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SYKSYN 2015 TAUSTAMATERIAALI
Taustamateriaali 2 koostuu pääasiassa välikatsauksen julkaisun 3.9.2014 jälkeen muodostuneesta
selvitysmateriaalista. Taustamateriaali 2 koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
1. välikatsauksesta ja tiekarttavaihtoehdoista saaduista lausunnoista,
2. asukkaiden paikkatieto-, luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyistä sekä henkilöstökyselystä.
3. työpajamateriaaleista

1. Lausunnot välikatsauksesta ja tiekarttavaihtoehdoista
Oulun seudun kunnat, AVI, OSEKK, Pohjois-Pohjanmaan liitto, henkilöstöjärjestöt antoivat lausunnon välikatsauksesta ja tiekarttavaihtoehdoista. Lisäksi kuntalaiset kommentoivat välikatsausta.
Lausunnot ovat taustamateriaalin liitteenä kokonaisuudessaan.
Keskeisemmät huomiot lausunnoista:
• Oulun seudun kuntarakenneselvityksen välikatsaus luo kattavan yleiskatsauksen ja tilanneanalyysin seudun elinvoimasta, osaamisesta ja
alueen kilpailukyvystä sekä vision tulevaisuuskuvasta.
• Tulevaisuuden toimintamalliin valikoidut painopistealueet ovat perusteltuja ja kehittämisen
arvoisia. Erityisesti korostuvat alueen yhteisen kasvu-, elinvoima- ja elinkeino politiikan,
palvelurakenteiden kehittämisen ja alueen edunvalvonnan vahvistamisen merkitys.
• Väliraportissa esiin nostetut yhteiset alat (elintarvike, energia ja matkailu) sisältävät mahdollisuuksia koko seudulle ja hyödyntämällä kunkin toimijan luonnollisia vahvuuksia voidaan luoda arvoketjuja: uudenlaisia tuotteita ja arvonlisää. Esimerkiksi luonnonvaratalouteen ja energian tuotantoon yhdistetään uutta teknologiaa ja syntyy uusia tuotantoprosesseja
tai tuotteita.
• Palvelurakenteen yhteinen tarkastelu, tehokkaampi käyttö ja investointien toteutus - Yhteistyön paikka ehdottomasti. Katse vuoteen 2030 ja palveluverkko sopeutetaan ihmisten sijoittumisen, (joukko) liikenneratkaisujen ja sähköisten palvelujen mukaan.
• Sote –uudistuksen jälkeen kunnan rooli toisaalta täsmentyy niin että elinvoimaan ja mm.
koulutukseen ja perheeseen kohdistuvat monet palvelut tulevat kunnan keskeisiksi tehtäviksi. Tämä avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia miettiä jo nykyisin vahvaa palveluyhteistyötä kaupunkiseudun sisällä ja löytyykö tulevaisuuden osalta muita yhteisiä tehtäviä kaupunkiseudulla.
• Lisäksi paljon muita hyviä yksityiskohtaisiakin kommentteja huomioon otettavaksi prosessissa (vrt. lausunnot). Esimerkiksi energiaan, alkutuotannon ja perämerenkaareen liittyviä
kommentteja.
• Myös kriittistä ja rakentavaa palautetta kuntajakoselvitysprosessin toteutuksesta on sisällytetty lausuntoihin.
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2. Kuntajakoselvitysprosessin kyselyt asukkaille, päättäjille ja henkilöstölle sekä kuntakysely
kasvusta (verrattuna kansallisiin tuloksiin)
Kuntajakoselvitysprosessin aikana tehtiin kyselyt asukkaille, päättäjille ja henkilöstölle. Näitä tuloksia on ohessa peilattu kansallisiin tuloksiin kasvuun liittyen.
Oulun seudun kuntien päättäjille osoitettu kysely
Päättäjäkysely
- Kuntien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle suunnattu päättäjäkysely toteutettiin syyskuussa ja sen vastausprosentti oli 41,5 (153/369), tässä esitetyt vastaukset ovat kooste kyselyn tuloksista. Vastaukset eivät siis edusta kuntien yhdessä valitsemia kantoja ja voivat olla
keskenään ristiriitaisia.
- Keskeisiä yhteisiä viestejä Oulun seudun visiolle ovat:
o Elinvoiman ja työpaikkojen luominen ensiarvoisen tärkeää
o Yhteistyötä kuntien välille (edunvalvonta, markkinointi, elinvoiman lisääminen,
osaamisen parantaminen, sote… )
o Saavutettavuudesta huolehdittava (tiestö, lentokenttä)
- Kuntakohtaisia nostoja visioon olivat:
o Hailuoto: Ainutlaatuinen luonto luo mahdollisuuksia mm. matkailun kautta
o Ii: Iin vahvuus on energiaosaaminen
o Kempele: Yritysten toimintaympäristöön panostettava, kaavoitus tässä keskiössä
o Liminka: Liminka on lähellä asukasta, peruspalveluista huolehdittava
o Lumijoki: Luonto ja puhtaat elintarvikkeet vahvuutena
o Muhos: Matkailuun (mm. Geopark) satsattava
o Oulu: Vetovoimaisuus, osaaminen, ja kansainvälisyys keskiössä
o Tyrnävä: Omien vahvuuksien muistaminen olennaista, yhteistyö tärkeää
- Reilu puolet vastaajista haluaa, että kunnat jatkavat itsenäisinä, noin neljännes on seudullisen kokeilun kannalla ja vajaa viidennes haluaisi kuntaliitoksia
- Yhteiselle toimintamallille nähdään suurehko potentiaali. Nykytilaa on katsottu kriittisesti.
Kuntien näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan.
- Kuntien kannat tulevaisuuden toimintamalliin liittyen
o Hailuoto: itsenäinen kunta yhteistyössä muiden kuntien kanssa; kiinteä tieyhteys;
palvelurakenteen yhteinen tarkastelu; päätöksenteko kunnan omista asioista kunnassa; alueen vetovoima.
o Ii: Itsenäinen Ii; yhteistyötä muiden kanssa; yhteistyö mm. elinkeinopolitiikassa;
työllisyyden parantaminen ja palvelujen turvaaminen sekä palvelurakenteen yhteinen
tarkastelu ytimessä; yhteinen edunvalvonta.
o Kempele: Itsenäinen Kempele; yhteistyössä mukana; yhteinen elinvoimapolitiikka;
kaavoitus kunnan käsiin; yhteinen maankäyttö, asuminen, liikenne ja osittain palvelujenkin asianmukainen käyttö lähikuntien kanssa .
o Liminka: löydettävä seudun yhteinen näkemys ja konkretia toteuttamiseen, mahdollisen uuden kokeilun syntymisessä pitää löytää win-win -asetelma ja jokaisen kunnan
tulee hyötyä uudesta kokeilusta ; yhteinen edunvalvonta; MALPE -politiikassa pitäisi päästä pois keskittävästä tavasta toimia, ja nähdä laajempi alueellinen kokonaisuus; työpaikat ja palvelut lähelle.
o Lumijoki: Yhteistyö on ehdottomasti tärkeää, mutta ei "tehtailtujen" hankkeiden
kautta, vaan tarpeesta lähtevä konkreettinen yhteistyö; elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa on mietittävä yhdessä.
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o Muhos: Yhteistyö tärkeää; kehittämisen tulee lähteä yksittäisen kunnan omasta strategiasta; elinkeinoon ja kasvuun tarvitaan tulevaisuudessa lisää potkua ja voimaa, että palvelujen rahoitukseen on resursseja; palvelurakenteen yhteinen tarkastelu ja
toimenpiteet; yhteistyö Muhoksen naapurikuntien kanssa; yhdessä ja yhteistyössä itsenäisenä kuntana.
o Oulu: Palvelu- ja maankäytön yhteinen kehittäminen; Oulu toimii veturina; seudullinen edunvalvonta ja tehokas palvelutuotanto edellyttävät yhteistä päätöksentekoa;
yhteistyö elinkeinojen kehittämisessä; elinvoima ja elinkeinopolitiikan vastuu ja kustannukset lepäävät Oulun harteilla.
o Tyrnävä; Itsenäinen kunta; yhteistyön kehittäminen huomioiden omat ja muiden
vahvuudet; yhteistyön jalkauttaminen viranomaismentaliteetista tekemisen ja palvelujen suuntaan.
Kuntien mielestä tiiviimpää yhteistyötä voidaan tehdä:
o SOTE-palveluissa mm. terveydenhuolto, erityistasonpalvelu, vanhustenhuolto jne.
o Sivistys- ja koulutustoiminnassa mm. päivähoito, toisen asteen koulutus, kulttuuri
ja liikunta
o Elinkeino- ja elinvoima mm. yrityspalvelut, matkailu, työllisyys, matkailun edistäminen, kaupan ala, edunvalvonta ja kansainvälisyys
o MALPE, kaavoitus, joukkoliikenne, liikenne, teiden kunnossapito, rakentaminen,
palvelurakenne
o Kuntien tukipalveluissa mm. tietohallinto ja –järjestelmät
o Henkilöstössä, mm. osaamisen kehittäminen ja rekrytointi
Kuntien keskeisimmiksi tehtäviksi ja kärkiviesteiksi uudistusten jälkeen kunnat nostaisivat
seuraavia seikkoja:
o Hailuoto: Palvelujen saatavuudesta ja lähipalveluista huolehdittava, sähköisten palvelujen vaikeutena ovat heikot tietoliikenneyhteydet.
o Ii: Kustannusten nousu ja vaikutusmahdollisuuksien menettäminen huolina, jatkossa
panostetaan elinvoimaan.
o Kempele: Edullinen ja laadukaspalvelutaso säilytettävä, erikoispalveluja voi keskittää, peruspalvelut kunnassa, kunnalla tehtävää elinvoiman kehittämisessä
o Liminka: Ennakoiva- ja perusterveydenhuolto kunnan tehtävänä, erikoissairaanhoito
isommille yksiköille, kunnan rooli muuttuu merkittävästi
o Lumijoki: Vaikutusmahdollisuuksien menettäminen huolettaa, jatkossa keskittyminen mm. opetus- ja kulttuuritoimeen ja elinkeinojen mahdollistamiseen.
o Muhos: Rahoituksen epäselvyys mietityttää, palvelutason säilyttäminen tärkeää, ennaltaehkäisevä työ ja lähidemokratia
o Oulu: Palvelujen saatavuus kaikilla, kokonaisvaltaiset palvelut, Oulusta SOTEalueen keskus, elinvoiman vahvistaminen tehtävänä
o Tyrnävä: lähipalvelut, tasapuolisuus, jotta pienen kunnan ääni kuuluu, keskittyminen
mm. koulutukseen, asukaslähtöiseen kehittämiseen jne.
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Taulukko 1. Päättäjäkyselyn vastaajat kunnittain
KUNTA

VASTAAJAT

Hailuoto

11

Ii

14

Kempele

25

Liminka

20

Lumijoki

13

Muhos

24

Oulu

32

Tyrnävä

13

Pohjois-Pohjanmaa

1

Kaikki yhteensä

153

Kuva 1. Tiekarttavaihtoehdot päättäjäkyselyssä

•
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Kuva 2. Toimintamallin nykytilaa ja potentiaali asteikolla 1-5 (nykytila 1=heikko - 5 = erinomainen, potentiaali 1=pieni - 5=suuri)

Kuva 3. Kasvu- ja elinkeinopolitiikka kunnittain
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Kuva 4. Paikallis- ja kuntalähtöisyys kehittämisessä

Kuva 5. Palvelurakenteen yhteinen tarkastelu, tehokkaampi käyttö ja investoinnit
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Kuva 6. Yhteinen MALPE-politiikka

Kuva 7. Yhteinen edunvalvonta
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Uudenlainen paikkatietokysely alueen asukkaille
Asukaskyselyn havaintoja
- Asukaskysely tuotettiin paikkatietokyselynä, jossa vastaajat vastasivat karttapohjaisesti
käyttämiinsä kuntien palveluihin, määrittelivät arjen reittinsä sekä määrittelivät paikkoja
jotka voisivat olla mahdollisuuksia tai uhkia kuntien rakenteellisten muutosten yhteydessä.
- Kysely toteutettiin syyskuussa avoimena ja otanta-aineistolla aineiston verifioimiseksi
- Avoimeen kyselyyn 897 vastaajaa, kutsuttuun kyselyyn 182, avoimen kyselyn aineisto samanlainen kuin otanta-aineiston, eli kokonaisuudessaan edustava aineisto
- Kyselyyn osallistui poikkeuksellisen paljon nuoria (neljäsosa vastaajista alle 20-vuotiaita)
- Asukaskyselyn havaintojen perusteella arki on seudullisesti vahvasti verkottunutta, Oulu on
merkittävä työpaikka- ja palvelukeskittymä, lisäksi kehyskunnissa on risteävää työpaikka ja
asiointiliikennettä
- Oma kunta nähdään suurempaa kuntaa paremmin palveluja tuottavana: sosiaali- ja terveyspalveluissa ja demokratian toteutumisessa n. 3/4 vastaajista oman kunnan kannalla, infrastruktuuripalveluissa lähes 2/3. Kulttuuri- ja koulutuspalveluissa sekä kasvupolitiikassa
oman kunnan vastaajien osuus oli hieman yli puolet. Hieman yli puolet vastaajista haluaisi,
että jatkossakin palvelut ovat vain kuntien tuottamia.
- Jos (epäreilun provosoivasti) kysytään onko vastaajalle laatu vai läheisyys tärkeämpää, on
koulupalveluissa läheisyys hieman korkeammalle arvostettua kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Linnuntietäisyydellä jo 4 km päässä oleva alakoulupalvelu mielletään liian kaukana
olevaksi, terveyspalveluissa vielä 7,9 km mediaanietäisyys oli hyväksyttävä. Laadukkaaseen
terveyspalveluun hyväksytään siis hieman pidempi asiointimatka.
- Asukkaista hieman alle 60 % haluaa, että kunnat jatkavat itsenäisinä. Seudullista kokeilua
kannattaa reilu 20 % ja hieman vajaa 20 % haluaa kuntaliitoksia.
- Arvokkaiksi ja ongelmallisiksi paikoiksi, jotka voivat hyötyä tai kärsiä kuntaliitoksista on
asukkaat nostaneet osin samoja paikkoja
- Mahdollisuuksien paikoiksi asukkaat nostivat eniten seuraavia paikkoja:
o Liminganlahden luontokeskus
o Koitelinkoski
o Hailuodon luonto
o Rantakylän virkistysalue
o Honkasen urheilualue
o Vanha Liminka
o Oulun keskusta ja sen länsipuolen saaret
Taulukko 2. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen omaan ja naapurikuntiin
Haetaanko palvelut omasta kunnasta vai muista kunnista?
työpaikka
terveyspalvelu
omassa
omassa
kunnassa
muualla
kunnassa
muualla
Muhos
11
10
25
10
Kempele
10
27
54
9
Oulu
452
40
596
12
Ii
7
11
18
2
Tyrnävä
12
17
28
7
Liminka
65
50
110
23
Lumijoki
0
5
5
1

koulu / päiväkoti
omassa
kunnassa
muualla
8
4
29
3
216
2
7
3
18
2
98
1
1
0

muu tärkeä
omassa
kunnassa
muualla
15
7
45
10
721
19
10
3
27
20
161
14
2
1
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Hailuoto
Muhos
Kempele
Oulu
Ii
Tyrnävä
Liminka
Lumijoki
Hailuoto

4
52 %
27 %
92 %
39 %
41 %
57 %
0%
80 %

1
48 %
73 %
8%
61 %
59 %
43 %
100 %
20 %

5
71 %
86 %
98 %
90 %
80 %
83 %
83 %
71 %

2
29 %
14 %
2%
10 %
20 %
17 %
17 %
29 %

3
67 %
91 %
99 %
70 %
90 %
99 %
100 %
100 %

0
33 %
9%
1%
30 %
10 %
1%
0%
0%

23
68 %
82 %
97 %
77 %
57 %
92 %
67 %
96 %

Taulukko 3. Tyytyväisyys käytettyjen terveyspalvelujen sijaintiin
Tyytyväisyys käytettyjen terveyspalveluiden sijaintiin
Sijainti on:
mediaanietäisyys (km)
erittäin hyvä
1,8
hyvä
4,8
hyväksyttävä
7,9
liian kaukana
19,5
Kaikki
3,3

N
330
208
102
22
888

37 %
23 %
11 %
2%

Taulukko 4. Tyytyväisyys koulujen ja päiväkotien sijaintiin Oulun seudulla
Tyytyväisyys koulujen/päiväkotien sijaintiin
Sijainti on:
mediaanietäisyys (km)
erittäin hyvä
1.0
hyvä
2.0
hyväksyttävä
3.0
liian kaukana
4.0
Kaikki
1,9

N
239
76
48
15
390

61 %
19 %
12 %
4%

Taulukko 5. Etäisyys linnuntietä kouluun ja päiväkotiin sekä työpaikalle kunnittain

Muhos
Kempele
Oulu
Ii
Tyrnävä
Liminka
Lumijoki
Hailuoto
Koko aineisto

25 %
1,1
0,8
0,9
1,2
1,2
1,1

koulu / päiväkoti
mediaani
6,2
1,9
1,8
3,9
2,2
1,9

75 %
29,7
5,5
4,7
31,9
6,7
3

4
1

6,2
1,9

8,7
4,5

25 %
2,5
5,2
2,4
2,9
5,1
1,7
32,6
0,3
2,3

työpaikka
mediaani
38,6
10,9
6,1
30,9
28,2
9,3
34,8
4,6
7,1

75 %
46,8
14,6
12,4
40,8
33,7
24
34,8
11,4
16,7

1
32 %
18 %
3%
23 %
43 %
8%
33 %
4%
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Taulukko 6. Etäisyys linnuntietä muihin palveluihin ja terveyspalveluihin kunnittain

Muhos
Kempele
Oulu
Ii
Tyrnävä
Liminka
Lumijoki
Hailuoto
Koko aineisto

25 %
1
2,1
1,5
2,4
1,8
1,4
0,7
2,1
1,5

muu tärkeä
mediaani
4,7
3,5
3,6
4,3
11
2,4
1,3
4,9
3,5

75 %
45,4
8,2
7,2
9,9
21
5,8
20,9
8,4
7,4

25 %
4,2
2,1
1,3
4,4
2,4
1,7
0,9
4,2
1,5

terveyspalvelu
mediaani
7,6
3,4
3
6,9
8,2
3,6
1,6
8
3,2

75 %
38,8
7,9
6,4
9,3
21,4
9,7
2,1
46,4
8

Kuva 8. Oman kunnan ja suuremman kunnan suoriutuminen eri tehtävistä

Kuva 9. Tulisiko palvelujen olla kunnan tuottamia vai onko väliä kuka palvelut tuottavat
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Kuva 10. Laadun ja läheisyyden arvottaminen

Kuva 11. Asukkaiden vastaukset eri tiekarttavaihtoehtoihin
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Arvokas paikka, jonka pelkään kärsivän mahdollisessa kuntaliitoksessa
Arvokas paikka, josta koko seutu voisi mahdollisen kuntaliitoksen kautta paremmin hyötyä

Kuva 12. Arvokkaat paikat seudulla jotka voisivat olla uhattuina tai voisivat hyötyä kuntaliitoksesta
alueella (zoomatut kartat liitteenä x)
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Ongelmallinen paikka, jota mahdollinen kuntaliitos saattaisi parantaa
Ongelmallinen paikka, joka saattaisi huonontua entisestään mahdollisen kuntaliitoksen myötä
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Kuva 13. Ongelmalliset paikat, joita voitaisiin ratkaista tai jotka huonontuisivat entisestään kuntaliitoksen myötä (zoomatut kartat liitteenä)

Muu tärkeä arjen paikka
Ei valittu lisätietoa
Asiointipaikka (pankki, posti, kauppa, ... )
Kulttuuripaikka (teatteri, kirjasto, ... )
Lapsen harrastuspaikka
Liikuntaharrastuspaikka

Kuva 14. Muut tärkeät paikat seudulla

Oulun seudun henkilöstökysely

Henkilöstökyselyn keskeiset havainnot:
• Erittäin suuri vastausmäärä (2475), jonka jakauma vastaa varsin hyvin kuntien henkilöstön
määrän suuruuksia kuntia
• Työssä viihdytään hyvin, vaikkakin se on toisinaan kuormittavaa
• Koulutukselle tarvetta näkee 80 % vastaajista, keskeistä oman työn ja teknisten välineiden
hallinta
• Puolet henkilöstöstä ei tee yhteistyötä muiden kuntien kanssa tällä hetkellä, mutta valmiutta
ja halua yhteistyöhön on kaikkien kuntien kanssa
• Työkierto kiinnostaa noin 20 % henkilöstöstä, Oulussa halukkuus matalinta
• Suurin osa henkilöstöstä haluaa, että kunnat jatkavat itsenäisinä, noin neljännes ei osaa sanoa kantaansa, hieman vajaa 20 % haluaisi seudullista kokeilua ja liitosvaihtoehdon näki
parhaimmaksi vain n. 15 % vastaajista.
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Kuva 14. Päättäjäkyselyyn vastanneiden jakauma kunnittain ja toimialan mukaan.

Kuva 15. Henkilöstön työssä viihtyminen
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Kuva 16. Henkilöstön koulutustarpeet

Kuva 17. Yhteistyö kuntien välillä henkilöstön näkökulmasta
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Kuva 18. Henkilöstön halu tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa.

Kuva 19. Kiinnostus työkiertoon toisessa kunnassa
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Kuva 20. Henkilöstön kanta tiekarttavaihtoehtoihin
Kansallinen kasvu- ja kehittämiskysely

Kansallinen kasvu- ja kehittämiskysely
- Suomessa on tehty kuntauudistusta viime vuosina. Päähuomio on kiinnittynyt – kuten pitääkin, erityisesti palveluihin. On kuitenkin harmittavaa, että kuntien kehittäminen ja kasvu on
jäänyt keskustelussa jalkoihin. Rakenteista puhuminen on peittänyt kansallisesti alleen kuntien kehittämisen
- Kasvukeskustelu käynnistämiseksi MDI lähetti syyskuussa kyselyn 10 000 kuntien luottamushenkilölle ja virkamiesjohtajalle liittyen kuntien kasvuun ja kehittämiseen.
- Kysely kartoitti seuraavia asioita:
o Identiteettisuhde kuntaan – kuinka tärkeä kunta on identiteetin kannalta?
o Kouluarvosanalla tyytyväisyys kansalliseen kuntauudistukseen kasvun ja kehittämisen näkökulmasta
o Sopiva kuntakoko ja kuntien lukumäärä Suomessa tulevaisuudessa
o Kouluarvosana oman kunnan, seudun ja maakunnan kehittämiselle
o Tulisiko tehdä kuntaliitoksia vai jatkaa itsenäisinä kuntina kasvun ja kehittämisen
näkökulmasta?
o Mikä on kunnan tärkein rooli kasvussa ja kehittämisessä?
o Mihin kasvu- ja kehittämispolitiikassa tulisi keskittyä lähivuosina?
o Oletettavat hyödyt ja haitat kuntaliitoksista ja itsenäisenä kuntana pysymisessä
o Onko kuntaliitoksista ollut hyötyä kuntaliitosalueilla (suunnattu vain niille kunnille,
joilla tehty kuntaliitoksia)
o Kasvun näkymät lähitulevaisuudessa (6kk) ja keskipitkällä aikavälillä (3-5 vuotta)
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Työllä ei ole ollut ulkopuolista tilaajaa, eikä sitä ole toteutettu virallisena osana selvitystyötä. Vaan se on MDI:n oma panos kansalliseen keskusteluun. Kyselyn tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää kansallisessa vertailussa.
Vastaajien identiteettisuhde kehyskunnissa on voimakkaampi kuin keskuskaupungissa
Kuntien tärkein tehtävä on perusinfrastruktuurista huolehtiminen, työllisyydestä huolehtiminen ja toimijoiden verkottaminen. Keskuskaupungin ja kehyskuntien näkemykset eivät juurikaan poikkea toisistaan.
Kunnat antavat paremmat kouluarvosanat oman kunnan kehittämiselle kuin seudulliselle
kehittämiselle, myös maakunnallinen kehittäminen on pienen piirun arvostetumpaa kuin
seudullinen kehittäminen
Tulevaisuuteen suhtaudutaan optimisesti, kehitysnäkymät 3-5 vuoden päähän ovat valoisampia kuin puolen vuoden päähän. Kehyskunnat ovat optimistisempia kuin keskuskaupunki.
Oulun seudun kuntaliitosten myötä kasvuun ja kehittämiseen on reilun 40 % vastaajien mielestä kiinnitetty huomattavasti tai jonkin verran enemmän huomiota.

Taulukko 7. Selvitysalueen vastaajat
Alue
Keskuskaupunki
Oulu
Kaupunkiseudun kehyskunnat ja maaseutumaiset kunnat
Hailuoto
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Tyrnävä

Vastaajat
24
24

Ii
Selvitysalue yhteensä

3
70

46
1
10
10
3
13
6
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Kuva 21. Vastaajan suhde kuntaan. Millainen suhde on vastaajan identiteetin kannalta.
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Kuva 22. Kunnan tärkeimmiksi tehtävät kasvussa ja kehittämisessä.
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Kuva 23. Kouluarvosana kunnan, seudun ja maakunnan/ELY-alueen kasvu- ja kehittämispolitiikalle

Kuva 24. Kasvu- ja kehitysnäkymät puolen vuoden ja 3-5 vuoden päähän
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Kuva 25. Onko kuntaliitosten myötä kiinnitetty enemmän huomiota kasvuun ja kehittämiseen?
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3. Työpajat

Kuntajakoselvityksessä työstettiin kuntien asiantuntijoiden kanssa palveluiden tulevaisuutta ja elinvoimaa ja kasvua kahdessa työpajassa 1.10.2014. Lisäksi elinvoiman ja kasvun osalta yhteistyötahojen kanssa pidettiin oma työpaja 2.10.2014 ja henkilöstön kehittämiseen liittyvä työpaja pidettiin
myös samana päivänä. Työpajojen yksityiskohtainen materiaali on tämän kokonaisuuden lopussa.
Työpajojen materiaali työstettiin oheiseksi kasvun kärkien yhteenvedoksi (Kuva 1.). Kasvun kärjet
jaoteltiin lisäksi erillisiin toimenpiteisiin ja potentiaalisiin pilotteihin.

Selvitysalueen uuden kasvun kärjet

Paikallisuus

Pilotit

Työpaikkojen
revoluutio

Innovatiiviset
hankinnat

Omistajanvaihdokset

Myynti,
markkinointi
ja vienti

Virtaviivainen
työllisyyspolitiikka

Seudun
yhteinen
työllisyys

Kuntouttava
työtoiminta

Alle 25vuotiaat
töihin

Koulutussopimus
Työhallinnon
resurssit ja
järjestelmä
kunnille
Jalostusarvoketjun
rakentaminen

Palkkatuki,
takaukset ja
rahoitus
Työllistyminen yritysten
tarpeista

Paikallisuuden
avaintoimialat

Luontotalous

Matkailu

Pohjoisen
palvelu- ja
logistiikkakeskus

Energiaomavaraisuus

Energiaomavaraisuusohjelma

Paikallinen
vähähiilinen
bioenergia

Asuminen ja
liikkuminen

Biojalostamo

Energiatietokampanja
perheistä
yrityksiin

Työn ja
perheen
yhteensovitus

Toimivat ja
joustavat
palvelut

Palveluyhteistyö

Palveluverkon
suunnittelu ja
investointi

Palvelujen
standardointi

Palveluseteli

Digitaalinen
kunta

Yhteiset ICTtoiminnot

Käyttäjälähtöisyys
palveluissa

Verkkoopetus

Laajakaista
kaikkiin
torppiin

Toimialat
ylittävä
digitalisointi

4 kierre:
yhteistyön
uusi sisältö

Alueen
markkinointi
ja invest in

Alueen
kehittämisen
uudistus

Koulutuksen
ja
kehittämisen
yhteensovitus

Yhteinen
MALPEkasvusopimus

Kuntalaisten
osallisuuden
pörinäpilotti

Henkilöstön
kulkukortti

Yhteinen
henkilöstön
kehittämisohjelma

Yhteiset
koulutukset

Kuntatyön
markkinointi

Yhteinen
työntekijäpooli

Koko
organisaation
työnkierto

Arkinen ja
älykäs
arktisuus

Kuva 26. Seudun kasvun kärjet
Ohjausryhmä analysoi ja työsti seudun kasvun kärkiä eteenpäin. Erityisesti haluttiin korostaa selvityksessä elinvoimaa ja työpaikkojen luomista. Tämän pohjalta rakennettiin Oulun seudun uuden
työn kolme kärkeä (vrt kuva 2):
1. Elinkeinoelämän kehittäminen

Uusi elinvoima ja kasvu

Toimenpiteet

Kärki
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Uusien työpaikkojen luominen (vienti, markkinointiosaaminen, InvestIn, omistajanvaihdokset, innovatiiviset hankinnat, alueen markkinointi jne.)
 Seudun yhteinen työllisyys ( alle 25 –vuotiaat töihin, työpaikkojen luonti yritysten tarpeista
lähtien, resurssit ja järjestelmät kunnille)
 Yhteisten toimialojen kehittäminen uusien työpaikkojen luomiseksi
 (jalostusketjut, arktisuus, matkailu, energiaomavaraisuus)
2. Elinvoiman kehittäminen
 Toimivat, tehokkaat ja joustavat palvelut kuntarajoista riippumatta (yhteiset ICT –toiminnot
ja palvelut, palveluverkko ja henkilöstön kehittämisohjelma) – julkinen puoli, yritykset,
kolmas sektori, seurakunnat
 Kuntalaisten osallisuuden pilotti, jolla tavoitellaan eri alueille uudenlaista elinvoimaa (uusia työpaikkoja /palveluita)
3. Vaikuttaminen ja alueellinen yhteistyö (paikallisuus)

Oulun seudun uuden työn kokonaisuus
Elinvoiman kehittäminen

Elinkeinoelämän kehittäminen

Toimivat, tehokkaat ja
joustavat palvelut
kuntarajoista riippumatta
(yhteiset ICT –toiminnot ja
palvelut, palveluverkko ja
henkilöstön
kehittämisohjelma)

Uudet työpaikat (vienti, markkinointi,
InvestIn, omistajanvaihdokset,
innovatiiviset hankinnat jne.)
Seudun yhteinen työllisyys ( alle
25 –vuotiaat töihin,
työpaikkojen luonti yritysten
tarpeista lähtien, resurssit ja
järjestelmät)

Uudet
työpaikat

Yhteisten toimialojen kehittäminen
uusien työpaikkojen luomiseksi

Kuntalaisten osallisuuspilotti,
jolla tavoitellaan eri alueille
uudenlaista elinvoimaa (uusia
työpaikkoja /palveluita)

Vaikuttaminen ja alueellinen yhteistyö (paikallisuus)

Kuva 27. Oulun seudun uuden työn 3 kokonaisuutta.
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Työpajojen tarkempi materiaali
Kuntien työpaja elinvoima ja kasvu
Työpaja 1.
Miten näissä teemoissa voidaan tehdä tiiviimmin yhteistyötä ja yhteisiä ponnistuksia
1. Työpaikkojen luominen ja työllisyys, työllistäminen, nuorisotyöttömyys (ennaltaehkäisy)
2. Elinvoiman kehittäminen ”neloiskierteessä”, jossa ovat mukana kuntien lisäksi, koulutuslaitokset, yritykset ja kansalaiset
• Mitä uusia yhteisiä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä
• Mitkä olisivat yhteistyön toivottavat foorumit, muodot ja tavat?
3. Toimialat:
• hyvinvointiteknologia
• matkailu
• energia
• luonnonvarat, erityisesti biotalous
• jokerikortit (mitä muuta?)
Työpaja 2.
Uusi kokeilu:
Ajankohta uudenlaiselle kokeilulle on otollinen (kuntien roolin ja tehtävien muutos). Valtion vastaantulo voisi tuoda uudenlaista näkökulmaa ja kokonaisvaltaisuutta kehittämiseen.
•
Sisältö: Mitkä elinvoiman ja kasvun teemat nostaisit ”Uuden kokeilun” keskiöön?
• Valtion rooli: Miten valtion tulisi tulla mukaan kokeiluun
• Mitkä tehtävät ja niihin liittyvä ohjaus (normit)
• Resurssit
• Yhteistyön muoto: miten yhteistyö seudullisella tasolla valituissa kysymyksissä tulisi organisoida, mitkä toimijat ja miten tulisi olla mukana kokeilussa (esim. BusinessOulu, korkeakoulut jne).

Työpajojen tulokset
Työpaja 1.
Työpaikkojen luominen
 Luonnonvara osaamisen sektorin korostaminen uusien työpaikkojen luomisessa
 Piilotyöpaikkojen aktivointi
 Työvoiman liikkuvuus rajojen ulkopuolelle, kielitaito
 Piilotyöpaikkojen aktivointi
 Markkinointiyhteistyö, rahoitusmahdollisuudet
 Alkutuotanto
 Luonnonvaratyöpaikat
 Vientiyritysten aktivointi/tukeminen

27(39
)



Myyntiosaamisen parantaminen yrityksissä

Työllisyys
 Yhteiset kuntouttavat työtoiminnan pisteet
 Seudun yhteinen työllistämishanke
 Aktiivinen työvoimahallinnon työskentelytapa (suuria eroja eri työvoimahallinnon toimipisteiden välillä)
 Harjoittelupaikkoja opiskelijoille
 ”Kaikkien yhteinen asia”
 Alle 25 –vuotiaat ”pakko” töihin
 Nuoriso-ohjasu opintoihin ja työllistymään paikallisille avaintoimialoille
 Pienyritysten sijoittumisen ohjaus alueelle
 Yhteistyö
 Liikenneyhteydet
Toimialat, toimenpiteet
Hyvinvointiteknologia
 Yhteinen tietoliikennealusta, hallinto
 Yhteiset tietojärjestelmät, pilottialusta
 Sähköiset palvleut--> yhteiset jäjrestelmät+tietoliikenneyhteydet
Energia
 Biojalostamo
 Yhteiset kehittämishankkeet (nyt yritysten vastuulla)--> esim. biotalous, biokaasu, biodiesel
 Energiaomavaraisuus
 Triple helix yhteistyö ja pilotointi
Luonnonvarat
 Maaseudun resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen
 Alkutuotanto
Matkailu
 Yhteismarkkinointi
 Tuotteistaminen/paketointi
 Alueellinen panostus kiinnostaviin kohteisiin (paikallinen hakemus huomioidaan)
 Yhteiset kärkihankkeet matkailuun
 Yhteismarkkinointi
 Merellisyys
 Liminganlahti
 Saavutettavuus
 Myyntityö+Sisältö (Markkinointi ei riitä)
 Matkailu, voimien yhdistäminen, toinen täydentää ja tukee toistaan --> luontainen yhteistyö
ei kilpailla keskenään
 Linnakankaan virkistys ja matkailualueen kehittäminen seudulliseksi vetonaulaksi yhteistyössä (matkailu- ja elämyskeskus)
Jokerikortti
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Logistiikka-ala
Yhteiset kuljetukset + rautatie (henkilöliikenne)
Palvelut / kauppa

4 –kierre, yhteistyö
Toimenpiteet
 Lisää vapausasteita (Vapaakauppa-alue)
 Suomen lippu
 Koulutus tukemaan ja elämään vahvemmin seudun kehityksessä
 Yliopiston yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus tuloskriteeriksi
 Soveltuva, korkeatasoinen tutkimus, joka on suunnattu seudun avainaloille --> kehittämisen
työkalu
 Saksalainen koulutusmalli kokeilu, aloituspaikkoja lisää, ei OPM –ohjaukseen, oppisopimus
systeemin kehittäminen
 Yliopistojen irrottaminen alueen kehittämistavoitteista kun se on irrotettu, negatiiviset vaikutukset näkyvät …
 Yritys-oppilaitos, opintoihin osa yritystoimintaa, harjoittelut yrityksiin
 Työpaikan problematiikka--> hukataanko kykyjä
 Referenssikoteet, rahoitusmallien joustavuus, innovatiiviset hankinnat
Foorumit, muodot, tavat
Hyvin profiloidut ja suunnatut foorumit konkretian ympärille
 Valtio- työllistäjät/yritykset
 Alueellinen normipurku, byrokratian vähentäminen, pienten yritysten vero ym. helpotukset
 Rahoituksen välineet ja niiden joustavuus esim. työhallinto
 Yritysten käynnistämisen talous, mikroinvestoinnit, takaukset, joustavuus työhallinnon
kanssa
 Palvelujen käyttäjien (vanhukset, nuoret) ja palveluiden kehittäjien ja tuottajien yhteisraadit (tavoitteena kehittämisen konkreettisuus)
 Kansalaisten osallistuminen
 Riskirahoitus

Työpaja 2.
Uusi kokeilu, mitä sisällöksi?







SOTE – hyvät käytännöt, vakiointi ja ICT (Sote, varhaiskasvatus ja koulutus)
Työllisyys ja koulutus kokeilu
Vapaa seutu, Ahvenanmaan hengessä
Osta Oulun seudulta
Vapaa seutukokeilu
Malpe (riippuu vapausasteista)
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Uusi Kokeilu, valtion rooli








Normipurku, Byrokratian purku, työvoimaksut, vakuutukset --> Pienet toimijat mukaan
(yrittäjät, maatilayrittäjät)
Luvat alueelle, kunnille (mahdollisimman pienelle), virtaviivaistaa toimintaa --> vapaakuntamenettely
Byrokratian poisto
AVI ja ELY –yhteen, sama alue soten kanssa (yhteys soteen- rajapinnat) – Maakunnan liitto
myös laajentuu?
Työllisyyspalvelut alueelle, tulee saada palvelut ja järjestelmät kuntien käyttöön --> työvoimahallinto ei saada nykyisin edes kiinni
Tietoliikenne infra, laajakaista koko alueelle
Rahoitus/Takaukset yrityksille (pienille yrityksille)

Pohjolan Pariisi --> paratiisi
Uusi kokeilu, yhteistyön muoto?








Maakuntaliiton roolia korostettava ?
Pitkäaikaisten yhteinen keskus alueelle
Työvoimahallinto mukaan
Yliopisto + AVi mukaan
3 sektori järjestöt ja yritykset
Itsenäiset kunnat, vapaaehtoinen tarpeista lähtevä demokraattinen yhteisö, kevyellä organisaatiolla
Asian ympärille yhteisö

Kuntien palvelutyöpaja
Työpaja 1.
Mitä palveluprosessit huomioitava sotea rakennettaessa?
 Tukipalvelut (kirjanpito, palkat jne)
 ICT
 Järjestöt
 Oppilashuolto – yhteistyö sivistyksen ja terveydenhuollon välillä --> kuntien suhde soteen
siv.
 Esteettömyys, kaavoitus, investoinnit (Tekninen)
Muiden palveluiden yhteistyö?
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Vapaasivistys
Liikunta, vapaa-aika, nuorisotyö
Rakennusvalvonta
Standardointi
Hyvinvointityö
LNPO eli lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma

Palveluverkkojen suunnittelu ja investointien toteutus – miten yhdessä?
 1. Pendelöinnin huomioiminen
 Kuntien raja-alueilla
 2.Mitoituksen huomiointi suunnittelussa
 3. Erikoispalvelut
 1. Joukkoliikenteen toimivuus
 Yhteiset sähköiset palvelut
 2. Sote investointien yhteinen suunnittelu

Miten voidaan tukea kodin/työn toimivuutta?
 1. toimivat ja joustavat päivähoitopalvelut, kuntalaisten aamu- ja iltapäivä toiminta, joustavat palvelut, , siakaslähtöisyys (esim. aukioloajat), keskiössä lasten ja nuorten luontaiset
kasvu- ja kehitysympäristöt, palvleujen monipuolisuus (varhaiskasvatus/vuorohoito), perusoptus, 2 –aste, Hyveen palvleut (lapset), varhainen tuki, pendelöinti --> päiväkoti työpaikan
lähelle, palvelujen joustavuus, tiedottaminen
 2. yhteistyö, paveluseteli
 3. Monituottajuus – onko hallinnon rajoja?

Keskeiset sähköistettävät palvelut? Miten sähköinen palveluverkko luodaan? Tietojohtaminen palveluyhteistyössä?


Asiakkaat: palvelut, turvallisuus, sote –palvelut, kirjasto, kulttuuri, liikunta, joukkoliikenne,
ympäristöpalvelut, opetus, asiointi ja kauppa



Työntekijät: työväline, hoitotoimenpiteet, ajanvaraus, varaukset, tiedottaminen, kyselyt,
neuvottelut



Päätöksentekijät, kuntalaiset: osallistaminen



Yhteinen verkko/ohjelmistopohja

Työpaja 2.
Mitkä palvelut uuden kokeilun keskiöön?
 Tietohallinto
 Elinkeinopalvelut/-politiikka
 Työllisyys (Työvoimahallinto)
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Kulttuuripalvelut: liikunta ja nuorisotyö

Missä asioissa normien ja tehtävien purkua?
 Kelpoisuusehdot
a. Sote
b. Lähihoitaja/hoiva-avustaja
c. sosiaalityöntekijä/-ohjaaja
 Tietosuoja--> tiedon integrointi
 Päivähoito sybjektiivinen oikeus/nv laki muutos
 Aikarajat (7 pv)
 Ei uusia lakeja / tarkka harkinta
 Esim. vammaispalvelut (Kuljetus, asuminen)
 Työllistäminen
 Talous- ja velkaneuvonta
 Valitus/kantelut/Tarkennus
Missä kokonaisuudessa valtion tuki on tärkeää?
 Tietojärjestelmien/-verkkojen yhteensovittaminen
 Lasten ja nuorten palveluissa (koulutus, ym.)
 Valtion vastaantulo erilaisissa kokeiluissa
 Työllisyyspalvelut
 Lisää vapausasteita
 Normipurku
 Toimintamallien kehitystyötä (eri sektorihankkeiden kautta)
 Tuki investoinneille
Yhteistyön organisointi?
 Lapset ja perheet
 Tukipalvelut
 Kulttuuripalvelut
 Kokeilu & ketteryys
 Päätöksenteko, pelisäännöt ja ketteryys

Yhteistyötahojen työpajat

Työpaja 1
Uusi kokeilu – mitä sisällöksi


Sote-kokeilu pilottina – helppo korjata virheet
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Innovatiiviset hankinnat – uusi toimintamalli
Resurssi alueen käyttöön 50 m €
Oppisopimuksesta koulutussopimukseen
 OSAO, yrittäjät, Oulun kaupunki
Työpaikkoja
 Työntekijän palkkatuki
 Pienen yrityksen työsuhteen joustot
Koulutusvienti
 ”Kaivoskoulutuksen vienti”
Työllisyysnormien purku
”SMARCTIC” hengessä ICT avainalueet ja teemat
Bioenergia ja luonnonvarojen jalostaminen
Luonnonvarat + ympäristö+arktisuus

1. ICT
 langaton ICT
 autosofta
 terveysteknologia
 Internet of things
 arktisuus
2. Invest in
3. Vienti
4. Suomen kaupat globaalisti kentälle - > kunnolla verkkoon
”Uusi kokeilu” – valtion rooli ja osallistuminen















Alueen ”piilo-osaamisen” ja osaamisen hyödyntäminen ICT-standardointiyksikköön (lue
Ouluun”)
ICT+osaamisalueet
Inkaan vauhtia
Työllisyysvarat yritysten käyttöön 50 m €
Riskienhallinta – tuki yrityksille
Energiapolitiikka
Määräaikainen verovähennys bioenergia-asioissa
Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen
Byrokratian poistaminen
Näkökulma yrityksen tarpeeseen saada työntekijöitä, ei kouluttaa niitä muualle
Mitä pullonkauloja on?
Mikä rajoittaa tai kahlitsee?
Normiohjaus tai siitä luopuminen?
Kenelle valta ja vastuu ja missä kysymyksissä?

”Uusi kokeilu” – yhteistyön muoto ja tavat, toimijat, ketkä mukana, mikä työnjako


Työllisyyden hoidon revoluutio
o kunta hoitaa valtion osuuden
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o valtio rahoittaa PPMAA 50 m €
Laajamittainen palvelusetelin kehittäminen yhdessä (yrittäjät, hankintayksiköt)
Yrittäjät suoraan kontaktiin ulkomaisten vastaavan alan yrittäjien kanssa – vaihtajana esimerkiksi Business Oulu
Integroitavat kokonaisuudet
o alueen koulutusjärjestelmä kokonaisuutena
o toimialat
Teemoittain yhteistyö Oulu Innovation Alliance+kunnat+yritykset
Innovaatioallianssin lisäarvon hyödyntäminen yritysten ja kuntien uuden kasvun lähteenä vrt
Business Kitchen
konkreettinen ympäristö, paikka näyteikkuna
Bioenergia
o energiayhtiöt
o kehittyvät yritykset
o käytännössä kaikkiin yrityksiin
o yliopisto+OAMK
Alueelle oma yrittäjyysohjelma – mukaan kunnat, yritykset ja oppilaitokset

Työpaja 2.
Työpaikkojen luominen
 Yritysten kilpailukyvystä pitää huolehtia
o Infra, koulutus, tehokkaat palvelut
o hankinnoilla tuetaan palvelumarkkinoiden kehittymistä
o rahoitus toimii, kasvurahoitus
 Byrokratia alas
 Omistajavaihdosta huolehditaan
 Pilotteja
o Koulutussopimus
o 1. työntekijän palkkatuki
o Pienen yrityksen työllistäminen joustavammaksi
 Avataan markkinat
o Soteen monituottajamalli ja palvelusetelit laajaan käyttöön
 Alueelliset pääomarahastot
 PK-yritysten joukkovelkakirjat
 Yritystuet
 Finveralle laajemmat riskinottovaltuudet
 Tekes --> myös markkinointi ja myyntityötä
 Viennin tukeminen / rahoitus

Työllisyys
 Työllisyyspolitiikkan revoluutio
o Valtio--> Kunta
o Työtön --> yritys
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o Tuki --> palkka
4 –kierre
Toimenpiteet
 Koulutusjärjestelmä yhteistyöhön (yhteiset teemat jne.) --> sama kampus?
 Yhteiset ongelmat ratkaistavaksi
 Yhteinen päätös tulevaisuuden nostoista --> näiden vienti toimialoille ja oppilaitoksiin
 Monialaisen osaamisen hyödyntäminen
 ICT – pohjan/osaamisen hyödyntäminen muiden substanssialojen kasvun moottorina
 Kansainvälistyminen yhteisenä korkeakoulujen vetämänä aktiviteettina
o eri osapuolet ja tavoitteet mukaan
 Yhteisten satsausten pohja sovittava
 ICT:n osaamispohjan hyödyntäminen sähköisten julkisten palveluiden mahdollistajana
Foorumit ja toimintatavat









Foorumit teemojen mukaan yhteen
Yrittäjien foorumi / AY väen foorumi
Kunta+oppilaitokset+T+K+I
o + elinkeinotoimijat
o +yritykset
yhteiset teemat start upit, vienti, kehittämishankkeet
Yhteinen foorumi: luonnonvarat, cleantech+energia+arktisuus
Luonteva työnjako
o Luke / Lakeus
Innovaatioallianssiin aito yritys- ja kuntarjapinta
Työelämälähtöisen koulutuksen hyödyntäminen pk-yirtysten kehittämisessä

Toimialat, teemat
Hyvinvointiteknologia
 Sote –uudistus --> palvelusetelit työllisyydenhuoltoon (tehokkuus) + voimakas yhteistyö OY:.n ja OAMK kesken
 Aito kansainvälistyminen ehto markkinoille pääsylle
 Työntörahoitus useammalle vuodelle
Luonnonvarat
 Jalostusarvoketjun rakentaminen --> Biotaloutta laajennettava – Bioteknologia / Life
science
 Tutkimuslaitosten ja yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteityön vahvistaminen
 Luonnonvaroista arvoketjussa jalostukseen
 Cleantech ja ympäristöasiat
 Biotalous = luontotalous
 Kaivosasiat
 Cleantech
 Säästö
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Energiat
 Energiaomavaraisuuden parantaminen
o Vesivoiman investoinnit (aaltovoima)
o Turve
o Fennovoiman kotimainen omistuksen varmistaminen
Matkailu
 Oulu hyödyntää koko seudun ”extremen”
 Osana Pohjola-matkailualuetta: Skandinavia+Luoteis-Venäjä = uusi matkailualue
 Ainutlaatuinen Hailuoto
 Joukkoliikenneyhteydet Venäjälle
 Liikenneväylien kunnostaminen (Oulu-Kemi / VT 4, Kuopio-Kuusamo-Kajaani VT 5)
 Perämeri – ei missään muualla maailmassa voi veneillä ja purjehtia keskiyön auringon alla
Arktisuus









Kootaan toimijoiden Arktinen yhteistyöryhmä
Arktisuuden ymmärtäminen – yrityksen mukaan
Arktisuus = Oulu-Tromssa investoinnit
Arktinen öljytorjunta – alusten kehittäminen, arktinen yhteistyö
Kansainvälistyminen
Missä ylitämme riman osaamisessa
Arktisuus on liian väljä käsite
Naapurimaat ovat myös lähimarkkinoita!

Jokerikortti
 Digitalisointi --> liiketoiminnan sähköistäminen
--> julkishallinnon tehostaminen
 Mekaaninen puunjalostus
 Liikenneväylien investointi (meriväylä, VT 4), Rikkidirektiivi
Tiekartasta kulkukorttiin

Työpaja 1. Kuntien henkilöstö tiekarttavaihtoehdoissa
1. Jos seudulla käynnistettäisiin yhteistyökokeilu, mitä sen sisältö voisi olla ja miten henkilöstö olisi mukana sitä toteuttamassa?
Alkuun kysely henkilöstölle, halukkuus yhteistyökokeiluun
Ohjausryhmä muodostetaan henkilöstön valitsemista edustajista, ei vain esimiehistä ja työnantajan edustajista
Sisältönä esimerkiksi nuorisopalvelut tai kuntien välinen työkierto
Yhteiset koulutukset
ammatillinen osaaminen
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työhyvinvointijohtaminen
muutosjohtaminen
Yhteisiä kokoontumisia saman ammattikunnan kanssa.
 kokemusten vaihto
 kuntien toimintatapojen vertailu
 ”helmien poiminta”
 yhteinen kehittäminen parhaista käytänteistä
 henkilöstölle aikaa kehitystyöhön
 esimiesten ja erityisosaajien kokoontumiset miettimään yhteistä sisältöä ja toteuttamistapoja
 kunnittaisen erityisosaamisen löytäminen – ostot osaavilta naapureilta
o etuna osaajien joustavampi käyttö
o kustannusten jakaantuminen useammalle kunnalle
Työllisyys, elinvoima, erityispalvelut – myös pienet kunnat mukaan suunnitteluun
Seudullisesta toiminnasta aiemmat hyvät kokemukset
Seudulliset tietohallintopalvelut – henkilöstön edustus mukaan alusta alkaen, käyttäjät, yhteinen koulutus
Esimiesten tapaamiset ja päätökset, miten yhteistyötä voi tehdä
Rakennusvalvonta
Sosiaalipuolen palvelut
-kotihoidon turvapalvelut/yöpartio
-sosiaalipäivystys
-omaishoidon kriteerit seudullisesti samat
-henkilöstö mukana suunnittelussa ja työryhmissä alusta lähtien
Vapaa sivistystyö (perhe)
Vapaa-aika - kansalaisopisto, , liikunta, nuorisotyö, tapahtumat, kulttuuri
Henkilöstön osaamiskartoitus / erityisosaamisen vahvistaminen
Henkilöstön työpajat – työnkierron suunnittelu
Lähipalvelujen turvaaminen (vrt maaseutuelinkeino)
Ilman kuntaliitosta, ei tarvitse keskustella irtisanomissuojasta – turvaako paremmin henkilöstön riittävyyden alueella?
Suunnittelu ja valmisteluvaiheessa henkilöstö mukaan, osaamisen hyödyntäminen.
2. Henkilöstönäkökulma muissa tiekarttavaihtoehdoissa?
Henkilöstön mielipide esille eri vaihtoehtojen punninnassa

37(39
)

Kuntapari ainoa, jossa byrokratian pyöritys ei juuri lisäänny.
Mistä vanhasta voidaan luopua, jotta voidaan sisäistää uutta (jaksaminen)
Oulu-Kempele rajapinta (Metsokangas-Linnakangas)
Onko yhteisiä virkoja kuten eläinlääkäri?
Oikeus saada koulutusta ICT-osaamiseen, työtapojen uudistamiseen (tavoite työvälineet
kuntoon).
Koulutus lähiesimiehille (muutosjohtaminen, työhyvinvointijohtaminen, henkilöstöjohtaminen)
Työehtosopimusosaaminen ja henkilöstöjohtaminen kuntoon
3. Selvityksen eteneminen henkilöstön/johdon kannalta?
Tiedotus missä mennään.
Taloudelliset laskelmat
Miten muutosta tulisi johtaa
Miten nostetaan julkisen palvelun imagoa paremmaksi, kiinnostavammaksi työpaikaksi?
Mitä henkilöstökyselyssä tulisi kysyä?
Työhyvinvointi
Osaamiskartoitus / osaamisen kohdentaminen
Johdon osaamisen kartoitus
Koulutustarve
Kiinnostus työn kiertoon
Kiinnostus uudelleen koulutukseen
Tehokkuuden lisääminen
Resurssien oikein kohdentaminen
Mitä palveluita voisi tuottaa yhdessä?
Olisitko valmis kuntien väliseen työkiertoon?
Millaista yhteistyötä haluaisit omassa työssäsi tehdä esim. naapurikunnan kanssa?
Minkä kunnan kanssa?
Onko työsi liian kuormittavaa?
Viihdytkö työssäsi?
Saatko tehdä sitä työtä johon sinut on palkattu?
Ottaako esimies huomioon parannusehdotukset?
Palvelussuhdeturva?

Työpaja 2. Oulun seudun kuntien henkilöstön kehittämistoimenpiteet kuntien tehtävien ja roolien
uudistuessa?
1. Johtamisen kehittämistarpeet?
Kunta on yksi työnantaja – johtamisen kehittäminen tästä näkökulmasta
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Johtaminen pidettävä yksinkertaisena
Hoitotyön johtamiseen hoitotyön ammattilainen
Työsuunnittelu
-Tavoitteiden asettaminen, ilmiannetaan toiveet, annetaan palaute kuukausi ja vuositasolla
-Johtajille aikaa kuunnella henkilöstön ajatuksia
Koulutus
-Johdon jatkuva kouluttaminen erityisesti henkilöstöjohtamisesta
-Hyvät esimies/alaistaidot kouluksessa
-Lähiesimiesten johtamisen kehittämistarpeen huomiointi, räätälöinti
-Omaan toimialueeseen perehtyminen
-Henkilöstöasiat ja työehtosopimukset tutuiksi
-Koulutus henkilöstön toiveiden huomioimiseen (usein syntyy vaikutelma, että mietittäväksi esitetyt asiat on jo tosiasiassa päätetty)
-Jalkautuminen johtajat lähityöhön: parempi ymmärrys työssä jaksamisesta ja työn
sisällöstä: jalkautuminen voi olla seurannan lisäksi myös taitojen mukaista työskentelyä
-Vahvistaa kykyä viedä muutoksia eteenpäin työyhteisössä
Välineet
-Kehityskeskustelut käytännön toimiksi – myös rahaa tarvittaessa
-Lähiesimiehille enemmän vastuuta ja päätöksenteon mahdollisuuksia
-”Turhat” johtajat pois ja enemmän käsipareja kentälle
-Voiko johtajien eläköityminen mahdollistaa yhteisvirkoja?
-Yhteistyö alaisten kanssa – yhteissuunnittelu toiminnan parantamiseksi
2. Työtapojen uudistamistarpeet?
Luottamus
Yhteinen aika rakentavalle keskustelulle tulosyksiköissä – miksi ja miten uudistetaan
Työntekijöille koulutusta ja aikaa sisäistää uudet asiat
Asenne
-Muutos voi olla myös hyväksi
-Avoimuus muutokselle, uusi voi toimia paremmin kuin vanha toimintatapa
Koulutus
-Koulutustarpeiden keruu koko alueelta, pyrkimys räätälöidä se yhdessä täydennyskoulutukseksi
-Ajan käytön koulutus
Hyvät käytännöt
-Sparraus alueen kuntien kesken
-Työnkierto – myös johtajille
-Työkäytänteiden yhtenäistäminen ja uudistaminen
-Asiakas keskiöön
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3. Työhyvinvoinnin edistämistarpeet?
Periaatteet
-henkilöstön mukaan ottaminen – lisää motivaatiota
-vaikuttamismahdollisuus omaan työhön
-motivaation ylläpitäminen
-tasapuolinen kohtelu ja oikeudenmukaisuus
-henkilöstön arvostus
-työn arvostus ja sen vaikuttavuuden tunnustaminen
-palkkaus on kunnossa
-palautteen antaminen myös rakentavassa mielessä
-itsellä vastuu omasta hyvinvoinnista
-työolosuhteet
Keinot
-henkilöstön kuulemisten järjestäminen eri yhteyksiin
-palkitseminen
-panos mukaan kehitystyöhön
-kouluttaminen ja osaamisen ylläpito
-oikeista ja tarpeellisista asioista tiedottaminen
-joustavuus puolin ja toisin
Ratkaistavia haasteita
-Kiireen selättäminen – onko jatkuva muutos tarpeen?
-Kiireiden ja paineiden alla työskentelevien kiitos ja palkitseminen
-Työn ja perheen yhteensovittaminen – pienet lapset, myös ikääntyneiden omaisten
huolenpito
-Työn mielekkyys
Toimenpiteitä
-Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii tietoisuuden nostamista: pitää varata aikaa henkilöstön keskinäiselle keskustelulle ja yhteiselle työn suunnittelulle, työnjohtamiselle
-Huomio konkretiaan/arkityöhön ja henkilöstön näkemyksen hyödyntämiseen
-Tyky-ohjelmien valmistelu
-Työhyvinvointi käsitellään vuosittain henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa - toimenpiteet päätetään – niitä seurataan säännöllisesti
-Yhtenäistäminen työnsuunnittelussa ja työnjohdossa
-Yhtenäinen malli virkistyspäivistä, palkitsemisesta ja työergonomiasta
-Joustojen löytäminen työntekijöiden ja työnantajan kesken – lomatoiveet, työn ja
perheen yhteensovittaminen
-Eri kuntien työhyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden kartoitus – hyvien toimintamallien käyttöönotto kaikissa
4. ICT –muutostuki hankkeen Oulun seudun ICT –selvityksestä (erillinen liitemateriaali)

