaan kattavasti koko kaupungin tasolla.
Tarvittaessa lakisääteisessä palvelussa voimakkaamman järjestelyvastuun omaava toiminta ohittaa tilojen käytössä kevyemmän järjestelyvastuun omaavan toiminnan. Tällöin
perusopetus- ja nuorisopalveluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä nuorisotoimintaa toteutetaan alueen palvelutiloissa henkilöstön yhteiskäyttöä tehostamalla ja voimakkaasti
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Alueellisella toiminnalla pyritään monialaisesti ja moniammatillisesti ehkäisemään erikoistuneisiin palveluihin ohjautuminen.
Erikoisluokkatoiminnasta luovutaan kokonaan vaiheittaisesti ja tarjotaan tilalle harrastetoimintaa, joka pyritään tuottamaan koulun kerhotoiminnan ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Tukipalvelut mitoitetaan uudelleen ja sisäiset palvelut kilpailutetaan ulkoisten
toimijoiden kanssa (esim. kouluruokailu, siivous, vahtimestaripalvelut).
Palvelujen saavutettavuus muuttuu ja etäisyydet palveluihin voivat muuttua, mikä saattaa lisätä kuljetuskustannuksia ja edellyttää joukkoliikenteen vahvaa kehittämistä. Joukkoliikenteen kehittämistä varten tehdään erillinen kokonaissuunnitelma, joka ottaa huomioon palveluverkon tarpeet ja muutokset.
Kaikki työpajatoiminta keskitetään yhteen yksikköön lähelle keskustaa. Työpajapaikat vähenevät n. 35–40 %, jolloin kunnan reuna-alueet jäävät ilman työpajatoimintaa. Byströmin nuorten palvelut jatkavat Byströmin talossa. Vastaava monialainen ohjaus toteutetaan muilla alueilla toiminnallisena yhteistyönä.
Tilat, joista luovutaan:
Perusopetus- ja nuorisopalvelut luovuttaa muuhun käyttötarkoitukseen jo tehtyjen päätösten mukaisesti seuraavat kiinteistöt:
••

Kastellin koulukiinteistö

••

Karjasillan koulukiinteistö

••

Haukiputaan suuralueen Haukiputaan koulu/ alakoulun tilat eli ns. Kirkonkylän koulu (yläkoulu puretaan)

Muut tilojen vähentämismahdollisuudet:
••

Toimintoja tiivistämällä ja Kellon koulukeskuksen käynnissä olevan saneerauksen
valmistuttua Kellon sivukoulun/Hietalanmäki luovuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen (varhaiskasvatus)

••

Sanginsuun koulun tiloista luovutaan Hiukkavaaran koulun valmistuttua. Näin vältetään peruskorjaus- ja laajennustyö tai uudisrakentaminen.

Lisätilatarpeet oppilasmäärän kasvusta johtuen:
Peruskouluikäisten määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2021 on väestösuunnitteen mukaan yhteensä +2850 lasta. Kasvu kohdistuu erityisesti uusille asuinalueille.
••

Hiukkavaaran monitoimitalo valmistuu 8/2016 (päiväkoti, peruskoulu, nuoriso- ja liikuntatilat)

Muuta:
••

Maikkulan suuralueen perusopetustilojen käytön tehostaminen selvitetään tarveselvityksellä v. 2013. Työssä otetaan huomioon sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tarpeet laajemmin koko eteläisellä alueella. Selvityksessä huomioidaan Metsokankaan alueen lisätilatarve parhaimman oppilashuipun aikaan. Myös mahdollisuus luopua jatkossa osasta koulutiloja tällä alueella on selvitettävä.
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••

Erikoisluokkatoiminta korvataan kerhotoiminnalla ja kolmannen sektorin korvaavilla
palveluilla. Painotettua opetusta tarjotaan talousarvion mahdollistamissa puitteissa.

••

Ylikiimingin entisen kunnantalon peruskorjaus- ja muutostöihin liittyen otetaan huomioon perusopetus- ja nuorisopalvelujen tilantarve.

••

Lukio-opetukselta Pateniemen lukion lakkautuksen myötä Rajakylän koulukiinteistöön vapautuvat tilat otetaan perusopetuksen käyttöön. Tässä yhteydessä selvitetään
mahdollisuudet luopua Kuivasojan sivukoulusta ottaen huomioon perusopetuksen
ja varhaiskasvatuksen tarpeet pohjoisella alueella.

Lukiopalvelut
Lukio-opetus
Oulun lukioiden sisäänottoa säädellään siten, että (50-55)%:lle peruskoulun päättävästä
ikäluokasta tarjotaan lukiopaikka.
Lukioverkkoa tiivistetään. Ratkaisun jälkeen järjestetään tarvittavalle opiskelijamäärälle opiskelumahdollisuus keskustavyöhykkeen lukioiden yhteyteen hyödyntämällä perusopetukselta vapautuvia tilaresursseja. Lukio-opetukseen ei lähitulevaisuudessa tarvitse
tehdä uusia investointeja.
Muutoin vaihtoehto noudattaa vaihtoehtojen 1 ja 2 linjauksia.
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:
Konservatorion opetus keskitetään Madetoja-talolle, jolloin pop&jazz-harjoitustiloista kasarmialueella voidaan luopua. Muilta osin tilankäyttöä tehostetaan tukeutumalla mahdollisimman paljon kaupungin omien tilojen käyttöön. Taidekoululle hankitaan korvaavat tilat vuoteen 2016 mennessä tai tutkitaan taidekoulun mahdollisuutta toimia jonkun muun
keskustan koulun tai Valveen yhteydessä. Taidekoulun nykytiloista luovutaan.
Oulu-opisto, Kiiminkijoen opisto ja Oulunsalon kansalaisopisto yhdistyvät Oulu-opistoksi vuoden 2013 alusta lukien.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Lukioiden sisäänottoa säädellään: 50-55%.

••

Lukioverkkoa tiivistetään

••

Em. ratkaisujen jälkeen järjestetään tarvittavalle opiskelijamäärälle opiskelumahdollisuudet keskustavyöhykkeen lukioiden yhteyteen hyödyntämällä perusopetukselta
vapautuvia tilaresursseja. Tarkemmat ratkaisut selvitetään myöhemmin erikseen perusopetuksen ratkaisujen vaikutusten tarkennuttua.

••

Kasarmilla sijaitsevien Pop jazz-opetuksen tiloista luopuminen

••

Luovutaan Taidekoulun nykyisistä tiloista

Kulttuuripalvelut:
Kirjastojen toimipisteitä vähennetään merkittävästi nykyisestä. Näin tehostetaan resurssien käyttöä ja turvataan välttämättömät palvelut. Sähköiset palvelut vähentävät merkittävästi kirjastokäyntien tarvetta. Tiivistämällä palveluita muutamiin monipuolisesti varusteltuihin ja nykyistä pidempään ja useampina viikonpäivinä avoinna oleviin kirjastoihin ja
monipalvelukeskuksiin toteutetaan uusia palvelumalleja ja sitä kautta parannetaan palvelun laatua. Olennaista on kehittää kirjaston sähköisiä palveluita, koska niillä voidaan
entistä enemmän korvata tarvetta käyttää kiinteitä toimipisteitä. Kirjastoautokonseptin
laajentaminen sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikkuviksi toimipisteiksi Road Show –tyyppisten rekkojen pohjalta mahdollistaa palvelujen ulottamisen sellaisiin etäisiin taajamiin,
joissa tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia kulttuuripalveluita. Tällainen palvelukonsepti ja
toimintamalli ovat täysin uudenlaisia jopa kansainvälisesti tarkasteltuna.
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Kirjastoilla on myös merkittävä sosiaalinen tehtävä, joten tämän tehtävän siirtyminen
muulla tavalla hoidettavaksi tulee ottaa huomioon alueiden lähipalveluita suunniteltaessa. Ihmiset tarvitsevat Oulun alueilla myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Alueelliset kulttuurikeskukset voivat kevyillä ratkaisuilla levittäytyä periaatteessa mihin tahansa kaupungin omistamaan tilaan. Yhteisötoiminnan hallinnoimat asukastuvat ja muut
osallisuutta parantavat ratkaisut lisäävät tällaisessa tulevaisuuskuvassa merkitystään entisestään.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
••

Lakkautetaan Koskelan, Puolivälinkankaan, Ylikiimingin, Kellon, Jäälin, Tuiran, Karjasillan, Kaukovainion ja Pateniemen kirjastot sekä OYS:n potilaskirjasto

••

Suunniteltua Kastellin monitoimitalon kombikirjastoa ei toteuteta

••

Toteutetaan pääkirjaston remontointi keskustakirjastoksi

••

Siirretään Ylikiimingin kirjasto entiseen kunnantaloon

Suurta osaa kirjastotiloista ei voi hyödyntää sivistys- ja kulttuuripalvelujen toteuttamiseen. Ylikiimingin, Kellon ja Jäälin kirjastojen mahdollinen jatkokäyttö selvitetään erikseen. Karjasillan ja Pateniemen kirjastot on hyödynnettävissä koulutilana ja Kaukovainion kirjasto päiväkotitilana (Edellyttävät muutostöitä).
Liikuntapalvelut:
Tehdään tarvittavat muutokset lähiliikuntapaikkojen ja uimarantojen yhdenmukaistamiseksi vaihtoehdon tavoitteiden mukaisesti koko Oulun alueella. Harvennetaan nykyistä lähiliikuntapaikkaverkostoa huolehtien kuitenkin siitä, että koulujen ja päiväkotien perusliikuntatarpeet tulevat huomioiduiksi. Heikennetään nykyisten ulkoliikuntakenttien ja –reittien kunnossapidon laatua nykyisestä. Siirretään isoja liikuntapaikkainvestointeja. Keskitetään liikunnanohjauspalveluita ja tapahtumien järjestämistä ja vähennetään alueellistamista. Lisätään monituottajamallin käyttöönottoa merkittävästi.
Tulevat liikuntainvestoinnit päätetään vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Keskeiset vaihtoehdon mukaiset muutokset suunnittelukaudella 2014-2017:
Uudet investoinnit ta 2013 ja ts 2014-2015 mukaisesti:
••

Rakennetaan Huuhkajapuiston kenttien muutostyöt liittyen Kastellin monitoimitalon
rakentumiseen ja rakennetaan Kastellin monitoimitalon liikuntasalit

••

Laivakankaan urheilualueen laajuus arvioidaan uudelleen vuonna 2013

Muut muutokset:
••

Kenttien ja salien toiminnan muutokset ovat sidoksissa koulujen ja päiväkotien palveluverkkoratkaisuihin. Muutokset edellyttävät toimenpiteitä myös liikuntapalveluverkossa.

••

Uimarantaverkoston runsas karsiminen

••

Luovutaan Ylikiimingin kuntosalin vuokratiloista ja siirretään Ylikiimingin kuntosali entiselle kunnantalolle

••

Tarkennetaan lähiliikuntapaikkojen toimintojen ja ylläpidon sisältöä ja määrää

Investointitarpeita ja selvitettäviä kohteita:
••

Linnanmaan uimahalli (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)

••

Hiukkavaaran ulkoliikuntakenttä ja iso liikuntasali liittyen Hiukkavaaran monitoimitalon toteutukseen

••

Linnanmaan iso tekojääkenttä (hankesuunnitelma valmistuu 3/2013)
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••

Hollihaan puiston liikuntapaikat(skeitti-, parkour- ja kuntoilupaikka); rakennussuunnitelmat valmiit ja hyväksytyt

••

Puolukkakangas, ulkokenttä ja liikuntasali liittyen monitoimitaloon

••

Hiukkavaaran reittiverkosto minimivaihtoehdon mukaisesti

••

Huikkavaaran liikuntalaitokset ja ulkoliikuntapaikat minimivaihtoehdon mukaisesti

••

Kaakkurin liikuntamaa minimivaihtoehdon mukaisesti (liittyy Kaakkurin kaatopaikan sulkemiseen)

7.7.6. Palveluverkkovaihtoehtojen kustannusvertailu,
kuvaus tiivistettynä ja arviointia

Taulukko 16. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen vaihtoehtojen kustannusvaikutukset

Nykytila:
Päätetyt investoinnit + vaihtoehdot
Ei toiminnallisia muutoksia

Vaihtoehto 1 *)

Vaihtoehto 2 *)

Vaihtoehto 3 *)

+ 94,4 /+ 216,3

+ 94,4 /+216,3

+ 94,4/+216,3

- 9,5 /- 54,8

- 17,1 /-115,1

- 32,2/-204,4

+ 84,9 /+ 161,5

+ 77,3 /+101,2

+ 62,2/+11,9

Toiminnalliset muutokset
(Palvelumalli)
Yhteensä

*) Nettovaikutus 5 vuotta/20 vuotta m€
Väestömäärän kasvavasta kehityksestä johtuen nykytasoon verrattuna kustannukset kasvavat seuraavan viiden vuoden aikana noin 94,4 m€ ja kahdenkymmenen vuoden aikana
noin 216,3 m€. Palveluverkkoon ja –malliin liittyvillä muutoksilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Säästöt kuvattuna yllä olevassa taulukossa miinus –merkkisinä (keskimmäinen rivi). Kaikissa skenaarioissa kustannukset nykytasoon verrattuna kasvavat, mutta edellä mainituilla muutoksilla kasvuvauhtia voidaan hillitä, kuten yllä olevan taulukon
yhteensä riviltä käy ilmi. Palveluverkkoratkaisujen euromääräinen nettovaikutus ja muutoksien sisällöt kuvattuna tarkemmin alla olevassa taulukossa.
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Taulukko 17. Koonti sivistys- ja kulttuuripalvelujen vaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä verrattuna vuoden 2012 kustannuksiin.
Vaihtoehto 1
+ 85 m€/+ 161,5 m€

Vaihtoehto 2
+ 77 m€/ + 101 m€

Vaihtoehto 3
+ 62 m€/ + 12 m€

Varhaiskasvatus

–– Yks.tuotanto 30 %
–– Avoimen toiminnan lisääminen

–– Yks.tuotanto 40%
–– Avoimen toiminnan lisääminen

–– Yks. tuotanto 50%
–– Avoimen toiminnan lisääminen

Perusopetus/
Nuoriso

–– Yhtenäisen per.op. ja
alueellisuuden vahvistaminen nykyrakenteen
kautta
–– Oppilaspaikkojen alueellinen koordinointi
–– Esi- ja perusopetuksen
kuljetusten uusi reitittäminen ja kilpailutus
–– Oppilashuollon alueellistaminen
–– Erikoisluokkatoiminnan tiivistäminen
–– Hajaevakkomalli (Hyödynnetään eri puolilla kaupunkia olevat väistötilat)

–– Yhtenäisen per.op. ja
alueellisuuden vahvistaminen
–– Oppilaspaikkojen alueellinen koordinointi
–– Esi- ja perusopetuksen
kuljetusten uusi reitittäminen ja kilpailutus
–– ”Kyläkeskusajattelu”
–– Monipalvelukeskusten
kehittäminen
–– Monialaisten palveluprosessien tavoitteellinen
kehittäminen

–– Lähikoulukäsitteen
muutos
–– Tuntimäärän väheneminen
–– Esi- ja perusopetuksen
kuljetusten uusi reitittäminen ja kilpailutus
–– Ryhmäkoon kasvaminen
–– Ei erikoisluokkia
–– Erityisen tuen voimakas alueellistaminen
–– Ei lisäinvestointeja
–– Työpajatoiminnan keskittäminen

Lukio + TaiVas

–– Sisäänotto 50-60%
–– Nykyinen tiivis tilankäyttö/oppilas
–– Karjasilta-Kastelli
–– Taidekoulu (Nuottasaareen)
–– Kansalaisopistojen
hallinnollinen yhdistäminen

–– Sisäänotto 50-60%
–– Nykyinen tiivis tilankäyttö/oppilas
–– Karjasilta-Kastelli
–– Pop+jazz Madetojalle
–– Taidekoulu (Nuottasaareen)
–– Kansalaisopistojen
hallinnollinen yhdistäminen

–– Sisäänotto 50-55%
–– Nykyinen tiivis tilankäyttö/op.+Patenie-men
lukion lakkautta-minen
–– Karjasilta-Kastelli
–– Pop+Jazz Madetojalle
–– Taidekoulu hajautetaan
–– Kansalaisopistojen
hallinnollinen yhdistäminen

Liikunta

–– Pääsääntöisesti nykyinen palveluverkko
–– Ohjauspalvelujen kehittäminen sekä keskitettynä että alueellisena nykymallin mukaisesti

–– Noudatetaan seudullista liikuntapalveluverkkosuunnitelmaa
–– Ohjauspalvelujen painottuminen alueellistamiseen
–– Liikelaitosten toiminnan tehostaminen

–– Liikuntapaikkaverkon
selkeä harventaminen
–– Ylläpidon laadun alentaminen
–– Inv. siirtäminen
–– Ohjauspalvelujen painottuminen keskittämiseen

Kulttuuri

–– Kehittäminen/keskittäminen keskustaan ja alueellisiin keskuksiin
–– Tiettyjen kirjastojen
lakkauttaminen

–– Kehittäminen/keskittäminen keskustaan ja
alueellisiin keskuksiin
–– Tiettyjen kirjastojen
lakkauttaminen

–– Palvelujen keskittäminen
–– Kirjastopisteiden merkittävä vähentäminen
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Taulukko 18. Vaihtoehtojen arviointia, Sivistys- ja kulttuuriprosessi
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Asiakasnäkökulma

++ Turvaa kohtalaisen hyvin nykytason
++ Koko kaupungin asukkaiden palvelutarjonnan
tasapuolisuus/saavutettavuus
++ Tarjoaa perheille vaihtoehtoja (Vaka)
–– Ei kehitä merkittävästi
uusia palvelumalleja
–– Asiantuntijapalvelujen
haavoittuvuus

++ Kehittää palvelujen
laatua ja ne ovat saavutettavissa yhdestä fyysisestä pisteestä
++ Edistää uusien palvelukokonaisuuksien ja toimintamallien kehittämistä
++ Tarjoaa perheille vaihtoehtoja (Vaka)
–– Lähipalvelujen uudelleen tarkastelu
–– Muuttaa palvelukokonaisuuksia, sopii toisille
paremmin ja toisille huonommin

++ Voi pitkällä jänteellä
tuoda resursseja uusiin
palvelutarpeisiin vastaamiseen
++ Tarjoaa perheille vaihtoehtoja (Vaka)
–– Lisää etäisyyttä joihinkin palveluihin
–– Kohtelee kaupungin
reuna-alueiden asukkaita
epätasapuolisesti
–– Perus- ja lukio-opetuksen kuljetusmäärät kasvavat

Palvelut/
Prosessit

++ Tukee alueellistamista
++ Tukee arjen kehitysyhteisöjä
–– Ei merkittäviä uudistuksia

++ Lisää joustavuutta varhaiskasvatuksessa
++ Vahvistaa uusia palvelumalleja
++ Monialaiset, asiakaslähtöiset palveluprosessit, joiden painopiste on
ennaltaehkäisyssä
+/- Edellyttää vahvaa koulutusta ja johtamisen tukemista

++ Lisää joustavuutta
varhaiskasvatuksessa
–– Saattaa olla vaikea
hallita (Vaka)
–– Alentaa palvelu-tasoa
ja heikentää laatua
–– Vastaa huonosti yht.
kunta- ja koulutustakuuseen

Henkilöstö/
Resurssit

++ Edistää jonkin verran
uudenlaista resursointia
–– Ei vahvista merkittävästi moniammatillisuutta
–– Sijaistaminen ja kollegiaalinen tuki haasteellista

++ Lisää moniammatilli-suutta
++ Sijaistaminen ja kollegiaalinen tuki helpottuu
++ Vahvistaa palvelujen
järjestämisohjelman tavoitteita
++ Hillitsee henkilöstömäärän kasvua (Vaka)
+/- Tuo haasteita johtamiselle

++ Tehostaa resurssien
käyttöä
++ Hillitsee henkilöstömäärän kasvua (Vaka)
–– Edellyttää henkilöstön
vähentämistä

Talous

++ Tiivistää ja tehostaa
jonkin verran
++ Tuo säästöjä palvelurakenteen muutoksena
(Vaka)
–– Nykyistäkin palvelu- verkkoa on korjattava -> käyttökustannusten kasvu
–– Henkilöstömäärää ei
voida optimoida ja synergia jää saavuttamatta
–– Ei tuota uusia ohjausmekanismeja

++ Tehostaa pidemmällä
aikajänteellä toimintaa
++ Tuo säästöjä palvelurakenteen muutoksena (Vaka)
–– Edellyttää aluksi investointeja uudistusten mahdollistamiseksi

++ Käyttökustannusten
osalta kustannustehokkain vaihtoehto
++ Tuo säästöjä palvelurakenteen muutoksena
(Vaka)
–– Haasteellinen talouden johtamiselle suhteessa peruspalveluihin
ja kuntalaisten odotuksiin
–– Kuljetuskustannukset
nousevat
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7.8. Vaikutusten arviointi
Oulun palvelumallin 2020 eri vaihtoehtojen alustava arviointi eri vaikutuksista suhteessa
toimintaan, talouteen, vaikuttavuuteen, asiakasnäkökulmaan ja palvelujen järjestämisohjelmaan on kuvattu raportissa vaihtoehtojen jälkeen taulukkomuotoon tiivistettynä (Taulukko 12 ja taulukko 17).
Oulun palvelumallin 2020 laajempi vaikutusten arviointi toteutetaan kevään 2013 aikana raportin jatkotyöstämisen yhteydessä erikseen päätettävällä tavalla. Kaupunginvaltuusto linjaa vaikutusten arvioinnin tavat ja muodot. Erilaisilla arviointimuodoilla vahvistetaan päätösten ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisen päätöksenteon yhteydessä. Samalla se edistää päätöksenteon avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja kokonaisvaltaisuutta.
Tässä vaiheessa (Tammikuu 2013) lähtökohtaisena linjauksena on ollut ainakin ennakkovaikutusten arvioinnin (EVA) toteuttaminen. Kunnallisessa päätöksenteossa hyödynnettäviä arviointimalleja on kuvattu liitteessä 12.

7.9.	Tavoitteiden ja lähtökohtien toteutuminen
Oulun palvelumalli 2020 perustuu yhdistymissopimuksen, omistajapoliittisten linjausten, palvelujen järjestämisohjelman, kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman, yleiskaavasuunnitelmien, maankäytön toteuttamisohjelman ja erillisinvestointien
hankintaohjeen linjauksiin.
Oulun palvelumalli 2020:n keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kuntaliitoksen ja yhdistymissopimuksen tavoitteita. Jotta palvelujen laatu, taloudellisuus, saatavuus ja saavutettavuus toteutuvat yhdenvertaisina, se edellyttää samalla vahvaa kehittämistyötä, toimintatapojen uudistamista ja rakenteiden muutoksia.
Toimintatapojen kehittäminen tapahtuu yhtä aikaa fyysisen palveluverkon tiivistämisen
kanssa. Keskeisinä tavoitteina ovat tuottavuuden kasvua ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä edistävät uudet työtavat, tehokkaampi resurssien käyttö sekä kuntalaisen omavastuun
ja yhteisöllisyyden tukeminen. Palvelujen kehittämisessä esimerkiksi sähköisen asioinnin osuuden kasvattaminen on yksi tavoite monipuolisten ja kuntalaisten palvelutarpeita
edistävien kokonaisuuksien edistämisessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä
sähköisen asioinnin osuus kaikesta asioinnista on kasvanut 30 %:iin kaikesta asioinnista.
Eri vaihtoehtoja on tarkasteltu osin erilaisia painotuksia korostaen. Näin vaihtoehtojen
kautta voidaan tarkastella painotusten vaikutusta toimintaan, talouteen, vaikuttavuuteen,
asiakasnäkökulmaan, eri päätöksiin ja linjauksiin nähden.
Fyysisessä palveluverkossa eri kiinteistöjen tulee olla jatkossa yhä enemmän yhteiskäytössä. Eri vaihtoehtojen suunnittelussa rajapinnat eri pääprosessien tilojen välillä on arvioitu aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteena on ollut tilojen koordinointi nykyistä
paremmin, jotta ne ovat tehokkaammassa ja tasapuolisemmassa käytössä kuntalaisiin
nähden. Tämän mukaisesti tiloja on tarkasteltu siten, että eri toiminnot nivoutuvat kuntalaisen näkökulmasta päivän rakenteeseen nykyistä luontevammin aamusta iltaan. Tarkastelussa on pyritty huomioimaan se, että samoja tiloja käytetään eri toimintoihin sen
sijaan, että kaikille eri vuorokaudenaikaan tapahtuville toiminnoille rakennetaan eri tilat
(Esimerkkinä aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorisotoiminta ja opetus). Tilojen yhteiskäyttöä
voidaan vielä selvästi edistää, joka edellyttää vahvaa ja johdonmukaista kehittämistyötä.
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Vaihtoehtojen 1-3 aiheuttamat palvelutoiminnan muutokset vähentävät Oulun omistaman palvelukiinteistökannan käyttötarvetta; palvelujen uusiutuessa ja tehostuessa Oulun omistamia rakennuksia jää ilman omaa käyttöä. Yksittäisiä kohteita voidaan muuttaa
palvelemaan jatkossa kaupungin omia toimintoja, mutta tyhjilleen jäävien rakennusten
tai kiinteistöjen omistuksesta luovutaan omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Kiinteistöomistamisen vähentämisellä alennetaan vuosittaisia kiinteistöihin kohdistuvia ylläpitokuluja sekä pienennetään kiinteistöihin jo sitoutunutta korjausvelkaa. Kiinteistömassaan kohdistuvat säästöt ovat kuitenkin kertaluokaltaan pienempiä kuin ne säästöt, jotka aikaansaadaan muutoin palvelumallia muuttamalla.
Investointien tarve- ja hankesuunnittelussa koordinaatiota tulee jatkossa selvästi lisätä, joka tukee tilojen yhteiskäyttöä ja tarkastelee peruskorjaus-ja uudisrakentamiskohteita vielä
nykyistä paremmin yhtenä kokonaisuutena eri palvelukokonaisuuksien ja –linjojen sijaan.
Jatkossa sopimusohjauksen mahdollisuuksia toiminnan ohjauksessa tulee vahvistaa. Tämä edellyttää sopimusohjauksen sisältöjen yhtenäistämistä ja selkeyttämistä. Samoin liikelaitosten kanssa käytäviä palvelusopimusneuvotteluita tulee kehittää aidompaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Jatkossa tulee selvittää myös nettoyksiköihin siirtymisen
mahdollisuuksia, joka omalta osaltaan motivoi ja tehostaa tilojen pääkäyttäjän toimintaa.
Palveluihin liittyvän logistiikan kannalta joukkoliikenteen selvästi vahvempi kehittämistyön sitominen palveluverkkovalmisteluun ja palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa
on välttämätöntä. Palvelumallityössä tähän ei vielä ole kovin syvällisesti päästy. Erityisesti kaupungissa mahdollistuva poikittainen julkinen liikenne tukisi tulevaisuudessa kuntalaisten siirtymistä palvelujen pariin paremmin kuin perinteisessä keskustaan suuntautuvassa ja kohdistuvassa julkisessa liikenteessä. Samalla on selvitettävä kokonaisvaltaisesti, miten se vaikuttaa talouden hallintaan.
Maankäytön suunnittelun ja palvelutarpeen ennakoinnin yhteensovittaminen on yksi Oulun palvelujen vaikuttavuuden ja palveluverkon kustannustehokkuuden tärkeimmistä tekijöistä. Uusien asuntoalueiden rakentamisen sijaan ja rinnalla tulee jatkossa vahvistaa
vanhojen alueiden täydennysrakentamista, jolloin voidaan nykyistä paremmin hyödyntää
jo olemassa olevaa palveluverkkoa ja vähentää tarvetta uusien palveluyksiköiden rakentamiseen tai ainakin pienentää palvelutarvemitoituksia. Tämä työ edellyttää vielä vahvaa
koordinaatiota ja kehittämistyötä.
Oulun palvelumalli 2020 jatkosuunnittelussa henkilöstön rooli on oleellinen. Jotta voimavarat ja osaaminen voidaan jatkossa ottaa huomioon optimaalisesti, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tulee jatkossa kehittää aktiivisesti. Tämä edellyttää myös johtamisen kehittämistä ja johdonmukaistamista, henkilöstön osaamisen selkeämpää kartoitusta ja osaamisalueiden vahvistamista sekä täydennyskoulutuksen yhdenmukaistamista.
Tulevaisuudessa Oulun kaupungin erilaisia toimintamalleja, alueellista kehittämistyötä ja
johtamista tulee vahvistaa siten, että ne edistävät nykyistä selvästi paremmin kuntalaislähtöisyyttä, moniammatillisuutta, johdonmukaista palveluohjausta ja resurssien järkevää kohdistamista. Samalla tuetaan taloudellisuutta ja tuottavuutta. Oulun palvelumalli 2020-työssä aluetarkastelu on vielä tästä näkökulmasta tarkasteltuna vain osittain yhtenäinen.
Tavoitteiden toteutumisen seuranta edellyttää mittareita. Oulun palvelumalli 2020 jatkokehittämistyössä kriteerit ja sisällöt tulee päättää yhteisesti strategiatyön, talousarviovalmistelun, palvelujen järjestämisohjelman ja muiden keskeisten tavoitteiden ja asiakirjojen valmistelun sekä päätöksenteon yhteydessä.
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7.10. Riskianalyysi
Oulun palvelumalli 2020 riskianalyysi toteutetaan palveluverkkotyön koordinaatiotyöryhmän toimesta ja siihen osallistuu kaikkien kolmen valmisteluryhmän sekä konsernipalvelujen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan työryhmän (KoRi) edustajat. Riskianalyysi on
kaupunginvaltuuston käytössä ennen päätöksentekoa.
Riskianalyysissä arvioidaan palvelut ja verkkosuunnitelma 2013- 2020 ja sen tavoitteita
strategisten-, operatiivisten-, taloudellisten- sekä vahinkoriskien osalta. Erityisesti tarkastelussa on nyt valmisteilla olevien lakien (Kuntarakennelaki ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki, ns. vanhuspalvelulaki sekä sosiaalihuoltolaki) merkitys.
Riskienkartoituksessa löytyneet merkittävimmät riskit arvioidaan sen jälkeen yksityiskohtaisemmin. Tässä arvioinnissa tarkastellaan erikseen kutakin löydettyä riskitekijää, sen
syitä, pahimpia seurauksia riskin toteutuessa ja todennäköisyyttä riskin toteutumiseksi.
Tämän lisäksi mietitään keinoja riskin pienentämiseksi/poistamiseksi ja vastuuhenkilöitä
tämän toteuttamiseksi ja riskin kehittymisen seuraamiseksi. Tässä kokonaistarkastelussa ei tule unohtaa riskin toista ulottuvuutta eli sitä, että riski voi olla myös mahdollisuus.
Esimerkkejä Palvelumalli 2020 kehittämistyöhön liittyvistä riskeistä: 1) Talous ajautuu hallitsemattomaan kriisiin 2) Päätöksiä ei jostakin syystä saada tehtyä 3) Keskeinen osaamisen siirtyminen muille aloille.
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Liite 1

Käsitteiden määritelmät

Termi / käsite

Määritelmä

Asiakaslähtöisyys/
Kuntalaislähtöisyys

Kaikkea toimintaa ja sen kehittämistä ohjaa asiakkaan kokema palvelun arvo siten, että lähtökohtina ovat
• asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat
• palvelun tuottajan valinta • vuorovaikutussuhteen laatu asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
• asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelun sisältöön
Keinoja asiakaslähtöisyyden tuomiseen organisaation toimintaan ovat mm. prosessijohtaminen, palvelusetelit ja valinnanvapaus, arviointi, palvelumuotoilu sekä osallistaminen ja vaikuttaminen.

Hyvinvointikeskus

Hyvinvointikeskuksessa laaja-alaiset ja kattavat hyvinvointipalvelut on koottu samaan paikkaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Keskukset tukevat monialaisuuden ja -ammatillisuuden toteuttamista eri ammattilaisten toimiessa lähellä toisiaan. Keskukset edistävät sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia palvelujen toteuttamisessa ja toimivat tukikohtina mm.
liikkuville erityisasiantuntijoille ja matalan kynnyksen palveluille. Hyvinvointikeskuksissa pidennetään palvelujen aukioloaikoja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi sekä toimitilojen tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.
Katso myös monipalvelukeskus.

Hyvinvointipiste /-asema

Hyvinvointipisteet ovat helposti saavutettavia matalan kynnyksen palvelupisteitä, joiden palveluvalikoima vaihtelee. Niiden palvelut ovat pääasiassa ohjausta ja neuvontaa. Hyvinvointipalvelujen palveluverkkovaihtoehdossa 3 hyvinvointipalveluja tarjoaa hyvinvointiasema. Asemilla toteutetaan alueen erityispiirteet huomioiden esimerkiksi hyvinvointineuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola) ja kiireettömän ajanvarauksen hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot (ei
viikon kaikkina arkipäivinä). Katso myös hyvinvointikeskus ja monipalvelukeskus.

Lähipalvelu

Lähipalvelut toteutuvat asukkaan lähiympäristössä tai kotona. Ne ovat helposti saavutettavissa ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin tai jatkuvasti. Lähipalvelut tuotetaan monikanavaisesti esim. sähköisen asioinnin kautta. Ks. monikanavaisuus.

Monialainen yhteistyö

Yhteistyötä tehdään kaupungin omien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi nuorisotyössä poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Monialaisuus

Palvelujen tuottamistapa kuntalaisen tarpeesta lähtien siten, että ne koostuvat mahdollisimman ehyistä kokonaisuuksista riippumatta niitä tuottavista organisaatioista, esim. kunnan
nuorisotoimen, sosiaalipalvelujen ja poliisin yhteistyö nuorisopalveluissa

Moniammatillinen yhteistyö

Henkilöstön tiivis yhteistyö eri ammattiryhmien tietojen ja taitojen yhdistämiseksi sekä tilojen käytön monipuolinen hyödyntäminen ovat keskeisiä toimintamalleja.

Monikanavaisuus

Palvelut ovat saatavissa joustavasti ja monella eri tapaa (esim. fyysinen asiointi, puhelinpalvelu, sähköinen palvelu) tarpeesta, asiasta ja toimintaympäristöstä riippuen.

Monipalvelukeskus

Toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka tarjoaa monikanavaisesti palveluja yleensä
alue- tai paikalliskeskuksessa. Luo edellytyksiä monialaiseen yhteistyöhön ja tarjoaa palveluja
elämänkaaren eri vaiheisiin yhdessä tai useammassa toimipisteessä yleensä lähellä toisiaan.

Monitoimitalo

Monitoimitalot ovat alueen ihmisten kohtaamispaikkoja. Ne tarjoavat hyvät edellytykset käytännön monialaisten ja –ammatillisten palvelujen toteuttamiselle ja kehittämiselle. Niissä voidaan tehostaa ja yhdistää palvelujen tuottamisen resurssitarpeet (tilat ja henkilöstö) ja luoda edellytykset ammatti- ja hallintorajojen ylittämiselle. Monitoimitaloratkaisut lisäävät tilojen käytön tehokkuutta. Kun samoilla tiloilla on useita eri käyttäjiä, tiloja voidaan hyödyntää
aamusta iltaan, viikonloppuisin ja esimerkiksi koulujen loma-aikoina. Kuntalaisilla on käytössään enemmän ja parempilaatuisia tiloja verrattuna siihen, jos toiminnot järjestettäisiin erillään olevissa tiloissa.
Monitoimitalojen johtaminen edellyttää kehittämistä. Tavoitteena on, että yksikön johtajalla on
aito mahdollisuus johtaa kokonaisvaltaisesti talon toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä
perinteiset organisaatiorajat ylittäen. Monitoimitalon toiminnan sisältöihin voivat kuulua esimerkiksi esiopetuspalvelut, perusopetuspalvelut, kouluterveydenhuolto, neuvolapalvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, aamu-ja iltapäivätoiminta jne.
Katso myös monipalvelukeskus

Monituottajamalli

Julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan verkostoituminen ja kumppanuus siten, että palvelutarjonta koostuu kunnallisista, järjestöjen ja yhdistysten, yritysten ja vapaaehtoisten tarjoamista palveluista.

Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Osallisuus tarkoittaa sitä, että on itse sitoutunut toimintaan
ja haluaa vaikuttaa asioiden kulkuun sekä ottaa myös vastuun seurauksista.
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Palveluverkko

Palveluverkko kuvaa, mitä palveluja kuntalaisille ja asiakkaille tarjotaan suhteessa siihen, missä ja miten ne ovat saatavilla. Eri palvelujen toimipisteet ja niiden muodostamat kokonaisuudet (ts. verkot, esim. päiväkodit ja koulut) sekä tieto- ja viestintäteknologia tukevat palvelujen
tuottamista siten, että palvelut ovat asiakaslähtöisesti saatavilla ja saavutettavissa. Palveluverkon suunnittelua ohjaa kuntalaislähtöisyys, tasapaino perus-, ennaltaehkäisevien ja korjaavien palvelujen välillä sekä taloudellisuus.

Poikkihallinnollinen palvelukokonaisuus

Ks. monialaisuus.

Prosessi/ Prosessikuvaus

Prosessilla tarkoitetaan toimintojen ketjua, joka tuottaa palvelun asiakkaalle. Prosesseja mallinnetaan ja kehitetään, jotta prosessin vaikutusten laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta voitaisiin ohjata ja parantaa. Prosessikuvauksessa tunnistetaan ja kuvataan toimintoketjut.
Prosessi on palvelujen järjestämisohjelmassa myös hallinnollinen ja organisatorinen käsite,
jolla tarkoitetaan uuden Oulun toiminta- ja johtamisjärjestelmän kolmea pääprosessia. Ne ovat
sivistys- ja kulttuuri-, hyvinvointi- sekä yhdyskunta- ja ympäristöprosessi.

Sopimusohjaus

Oulun palvelujen järjestäminen perustuu sopimusohjaukseen, jota sovelletaan omaan palvelutuotantoon sisäisenä sopimusohjauksena ja palveluhankintoihin ulkoisilta tuottajilta.

Taloudellisuus

Palvelut tuotetaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Taloudellisuutta mitataan kustannusten ja palveluun käytettävien suoritteiden välisellä suhteella.

Tehokkuus

Palvelu tuotetaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Tehokkuutta mitataan kustannusten ja palveluun käytettävien panosten välisellä suhteella. Kustannuksia verrataan muihin vastaaviin palveluprosesseihin.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuus tarkoittaa, että resurssit ja tavoitteet sekä toiminnan tehokkuus, vaikuttavuus
ja laatu ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa.

Tuottavuus

Tuottavuus on palveluprosessin tehokkuuden mitta. Se mittaa kuinka hyvin kuntalaisten tarpeet täyttyvät (tuotokset) palvelun tuloksena suhteessa käytettyihin resursseihin (panokset).
Tuotannon kehittämisen seurauksena tuotos / panos -suhde eli tuottavuus voi kasvaa ja tuotannossa saadaan enemmän aikaan vähemmällä.

Vaikuttavuus

Palvelun vaikuttavuus on se tavoiteltu päämäärä, joka saadaan aikaan tuotetuilla palveluilla.
Vaikuttavuus lisää esimerkiksi hyvinvointia, terveyttä tai osaamista.

Valinnanvapaus

Asiakkaalla on vapaus valita tarpeensa mukaisesti palvelutuottajansa (esim. kunnan tarjoama
tai yksityinen), palvelukanava (esim. etäpalvelu tai fyysinen asiointi), jota
hän käyttää, ja toimipiste, jossa asioi.
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Liite 2 Toimeksianto ja valmisteluun osallistuneet viranhaltijat
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 14.10.2011 §25 Palveluverkkotyön koordinaatioryhmän.
Toimeksianto:
Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaksi 2013 - 2017. Tehtävä sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:
•• Sivistys- ja kulttuuripalvelut (opetus, kulttuuri, nuoriso, varhaiskasvatus ja liikunta)
•• Hyvinvointipalvelut (terveys-, sosiaali- ja vanhuspalvelut)
•• Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen linjaukset
•• Yhteispalvelupisteiden ja monipalvelukeskusten linjaukset
Työn lähtökohtana on uuden Oulun strategiset linjaukset, yhdistymissopimus ja palvelujen järjestämisohjelma sekä maankäytön toteuttamisohjelma (MATO 2012 - 2016). Tehtävän pääpaino on kaikkien prosessien palveluverkon kokonaissuunnittelussa, jossa otetaan huomioon
•• Palvelujen järjestämisohjelman linjaukset
•• Palvelutarpeet, uudet palvelukonseptit, monituottajuus, alueelliset palvelut
•• Taloudelliset vaikutukset
•• Tilojen nykyinen käyttö, käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen
•• Tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja investoinnit määritellään erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti.
•• Sähköiset palvelut
•• Omistajapoliittiset linjaukset rakennusomaisuuden osalta
•• Osallistuminen ja vaikuttaminen
Työhön osallistuneet viranhaltijat:
Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, puheenjohtaja
Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, konsernipalvelut, varapuheenjohtaja
Edunvalvontapäällikkö Kalervo Ukkola, konsernipalvelut
Hallintoylilääkäri Keijo Koski, hyvinvointipalvelut
Palvelutuotantojohtaja Riitta Erola, hyvinvointipalvelut
Tilaaja-asiantuntija Markku Mattila, hyvinvointipalvelut
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Tila-asiantuntija Kimmo Kääriäinen, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Palvelujohtaja Markku Seppänen, Oulunsalo
Kehittämispäällikkö Juha Aho, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Lukiojohtaja Pekka Fredriksson, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Suunnittelija Rami Tuominen, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kulttuurijohtaja Risto Vuoria, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Liikuntajohtaja Niina Epäilys, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kehittämispäällikkö, tietojohtaminen Maria Ala-Siuru, konsernipalvelut
Talouspäällikkö Armi Tauriainen, konsernipalvelut
Controller Lasse Siekkinen, konsernipalvelut
Controller Jenni-Maria Heikkinen, konsernipalvelut
Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, konsernipalvelut
Kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Projektipäällikkö Timo Kettunen, sivistys- ja kulttuuripalvelut, sihteeri
Hallintopäällikkö Tapio Kangas, hyvinvointipalvelut, sihteeri
Suunnittelija Johanna Niskanen, konsernipalvelut, sihteeri
Suunnittelija Anna Keskitalo, konsernipalvelut
Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointipalvelut
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen
Vanhustyön johtaja Anna Haverinen, hyvinvointipalvelut
Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, hyvinvointipalvelut
Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli, hyvinvointipalvelut
Talousjohtaja Heidi Alatalo, hyvinvointipalvelut
Lisäksi valmisteluun on osallistunut lukuisa joukko asiantuntijoita omien vastuualueidensa osalta.
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Liite 3 Oulun väestömäärän muutos suuralueittain 2012-2021
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Liite 4 Demografinen huoltosuhde suuralueittain, ennuste vuonna 2021
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Liite 5 Lasten ja nuorten (0-6 v ja 7-15 v) väestöennuste Oulun suuralueilla
		
vuonna 2021
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Liite 6 Ikäihmisten (yli 75v) väestöennuste Oulun suuralueilla vuonna 2021
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Liite 7 Hyvinvointipalvelujen saavutettavuus palveluverkkovaihtoehdoissa 2 ja 3

Liite 7 Hyvinvointipalvelujen saavutettavuus palveluverkkovaihtoehdoissa 2 ja 3
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Liite 8 Suun terveydenhuollon saavutettavuus
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Liite 9 Vertailutietoa Oulun hyvinvointipalveluista
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lurakenne koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Tavoitteena on, että kevyempien
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Kuva 3. Ikäihmisten palvelujen rakenne Oulussa, sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuva 3. Ikäihmisten palvelujen rakenne Oulussa, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojelun asiakkuudet ovat Oulussa olleet lähellä kuusikon keskiarvoa; vuoden 2011
Lastensuojelun asiakkuudet ovat Oulussa olleet lähellä kuusikon keskiarvoa; vuoden 2011 aikana 0aikana 0-17-vuotiaista väestöstä lastensuojelutoimenpiteiden piirissä oli Oulussa 9,6 %
17-vuotiaista väestöstä lastensuojelutoimenpiteiden piirissä oli Oulussa 9,6 % ja kodin ulkopuolelle
ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna 1,64 %. Oulun palvelurakenne on lastensuojelun osalta
sijoitettuna 1,64 %. Oulun palvelurakenne on lastensuojelun osalta kokonaisuudessaan ollut
kokonaisuudessaan ollut avohoitopainotteisin. Oulun kokonaiskustannukset ovatkin olavohoitopainotteisin.
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Kuva 4. Sijoitusten eri hoitomuotojen osuus (%) sijoitusten hoitovuorokausista kuusikkokunnissa
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Kuva 5. Lastensuojelun kokonaiskustannukset suhteessa samanikäiseen (0 – 20-vuotiaat) väestöön
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ikäihmisten terveydenhuollon palveluissa. Ikäihmisten terveydenhuollon palveluja ollaan
pystytty tuottamaan aikaisempaa taloudellisemmin painottamalla avopalveluja laitospalvelujen sijaan. Lasten ja nuorten terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti kaikissa suurissa kaupungeissa Oulua ja Tamperetta lukuun ottamatta.
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Oulu ei ole kustannusvertailun kärjessä, jos väestön palvelutarpeet otetaan huomioon,
sillä Oulussa muun muassa sairastavuus on keskimääräistä suurempaa. Suurista ja kesOulu ei ole kustannusvertailun kärjessä, jos väestön palvelutarpeet otetaan huomioon, sillä Oulussa
kisuurista kaupungeista suurimmat tarvevakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat
muun muassa sairastavuus on keskimääräistä suurempaa. Suurista ja keskisuurista kaupungeista
Sipoossa, Helsingissä ja Espoossa.
suurimmat tarvevakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat Sipoossa, Helsingissä ja Espoossa.

Kuva 6. Oulun kustannukset olivat 6,7 prosenttia korkeammat (20,7 M€).

Kuva 6. Oulun kustannukset olivat 6,7 prosenttia korkeammat (20,7 M€).

Yhteenvetona voidaan todeta, että näiden esimerkkien pohjalta hyvinvointipalvelujen (soYhteenvetona voidaan todeta, että näiden esimerkkien pohjalta hyvinvointipalvelujen (sosiaali- ja
siaali- ja terveyspalvelut) järjestäminen optimaalisella palvelurakenteella mahdollistaa
terveyspalvelut) järjestäminen optimaalisella palvelurakenteella mahdollistaa merkittävät
merkittävät kustannussäästöt.
kustannussäästöt.
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Liite 11 Sähköiset palveluratkaisut kehittäminen ja tavoitteet
Päämäärä

Ratkaisu

Esimerkit

Tavoite 2020

1. Itsepalvelua
tukevat ratkaisut
–– Ennaltaehkäisy

Yhtenäisen palvelukokemuksen tarjoava monikanavainen
palveluneuvonta ja
–ohjaus

ouka.fi yhden luukun periaatteella toimivana asiakaspalvelun väylänä (ks.
myös tämän taulukon kohta 3.)
•
Sähköinen ja monikanavainen
palveluneuvonta sekä –ohjaus julkisiin, yksityisiin ja kolmannen
sektorin palveluihin

Lapsiperheiden, nuorten, työikäisten
ja ikääntyneiden itsepalvelut toiminnassa:
•
ouka.fi-sivustolta lähtien ohjausja neuvontapalvelujen kautta palvelutapahtumaan ja palvelun jatkokehitykseen
•
julkiset ja yksityiset palvelut osana ohjaus- ja neuvontakokonaisuutta

2. Vuorovaikutusta
tukevat ratkaisut

Etäpalvelut joko kotiin tai etäpalvelupisteeseen

•

Asiakkaiden väliset etäyhteydet
(vertaistuki videoyhteydellä)
Asiakkaan ja ammattilaisen väliset kahdenväliset etäyhteydet
(palveluohjaus ja –neuvonta, asiointi, kotikonsultaatiot ja -kontrollit)
Asiakkaiden ja ammattilaisten väliset monipisteyhteydet (etäopetus, monipisteneuvottelut)
Palveluun liittyvien tukitoimien
suorittaminen sähköisesti kotikäynnin tai monipalvelupisteessä
käynnin yhteydessä: mobiili palvelusuunnitelman ja hoitotietojen
täyttäminen, turvallisuutta ja sen
kokemista tukevat ratkaisut
Ammattilaisten väliset etäyhteydet (asiantuntijakonsultaatiot,
monipisteneuvottelut)
Digitaaliset tallenteet (konsertit,
kuntoutusohjeet videona)

•

Loppuun asti: toimeentulotuki,
sähköinen palvelusetelien käsittely ja päätöksenteko
Osittain: Ajanvaraus, esitietojen
tuottaminen (esim. valokuvan lähettäminen luomesta) ja arviointi sekä sähköinen itseilmoittautuminen käyntiasiointia varten, henkilökunnan ja vanhempien yhteistyömalli sähköisesti (esim. Wilma) varhaiskasvatuspalveluissa ja
koulussa
Ilman erillistä asiointia: automaattiset kutsut lakisääteisiin palveluihin syntymävuoden mukaan esim.
neuvolat, esikoulu, koulu

•

Tilausten ja muutosten hallinta
kuljetuksissa (tieto ruoan peruutuksesta tekstiviestillä)
Asiointitiedon hyödyntäminen
kuljetuksissa (asiakkaan kirjaaminen osastolle ohjaa ruokakuljetuksia)
Varastojen hallintaratkaisut
Liikkuvan työntekijän ratkaisut
(etätyö, sähköinen kulun- ja työajanseuranta, ajopäiväkirja)

•

–– Palveluun pääsystä palvelutapahtumaan ja jälkitoimiin

•

•

•

•

•
Sähköiset prosessit, joiden avulla
asiakas voi asioida
omatoimisesti

•

•

•

Tavaroiden, ihmisten ja ruuan kuljetusten ja logistiikan
kokonaisvaltainen
optimointi

•

•

•
•
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•

•

•

•
•

•

•

50% etäpalveluista annetaan kotiin
80% erikoistuneista asiantuntijoista antavat palvelua myös etäyhteydellä omalta työpisteeltä
Asiakkaat kokevat etäasioinnin
helpoksi ja luontevaksi tavaksi
saada ohjausta ja neuvontaa sekä palvelua
Asiantuntijoiden matkustaminen
Oulussa toimipisteiden välillä sekä eri kuntiin ja kaupunkeihin on
vähentynyt selvästi etäyhteyksien tehokkaan hyödyntämisen johdosta

Sähköinen ajanvaraus käytössä
kaikissa hyvinvointipalveluissa
Esitäytetyt tiedot arvioitu etukäteen 30% vastaanottokäynneistä
Ilmoittautumisen, hakemisen tai
ajanvarauksen vaativat palvelutapahtumat tunnistettu lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille ja sähköiset ratkaisut käytössä
Palvelualuekohtaiset tavoitteet
palveluketjujen sähköistämiselle
määritetään vuoden 2013 aikana

Kuljetusten, ja liikkumisen ja varastojenhallinnan tehostuminen
10%
Asiantuntijatehtävissä yhtenäiset
käytännöt etätyöhön
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3. Yhtenäisyyttä
tukevat ratkaisut

Yhteydet ja infrastruktuuriratkaisut;
erityyppisen etäasioinnin mahdollistaminen asiakkaalle
ja ammattilaiselle

•

•
•

Yhtenäinen tunnistaminen ja käynnin
valvonta

•

•

•

Kaikki palvelut samasta osoitteesta
kuntalaiselle (ouka.fi)

Palvelupisteisiin nopeat langattomat sisäverkot, yhteiskäyttöpäätteet sekä sähköisten palvelujen
käytön opastus
Monialaisen työn mahdollistavat
ratkaisut
Liikkuvat palvelut mahdollistavat ratkaisut (erityisratkaisut katvealueilla)
Käytetään olemassa olevia ratkaisuja ja välineitä (mm. kansallinen
Vetuma)
Palvelujen maksullisuuden tarpeellisuustarkastelut (toiminnallinen uudistamistarve)
Automatisoitu käynnin valvonta
pysyvän tai kertaluonteisen tunnisteen avulla (OuluCard, viivakoodi)

Nykyisten portaalien harmonisointi:
1. kuntalainen menee osoitteeseen
ouka.fi
2. sivusto ohjaa tarvittavan palvelun
pariin siten että palvelukokemus
on yhtenäinen
3. kirjautuminen tunnistautumista
vaativiin palveluihin
4. kolmannen osapuolen tarjoaman
palvelun tapauksessa palveluseteliratkaisu ja palveluohjaus (ks.
kohta 1) ohjaa oikeaan paikkaan
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Liite 12 Kunnallisessa päätöksenteossa käytössä olevia arviointimenetelmiä
••

Ennakkovaikutusten arviointi EVA:

Ennakkovaikutusten arvioinnissa tarkastelunäkökulmina ovat yleensä kuntalaisvaikutukset, ympäristövaikutukset, organisaatio-ja henkilöstövaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset. Vaikutuksia tarkastellaan lyhemmällä ja pidemmällä aikajänteellä. Esimerkiksi lyhyellä aikajänteellä saavutettu taloudellinen säästö voi vaikutukseltaan olla tietystä näkökulmasta tarkasteltuna pidemmällä aikajänteellä päinvastainen. Osa vaikutuksista on
välittömiä, osa välillisiä tai ne aiheutuvat useampien muiden vaikutusten kautta. Vaikutukset voivat olla tarkoitettuja tai myönteisiä/kielteisiä sivuvaikutuksia. Kuntaliiton hallitus on vuonna 2011 päättänyt suosittaa ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöä kunnallisessa päätöksenteossa.
••

Ihmisvaikutusten arviointi IVA:

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan päätöksen vaikutuksia eri ihmisryhmien terveyteen, hyvinvointiin ja muihin asioihin. IVA yhdistää erilliset terveysvaikutusten arvioinnin (TVA), sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) sekä erilaiset sektorikohtaiset ja/tai väestöryhmittäiset ennakkoarvioinnit. Arvioinnissa tuodaan esille eri
vaihtoehtojen vaikutuksia päätettyihin arviointikohteisiin. Arviointiin liittyy samalla mahdollisten kielteisten vaikutusten lieventämisen suunnittelu. Jollekin ihmisryhmälle tietty vaikutus voi olla myönteinen ja taas vastaavasti toiselle ihmisryhmälle kielteinen. Arviointi pyrkii kuvaamaan eri ratkaisujen vaikutuksen ihmisiin mahdollisimman monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.
••

Sukupuolivaikutusten arviointi SUVAUS:

Sukupuolivaikutusten arviointi on yksi sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon valtavirtaistamisen keinoista. Arvioinnissa tarkastellaan erilaisten esitysten ja vaihtoehtojen vaikutusta miehiin ja naisiin. Monet ratkaisut voivat olla näennäisesti neutraaleja, mutta voivat tästä huolimatta kohdistua eri tavoin eri sukupuoliin joko edistäen tasa-arvoa tai vahvistaen eriarvoisuutta. Näitä vaikutuksia voi olla vaikea tunnistaa, koska ne ovat usein välillisiä ja epäsuoria. Arvioinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjintää ja epätasa-arvoa.
••

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisessa päätöksissä ja toimenpiteissä ja mitä vaikutuksia ne aiheuttavat
lapsille ja lapsiperheille. Arvioinnin muotoja ovat 1) Ennakkoarviointi, jonka avulla arvioidaan suunnitteilla olevan päätöksen tai toimenpiteen vaikutuksia lasten elämään, 2) Prosessiarviointi, jonka avulla analysoidaan vaikutuksia ja toimeenpanon sujumista päätöksen/toimenpiteen toteutuksen yhteydessä ja 3) Seuranta-arviointi, jossa selvitetään miten aikaisemmin tehty päätös/toimenpide on vaikuttanut lasten elämään. Lapsivaikutusten arviointi liittyy ihmisvaikutusten arviointiin (IVA).
••

Terveysvaikutusten arviointi TVA:

Terveysvaikutusten arviointi keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointiin. Arviointi sisältää sekä myönteisten että kielteisten vaikutusten ennustamisen,
tunnistamisen ja arvioinnin. Terveysvaikutusten arviointi voi olla myös osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (IVA) arviointia (Katso edellä). Terveysvaikutuksia tarkastellaan välillisinä ja välittöminä vaikutuksina suhteessa elinoloihin, väestöön, palveluihin, viihtyvyyteen ja yleisesti hyvinvoinnin jakautumiseen. Terveysvaikutukset voivat kohdistua hyvin eri tavoin eri väestöryhmiin (Esim. lapset, nuoret, eläkeläiset, vammaiset jne.). Vaikutus voi olla lyhytkestoinen tai pitkäaikainen ja/tai ne voivat olla ristiriitaisia eri väestöryhmien kesken.
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••

Sosiaalisten vaikutusten arviointi SVA:

Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkastelee päätösten vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen
ja elinoloihin. Erilaiset päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan, eri yhteisöihin ja hyvinvointiin sekä hyvinvoinnin jakautumiseen eri tavoin. Sosiaalisten vaikutusten arviointi voi olla osa ihmisiin kohdistuvien (IVA) vaikutusten arviointia (Katso edellä).
••

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi on ympäristöluvan myöntämiseen liittyvä arviointimuoto. Se perustuu erilliseen lainsäädäntöön. Laissa ympäristövaikutusten arvioinnista lähtökohtana on hankkeen tai toiminnan ympäristövaikutuksen välittömien ja välillisten vaikutusten arviointi. Sisällöllisinä tavoitteina ovat vaikutusten arviointi ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon ja ympäristöön sekä yhdyskuntarakenteeseen
sekä luonnonvaroihin.
••

Yritysvaikutusten arviointi YRVA:

Yritysvaikutusten arvioinnissa tarkastellaan päätösten vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoiden toimivuuteen, yritysten kustannuksiin ja tuottoihin, yritysten investointeihin ja innovaatiotoimintaan, yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn sekä pkyritysten toimintaan, yrittäjyyteen yleisesti sekä yritysten kasvumahdollisuuksiin. Kuten
muissakin arviointimuodoissa, vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä, suoria tai
epäsuoria. Tavoitteena on ottaa huomioon yritysten hyvät toimintaedellytykset ja mahdollisuudet yritystoiminnalle.
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