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Tiivistelmä
Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015–2025 sisältää tilannekatsauksen kaupungin nykyisiin palveluihin
ja palveluverkkoon sekä toimenpide-esityksiä niiden
kehittämiseksi seuraavan 10 vuoden aikana. Suunnitelman on laatinut kaupunginjohtaja Matti Pennasen
3.12.2013 § 1003 asettama palveluverkkotyöryhmä
ja sitä on ohjannut erillinen ohjausryhmä. Poliittisella
tasolla palveluverkkotyötä on määritellyt kaupunginhallituksen 26.5.2014 § 245 nimeämä poliittinen Määräaikainen työryhmä palvelujen ja palveluverkon
uudistamiseksi (”remonttiryhmä”), jonka palveluverkkolinjaukset julkaistiin 30.9.2014. Palveluverkkotyö
on heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta johtuen
linkittynyt vahvasti kaupungin talouden sopeuttamispyrkimyksiin sekä talousarvion 2015 ja –suunnitelman
2016-2017 laatimiseen.
Palveluverkkosuunnittelu on osa kaupungin toiminnan
ja talouden, palvelujen järjestämisen ja maankäytön yhteensovittamista. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan
joka toinen vuosi, vuorovuosin maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) kanssa. Työssä otetaan huomioon mm. yleiskaava, asuntotuotanto, väestön ja palvelukysynnän kaupunki-, suuralue- ja ikäluokkatasoinen
kehitys, toimintaympäristön muutokset sekä erilaiset
palvelujen järjestämisen monimuotoiset keinot ja kehittämispyrkimykset. Taustatietoina ovat erilaiset valmistuneet ja tekeillä olevat selvitykset ja suunnitelmat
liittyen kaupungin eri palvelujen järjestämiseen, tilankäyttöön sekä kiinteistöjen kuntoon ja peruskorjaustarpeisiin. Taustatietoja ovat myös maaliskuussa 2014
neljällä eri alueella pidettyjen Oulun Raatien tulokset,
hyvinvointikertomustyön yhteydessä kerätty kokemuksellinen tieto sekä elo-syyskuussa 2014 toteutetun Otakantaa-kyselyn sekä Oulun alueellisen kaupunkipalvelututkimuksen 2014 tulokset.
Kaupungin tavoitteena on asiakaslähtöisesti järjestetyt palvelut, joita tuotetaan monitoimijaisesti, monialaisesti ja monituottajaisesti hyödyntäen monipuolisesti sähköisiä palveluita. Elämänkaarinäkökulma otetaan
huomioon kaikissa palveluissa. Sekä hyvinvointipalvelujen että sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelut järjestetään jatkossa neljän alueen mukaisesti. Pohjoisella, itäisellä ja eteläisellä alueella järjestetään peruspalveluita

em. alueiden asukkaille. Tämä edellyttää palvelualueiden hyvää toiminnallista yhteistyötä. Keskisellä alueella järjestetään peruspalveluita oman alueen asukkaille mutta lisäksi myös keskitettyjä erityispalveluita
koko kaupungin asukkaille ja osin laajemminkin Oulun seudulle ja Pohjois-Suomelle. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen osalta aluemalli on jo käytössä. Yleiskaavaluonnoksen 2030 keskusverkko (pääkeskus ja kolme
aluekeskusta) tukee palvelualojen aluemalleja. Koska
palvelukysyntä ja –tarpeet sekä palvelut ja palvelujen
järjestämistavat ovat jatkuvassa muutoksessa, palveluverkkosuunnittelussa pyritään joustaviin, muutokset
mahdollistaviin rakenteisiin ja toimintamalleihin.
Hyvinvointipalvelujen toimenpide-esityksiin sisältyvät
vaiheittainen siirtyminen neljään hyvinvointialueeseen,
palvelurakenteen muutokset, uusien palvelukonseptien käyttöönotto, erikoissairaanhoidon kustannusten
kasvun hidastaminen, monituottajuuden hyödyntäminen sekä henkilöstön kokonaismäärän ja rakenteen
optimointi. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimenpide-esitykset on jaettu kokonaisuuden selkeyttämiseksi kolmeen toimenpidekoriin: monipalvelukeskusratkaisut, palvelujen alueellistaminen ja seudulliset ratkaisut
sekä rakennemuutokset. Yhteisöpalveluita ja asukastupatoimintaa varten on omat toimenpide-esityksensä.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tukee palvelualojen
tavoitteita omalla toiminnallaan.
Palveluverkkosuunnitelmassa on otettu huomioon kaupunginhallituksen ja –valtuuston talousarvion 2015 ja –
suunnitelman 2016-17 palveluverkkolinjaukset. Suunnitelma sisältää ennakkovaikutusten arvioinnin.
Palveluverkkotyöryhmä esittää, että palveluverkkoraporttia noudatetaan kaupunginhallituksen johtosäännön 4 § toimivallan mukaisena palveluverkkosuunnitelmana. Suunnitelmassa on yhteen sovitettu
koko kaupungin palveluverkkoa koskevat toimenpiteet.
Suunnitelma tulee päivittää kahden vuoden välein ja
sen valmisteluun tulee sisältää luottamushenkilöiden
linjausvaihe. Yksittäiset toimenpiteet päätetään linjausten mukaisesti talousarviossa, käyttösuunnitelmissa tai
erillispäätöksinä. Myös kaikkien palvelualueiden yhteistä suunnitteluprosessia tulee kehittäa edelleen.
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1 Johdanto
1.1. Työryhmän toimeksianto ja palveluverkkotyöprosessista
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 3.12.2013
§ 1003 Oulun kaupungin palveluverkkotyöryhmän.
Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus Oulun palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025. Työn lähtökohtina
ovat Oulun kaupunkistrategia, Palvelujen järjestämisohjelma, Oulun palvelumalli 2020, Omistajapoliittinen
ohjelma, Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet ja Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO 2014-2018). Työssä
huomioidaan myös yleiskaavatyön mukaiset kaupunkirakenteen ja palvelutarpeiden pitkän aikavälin kehitysvaihtoehdot. Tehtävän pääpaino on kaikkien palvelualueiden palveluverkon kokonaissuunnittelussa, joka
yhteen sovitetaan palvelumallin kanssa.
Työssä otetaan huomioon palvelujen järjestämisohjelman ja Oulun palvelumalli 2020:n linjaukset, lyhyen ja
pitkän aikavälin palvelutarpeet, uudet palvelukonseptit
ja digitaalisen agendan mukainen kehitystyö, taloudelliset vaikutukset, tilojen nykyinen käyttö, käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen, omistajapoliittiset linjaukset rakennusomaisuuden osalta
sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Tehtävän päätavoitteena on nykyistä tehokkaamman, monikanavaisemman ja joustavamman palveluverkon kehittäminen/suunnittelu sekä palvelurakenteen uudistamisen
ja muutoksen tukeminen. Suunnitelma on pohjana
myös tulevien investointitarpeiden arvioinnissa.











Lisäksi työskentelyyn osallistui viranhaltijoita: kaupunginjohtaja Matti Pennanen, apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja Piia RantalaKorhonen, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki,
kehittämijohtaja Timo Nousiainen, talousjohtaja Jukka
Weisell ja kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru, sihteeri.
Työn viranhaltijavalmistelusta vastasi ohjausryhmä,
johon kuuluivat apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo
(pj), apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, yhdyskuntajohtaja Pekka Vuononvirta, hyvinvointijohtaja Kirsti YlitaloKatajisto ja kehittämisjohtaja Timo Nousiainen.
Viranhaltijoista koostuneen palveluverkkotyöryhmän jäsenet olivat:


Työryhmän poliittisesta ohjauksesta on vastannut kaupunginhallituksen 26.5.2014 § 245 nimeämä poliittinen
Määräaikainen työryhmä palvelujen ja palveluverkon uudistamisen työryhmä (nk. ”remonttiryhmä”),
jonka palveluverkkolinjaukset julkistettiin 30.9.2014.



Työryhmän kokoonpano oli seuraava:














kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Riikka Moilanen, puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Mari-Leena Talvitie
Jenni Pitko
Veikko Ervasti
Tuija Pohjola
Pirjo Sirviö
Mikko Raudaskoski

Mikko Viitanen
Anne Snellman
Juha Vuorio
Outi Ervasti
Matti Roivainen
Anne-Maria Takkula
Juha Huikari
Marja-Leena Kemppainen
Juha Pätsi









Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru,
konsernipalvelut, puheenjohtaja, sijaisena 15.9.
lähtien kehittämisjohtaja Timo Nousiainen,
konsernipalvelut
Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi,
konsernipalvelut
Johtaja Jouko Leskinen,
Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Hallintopäällikkö Tapio Kangas,
hyvinvointipalvelut
Kehityspäällikkö Juha Aho.
sivistys- ja kulttuuripalvelut
Hyvinvointipäällikkö Arto Willman,
sivistys- ja kulttuuripalvelut
Suunnittelupäällikkö Olli Rantala,
sivistys- ja kulttuuripalvelut
Controller Jenni-Maria Heikkinen
Controller Lasse Siekkinen
Suunnittelija Rami Tuominen, konsernipalvelut,
sihteeri
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Palveluverkkosuunnitelman kartat ja paikkatietotarkastelut toteutti suunnittelija Anna Keskitalo, konsernipalvelut. Lisäksi suunnitelman valmisteluun osallistui eri
asiantuntijoiden muodostamia alatyöryhmiä ja lukuisia viranhaltijoita. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa työhön osallistuivat vastuualuejohtajat ja johtoryhmä sekä lisäksi suunnitelmaa työstettiin alueryhmissä.
Hyvinvointipalveluista mukana olivat vastuualuejohtajat ja johtoryhmä, konsernipalveluista investointien,
keittiöverkon, tietohallinnon sekä kuntalaisvaikuttamisen ja asukastupatoiminnan asiantuntijoita ja lisäksi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista yleiskaavoituksen ja
joukkoliikenteen asiantuntijoita. Oulun konttorista mukana oli Oulu10 ja yhteispalveluasiantuntija.

seen tähtäävistä säästötoimenpiteistä. Palveluverkkotyö on kytkeytynyt keskeisesti talousarvion 2015 ja
taloussuunnitelman 2016-2017 valmisteluun.

Kaupungin heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta
johtuen palveluverkkotyöhön on liittynyt tavanomaista laajempia odotuksia mm. talouden tasapainottami-

Oulun palveluverkkosuunnitelmasta 2015 - 2025 päättää Oulun kaupunginhallitus.

Palveluverkkotyöryhmän toimeksiannon kesto oli talousarvion suunnitteluohjeeseen 2015 sisältyvien tavoitteiden osalta 30.4.2014 ja lopullinen toimeksiannon
määräaika oli 31.8.2014 mennessä. Kaupunginjohtaja Pennanen jatkoi 29.8.2014 § 91 palveluverkkotyöryhmän määräaikaa 17.10.2014 saakka. Palveluverkkosuunnitelmaa on tarkennettu loppuvuodesta 2014 ottaen
huomioon kaupunginhallituksen talousarvioesitysten
10.11.2014 ja kaupunginvaltuuston talousarviopäätösten 1.12.2014 mukaiset palveluverkkolinjaukset.
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2 Lähtötiedot
2.1 Palveluverkkosuunnittelu ja sen tavoitteet
Palveluverkkosuunnittelu on osa maankäytön ja palvelujen kokonaissuunnittelua. Palveluverkkosuunnittelu
on jatkuva prosessi, jossa palvelujen tuotantotiloja ja
tuotantoprosesseja optimoidaan. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan kahden vuoden välein vuorovuosina

maankäytön toteuttamisohjelman kanssa. Palveluverkkosuunnitelmaa osana suunnittelujärjestelmää on kuvattu oheisessa kaaviossa (ks. Kuva 1). Palvelujen järjestämisohjelma sisältää myös palveluverkko-ohjauksen
linjaukset.

Kaupunkistrategia
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat

Palvelujen järjestämisohjelma • Ympäristöohjelma
Kaupunkikulttuuriohjelma • BusinessOulun toimenpideohjelma • Omistajapoliittinen ohjelma
Henkilöstöohjelma

Yleiskaava

Maapoliittinen
ohjelma
(MAPO)

Valtuustosopimus

PALVELUVERKKOSUUNNITELMA

Maankäytön toteuttamisohjelma
MATO (sis. asunto-ohjelman)

Tarveselvitykset

Asemakaavat

Hankesuunnitelmat

Talousarvio ja tts
Käyttösuunnitelmat
Kuva 1: Palveluverkkosuunnitelma suhteessa kaupungin suunnittelujärjestelmään.

Palveluverkkosuunnitelma tarvitaan:
⊲⊲ palvelujen järjestämisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi
⊲⊲ toiminnan ja talouden sekä palvelutilojen
optimoimiseksi
⊲⊲ asunto-ohjelman ja kunnallisteknisen
rakentamisen suunnitteluun
⊲⊲ tulevien tilainvestointitarpeiden arviointia varten
⊲⊲ tiedot palvelutilavarauksista alueiden
kaavoittamista varten (kaavavaraukset)

Palvelujen järjestämistä Oulun kaupungissa määrittelevät erilaisten valtakunnallisten velvoitteiden lisäksi myös useat Oulun kaupungin omat strategiset linjaukset, asiakirjat ja ohjaavat ohjelmat. Työryhmän
toimeksiannossa mainittujen asiakirjojen lisäksi lähtökohtia ovat myös valtuustosopimus ja talousarviolinjaukset sekä erilaiset muut ohjaavat ohjelmat, asiakirjat ja
suunnitelmat kuten digitaalinen agenda ja Oulun innovaatioympäristöt -raportti.
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Tulopohja ei kasva samassa suhteessa menokehityksen kanssa. Vuoden 2014 välitilinpäätöksessä vuosikatteen
arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa, joka on 30 miljoonaa vuoden 2014 talousarviota huonompi. Vuosikate ei riitä
kattamaan poistoja tai uusinvestointeja. Toteutusaikatauluja joudutaan priorisoimaan. Lainan kokonaismäärä kasvaa
ja sen seurauksena myös korkokulut kasvavat. Korkokulujen ennustetaan olevan vuonna 2017 jo 18 miljoonaa
Oulun kaupunki on suurten taloudellisten haasteiden
euroa.
edessä. Valtakunnallisesti talouden kasvu on ollut selvästi hitaampaa kuin mihin viime vuosikymmeninä on Kuva 2. Oulun vuosikate.
totuttu. Oulua elinkeinorakenteen muutokset koettelevat vielä voimakkaammin kuin muuta Suomea. Työllisyys on heikentynyt, erityisesti pitkäaikaistyöttömien
osuus on kasvanut voimakkaasti vuoteen 2013 verrattuna. Alueen väestö ja palvelutarve ovat kuitenkin edelleen olleet kasvussa. Talouskehityksen lisäksi Oulun
kaupungin tilannetta haastavat kuntien valtionosuusleikkaukset sekä tehtävien ja velvoitteiden muutokset.

2.2 Kaupungin talous

Kuva
Kuva 3. Lainasaldo vuoden lopussa
Tulopohja ei kasva samassa suhteessa menokehitykKuva 3. Lainasaldo vuoden lopussa
sen kanssa. Vuoden 2014 välitilinpäätöksessä vuosiInvestointimenoja
pyritään2015-2025
leikkaamaan niin, että investoinnit pys
palveluverkkosuunnitelma
katteen arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa, joka on Oulun
Palvelutarpeen kasvu ja talouden heikkeneminen vaativat palveluj
30 miljoonaa vuoden 2014 talousarviota huonompi.
jotta Oulun kaupungin taloudellinen tulos saadaan jälleen positiiv
Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja tai uusinvestoinTulopohja ei kasva samassa suhteessa menokehityksen kanssa. Vuoden 2014 välitilinpäätöksessä vuosikatteen
teja. Toteutusaikatauluja joudutaan priorisoimaan. Laiarvioidaan olevan noin 40 miljoonaa, joka on 30 miljoonaa vuoden 2014 talousarviota huonompi. Vuosikate ei riitä
nan
kokonaismäärä
ja sen seurauksena
myös joudutaan priorisoimaan. Lainan kokonaismäärä kasvaa
kattamaan
poistoja taikasvaa
uusinvestointeja.
Toteutusaikatauluja
2.3 Yleiskaava ja maankäytön toteuttamisohje
korkokulut
kasvavat.
Korkokulujen
ennustetaan
olevan
ja sen seurauksena myös korkokulut kasvavat. Korkokulujen ennustetaan olevan vuonna 2017 jo 18 miljoonaa
vuonna
euroa. 2017 jo 18 miljoonaa euroa.
Yleiskaavassa määritellään kaupungin keskeiset tulevat kasvu- ja m
asetetaan
tavoitteet
Kuva
2. Oulun
vuosikate.myös liikennejärjestelmän kehittämiselle, mik
tarpeisiin. Yleiskaava 2030 on parhaillaan valmisteilla. Liitteenä o
toteuttamisohjelman mukaisista tulevista asuntotuotantoalueista
(MATO) asuntotuotanto-ohjelmassa puolestaan määritellään se, m
alueita hyödynnetään ko. suunnittelukaudella. Ohjelma päivitetää
hyväksytty
kaupunginvaltuustossa
4.11.2013 § 118.
Kuva
4. Korkomenojen
kehitys
Kuva 3. Lainasaldo vuoden lopussa
Kuva 4. Korkomenojen kehitys

MATO 2014-2018 sisältää myös kaupungin väestösuunnitteen vu
Investointimenoja pyritään leikkaamaan niin, että investoinnit pysyisivät n. 120 miljoonan vuositasolla.
asuntotuotanto-ohjelma
huomioiden
ja siinä
Investointimenoja
pyritään
leikkaamaan
niin,arvioidaan
että in- väestöke
Palvelutarpeen kasvu ja talouden heikkeneminen vaativat palvelujärjestelmän
kriittistä
arviointia
ja uudistamista,
ikäluokkakohtaisesti
jaoteltuna.
Yleiskaavaluonnoksen
vestoinnit pysyisivät n. 120 miljoonan vuositasolla. Pal- 2030 laatim
jotta Oulun kaupungin taloudellinen tulos saadaan jälleen positiiviseksi.
väestösuunnite
suuralueja ikäluokkakohtaisesti
jaoteltuna myös
velutarpeen
kasvu
ja talouden
heikkeneminen vaativat
palvelujen
suunnittelun
lähtötiedoista
(ks.
Liitteet
L2 ja L3).
palvelujärjestelmän kriittistä arviointia ja uudistamista,
jotta Oulun kaupungin taloudellinen tulos saadaan jäl2. Oulun vuosikate.
2.3Kuva
Yleiskaava
ja maankäytön toteuttamisohjelma
leen positiiviseksi.

Yleiskaavassa määritellään kaupungin keskeiset tulevat kasvu- ja muutosalueet ja -mahdollisuudet. Yleiskaavassa
asetetaan tavoitteet myös liikennejärjestelmän kehittämiselle, mikä pohjautuu asukkaiden ja elinkeinoelämän
tarpeisiin. Yleiskaava 2030 on parhaillaan valmisteilla. Liitteenä on kartta yleiskaavaluonnoksen ja maankäytön
toteuttamisohjelman mukaisista tulevista asuntotuotantoalueista (ks. Liite L1.). Maankäytön toteuttamisohjelman
(MATO) asuntotuotanto-ohjelmassa puolestaan määritellään se, miten yleiskaavan asuntorakentamiseen osoittamia
alueita hyödynnetään ko. suunnittelukaudella. Ohjelma päivitetään joka toinen vuosi, MATO 2014-2018 on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 § 118.
MATO 2014-2018 sisältää myös kaupungin väestösuunnitteen
2019 ja 2023.
Väestösuunnite laaditaan
Kuvavuosille
4. Korkomenojen
kehitys
Kuva 3. Lainasaldo vuoden lopussa
asuntotuotanto-ohjelma huomioiden ja siinä arvioidaan väestökehitystä Oulun kaupungissa suuralue- ja
ikäluokkakohtaisesti
Yleiskaavaluonnoksen
2030 pysyisivät
laatimisenn.yhteydessä
on vuositasolla.
laadittu yleiskaavatason
Investointimenoja jaoteltuna.
pyritään leikkaamaan
niin, että investoinnit
120 miljoonan
väestösuunnite
suuralueikäluokkakohtaisesti
myös vuodelle 2030.
Väestösuunnite
on yksi keskeisistä
Palvelutarpeen
kasvu ja ja
talouden
heikkeneminen jaoteltuna
vaativat palvelujärjestelmän
kriittistä
arviointia ja uudistamista,
palvelujen
suunnittelun
(ks. Liitteet
ja L3).
jotta Oulun
kaupunginlähtötiedoista
taloudellinen tulos
saadaanL2
jälleen
positiiviseksi.
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2.3 Yleiskaava ja maankäytön toteuttamisohjelma
Yleiskaavassa määritellään kaupungin keskeiset tulevat kasvu- ja muutosalueet ja -mahdollisuudet. Yleiskaavassa asetetaan tavoitteet myös liikennejärjestelmän kehittämiselle, mikä pohjautuu asukkaiden ja
elinkeinoelämän tarpeisiin. Yleiskaava 2030 on parhaillaan valmisteilla. Liitteenä on kartta yleiskaavaluonnoksen ja maankäytön toteuttamisohjelman mukaisista tulevista asuntotuotantoalueista (ks. Liite L1.).
Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) asuntotuotanto-ohjelmassa puolestaan määritellään se, miten yleiskaavan asuntorakentamiseen osoittamia alueita hyödynnetään ko. suunnittelukaudella. Ohjelma
päivitetään joka toinen vuosi, MATO 2014-2018 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 § 118.

luonnoksen 2030 laatimisen yhteydessä on laadittu
yleiskaavatason väestösuunnite suuralue- ja ikäluokkakohtaisesti jaoteltuna myös vuodelle 2030. Väestökehitys on yksi keskeisistä palvelujen suunnittelun lähtötiedoista (ks. Liitteet L2 ja L3).

Em. väestösuunnitteet on laadittu kevään 2013 lähtötietojen pohjalta. Nykyinen taloudellinen tilanne
on vaikuttanut tonttikysyntää vähentävästi erityisesti ammattirakentamisen eli kerros- ja rivitalorakentamisen saralla. Myös omakotitalotonttien tarjontaa vähennetään vuonna 2015 ja mahdollisesti myös vuosina
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2.4 Väestökehitys ja palvelukysynnän kehitys
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2.5 Palveluverkon nykytila ja palveluverkkokartat
Nykyinen kiinteisiin tiloihin perustuva palveluverkko on
pääosin hyvin saavutettavissa, mutta hajanainen ja samanaikaisesti palveluyksiköt ovat pieniä ja kalliita. Alueiden välillä on eroja palvelujen saavutettavuudessa ja
palvelutasossa eikä riittävässä määrin tunnisteta alueellisia eritystarpeita tai toisaalta alueiden mahdollisuuksia. Palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät kaikilta osin
kohtaa; alueittain tilojen käytössä ruuhkaa, osassa väljyyttä. Uusia palvelukonsepteja ei hyödynnetä tarpeeksi hyvin, esim. aukioloaikojen pidentäminen, sähköisen
asioinnin mahdollisuudet. Asiakkaan näkökulmasta palveluprosessit ovat osin sirpaleisia ja eriytyneitä.
Palvelutarjonnan painopiste on vielä liiaksi fyysisessä
käyntiasioinnissa ja toimipisteissä.
Suuret palvelutilojen investointitarpeet kohdentuvat
erityisesti kasvualueille, täydennysrakentaminen pitää
yllä palvelukysyntää myös monilla vanhoilla kaupunkialueilla. Kasvavat palvelutilojen peruskorjaustarpeet
ovat haasteena koko palveluverkossa.

Palveluverkkoselvityksen liitteinä on palvelukohtaisesti
jaoteltuja palveluverkkokarttoja (ks. Liiteluettelo / Lähtötiedot sekä Liitteet L4-L23). Kartat kuvaavat eri palvelujen fyysisiä palveluverkkoja vuonna 2014. Kartoissa
on esitetty kunkin palvelun eri yksiköt ja palvelupisteet.
Karttoja tarkasteltaessa on huomioitava, että eri palvelut ovat luonteeltaan erilaisia: toiset palvelut ovat pääosin lähipalveluita (esim. varhaiskasvatus, perusopetus)
ja toiset puolestaan pääosin keskitettyjä alueellisia tai
jopa seudullisia palveluita.
Kartoissa on tarvittavin osin kuvattu myös väestön ko.
ikäluokkien kaupunkitasoiset ja suuraluekohtaiset kehitysarviot vuoteen 2030. Eri suuralueet ovat väestörakenteensa osalta erilaisia. Esimerkiksi lasten suhteellinen osuus väestöstä on uusilla alueilla suuri ja
vanhoilla alueilla pieni. Ikäihmisten vastaavat suhteelliset osuudet ovat käänteiset. Suuraluekohtaiset väestömäärät ja ikärakenteet ovat jatkuvassa muutostilassa. Muutokset voivat olla nopeita ja voimakkaita, esim.
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lapsihuippu voi jollain suuralueella olla korkea mutta
lyhytaikainen.
Perusopetusikäisten lasten määrän alueellisen ja kokonaiskehityksen lisäksi on tarkasteltu myös koulujen oppilasmääriä, koulutilojen oppilasmääräkapasiteetteja,
koulujen välisiä oppilasvirtoja sekä koulujen suuraluekohtaisia oppilasmääriä suhteessa alueilla asuviin lapsiin (ks. Liitteet L6-L8).

Kaupunkikonsernin näkökulmasta tila- ja palvelutarpeet on tarkasteltu kokonaisuutena. Tilojen monikäyttöisyydellä ja asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla on
tavoitteena synnyttää rakennemuutosketjuja, joilla kevennetään palvelujen tuottamisen kustannuksia ja lisätään vaikuttavuutta. Samanaikaisesti mahdollistetaan
yhä laadukkaammat ja monimuotoisemmat kuntalaispalvelut. Kustannusten painopiste siirretään fyysisistä
tiloista toimintaan.

2.6 Uudet palvelujen tuottamisen tavat
Fyysisen palveluverkon ohella muita järjestämisen tapoja on monituottajuus, jolloin osa palveluista voidaan tuottaa yhteistyösopimuksin yritysten ja 3. sektoria edustavien yhteistyökumppaneiden kanssa,
esimerkki yksityiset päiväkodit. Muita tapoja ovat monialaisuus, monikanavaisuus, etäpalvelut ja muut
sähköiset palvelut ja asiointimahdollisuudet, kotiin annettavat palvelut sekä liikkuvat palvelut.
Palvelujen järjestämisohjelma sisältää keskeiset kau-

punkistrategiaa täsmentävät kuntalaisen hyvinvointia
vahvistavat ja hankintoja ohjaavat painopisteet vuosille 2015–2017. Tavoitteina ovat mm. monikanavaistuva palvelutarjonta ja uudet palvelukonseptit, jotka
tiivistävät palveluverkkoa ja vähentävät paikka- ja tilasidonnaisuutta. Myös toimintatavoilla ja mm. asiakasohjauksella on keskeinen merkitys palvelurakenteen ja
palveluverkkojen kehittämisessä.

KAUPUNKISTRATEGIA

Käyttöaste: palveluissa,
jossa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan, 80%
asioinnista tapahtuu sähköisen
asiointikanavien kautta.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISOHJELMA
1.

2.

Asioinnin ja palveluiden
sähköistämisen
kehittämistä
ohjaavat linjaukset
Asiakaslähtöisen
toimintakulttuurin
vahvistamista ohjaavat
linjaukset

DIGITAALINEN AGENDA
1.

Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja
digitaalisten valmiuksien
johtaminen

2.

Älykkäät palvelut ja
digitaaliset sisällöt

3.

Avoin, vuorovaikutteinen
kaupunkiyhteisö

4.

Tulevaisuuden osaajat

PALVELUVERKKOSUUNNITELMA

Kuva 14: Palvelujen sähköistämisen linjauksia ja toteutussuunnitelmia.

} }

Digitalisointiaste: 30%
kuntalaisille tarjottavista
palveluista on saavutettavissa
sähköisenä palveluna v.2018
mennessä.

Muutokset
toiminnassa,
palvelurakenteessa
ja palveluverkossa.
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Oulun kaupunki on nostanut kaupunkistrategiassa ja sitä tarkentavissa linjauksissa (mm. palveluiden järjestämisohjelma, Oulun palvelumalli 2020) asiakaslähtöisen
kehittämisen ja toimintakulttuurin keskiöön. Kaupungin
palveluiden sähköistämisen tavoitteet on koottu Digitaalinen Agenda –kehittämisohjelmaan, jota on tarkennettu hallintokuntakohtaisilla ICT-kehittämissuunnitelmilla (2-3 vuoden suunnitelma). Digitaalisen Agendan
päämääränä on, että Oulusta kehittyy älykkäimmin ja
vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö.
Tähän päämäärään pyritään neljän painopistealueen
kehittämisen kautta: 1) asiakaslähtöisesti uudistettavat
toimintamallit, 2) älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt, 3) avoin ja vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö sekä
4) tulevaisuuden osaajat. Nämä linjaukset ohjaavat kehittämistoimenpiteiden ja investointien priorisointia ja
toteutusta (ks. Liite L24).
ICT-ratkaisujen hyödyntäminen palveluverkon ja asioinnin kehittämisessä mahdollistaa palveluprosessien, tukipalveluiden ja hallinnon tehostamisen. Digitaalisuus
vaikuttaa paitsi toimintatapojen ja palvelujen sisältöön,
myös sitä kautta fyysiseen palveluverkkoon ja yhdyskuntarakenteeseen. Digitaalisuudella on vaikutusta myös kaavoitukseen. Erilaiset ICT-ratkaisut yhdessä
toiminnallisten linjausten kanssa mahdollistavat uudet
työtavat ja etätyön, joilla voidaan vaikuttaa fyysisten tilojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Sähköiset palvelukonseptit edistävät asiakaslähtöisten
palveluiden kehittämistä sekä mahdollistavat palveluiden tarjoamisen esimerkiksi suoraan kotiin. Erilaiset
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sähköiset itsepalvelut mahdollistavat aika- ja paikkariippumattomat palvelut, joita asiakkaat voivat hyödyntää heille sopivimmalla tavalla. Uudet sähköiset palvelukonseptit edistävät asiakkaiden valinnanvapautta
sekä mahdollistavat kaupungille uudentyyppisiä palveluiden järjestämistapoja (esimerkiksi sähköiset palvelusetelit).
Yksi keskeinen edellytys palveluverkon kehittämiselle on toimiva ICT-infrastrutuuri (ml. tietoliikenneverkko), jonka päälle nykyaikaiset palvelukonseptit voidaan toteuttaa (vrt. Liite L25). Toimivan infrastruktuurin
avulla voidaan edistää tietojärjestelmien yhteen toimivuutta ja sitä kautta lisätä automaatioita prosessien tehostamiseksi. Tavoitteena on, että kaikki aineistot
on mahdollista käsitellä sähköisesti palveluprosessin
alusta loppuun. Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi sähköisten palveluiden kehittämisessä huomioidaan
palveluiden helppokäyttöisyys- ja esteettömyysvaatimukset. Edellä kuvatut asiat yhdessä toimintojen kehittämisen kanssa näkyvät asiakkaille toimivina palvelukokonaisuuksina ja joustavina palveluketjuina. Lisäksi
sähköiset toimintamallit mahdollistavat ympäristöystävällisten palveluiden kehittämisen.
Asiakaslähtöisyyden rinnalla tietoaineistojen tehokas
hyödyntäminen sekä kehittämisessä että johtamisessa
ovat avainasemassa uutta tulevaisuuden palveluverkkoa rakennettaessa. Tietojen avoin hyödyntäminen (ns.
avoin data) mahdollistaa sen, että palveluiden kehittämiseen voi jatkossa osallistua suurempi joukko toimijoita, joka onnistuessaan edistää myös uuden liiketoiminnan syntymistä ja elinvoimaa.

2.7 Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ovat
julkisen talouden ja elinkeinoelämän kehityksen sekä työllisyyden ohella lainsäädännön muutokset, mm.
uudet velvoitteet, valtionosuusuudistus, kuntauudistus
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuoma muutos.
Sote-uudistus merkitsee Oulun kaupungin osalta hyvinvointipalvelujen järjestämisvastuun siirtymistä uudelle laajalle sote-alueelle, joka käsittää koko PohjoisSuomen (68 kuntaa, 739 000 asukasta). Järjestämislain
vaikutus Oulun kaupungin, sen lähialueiden ja koko
Pohjois-Suomen hyvinvointipalvelujen järjestämiseen,
tuottamiseen ja rahoitukseen on merkittävä. Ministeriöiden valmistelussa on parhaillaan varhaiskasvatus-,
perusopetus-, nuoriso- ja liikuntalain muutokset. Lu-

kiokoulutuksesta voi, osana toisen asteen koulutuksen
uudistamista, tulla jatkossa seudullista. Lukiokoulutuksen järjestämisvastuuseen kohdistuvat lakimuutossuunnitelmat tarkentunevat syksyllä 2014. Mikäli Oulun seudun kuntarakenteessa tapahtuu jatkossa lisää
muutoksia, on tällä merkittäviä vaikutuksia muutoksen
kohteina oleviin kuntiin, mm. niiden koko palvelurakenteeseen ja -verkkoihin.
Kaupungin velvoitteita ja menoja lisäävät mm. oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos, varhaiskasvatuslain muutos, pidennetty oppivelvollisuus, sähköiset
ylioppilaskirjoitukset sekä erilaiset valtionosuuksiin
kohdistuvat leikkaukset. Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on vahvistettu 30.12.2014 ja uudistukset tulevat voimaan asteittain vuoden 2016 al-
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kuun mennessä. Uudessa laissa määritellään vahvasti
perhetyön antaminen perheille esimerkiksi päivystyksellisesti niissä tilanteissa, joissa vaihtoehtona on lapsen kiireellinen sijoitus. Perhepalveluiden osuus tulee
lisääntymään. Tällä ehkäistään toisaalta raskaampien palveluiden kasvaminen. Lisäksi laissa määritellään
nuorten sosiaalipalvelut, jotka tulee antaa yhden luukun periaatteella, sekä se, että kaikille asiakkaille tulee määritellä oma palveluista vastaava työntekijä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon
perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja synnytysten osalta kesällä 2015. Laki itsemääräämisoikeudesta
ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa astui voimaan marraskuussa

2014. Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Erityisesti tiukkenevassa kuntataloudessa tulisi kuntalaisten ennaltaehkäisevät palvelut tunnistaa peruspalveluiksi, joihin resursoimalla voidaan parhaiten lisätä
kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa, erityisesti perheiden hyvinvointia. Tämä edellyttää aiempaakin
tiiviimpää poikkitoiminnallista yhteistyötä ja uusien toimintatapojen luomista kaupungin rakenteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta
huolimatta kaikki kuntalaispalvelut tulee järjestää siten, että asiakas kohtaa vain yhden kokonaisuuden.

2.8 Palvelurakennushankkeet ja –suunnitelmat
Oulun kaupungin vuotuista investointitasoa pyritään
laskemaan lähivuosien aikana poistojen tasolle (n.
80-100 miljoonaa/vuosi). Valtuustosopimuksessa on
määritelty investointikatto vuoteen 2016 saakka, joka
oli sopimusta laadittaessa 486 miljoonaa. Oulun sataman, Nallikarin ja Oulun Energian yhtiöitymisten seurauksena katto pienentyi 380 miljoonaan. Nykyisellään
investoinnit ovat noin 120 miljoonaa vuodessa.
Kaupungin investointiohjelmassa 2015 - 2017 on useita palvelurakennushankkeita. Talousarviossa 2015 ja
-suunnitelmassa 2016 - 17 on myös muita palveluverkkoratkaisuja. Tämän lisäksi on tehty myös muita palve-

lutilojen rakentamiseen ja palvelujen järjestämiseen
liittyviä hankesuunnitelmia, tarveselvityksiä tai muita
suunnitelmia ja selvityksiä, joista osa on jo hyväksyttyjä ja osa vasta valmisteilla. Liitteenä on tilannekatsaus
kaupungin tämänhetkisten palvelurakennushankkeiden ja muiden ratkaisujen toteutus- ja suunnitteluvaiheisiin (ks. Liite L26).
Alla olevassa taulukossa on esitetty päätetyistä hankkeista merkittävimmät ja niiden arvioidut vaikutukset
käyttötalouteen. Arviot on tarkistettava ko. talousarviota valmistettaessa.

Kohde

Vaikutus käyttötalouteen €/v

Toteutusaika

Hiukkavaaran monitoimitalo

5 162 000

2015–2017

Korvensuoran uusi koulu

1 250 082

Metsokankaan koulun lisätilat

810 096

2015–2016

Mäntylän päiväkoti

171 229

2016–2017

Ritaharjun koulun lisätilat

1 087 897

2016–2017

1)

1)

2015–2016

Lisäkustannukset nykytilanteeseen verrattuna

Kaupungin vuosittaiset käyttötalousmenot kasvavat jo tehtyjen päätösten johdosta.
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2.9 Palvelurakennusten kunto ja tulevat peruskorjaustarpeet
Hallintokuntien menoista noin 15 % on tilakustannuksia.
Kaupungilla on omassa käytössä omia tiloja 711 000
m2, joista 75 % on sivistys- ja kulttuuripalvelujen vuokraamia. Vapaana on 13 000 m2. Ulkoa vuokrattuja tiloja on 101 000 m2, joista 46 % on sivistys- ja kulttuuripalvelujen vuokraamia. Ulos maksettavat vuokrat ovat
15 000 000 €/v.
Mm. erilaisten sisäilmaongelmien myötä sekä Tilakeskuksen keväällä 2014 tekemän arvion perusteella on
syytä nostaa esille kaupungin kiinteistöjen kunto ja kasvava peruskorjausvelka. Tilakeskuksen arvion mukaan
kaupungilla on yhteensä noin 84 000 brm2 edestä kiinteistöjä, jotka olisivat peruskorjaustarpeessa, mutta joita ei ole taloudellisesti järkevää korjata. Osasta näistä
kiinteistöjä on jo luovuttu tai ollaan luopumassa. Osaan
on suunnitteilla peruskorjauksen korvaavia ratkaisuja.
Osasta ei ole vielä päätöksiä tai suunnitelmia. Mikäli kaikki nämä kiinteistöt korjattaisiin kaupungin käyttöön, tarvittaisiin seuraavan 10 vuoden aikana yhteensä noin 120 M€.

Lisäksi kaupungilla on Tilakeskuksen arvion mukaan
yhteensä noin 285 000 brm2 edestä kiinteistöjä, joihin
tulisi tehdä peruskorjaus seuraavan 10 vuoden sisällä. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen osuus näistä on noin
219 000 brm2. Osaan näistä kiinteistöistä on peruskorjaus jo suunnitteilla. Osasta ei ole vielä päätöksiä tai
suunnitelmia. Mikäli kaikki nämä kiinteistöt korjattaisiin
kaupungin käyttöön, tarvittaisiin seuraavan 10 vuoden
aikana yhteensä noin 286 M€.
Vuosittainen peruskorjaustarve on suuri sekä neliö- että euromääräisesti tarkasteltuna. Kaupungin tämänhetkiset vuosittaiset peruskorjausmäärärahat eivät riitä
nykyisen kiinteistömassan ylläpitoon vaan peruskorjausvelka kasvaa. Erilaiset sisäilma- yms. ongelmat tulevat jatkossa kärjistymään ja erilaisten kalliiden väliaikaisratkaisujen määrä kasvamaan (vrt. Liitteet L27 ja
L28).

2.10 Palveluverkkosuunnitelmaa täydentävät taustaselvitykset
Kuntalaisvaikuttaminen ja osallisuus
Oulun Raatien aiheena olivat erityisesti sivistys- ja
kulttuuripalvelut. Raadit pidettiin maaliskuussa 2014
neljällä eri alueella. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä
337 henkeä. Kuntalaisia puhuttivat erityisesti oman alueen palvelut, lähinnä koulut sekä liikuntapaikat. Tilaisuuksissa keskusteltiin myös kaupungin tilojen käytön
tehostamisesta ja käytöstä mm. iltaisin esimerkiksi yhdistysten toiminnassa. Raadeista laadittu yhteenveto
on liitteenä (ks. Liite L29).
Otakantaa.fi-kyselyn kautta kerättiin myös asukkaiden näkemyksiä palveluista ja palveluverkosta. Kyse-

ly toteutettiin 12.8.–5.9.2014 internetissä. Kyselyssä oli
kolme valmista keskustelun aihetta, joihin toivottiin
kuntalaisilta mielipiteitä. Kommentteja tuli yhteensä
28 (yhteenveto: ks. Liite L30). Keskustelussa toivottiin
erityisesti terveyspalveluiden säilyttämistä, tai jos niitä
leikataan, kulkuyhteyksien parantamista. Lisäksi esille
nousivat mm. liikuntaan panostaminen, kansalaisvaikuttamisen parantaminen ja byrokratian karsiminen.
Keväällä 2014 toteutettiin myös alueellinen palvelutyytyväisyyskysely. Lisäksi hyvinvointikertomuksen yhteydessä on kerätty kokemuksellista tietoa.
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2.11 Johtopäätöksiä
Erilaisten lähtötietojen pohjalta on palvelutarpeista ja
niiden kehityksestä tehtävissä mm. seuraavia johtopäätöksiä:
⊲⊲ Oulun kaupungin väkiluvun odotetaan Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kasvavan vuoteen
2030 mennessä noin 224 000 asukkaaseen. mikä merkitsee palvelukysynnän kasvun jatkumista,
mm. sekä perusopetuspalvelujen että erityisesti
ikääntyvien palvelujen kysyntää. Oulun seudun väkiluvun odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 274 000 asukkaaseen, mikä lisää omalta osaltaan Oulun kaupungin palvelujen kysyntää
(esim. sote- ja lukiopalvelut), koska Oulun seutu on
yhtenäinen työssäkäynti-, asuntomarkkina-, joukkoliikenne- ja palvelualue. Oulussa asuu 82 % Oulun seutukunnan asukkaista. Tämä suhdeluku pysynee myös tulevaisuudessa samana.
⊲⊲ Nykyisen rakennemuutoksen ja irtisanomisten vaikutukset väestökehitykseen ja Oulun elinkeinoelämän kehitykseen voidaan täysin arvioida vasta
muutaman vuoden päästä.
⊲⊲ Hiukkavaaran suuralue on kaupungin keskeisin
kasvualue, jonne tarvitaan uusia toimitiloja aluksi varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle sekä
niitä tukeville muille lasten ja nuorten palveluille
(esim. Hiukkavaaran monitoimitalo) ja myöhemmin
myös muille palveluille.
⊲⊲ Tulevien vuosien asuntotuotanto-ohjelmoinnilla
(MATO) tulee ohjata asuntotuotantoa niin, että eri
palvelujen kysynnän alueelliset vaihtelut eivät ole
liian voimakkaita ja niihin voidaan vastata hallitusti.
⊲⊲ Tilakustannusten kestävään vähentämiseen tarvitaan palvelurakenteen merkittävää uudistamista ja
monipuolistamista. Uusia palveluja kehitetään monialaisen yhteistyön sekä yksityisten palvelutuottajien ja järjestöjen yhteistyönä. Sähköisiä ja liikkuvia palveluja kehittämällä voidaan monipuolistaa
ja keventää palvelurakennetta sekä madaltaa palvelujen käyttämiskynnystä. Näin parannetaan palvelujen saatavuutta ja luodaan asukkaille vaihtoehtoisia palveluja perinteisten palvelujen rinnalle.
Monikanavaisilla ja monipuolisilla palveluilla voidaan vahvistaa asukkaiden omavastuuta ja parantaa palveluiden laatua.
⊲⊲ Aiempaa laajempi monituottajuus mahdollistaisi nykyistä monipuolisemmat palvelukokonaisuu-

det, lisäisi kuntalaisen valinnanvapautta ja pienentäisi kaupungin fyysisen rakentamisen riskejä.
Eri vastuualueiden toimijoiden tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan luoda edellytykset asukkaiden samanaikaisten ja toisiaan tukevien palvelukokonaisuuksien muodostumiseen. Näin voidaan parantaa
palvelujen asiakaslähtöisyyttä, vähentää palvelujen erillisyydestä aiheutuvia kustannuksia ja vahvistaa varhaisen puuttumisen toimintakulttuuria
kaikissa ikäsegmenttien mukaisissa poikkitoiminnallisissa palvelukokonaisuuksissa.
⊲⊲ Yksittäisiä palvelutarpeita tulisi tarkastella aina
osana palvelutoiminnan kokonaisuutta, jolloin tilojen monikäyttöisyydellä ja palvelumuotoilulla voidaan keventää palvelujen tuottamisen kustannuksia ja tukea uusien palvelujen kehittämistä.
Parhaiten tämä toteutuu monitoimitaloissa tai
monipalvelukeskuksissa, joissa voidaan hyödyntää laajasti eri palveluprosessien tarjoamia synergiaetuja. Tämä mahdollistaa kustannusten painopisteen siirtämisen tiloista toimintaan.
⊲⊲ Palveluverkon tiivistämisen yhteydessä tulisi lähtökohtaisesti ulkoa vuokratuista tiloista pyrkiä luopumaan. Huonokuntoisten kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä tai palvelutarpeen voimakkaiden
muutosten myötä tulisi arvioida ulkopuolisen investoinnin tai kumppanuuden mahdollisuus kaupallisten palveluiden yhteydessä.
⊲⊲ Hyvinvointipalvelujen osalta on keskeisiä palveluverkkolinjauksia tehty pitkälti jo Oulun palvelumallissa 2020 (mm. hyvinvointikeskukset ja –pisteet).
Ratkaisuja kuitenkin tarkennetaan ja tarkasteluun
tulee myös muita toimenpiteitä kuin aiemmassa
palvelumallissa.
⊲⊲ Sote-uudistus sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden kasvu ja erilaisiin valtionosuuksiin kohdistuvat
leikkaukset lisäävät omalta osaltaan toimintojen
tehostamistarpeita. Vaikutukset palveluverkkoon
tulee ennakoida. Jatkossa tarve suunnitteluun yhteistyössä sote-alueen kanssa.
⊲⊲ Kaupungin kiinteistömassaa on pienennettävä eli
osasta kiinteistöjä tulee luopua, jotta rahat riittäisivät paremmin jäljelle jäävän kiinteistömassan ylläpitoon. Peruskorjausten laiminlyönti johtaa siihen,
että vanhenevien rakennusten korjaaminen tulee
tulevaisuudessa entistä kalliimmaksi ja ikävien yllätysten riski kasvaa.
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3 Palveluverkkosuunnitelma 2015–2025
3.1 Yleistä
Palveluverkkosuunnittelun avulla ohjataan palveluverkon kehitystä, toiminnan ja talouden sekä palvelutilojen optimoimiseksi. Suunnitelmaa tarvitaan myös
tulevien investointitarpeiden arviointia varten. Suunnitelmaa hyödynnetään myös asunto-ohjelman ja
kunnallisteknisen rakentamisen suunnittelussa sekä
kaavoituksessa (kaavavaraukset palvelutiloille). Palve-

luverkkosuunnittelu on luonteeltaan pitkäjänteistä, jatkuvaa, päivittyvää ja ennakoivaa. Palveluverkkosuunnitelman 2015-2025 tavoitteet on kuvattu työryhmän
toimeksiannossa (ks. kohta 1.1).
Alla olevassa kaaviossa on esitetty keskeiset sisällöt
Oulun kaupungin toimintatapamuutoksista.

Painopiste
ennältäehkäisevään
työhön

Monituottajuus

Alueellinen
toimintamalli

Kevyempiä
palveluja

Poikkitoiminnallinen,
moniammatillinen
yhteisö

Sähköiset
palvelut

Kuva 15. Oulun kaupungin toimintatapamuutos.

Oulun kaupungin asiakaslähtöinen
palvelujen järjestämismalli
Oulun kaupungin asiakaslähtöisessä palvelujen järjestämismallissa palvelut ovat lähellä käyttäjiä. Se tarkoittaa, että lähipalvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia
ihmisiä, tai ne tuodaan ihmisten arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina. Lähipalvelut tarjotaan
potilaan ja asiakkaan arjessa, ja ovat kohtuullisen helposti saavutettavissa.

Talouden sopeuttamisesta huolimatta palveluverkkosuunnitelman keskeisimpänä tekijänä on ollut asiakasnäkökulma, jossa kuntalaisille tarjotaan säästötoimenpiteistä huolimatta vaikuttavia, laadukkaita,
monipuolisia ja helposti lähestyttäviä sekä saavutettavia palveluita. Niukkenevassa kuntataloudessa on
kyetty löytämään hallintokuntarajat ja toimijatahot yhdistäviä uusia tehokkaita toimintatapoja. Kyse on siis
toimintatapamuutoksesta ja kestävät palveluverkolliset ratkaisut on mahdollista toteuttaa keskipitkällä aikavälillä.
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Kuva 16. Oululaisten hyvinvointipalvelut.
Kuva 16. Oulun asiakaslähtöiset palvelut.
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lisesti toteutettavat lähipalvelut ja uudet, monialaiset tys ja yhä monimutkaistuvat ratkaisut edellyttävät, että
toimintamallit (hyvinvointikeskus, -koulu ja Byströmin organisaation on jatkuvasti kyettävä oppimaan uutta,
nuortenpalvelut) vahvistavat asukkaiden mahdolli- muuntautumaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Digitaalisesta agendasta on rakennettu konsernin ICT-toisuuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.
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kaisesti. Yhteisöllistä hyvinvointia edistetään tukemal- palveluverkkosuunnitelman tunnistettuihin haasteisiin
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la kuntalaisten osallisuutta, tiivistämällä eri palveluiden
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3.2 Toimenpide-esitykset
Työryhmä on valmistellut toimenpide-esityksiä nykyistä tehokkaamman palvelutoiminnan ja palveluverkon
luomiseksi. Alla palveluverkkotyöryhmän toimenpideesitykset kustannusvaikutuksineen.

3.2.1 Hyvinvointipalvelujen
toimenpide-esitykset
Hyvinvointipalvelujen toimenpide-esitykset jakautuvat
kuuteen osioon: vaiheittain siirtyminen neljään hyvinvointialueeseen, palvelurakenteen muutokset, uusien
palvelukonseptien käyttöönotto, erikoissairaanhoidon
kustannusten kasvun hidastaminen, hyvinvointipalvelujen monituottajuuden hyödyntäminen sekä hyvinvointipalvelujen henkilöstön kokonaismäärän ja rakenteen optimointi.
1. Vaiheittain siirtyminen neljään
hyvinvointialueeseen
Hyvinvointipalvelut siirtyy vaiheittain neljän hyvinvointialueen malliin: eteläinen, pohjoinen, itäinen ja keskinen
alue vuosien 2015 – 2016 aikana (ks. Liite P1). Hyvinvointikeskuksia em. alueilla on kuusi (6): Haukipudas, Tuira,
Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja Kaakkuri. Tämä tarkoittaa nykyisen palveluverkon merkittävää tiivistymistä. Hyvinvointikeskukset sijoittuvat nykyisten terveysasemien tiloihin ja lähiympäristön tiloihin. Tämä vaihe
toteutetaan ilman uusia tuotannollisia investointeja.
Hyvinvointialueet ovat kuntalaisten näkökulmasta ns.
lähipalvelualueita, joissa on saatavilla laaja-alaisesti toteutetut monipuoliset ja kattavat perustason sosiaali- ja
terveyspalvelut. Hyvinvointialueilla toteutetaan kotona
ja arkiympäristössä tapahtuva tuki ja palvelut, hyvinvointikeskuksien, -pisteiden ja suun terveydenhuollon
palvelut. Erityispalveluja toteutetaan mm. asiantuntijoiden jalkautuvalla työtavalla myös alueilla. Toimintamalli mahdollistaa ja tukee paljon palveluita tarvitsevien palvelukokonaisuuden ja ”kaikki palvelut yhdeltä
luukulta” –periaatteen toteutumista. Hyvinvointialueilla kuntalaisten palvelut järjestetään monitoimijaisesti
kunnan, yksityisten palvelujen tuottajien ja kolmannen
sektorin toimesta. Hyvinvointikeskusten aukioloaikoja pidennetään tarkoituksenmukaisesti. Hyvinvointikeskuksissa otetaan käyttöön ajanvaraukseton vastaanotto normaalin ajanvarausvastaanottotoiminnan
lisäksi. Hyvinvointikeskusten saavutettavuuden parantamiseksi kehitetään joukkoliikenne-, citybussi- ja palveluliikennettä yhteistyössä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa.

Matalan kynnyksen palveluita toteutetaan alueen väestön palvelutarpeen/-profiilin mukaisesti luontevassa fyysisessä asiointipisteessä yhdessä järjestöjen,
seurakuntien, työllisyyspalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Oulu 10 toiminnan ja yhteisötoiminnan kanssa. Palveluina tarjotaan neuvontaa ja ohjausta
sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa hyödyntämällä uusia palvelumuotoja ja sähköisiä/etäteknologian
palveluita. Tähän liittyen laaditaan koko palveluverkkoa koskettava selvitys hyvinvointipisteiden määrästä, sijainnista ja palveluiden sisällöstä vuoden 2015 aikana. Erityistarkastelussa tulee olla mm. alueet, joilta
poistuu terveysasema (esimerkiksi Kaijonharju, Rajakylä, Höyhtyä ja Keskusta). Uudistuksen yhteydessä ei
saa tulla katkeamaa palvelujen saatavuudessa. Palveluverkkoa koskettavat muutokset tehdään yhteistyössä
kuntalaisten kanssa. Lisäksi palveluverkon saavutettavuus joukkoliikenteellä ja palveluliikenteellä varmistetaan. Palveluverkosta tehdään Kuntaliiton suositusten
mukainen vaikutusten arviointi. Oulunsalon hyvinvointipisteen palvelujen tarkempi suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2014.
Pohjoisella alueella hyvinvointikeskustoimipisteet toteutetaan nykyisten Tuiran ja Haukiputaan terveysasemien ympärille. Alueen suun terveydenhuollon pienistä yksiköistä (Herukka, Kaijonharju, Rajakylä) luovutaan
vaiheittain siirtämällä palvelut alueiden hyvinvointikeskuksiin. Koskelan neuvolan palvelut siirretään Tuiran
hyvinvointikeskukseen. Haukiputaan sosiaalitoimisto
siirtyy vuokratiloista hyvinvointikeskuksen tiloihin.
Keskustan alueen hyvinvointikeskuspalvelut ja oululaisten yhteiset erityispalvelut ovat Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa (Kontinkankaan alueella). Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen siirtyy nykyisten
keskustan, Höyhtyän ja Kontinkankaan terveysasemien palvelut. Sosiaalipalvelujen osalta hyvinvointikeskukseen siirtyy mm. aikuissosiaalityön, lastensuojelun,
etuuskäsittelyn, perhe- ja maahanmuuton palveluja
pääosin yksityisistä vuokratiloista. Osana ensimmäistä vaihetta Aapistie 3 uudisrakennukseen siirretään
1.1.2017 lukien Kontinkankaan, Höyhtyän, Myllyojan,
Maikkulan ja keskustan suun terveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuollon erityispalvelut, opetusterveyskeskus sekä keskitetty päivystys- ja ajanvarauspalvelut (koko Oulun alue).
Itäisen alueen hyvinvointikeskustoimipisteet ovat Kiimingin hyvinvointikeskus ja Myllyojan terveysasema.
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Eteläisen hyvinvointialueen hyvinvointikeskustoimipiste on Kaakkuri. Oulunsalon hyvinvointi/monipalvelupisteen palvelujen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä
2014. Seuraavassa vaiheessa eteläiselle hyvinvointikeskukselle haetaan optimi sijainti ja toteutustapa huomioiden vuoden 2017 jälkeiset sote-alueratkaisut.
Seuraavassa vaiheessa, vuoden 2017 jälkeinen aika, selvitetään mm. Itäisen alueen hyvinvointikeskusten lopullinen sijainti huomioiden mm. Hiukkavaaran merkittävästi kasvava väestöpohja. Selvittelyt tehdään
erillishankkeiden suunnitteluohjeen mukaisesti ensivaiheessa tarveselvitystyönä.
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Kustannussäästöt: Neljän oman terveyskeskuksen
(Keskusta, Kaijonharju, Rajakylä, Höyhtyä) palvelujen
siirto Kontinkankaan, Haukiputaan ja Tuiran hyvinvointikeskuksiin ja Sepän terveysaseman siirtäminen omaksi toiminnaksi kokonaiskustannussäästö on noin 8,2 M€
(vuositaso), josta laskennallinen vuokrasäästö on noin
2,0 M€. Lisäksi on mahdollista siirtää palveluja yksityisistä vuokratiloista Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen (vanha lääninsairaala ja ns. Lamellitalo (vuokravähennykset n. 400.000 €).

Kuva 17. Ikäihmisten palvelujen palvelurakennemuutos 2005 - 2020

2. Palvelurakenteen muutokset

Palvelumalli 2020:ssa oleva tavoite, että 3 % 75 -vuotta
täyttäneistä asuu pitkäaikaislaitoshoidossa, on arvioitu
toteutuvan nykysuunnitelmien mukaan jo vuonna 2016.

Jo päätettyjä rakennemuutoksia jatketaan mm. lasten
ja nuorten raskaimpien palvelujen, kehitysvammahuollon ja mielenterveyspalvelujen osalta. Sosiaalisen hyvinvoinnin alueella rakennemuutokset kohdentuvat lastensuojeluun, kehitysvammahuoltoon
sekä mielenterveyspalveluihin, joissa kaikissa keskeisenä tavoitteena on laitospalveluiden suhteellisen
osuuden laskeminen ja painopisteen siirtäminen palveluissa yhä avohuolto ja -hoito painotteisemmaksi.
Mielenterveysasiakkaiden rakennemuutos on toteutunut suunnitellusti. Psykiatristen osastojen sekä ympärivuorokautisen tehostetun asumispalveluiden käyttö on
vähentynyt. Tavoitteena on se, että yhä useampi mielenterveyskuntoutuja asuu omassa asunnossa avopalveluiden turvin. Kehitysvammaisten osalta sairaanhoitopiirin laitospalveluissa on vuodenvaihteessa enää 5
alaikäistä kehitysvammaista. Kokonaiskustannukset eivät vielä ole laskeneet johtuen osaltaan sairaanhoitopiirin sekä ostopalveluna tuotetun vaativan tehostetun
asumispalvelun hinnoittelusta. Oman toiminnan osalta kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt suunnitellusta tuettuun asumiseen. Lastensuojelun laitoskäyttö
ei ole vähentynyt asetetun tavoitteen mukaisesti. Lastensuojelulaitoksissa on entistä enemmän päihdeongelmaisia lapsia.
Ikäihmisten palveluissa palvelurakenne on kehittynyt suotuisaan suuntaan ympärivuorokautisen hoidon
osalta, vaikka kotona asuvien määrässä (92 % 75 vuot

kotona

tehost.palveluasuminen

laitoshoito

ta täyttäneistä) ei Oulun palvelumalli 2020:n tavoitetta ole saavutettu.

Tämän vuoksi ikäihmisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennetta on mahdollista nopeuttaa siten, että vuonna 2020 pitkäaikaislaitoshoidon osuus on 2 %, joka käytännössä tarkoittaa n. 130
laitospaikan vähentämistä vuoden 2014 tasosta. Nopeuttaminen Oulun palvelumalli 2020 asetettuun tavoitteeseen on perusteltua, koska ikäihmisten määrän
ja siten palvelutarpeen kasvaessa pystytään kasvuun
vastaamaan laitoshoitoa kevyemmällä palvelurakenteella, kuten kotihoidolla ja tehostetulla palveluasumisella, sekä pienemmillä kustannuksilla.
Tehostetun palveluasumisen paikkoja on arvioitu valmistuvan siten, että vuosina 2015 ja 2016 jo tiedossa
olevalla valmistuvalla kapasiteetillä voidaan sekä purkaa tämänhetkinen vanhuspalvelulain mukaisen odotusajan ylittävä jonotilanne että vastata tarpeen kasvuun. Ympärivuorokautisen, kuntouttavan kotihoidon
kehittämistä viedään voimakkaasti eteenpäin tukemaan laitospaikkojen vähentämistä.
Laitospaikkojen vähennys toteutetaan vuosien 2015 –
2017 aikana siten, että vuonna 2015 vähennetään 36
paikkaa, 64 paikkaa vuonna 2016 ja 30 laitospaikkaa
vuonna 2017.
Kustannussäästöt: Arvioitu kustannussäästö on yhteensä 1,2 M€.

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

3. Uusien palvelukonseptien käyttöönotto
Suun terveydenhuollon liikkuvien yksiköiden selvitys, jossa on huomioitu myös muita hyvinvoinnin palveluja, valmistui joulukuussa 2014. Selvityksessä huomioidaan liikkuvien yksiköiden eri toteutusvaihtoehtojen
lisäksi myös asiakkaiden eri kulku- ja kuljettamisvaihtoehdot palvelujen piiriin. Liikkuvaa yksikköä pilotoidaan,
mikäli löytyy selkeästi kustannustehokas malli. Asia tulee hyvinvointilautakunnan käsittelyyn keväällä 2015.
Lähtökohtaisesti kaikissa hyvinvointikeskuksissa pidennetään aukioloaikaa. Palveluihin pääsyn kynnystä madalletaan ja saatavuutta parannetaan ajanvarauskäytäntöjä joustavoittamalla.
Hyvinvointipalvelujen sähköisen asioinnin mahdollisuuksia laajennetaan osana digitaalisen agendan toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteet kohdistuvat
seuraaville alueille:
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen





Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen.
Erilaisten palvelujen hakeminen sähköisesti
Palvelusetelin ja ostopalveluiden hallinnointi.
Alusta loppuun asti sähköistetyt palveluprosessit

Teknologian hyödyntäminen






Palvelujen käyttö etäyhteyksien kautta
Työprosessien kehittäminen teknologiaa
hyödyntämällä
Etäkotihoidon pilotointi, avaimeton kotihoito,
kirjaamiskäytännöt
Henkilöstön etätyömahdollisuuksien
kehittäminen
Mobiilien työtapojen kehittäminen

Kuntalaisten itsehoidon tukeminen




Omahoidon ja oman palvelun kehittäminen
Palvelutarjottimen luominen ja kehittäminen
Sähköinen palveluneuvonta

Kustannussäästö: 1,5 – 2 % henkilöstökustannuksista.
45 - 60 htv, 2.2 – 3,0 M€/Vuosi
Kustannussäästöt: Edellä esitetyn kustannusvaikutukset sisältyvät kohtiin 1, 2 ja 5.
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4. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun
hidastaminen
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon / sosiaalitoimen tiiviin integraation, palvelujärjestelmää selkeyttävien toiminnallisten ja hallinnollisten rakennemuutosten sekä tehokkaan ohjausjärjestelmän avulla
hillitään erikoissairaanhoidon menokasvua. Kaupunki
toimii aktiivisesti ja sitoutuneesti sekä pohjoisen sotejärjestämisalueen että sote-tuotannon valmisteluissa,
jotta kokonaistaloudellisuus ja kustannusten hallinta
pystytään varmistamaan tulevaisuudessa kantokyvyn
mukaiseksi.
Kustannussäästöt: Kustannusnousun hillitseminen
3-4 M€/vuosi.
5. Hyvinvointipalvelujen monituottajuuden
hyödyntäminen
Säännöllisen kotihoidon järjestämisen kattavuustavoite
75 vuotta täyttäneille on 13,5 % vuonna 2015. Ikäihmisten kotihoidon järjestäminen perustuu vahvaan kunnan omaan toimintaan. Kotona asumisen kokonaisuus
ja sen mahdollistaminen edellyttää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia parantavia ja monipuolisia, joustavia mahdollisuuksia kotihoidon järjestämiseksi asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Kotihoidon järjestämisessä
hyödynnetään monituottajuutta siten, että oman toiminnan määrä pidetään vuoden 2014 tasolla pois lukien suunnitellut palvelutalojen kotihoidon siirtymisen
Oulun Palvelusäätiölle ja että palvelutarpeen kasvuun
vastataan ostopalvelulla ja palvelusetelillä. Tällöin
oman toiminnan osuus pienenee.
Kustannussäästö: 0,5 M€ vuonna 2015 ja 0,3 M€ vuosina 2016 ja 2017.
Oman kotihoidon edelleen kehittämiseksi henkilöstörakenteen, -mitoituksen ja työnjaon asiakastarvetta
vastaava optimointi tehdään ikäihmisten laatusuositusten pohjalta. Kehittämistyössä hyödynnetään asteittain
käyttöön otettavaa kotihoidon toiminnanohjausta ja
teknologian hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia
ennakkoluulottomasti. Kotona asumista tukevan kuntoutuksen kokonaisuus selkeytetään.
Tehostettu palveluasuminen hankitaan jatkossa pääasiassa palvelusetelillä, jolloin kasvu ohjautuu yksityiseen tuotantoon ja oman tuotannon määrä ei kasva.
Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus valita pitkäaikainen
asumispaikkansa joko kunnan omista tai Oulun Palvelusäätiön yksiköistä tai kunnan järjestämänä yksityisestä tuotannosta. Palvelusetelihankintamalli mahdollistaa paremmin myös palvelujen kehittymisen palvelun
laatua parantavaan suuntaan, koska valinnan palvelun
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tuottajasta ja asumispaikan sijainnista tekee asiakas
omien preferenssiensä mukaan.

6. Hyvinvointipalvelujen henkilöstön
kokonaismäärän ja rakenteen optimointi

Sepän terveysaseman option käytöstä luovutaan,
jolloin sopimuskausi päättyy 9.8.2015. Sepän asiakkaat
siirretään Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen asiakkaiksi. Väestö voi käyttää terveydenhuoltolain mukaista valinnanvapauttaan.

Toteutetaan hyvinvointipalvelujen henkilöstörakenne
ja mitoitus optimaalisesti. Tarkistetaan ammattihenkilöiden keskinäinen työnjako, lisätään välitöntä työaikaa
eri palveluissa, vähennetään henkilöstön määrää mm.
eläköitymistä hyödyntämällä ja tarkistetaan työaikamuotoja ns. muodollisten jaksotyömääräysten poistuessa 1.6.2015.

Kustannussäästö: Mikäli Sepän terveysaseman väestö otetaan omaan palvelutuotantoon ilman henkilöstölisäyksiä, on suora säästövaikutus n. 1,0 M€, missä on
arvioitu myös mahdollinen sopimukseen liittyvän kannustimen vaikutus.

Kustannussäästö: Edellä esitetyn kustannusvaikutukset sisältyvät kohtiin 1, 2 ja 5.

KARTTAESITYKSET
Hyvinvointipalvelujen valtuustokaudella toteutettavia toimenpide-esityksiä havainnollistavat karttaesitykset ovat
liitteenä (ks. Liitteet P1-P5).
Yhteenveto, akustannussäästöt v. 2015-2017, M€

2015

2016

2017

1. Neljän alueellisen hyvinvointikeskuksen malli
Henkilöstömenot

-2,48

-4,95

-4,95

Tilavuokrat

-1,26

-2,03

-2,03

Tukipalvelut

-0,15

-0,27

-0,27

Yhteensä

-3,89

-7,25

-7,25

Laitosvaltaisuuden purku

-0,29

-0,94

-1,25

Kotihoidon kehittäminen

-1,00

-1,20

-1,20

Yhteensä

-1,29

-2,14

-2,45

-1,16

-2,32

-2,32

-3,00

-3,00

-3,00

Kotihoidon monituottajuuden lisääminen

-0,50

-0,80

-1,10

Sepän terveysaseman toiminta omaksi toiminnaksi

-0,40

-1,00

-1,00

Yhteensä

-0,90

-1,80

-2,10

2. Ikäihmisten palvelurakenteen muutos

3. Uusien palvelukonseptien käyttöönotto
Sähköiset palvelut ja teknologia
4. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hidastaminen
Kustannusnousun hillitseminen
5. Monituottajuuden hyödyntäminen

3.2.2 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen
toimenpide-esitykset
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimenpide-esitykset
on jaettu kolmeen toimenpidekoriin: monipalvelukeskusratkaisut, palvelujen alueellistaminen ja
seudulliset ratkaisut sekä rakennemuutokset. Toimenpidekorit on rakennettu siten, että vastuualueiden
yksittäiset toimenpiteet muodostavat toisiinsa liittyvän

ketjun ja ratkaisut seuraavat johdonmukaisesti toisiaan
ajallisena jatkumona. Tässä luvussa kuvattujen periaatteiden mukaiset konkreettiset toimenpide-esitykset on
koottu palvelualueittain luvun loppuun otsikon ”Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimenpide-esitykset vuosille 2015-2017 palvelualoittain” alle.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimenpidekorien kustannusvaikutukset:
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Yhteenveto, vuotuiset kustannussäästöt kun muutokset
toiminnassa on toteutettu. (Arvo tämän päivän rahassa,
muutokset tapahtuu 2015-2020)

KUSTANNUSVAIKUTUKSET
1. Monipalvelukeskustoimintamalli
Sivistysja kulttuuripalvelujen toimenpidekorien kustannusvaikutukset:

Kirjastopalvelut osana monipalvelukeskustoimintamallia

Yhteenveto, vuotuiset kustannussäästöt kun muutokset toiminnassa on
Nuorisopalvelut
osana
monipalvelukeskustoimintamallia
toteutettu.
(Arvo tämän päivän
rahassa,
muutokset tapahtuu 2015-2020)

Perusopetus osana mmonipalvelukeskustoimintamallia
1. Monipalvelukeskustoimintamalli

Säästö
Vaikutukset
eur/vuosi Investointeihin
0,7

Säästö
0,1
M eur/vuosi

Itsepalvelukonseptit,
digiagenda
Kirjastopalvelut
osana monipalvelukeskustoimintamallia
Yhteensä
Nuorisopalvelut osana monipalvelukeskustoimintamallia

0,7
0,1

1,4
0,3
2,5

+0,1 - +0,5

Vaikutukset
Investointeihin

-7 - 10
+0,1
+0,1 - +0,5 - +0,5
-6,5 - 10

Perusopetus osana monipalvelukeskustoimintamallia

1,4

-7 - 10

Itsepalvelukonseptit, digiagenda

0,3

+0,1 - +0,5

2. Palvelujen alueellistaminen ja seudulliset ratkaisut
Keskitetyn erityisopetuksen alueellistaminen
Yhteensä
Laaja-alainen asiakasohjaus
2. Palvelujen alueellistaminen ja seudulliset ratkaisut
Muut ratkaisut
Keskitetyn erityisopetuksen alueellistaminen
Yhteensä

2,5
0,3

Laaja-alainen asiakasohjaus

0,8

Muut ratkaisut

0,1

Yhteensä

1,2

3. Palvelurakenteen muutokset
Varhaiskasvatuksen rakennemuutos
3. Palvelurakenteen muutokset
Perusopetuksen koulupäivän ja opetussuunnitelman
Varhaiskasvatuksen rakennemuutos
uudistaminen
Perusopetuksen koulupäivän ja opetussuunnitelman uudistaminen
Muut ratkaisut
Muut
ratkaisut
Yhteensä

1,8
0,8
1,15

Yhteensä

3,75

Yhteensä
kohdat 1-3
Yhteensä
kohdat

7,45

1-3

0,3
0,8
0,1
1,2

-6,5 - 10

1,8
0,8
1,15
3,75
7,45

-6,5 -6,5
- 10

- 10

Alla olevassa kuvassa on kuvattu Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon linjaratkaisut.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon linjaratkaisut.

Neljän maantietelisen alueen palvelut ovat asiakaslähtöisiä, vaikuttavia
ja kuntalaisen hyvin saavutettavissa. Hyödynnämme sähköisiä palveluita
ja tarjoamme laajennetut aukioloajat. vahvistamme kuntalaisten
omatoimisuutta ja kumppanusverkostoja.

Kuva 18: Kuvaus sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkon linjaratkaisuista.

Kuva 18. Kuvaus sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkon linjaratkaisuista.
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Monipalvelukeskustoimintamalli
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluita (esim. nuorisopalvelut, kirjasto, avoin varhaiskasvatus, vapaa sivistystyö) kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi ja palveluverkollisesti mahdollisuuksien mukaan samoihin
tiloihin, jolloin vahvistetaan eri palvelujen (mukaan lukien kolmas sektori) keskinäistä yhteistyötä ja voidaan
paremmin vastata asukkaiden monialaisiin palvelutarpeisiin. Tilojen käyttöastetta tehostetaan ja kuntalaiselle tarjottavia aukioloaikoja laajennetaan. Tilojen ulosvuokrauksen toimintamallit ja hinnoitteluperiaatteet
yhtenäistetään. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen käyttämien tilojen tilahallinnan kokonaiskoordinaatiota kehitetään yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa. Tavoitteena
on myös tilojen käyttöasteen nostaminen sähköisen
kulunvalvonnan ja tilanvarausjärjestelmän avulla.
Nuorisotilat ja kirjastopisteet sijoittuvat pääsääntöisesti koulujen yhteydessä oleviin tiloihin. Nuorisopalveluiden ja kirjastojen sijoittuminen koulujen yhteyteen on
uusi toimintamalli, jota sivistys- ja kulttuuripalvelut lähtee rakentamaan jo vuodesta 2015 lähtien. Uusi konsepti tulee huomioimaan tilojen monikäyttöisyyden,
tilojen käyttöasteen parantamisen, henkilöstön synergiaedut. Lisäksi huomioidaan joukkoliikenteen saavutettavuus ja alueelliset palvelutarpeet mukaan lukien
3. sektorin kanssa toteutettava yhteistyö. Uusi konsepti mahdollistaa kuntalaisille tarjottavat laajemmat aukioloajat huomioiden eri kohderyhmien ja sidosryhmien
palvelutarpeet. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen monipalvelukeskuksiin voi sijoittua myös muita kaupungin, esimerkiksi hyvinvointipalveluiden ja muiden yhteistyötahojen esimerkiksi asukastupa tai 3. sektorin palveluja.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut tulee kehittämään omatoimi- ja itsepalvelukonsepteja. Nämä tarkoittavat mm.
kertainvestointeja kulunvalvonnan automatisaatioon,
joilla voidaan tehostaa tilojen käyttöastetta ja samalla
vähentää avoinnapitohenkilöstöä.
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden monipalvelukeskusmallin myötä käytössä olevia tiloja tullaan tiivistämään
ja kokoamaan kunnan järjestämiä alueellisia toimintoja
mahdollisuuksien mukaan saman katon alle.
Yhtenä esimerkkinä mm. Kiimingissä on toteuttaa monipalvelukeskus (Syke), joka tarjoaa helposti saavutettavissa olevia ja osallisuutta parantavia palveluja kaiken
ikäisille. Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen ohella monipalvelukeskus tarjoaa toimintaedellytyksiä järjestöille ja
muille toimijoille sekä toimii yhteisöjen kokoontumistilana sekä tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikkana.
Toiminnat järjestetään niin, että siitä vastaa talon yhteinen henkilökunta.

Tulevaisuuden kirjasto yhdistää kirjaston, kulttuurikeskuksen ja lähidemokratian toimintoja. Kirjasto on laajaalaisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä asukkaiden
ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjastot ovat ihmisten ja
ideoiden kohtaamispaikkoja. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön
yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen
ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto toimii yhä
enemmän toiminnallisesti yhteiskäyttötiloissa, laajoilla aukioloajoilla tarjoten kuntalaisille yhteisiä, matalan
kynnyksen tiloja. Kirjastossa yhdistyvät niin rauhalliset
opiskelutilat kuin tapahtumatilat. Kirjaston fyysiset tilat ja virtuaaliset tilat ovat virikkeellisiä, muunneltavia
ja esteettömiä.
Kirjastoverkkoa tiivistetään, palveluita uudistetaan ja
samalla panostetaan aluekirjastojen palveluiden monipuolisuuteen, laajuuteen ja laatuun. Kirjastopalvelut
järjestetään jatkossa pääkirjaston, aluekirjastojen, lähikirjastojen ja yhteiskäytöllisissä tiloissa toimivissa kirjastopisteiden kautta. Näitä täydentävät kirjastoauto ja
muut hakeutuvat palvelut. Kirjastopalvelut tulevat entistä enemmän painottumaan digitaalisten aineistojen
käyttöön. Asukkaiden omatoiminen kirjastonkäyttöä
kotoa ja kirjaston tiloissa edellyttää erilaisia itsepalveluratkaisuja. Kirjastot avautuvat tiloina myös muille palveluille ja toimijoille. Syntyy sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteisöllisiä oppimis- ja elämyskeskuksia. Uudessa
kirjastoverkkomallissa on eritasoisia kirjastopalveluja:
pääkirjasto, aluekirjastot, lähikirjastot ja kirjastopisteet.
Palveluverkossa toteutettavat palveluverkolliset muutokset kirjastojen osalta on eritelty kohdassa ”Sivistysja kulttuuripalvelujen toimenpide-esitykset vuosille
2015-2017 palvelualoittain”.
Perusopetuksen palveluverkkoa tiivistetään alueilta,
joiden palvelukysyntä on vähentynyt ja/tai vähenee
jatkossa. Perusopetuksen palvelukysyntä vaihtelee
voimakkaasti alueittain väestön ikärakennemuutosten
mukaan. Uusilla asuinalueilla kysyntä on aluksi kasvavaa, mutta taittuu aikanaan väheneväksi kehitykseksi. Vanhoilla alueilla kysyntä vähenee, ellei ko. alueille
suunnata merkittävää täydennysrakentamista. Sivukouluratkaisujen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan, jolloin
tiloista luopuminen ja peruskorjauksilta välttyminen on
mahdollista. Tätä koskien sivistys- ja kulttuuripalvelut
toteuttaa tarveselvityksiä mm. Haukiputaan ja Kiimingin suuralueilla. Kouluverkon tiivistämisratkaisuja voidaan toteuttaa myös muuten kuin monipalvelukeskusten kautta.
Nuorisopalvelujen toiminta pitää sisällään alueellisen
nuorisotyön (sisältää mm. talotyön, nuorisotyön kou-
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luilla, lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvan retkija leiritoiminnan), aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
loma-aikojen kokopäivätoiminnan, työpajatoiminnan ja
Byströmin keskitetyt nuortenpalvelut. Uuden palvelukonseptin mukaisesti tuleviin monipalvelukeskuksiin ei
tehdä enää erillisiä nuorisotiloja.
Kustannussäästö: Arvioitu kustannussäästö on yhteensä 2,5 M€ sisältäen henkilöstöratkaisut ja tiloista
luopumiset. Henkilöstön yhteiskäyttö perusopetuksen
ja nuorisopalveluiden osalta on huomioitu jo vuoden
2015 talousarvioesityksessä. Omatoimi- ja itsepalveluratkaisut vaativat laiteinvestointeja ensimmäisenä
vuonna. Tulevilta peruskorjausinvestoinneilta pystytään välttymään yht. 7-10 M€.
Palvelujen alueellistaminen ja seudulliset
ratkaisut
Alueellistamisen toimintakonsepteihin on tässä palveluverkkosuunnitelmassa sisällytetty seuraavat neljä
päälinjausta:
1.

Perusopetuksen keskitetyn erityisopetuksen vaihtoehdot selvitetään, toimintaa alueellistetaan.

2.

Uuden laaja-alaisen asiakasohjauksen kehittäminen yhdistäen esimerkiksi varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
keskitetyn palveluohjauksen.

3.

Lukiokoulutuksen järjestäminen seudullisesti
selvitetään minkä yhteydessä tarkastellaan
mahdollisuudet tiivistää lukioverkkoa ja hyödyntää vapautuvat tilat perusopetuksen käyttöön.

4.

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
alueellisen toteuttamisen tehostaminen muun
palveluverkon avulla.

Oppilaiden erityisen tuen alueellistamista jatketaan eli
lähikouluperiaatetta edistetään nykyiseen tapaan siltä
osin, kuin se on tarkoituksenmukaista. Perusopetuksen
keskitetyn erityisopetuksen vaihtoehdot selvitetään.
Sivistys- ja kulttuuripalveluluissa otetaan käyttöön uusi laaja-alainen asiakasohjaus, jonka tavoitteena on
palvella kuntalaisia oikea-aikaisesti heidän tarpeidensa mukaisesti ja hyvinvointiaan edistäen. Ohjausta tehdään sähköisesti ja kasvokkain, sekä alueellisesti että
keskitetysti. Asiakasohjaus aloitetaan nivelvaiheiden,
kuten esi- ja alkuopetuksen aikana tai elämänmuutosten aikana, kuten eläkkeelle jäädessä. Nykyisen palveluverkon resurssien mm. tilat, henkilöstö tehokkaampi
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hyödyntäminen ja lisäresurssitarpeiden minimointi on
mahdollista laaja-alaisen asiakasohjauksen avulla.
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueellista toteuttamista tehostetaan hyödyntämällä muun
palveluverkon tiloja. Yhtenä esimerkkinä Haukiputaan
Teatterikuopan toiminnan siirtäminen kaupungin omiin
tiloihin tullaan tutkimaan jatkossa.
Lukiokoulutus tai koko toisen asteen koulutus voidaan
järjestää jatkossa seudullisesti. Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan, lukiokoulutuksen järjestäjäverkko
muodostuu pääosin suurista kunnista tai koulutuksen
järjestäjistä, jotka palvelevat yksittäistä kuntaa suurempaa väestöpohjaa. Oulun seudulla ehdon täyttänee
vain Oulun kaupunki. Kokonaisuuteen voi liittyä lukiokoulutuksen lisäksi koko toisen asteen koulutus. Lukiokoulutuksen seudullinen järjestämismalli sekä uuden
lainsäädännön mukainen lukiokoulutuksen järjestäminen tullaan selvittämään vuoden 2015 aikana.
Kustannussäästö: Arvioitu kustannussäästö on yhteensä n. 2,1 M€ säästyneistä tila-vuokrista ja toiminnan yhteensovittamisesta. Lukiokoulutuksen seudullisen järjestämisen kustannusvaikutukset tarkentuvat
keväällä 2015, kun hallituksen esitys toteutustavoista
tarkentuu.
Palvelurakenteen muutokset
Varhaiskasvatuksen rakennemuutosta jatketaan. Avoimen varhaiskasvatuksen kasvattaminen ja yksityisen
palvelutuotannon osuus kasvaa aiemmin linjatun mukaisesti tavoitteeseen 30-35 %. Palveluntarpeen kasvua suunnataan yksityisille toimijoille. Varhaiskasvatus
luopuu pienistä ja epätarkoituksenmukaisista oman
tuotannon yksiköistä.
Perusopetuksessa siirrytään Valtioneuvoston esityksen
mukaiseen tuntijakoon uuden opetussuunnitelman
myötä 1.8.2016 lähtien. Tällä on vaikutusta oppituntien
määrään ja opetuskustannuksiin sekä tilankäyttöön.
Päätöstä valtakunnallisesta minimituntimäärästä ei ole
tämän palveluverkkoselvityksen ilmestyessä vielä tehty. Perusopetuksen koulupäivän rakennetta uudistetaan. Joustavan koulupäivän tavoitteita ovat koulupäivän toiminnan uudelleen järjestely ja toteutustapojen
uudistaminen. Oppimisympäristöjä muokataan tukemaan harrastustoimintaa sekä oppilaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Järjestetty toiminta on opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa, jossa toiminta voidaan
sijoittaa aamuun, keskelle päivää tai iltapäivään. Vapaaehtoisesti tarjottavat taiteen perusopetuksen sisällöt
täydentävät ja osin korvaavat nykyisin tarjottavaa vapaaehtoista aamu-/iltapäivätoimintaa ja harrastekerhoja.
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Perusopetuksen porrastettu opetus toteutetaan alueilla, joilla on ruuhkahuippuja ja sitä sovelletaan mm. koulujen väistötilatarpeisiin. Porrastettu opetus ei tarkoita
vuorolukua, vaan opetusryhmien ajankäytöllisesti limittäistä toimintaa ja tilankäyttöä.
Liikuntapalvelujen tiloja, alueita ja kenttiä tarkastellaan
kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden seudullisen liikuntapalveluverkkoselvityksen mukaisesti. Liikuntaverkossa ja -mahdollisuuksissa huomioidaan varsinaisten
liikuntapalvelujen lisäksi myös ympäristön muut mahdollisuudet, mm. leikkikentät ja niiden myötä koko perheen ja ikääntyneiden liikunnan edellytykset. Raksilan
alueella tullaan selvittämään jääurheilualueen hallintomallin uudistaminen, jonka myötä on mahdollista että
Oulun jäähalli yksityistetään.
Kansainvälisen koulun talous- ja sopimusrakennetta
sekä tilankäyttöä selvitetään vuoden 2015 aikana. (Oulun kaupungin talousarvio 2015 ja -suunnitelma 201617, s. 17)
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään
monituottajamallin mukaisesti. Nykytilassa kaupunki järjestää noin puolet toiminnasta ja yksityiset järjestöt noin puolet. Jatkossa tavoitteena on lisätä palvelujen järjestämisen järjestöpainotteisuutta nykyisestä
50 %:sta 60 %:iin. Järjestelyä tuetaan vastikkeellisella
avustuksella.
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa sekä mahdollisesti
myös laajemmin kaupunkikonsernissa on mahdollista yhdistää logistiikkatoimintoja ja varastoja. Kuljetusten yhdistelyllä, palveluiden keskittämisellä logistisiin
keskuksiin sekä avoimen joukkoliikenteen ja vastuualueiden erilliskuljetusten yhteensovittamisella saavutetaan merkittävää lisäarvoa kuntalaiselle ja säästetään
samalla kokonaiskustannuksissa.
Joukkoliikenteen kehittämisen selvästi vahvempi sitominen palveluverkkovalmisteluun ja palveluiden järjestämiseen on jatkossa välttämätöntä. Erityisesti kaupungin poikittainen julkinen liikenne (kehäliikenne) tukisi

kuntalaisten siirtymistä palveluiden pariin paremmin
kuin nykyinen, lähes yksinomaan keskustaan suuntautuva, julkinen liikenne.
Kuljetusperiaatteiden tarkistamisella voidaan vielä saavuttaa lisäsäästöjä. Oulun kaupungin perusopetuksessa
maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja on lakisääteinen 5 km. Lisäksi käytössä on ns. Koululiitu-menetelmä, jonka mukaisesti maksuttoman kuljetuksen voi saada lyhyemmällekin matkalle, jos matka määritellään
perusopetuslain mukaisesti vaaralliseksi tai muutoin
kuljetustarpeelle on ko. järjestelmän mukainen peruste.
Erikoisluokkatoiminnan kuljetukset sekä erilliskuljetukset, mm. uinninopetukseen, aiheuttavat laajalla maantieteellisellä alueella varsin korkeat kuljetuskustannukset. Maksuttomassa esiopetuksessa (4 tuntia päivässä)
olevat lapset kuljetetaan kaupungin toimesta esiopetukseen, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli 5 km.
Kustannussäästö: Arvioitu kustannussäästö on yhteensä n. 3,7 M€.
Erikoisluokkatoiminta
Liikunnan, musiikin ja kuvataiteen keskitettyä erikoisluokkaopetusta järjestetään nykyisin luokka-asteille
3-6 ja 7-9. Keskitetyn erikoisluokkaopetuksen koulut
sijaitsevat pääosin keskustavyöhykkeellä (keskustassa ja sitä ympäröivillä lähialueilla). Keskustan alueen
3.-6. -luokkien erikoisluokkaoppilaista 70 % tulee muilta koulunkäyntialueilta. Koulukuljetusetuus myönnetään, mikäli koulumatka erikoisluokkatoimintaan ylittää 5 km. Oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen
erikoisluokkaopetukseen toiselle alueelle, jos hän olisi
oikeutettu siihen myös omalla alueellaan
Oulunsalon, Haukiputaan, Yli-Iin, Kiimingin ja Ylikiimingin alueilta hakeutuu erikoisluokkatoimintaan vain yksittäisiä lapsia. Vuoden 2015 aikana päivitetään vuoden
2012 erikoisluokkatoiminnasta tehty selvitys (Kvalt päätös 1.12.2014). Opetuslautakunta on hyväksynyt vuoden
2012 erikoisluokkaselvityksen 21.11.2012 § 243.
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Sivistys- ja kulttuuripalvelujen
toimenpide-esitykset 2015-2017
palvelualoittain
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden esittämät yksittäiset
toimenpiteet sisältyvät edellä (luvussa 3.2.) esitettyihin linjaratkaisuihin. Toimintatapamuutokset syntyvät
useiden palveluiden yhteisratkaisuna, mitä ei kaikilta
osin voi kuvata yksittäisten palvelualueiden ratkaisujen
kautta. Palvelualueittain on esitetty toimenpiteet vuoteen 2017 asti.
Varhaiskasvatus






Varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen jatkaminen (toimenpide-esitys; yksityisen palvelutuotannon ja avoimen varhaiskasvatuksen osuuksien kasvu tavoitteeseen 35 %).
(Hietalanmäen sivukoulusta luopuminen) -> vapautuvien tilojen ottaminen päiväkotikäyttöön ja
Koivulan päiväkotikiinteistöstä luopuminen 1/2016
lähtien.
Ylikiimingin Mustikan päiväkodin osalta toimitaan
tarveselvityksen VE 3 mukaisesti.
















Esi- ja alkuopetuksen järjestäminen Tuiran alueella arvioidaan erikseen. Tuiran koulun yhteydessä
sijaitsevan Leinonpuiston koulun sijoittuminen ratkaistaan ”Tuiran koulun uudemman puolen korvaava uudisrakennus” - hankeselvityksen tarkastelun
yhteydessä.
Hietalanmäen sivukoulusta luopuminen 8/2016
lähtien (Kellon pääkoulun remontin valmistuttua).
Sanginsuun sivukoulusta ja sen kiinteistöstä luopuminen 8/2017 lähtien (Hiukkavaaran monitoimitalon valmistuttua).
Jäälin ja Laivakankaan koulujen yhdistäminen.
Päätös Kuivasojan sivukoulun jatkosta tehdään sen
jälkeen kun on selvitetty Kaijonharju-Pateniemi
-suuralueen koulutilojen kapasiteetti huomioiden
erityisesti tulevien vuosien oppilashuiput yläkoululaisten osalta sekä vaikuttamalla alueen täydennysrakentamiseen MATO-työssä.
Merikosken koulusta ja Korvensuoran vanhasta koulurakennuksesta luovutaan 8/2016 lähtien
(Korvensuoran uuden koulun/Talvikankaan yhtenäiskoulun valmistuttua).
Pateniemen lukiolta vapautuvat tilat Rajakylän
koulukiinteistössä peruskoulu- ja varhaiskasvatuskäyttöön.
Mahdollisuus luopua Tirinkylän ja Ylikylän sivukouluista mikäli lukioverkkoa tiivistetään.
Heinätorin koulusta luopuminen ja jatkokäyttö var-

haiskasvatuksen tarpeisiin selvitetään mahdollisen
luopumisen yhteydessä.
Kansainvälisen koulun talous- ja sopimusrakennetta sekä tilankäyttöä selvitetään vuoden 2015 aikana.

Muut ratkaisut:





Pöllönkankaan ja Kuivasjärven koulujen hallinnollinen yhdistäminen viimeistään koulujen remonttien valmistuttua.
Siirtyminen perusopetuksen valtakunnallisen tuntijaon minimituntimäärään 1.8.2016 lähtien.
Perusopetuksen koulupäivän rakenteen uudistaminen.

Nuorisopalvelut




Perusopetus
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Nuorisotilat pääsääntöisesti koulujen yhteyteen
hyödyntäen yhteisiä tiloja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti kouluilla.
Nuorten työpajatoiminta on keskitetty syksystä
2013 lähtien Kasarmin alueelle yhdessä perusopetuksen ns. pajaluokkien kanssa. Pajojen keskittämisen myötä Oulunsalon ja Ylikiimingin pajatoiminnat
siirtyivät osaksi keskitettyä toimintaa. Haukiputaan
ja Kiimingin alueen pajat vastaavat syrjäisempien
alueiden palvelutarpeeseen.
Sanginjoen leirikeskuksesta on luovuttu 1/2015 liittyen TA2015 esitykseen.
Myllyojan nuorisotalo – siirtyy Myllyojan koulun yhteyteen, mikäli kirjastotoiminta siirtyy pois nykyisistä tiloista.
Puolivälinkankaan nuorisotalo, samassa rakennuksessa päiväkoti / toiminnan pilotointi kumppanuussopimuksien kautta järjestöille syksystä 2015 alkaen.
Kellon nuorisotalotoiminta ulkoa vuokratuista tiloista siirtyy monipalvelukeskusmallin mukaisesti
kaupungin omistamiin tiloihin.
Ylikiimingin nuorisotila Boxi - tarveselvityksen VE 3
mukaisesti koulun yhteyteen

Muut ratkaisut:


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestöpainotteisuutta lisätään.

Lukiokoulutus, vapaa sivistystyö
ja taiteen perusopetus



Merikosken ja Pateniemen lukioiden yhdistäminen
Merikoskeen 8/2017.
Lukiokoulutukseen ja koko toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tulee rakenteellisia muutoksia vuoteen 2017 mennessä. Mahdollista on että
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Oulun kaupungin vastuu seudullisesta koulutuksen järjestämisestä kasvaa. Osana lukioiden kokonaisratkaisua tullaan noudattamaan uudistuvan
lainsäädännön linjauksia.
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueellisen toteuttamisen tehostaminen hyödyntämällä muun palveluverkon tiloja..

Kulttuuripalvelut
Kirjastoverkko rakentuu jatkossa seuraavasti (1 + 3 + 10):
1 pääkirjasto, jolla maakunnallinen erityistehtävä,
3 aluekirjastoa,
10 lähikirjastoa sekä
kirjastopisteitä, jotka ovat yhteiskäytöllisiä tilaratkaisuja.
Alla on esitelty kirjastoverkon rakentuminen tarvittavin
toimenpitein.
Kirjastot säilyvät nykyisillä asuinalueilla. Kirjastot voivat
kuitenkin siirtyä esimerkiksi saman asuinalueen koulun tai asukastuvan yhteyteen. Aukioloaikoja pyritään
pidentämään henkilöstösynergian ja lainausautomaattien avulla.
Omatoimikäyttöiset kirjastot tarkoittavat, että asiakkaat voivat käyttää kirjaston tiloja ja palveluja kirjautumalla kirjastokortilla ja PIN -koodilla kirjastotilaan.
Kirjaston henkilökunta ei ole aina paikalla omatoimiaikana. Aineiston lainaus ja palautus tehdään automaateilla. Omatoimikäyttö saadaan kaikkiin lähikirjastoihin
ja kirjastopisteisiin vuoteen 2025 mennessä.
Pääkirjasto (erityistehtävä)
Maakuntakirjaston tehtävänä on kehittää toimintaaluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja, perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin,
toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita, tukea ja kehittää toiminta-alueensa yleisten
kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä, edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä sekä suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut tehtävät.
Pääkirjasto on oululaisten, Oulussa kävijöiden ja alueellinen kohtaamispaikka. Pääkirjasto tarjoaa kaikille avoimen julkisen tilan, missä yhdistyvät opiskelu, kulttuuri,
uusi teknologia, osaaminen, sisällöt, luovuus ja henkinen pääoma.
Aluekirjastot
Kirjastojen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä

mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteen
harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä
elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto toimii yhä enemmän
toiminnallisesti yhteiskäyttötiloissa, laajoilla aukioloajoilla tarjoten kuntalaisille yhteisiä, matalan kynnyksen tiloja. Kirjastossa yhdistyvät niin rauhalliset opiskelutilat kuin tapahtumatilat. Kirjaston fyysiset tilat ja
virtuaaliset tilat ovat virikkeellisiä, muunneltavia ja esteettömiä. Kirjastot avautuvat tiloina myös muille palveluille ja toimijoille. Syntyy sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteisöllisiä oppimis- ja elämyskeskuksia.
Aluekirjastoissa on laajat kokoelmat sekä erikoistunut ja asiantunteva henkilöstö. Aluekirjastot ovat kuntalaisten olohuoneita, eläviä tiloja, joissa on alueellisia
tapahtumia.




Kiiminki (Sykkeen alueellinen kulttuurikeskus)
Haukipudas
Oulunsalo

Lähikirjastot
Lähikirjastoissa on omat kokoelmat sekä asiantunteva henkilöstö. Kirjaston asiakkaat voivat käyttää tiloja
ja palveluja omatoimisesti myös normaalin aukioloajan
ulkopuolella, jolloin henkilökunta ei ole paikalla. Aukioloaikojen ulkopuolella asiakkaat kirjautuvat kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjastotilaan. Toimintamalli on
yleisen kirjaston ja koulukirjaston yhteistyötä samassa fyysisessä tilassa ja aineistot ovat samassa tietokannassa. Tilankäyttöä voidaan tiivistää, kun esimerkiksi yleinen kirjasto, opetustoimi, nuorisotilatoiminta tai
asukastupa aloittavat toimintansa porrastetusti. Työntekijät ovat samassa tilassa. Keskiössä (esim. ) lasten ja
nuorten mediakasvatus ja yhteiset laitteet. Tiloja voidaan myös eriyttää esim. lasiseinillä (biljardisali tai elehtien ja -aineistojen esille laitto). Tiloissa työsopit
(urban office), lukuloossit ja omatoimiset kokousmahdollisuudet.
Lähikirjastoja (10) ovat:










Kaakkurin kirjasto, lapsiperheiden kirjasto
Kaijonharjun kirjasto
Kaukovainion kirjasto
Jäälin kirjasto
Maikkulan kirjasto.
Myllyojan kirjasto, siirtyy Hiukkavaaran alueelle
(kohde selvitetään), nykyisestä tilasta luovutaan.
Kuusamontien varren kirjastopalveluiden saavutettavuus varmistetaan.
Rajakylän kirjasto
Ritaharjun kirjasto, huomioidaan Ideapark, kiertävä
kirjastovaunu tms.
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Karjasillan kirjasto, yhteistyö pääkirjaston musiikkiosaston kanssa, uudet tekniikat, digitointi yms.
Ylikiimingin kirjasto, toteutetaan tarveselvityksen
VE 3 mukaisesti.

Kirjastopisteet
Kirjasto toimii pääsääntöisesti omatoimikäyttöisenä,
yhteiskäyttötiloja. Toimintamalli on yleisen kirjaston
ja koulukirjaston (tai muun toimijan) yhteistyötä samassa fyysisessä tilassa ja aineistot ovat samassa tietokannassa. Kirjaston henkilökunta käy 2-5 kertaa viikossa järjestämässä aineistoa (automaattien tyhjennys,
hyllytys yms.). Asiakkaat voivat käyttää kirjaston tiloja ja palveluja kirjautumalla kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjastotilaan. Yksikössä ei ole tietopalvelua, eikä
maksuliikennettä. Maksut hoidetaan lähi – ja aluekirjastoissa. Kirjastopisteissä on etäyhteys, toimintaohjeet
ja palautekanava. Palvelukokonaisuutta täydentää lukuloossit ja omatoimiset kokousmahdollisuudet. Kirjastopisteiden kokoelmista vastaa lähi- tai aluekirjasto, sopimuksen mukaan kirjastopisteissä järjestetään
asukkaille tapahtumia (satutunnit, tablettitohtoroinnit, muiden toimijoiden tuottamat tapahtumat yms.)
ja koululaisille kirjavinkkauksia ja tiedonhaun opetusta kirjastoreitin mukaisesti. Kirjastopisteellä henkilöstöresurssia kohdennetaan muuhun kirjastopalveluiden
ammatillisiin ydintehtäviin.










Martinniemen kirjastopiste
Pateniemen kirjastopiste
Kellon kirjastopiste Kellon koululle,
nykyisestä tilasta luovutaan
Kastellin kirjastopiste
Puolivälinkankaan kirjastopiste
Yli-Iin kirjastopiste,
yhteistyö Oulu 10 -palvelupiste
Tuiran kirjastopiste -> erillisselvitys
Koskelan kirjastopiste -> erillisselvitys
Aseman kirjasto -> koulukirjasto (voi toimia
omatoimikäyttöisenä kirjastona asukkaille)

Hakeutuvat palvelut

Kirjakaappi on Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) yhdessä hankkima lainaava
ja palauttava automaatti.
Keskustan palvelukeskuksen kirjasto toimii omatoimiperiaatteella, kirjaston työntekijä käy paikalla kerran viikossa.
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston
tuomista asiakkaalle kotiin. Kotipalvelu on tarkoitettu
niille oululaisille, jotka eivät korkean iän, sairauden, tai
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa.
Muut kulttuuripalveluiden ratkaisut:
Akateemikko, kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen näyttelykokonaisuus siirtyy tehtyjen ratkaisujen perusteella Kiimingin Syke-taloon. Muutostyöt tehdään syksyllä
2014 ja näyttelytila avataan yleisölle keväällä 2015. Aikaisemmasta Oulun kaupungin omistamasta O. Jauhiaisen taidemuseon tilasta luovutaan.
Liikuntapalvelut




Kirjastoautotoiminnan tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan vuonna 2015. Tarkoituksena on uudenlainen
liikkuva palvelukonsepti oululaisille. Oululla on kaksi
omaa kirjastoautoa (Teuvo ja Onneli) ja yksi yhteisomistuskirjastoauto Iin kunnan kanssa (Akseli, Oulun omistus 1/3). Teuvo ja Akseli hankittu 2005, Onneli 2012.

Liikuntapalvelujen tilojen ja kenttien laatu- ja hoitoluokitusten sekä aukioloaikojen tarkastelu ja
mahdollinen karsiminen seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaisesti huomioiden alueen kuntalaisten palvelu ja erityistarpeet.
Oulun jäähallin yksityistäminen selvitetään osana
laajempaan Raksilan jääurheilualueen hallintomalliselvitystä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut / yleistä
Muut ratkaisut:





Hakeutuviin kirjastopalveluihin kuuluvat kirjastoautot,
kirjakaappi, keskustan palvelukeskuksen kirjasto ja kotipalvelu.
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Sivistys- ja kulttuuripalvelujen omatoimi- ja itsepalvelukonseptit sekä digitaalisen agendan mukaiset
toimet.
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen uusi laaja-alainen
palvelunohjaus.
Kuljetuslogistiikan tarkastelu.

KARTTAESITYKSET
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen valtuustokaudella toteutettavia toimenpide-esityksiä havainnollistavat karttaesitykset ovat liitteenä (ks. Liitteet P6-P9).
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3.2.3 Yhteisöpalvelujen ja
asukastupatoiminnan ratkaisut

Kustannusvaikutukset: Tilakustannusten poistuminen.

A. Tilojen järjestämisen periaatteet

Tuiran, Puolivälinkankaan ja Koskela-Toppilan asukastupatoiminnan jatkosuunnitelmat selvitetään myöhemmin erikseen.

1 Asukastupatilojen järjestäminen
Selostus: Asukastupatoiminnalle järjestetään omia tiloja vain tarvittaessa. Lähtökohtaisesti tarjotaan mahdollisuutta toimia kaupungin muissa tiloissa yhteis-/
monikäyttöisesti.
Kustannusvaikutukset: Tilakustannusten kasvun hillintä.

C. Muut yhteisöpalvelujen ratkaisut
Asukastuvat



2 Yhteisöjen tilojen järjestäminen tilat
Selostus: Omien tilojen sijaan tarjotaan yhteisöille ensisijaisesti kaupungin muiden tilojen yhteis-/monikäyttömahdollisuuksia.
Kustannusvaikutukset: Tilakustannusten kasvun hillintä.





3 Keittiötoiminta
Selostus: Asukastupatoimintojen toimintakonseptit ovat erilaisia eri alueilla. Useilla asukastuvilla (mutta ei kaikilla) on keittiötoimintaa, jota varten tarvitaan
omia valmistuskeittiöitä koneineen ja varusteineen.
Keittiöt ovat tällä hetkellä irrallaan kaupungin muusta
keittiöverkosta. Niissä tapauksissa, joissa asukastuvilla olisi valmiuksia valmistaa ruokaa yhteiskäyttöisissä
keittiöissä (esim. kouluilla), tulee ratkaista yhteiskäytön hygieniaan, valvontavelvollisuuksiin, työaikojen limityksiin ja lisääntyvään siivoustarpeeseen liittyvät asiat lisäkustannuksineen (kokonaiskustannustarkastelu).
Koska asukastupien työllistetyt ovat töissä arkipäivisin klo 9-15 eli samaan aikaan kuin esim. koulukeittiön
henkilöstö, edellyttäisi molempien osapuolien häiriötön työskentely yhteisissä koulukeittiötiloissa lisätilaja välineistötarvetta, jolloin erillinen keittiö asukastuvan tarpeisiin tulisi todennäköisesti edullisemmaksi ja
riskittömämmäksi vaihtoehdoksi. Ensisijaisesti tuleekin pohdittavaksi kunkin asukastuvan toimintakonsepti (onko omaa ruuan valmistusta vai ei).









B. Asukastupaverkon tiivistämisratkaisut
4 Oulunsuun asukastupatiloista luovutaan
Selostus: Oulunsuun asukastupatoiminnan vuokratiloista luovutaan. Talven 2014-15 aikana ratkaistaan erikseen siirtyykö toiminta Kastellin monitoimitaloon yhteiskäyttötiloihin vai lakkaako se kokonaan.



Kellon asukastupatoiminta jatkuu Kellossa. Jatkossa keittiötoimintaa.
Jäälin asukastupatoiminta sijoittuu koululle / Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavat uudistilat. Ei
omia tiloja, hyödyntää koulun tiloja yhteiskäyttöisesti. Ei keittiötoimintaa. Hankeselvitys tekeillä.
Korvensuoran asukastupatoiminta siirtyy Korvensuoran uudelle koululle hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Vähän omia tiloja, lisäksi koulutilojen yhteiskäyttöä, mm. kotitalous, tekstiilityö.
Oulun Vesi on suunnitellut rakentavansa uuden
puhtaan veden varastoaltaan (= alavesisäiliö) Hintan vedenpuhdistamolle tuotantohäiriöiden varalta. Paras paikka altaalle on laitoksen ja rannan välinen alue, joka on jo aikaisemmin varattu Oulun
Veden käyttöön. Alueella vuokralla olevassa kiinteistössä toimii Myllyojan asukastupa ja altaan toteutuessa asukastuvan toiminnot siirretään uusiin
tiloihin vuonna 2016. Alavesisäiliöhanke on kesken
kaupungin päätöksenteossa. Asukastuvalle on tarkoitus osoittaa uusi toimitila.
Hiukkavaaran uuden asuinalueen mahdollinen
asukastupatoiminta toimintakonsepteineen tarkastellaan myöhemmin erikseen mikäli alueella viriää tarvittavaa yhteisötoimintaa. Tavoitteena
Jäälin kaltainen kevyt asukastupakonsepti, ei keittiötoimintaa.
Ylikiimingin asukastupatoiminta jatkaa Ylikiimingissä, sijoitus ratkaistaan erikseen. Keittiötoimintaa.
Oulunsalon asukastupatoiminta jatkaa Oulunsalossa. Keittiötoimintaa.
Keskustan asukastupatoiminta jatkuu, toimitilakysymys ratkaistaan myöhemmin erikseen. Keittiötoimintaa.
Höyhtyän asukastupatoiminta aiemman valmistelun pohjalta, aiemmat Karjasillan ja Lintulammen
asukastupatoiminnot siihen yhdistäen. Keittiötoimintaa. Hyvinvointipalvelut luopuu esityksessään
hyvinvointipalvelujen järjestämistä palveluista
Höyhtyällä, joten jatkossa tulee erikseen ratkaistavaksi ko. kiinteistön muu mahdollinen jatkokäyttö
ja/tai asukastupatoiminnan toimintakonsepti ja sijoittuminen alueella.
Kaakkurin asukastupatoiminta jatkaa Kaakkurissa
nykyisissä tiloissaan. Keittiötoimintaa.
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Maikkulan asukastupatoiminta jatkaa Maikkulassa
nykyisissä tiloissaan. Keittiötoimintaa.

Asukastupakonsepteja on siis kolmenlaisia:






Kevyt malli (esim. Jääli). Ei omia tilatarpeita, toiminta
yhteiskäyttöisissä tiloissa. Ei ruuanvalmistusta.
Raskas malli (valtaosa asukastuvista). Omat tilat, lisäksi toimintaa yhteiskäyttöisissä tiloissa. Ruuanvalmistusta.
Välimalli (Korvensuora). Vähän omia tiloja, lisäksi toimintaa yhteiskäyttöisissä tiloissa. Ei ruuanvalmistusta.
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erikseen myöhemmin, koska kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Mahdollinen peruskorjaus
tarkoittaisi investointikustannusten (€) lisäksi tilakustannusten (€/v) 2-3 -kertaistumista.
Keskustassa sijaitsevasta Aleksinkulmasta on
muodostumassa vastaavasti yhteisöjen tila. Toimintakonsepti ja tilakysymys tulee ratkaista erikseen myöhemmin. Keittiötoimintaa.

Monikulttuurikeskus


Toiminta jatkuu keskustavyöhykkeellä. Toimitilaasia ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Yhteisöjen tilat

KARTTAESITYS



Yhteisöpalvelujen ja asukastupatoimintojen ratkaisuja
havainnollistava karttaesitys on liitteenä (ks. Liite P10).

Pateniemessä sijaitsevasta Honkapirtistä on
muodostettu poliittisin päätöksin yhteisöjen tila. Toimintakonsepti ja tilakysymys tulee ratkaista

3.3 Oulu10-palvelut (kaupunkilaisten keskitetty asiointipalvelu)
Oulu10, joka on osa Oulun Konttori liikelaitosta, palvelee kuntalaisia kuudessa palvelupisteessä: Torikatu
10:ssä, Kiimingissä, Haukiputaalla, Ylikiimingissä, Yli-Iissä, sekä Oulunsalossa (ks. Liite P11). Oulu10 palveluita
ovat mm. neuvonta ja ohjaus, kassa-, myynti- ja vuokrauspalvelut ja sähköisten palvelujen käytön opastus.
Palveluita on saatavilla käyntiasioinnin, puhelimen,
sähköpostin, chatin, sekä verkkoasioinnin kautta. Lukuun ottamatta Torikadun palvelupistettä on Oulu10
palvelupisteistä saatavissa myös eri valtion viranomaisten palveluita eli pisteet toimivat yhteispalvelupisteinä.
Tällä hetkellä Kiimingin palvelupisteessä pilotoidaan
VM:n Asiakaspalvelu 2014 hanketta, jonka aikana pisteestä on tarjolla erittäin laajasti valtion palveluja, joko
etäpalveluna tai fyysisenä palveluna.
Oulu10 tekee jatkuvaa yhteistyötä Oulun kaupungin eri
palvelualueiden kanssa palveluvalikoiman kehittämiseksi. Oulu10 on mukana muun muassa hyvinvointikeskustoimintamallin suunnittelussa, jonka tuloksena
yhteistyötä tullaan lisäämään esimerkiksi palveluohjauksessa. Tilaratkaisuissa tavoitellaan tehokkuutta ja

moniammatillisuuden hyödyntämistä. Esimerkiksi YliIissä Oulu10:n yhteispalvelupiste sijaitsee kirjastolla,
jolloin myös aukioloja on mahdollista pidentää molemmissa palveluissa. Oulu10 fyysisten pisteiden sijainnissa
tärkeää on, että ne ovat siellä, missä kuntalaiset muutenkin asioivat ja että sijainnilla voidaan tukea moniammatillisuuden hyödyntämistä ja sitä kautta myös pitkiä aukioloaikoja.
Oulu10 tekee yhteistyötä myös kolmannen sektorin
kanssa. Yhteistyömuotoja ovat mm. Sonja-neuvontapalvelun etäpalvelu, tupaillat ja kumppanuuskeskuksen järjestämä hakemusten täyttöapu.
Tulevina vuosina julkisen hallinnon asiointipalvelua
pyritään voimakkaasti ohjaamaan sähköisiin kanaviin.
Sähköisten, etäpalvelujen ja niiden käyttövalmiuksien
laajentumisen myötä fyysisen palvelun tarve vähenee
tai muuntuu enemmän palveluohjauksen ja sähköisten palvelujen käytön opastuksen suuntaan. Ohjaus- ja
neuvontapalveluilla voidaan kuitenkin parhaimmillaan
auttaa asiakkaita monipuolisesti ja ennakollisesti.

34

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

3.4 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tuki palveluverkolle
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tukee merkittävällä
tavalla palveluverkon toimivuutta ja palvelualojen toiminnallisia tavoitteita. Palveluverkkotyöhön liittyen voi
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista nostaa esille mm. seuraavat sektorit: maankäytön ja ympäristön suunnittelu, liikenne- ja viheraluesuunnittelu sekä näiden alueiden
ylläpito, joukko- ja palveluliikenne, vanhusten kotona
asumisen tukeminen ja kiinteistöjen jatkojalostus.
Maankäytön suunnittelu (mm. yleiskaava, maankäytön toteuttamisohjelma / MATO ja asemakaavoitus)
ja toteutus (katujen ja muun tarvittavan infran rakennuttaminen ja tontinluovutus) sekä toteutetun rakenteen kunnossapito luovat edellytyksiä kaupungin, kaupunkirakenteen ja asuntotuotannon kehittymiselle ja
vaikuttavat merkittävällä tavalla väestökehitykseen,
palvelutarpeiden muutoksiin ja erilaisten palveluiden
saavutettavuuteen sekä kaupunki- että aluetasoilla
(vrt. kohdat 2.3 ja 2.4). Maankäytön suunnittelu ja asunto-ohjelmointi kytkeytyvät tiiviisti ja vuorovaikutteisesti palveluverkkotyöhön.
Joukko- ja palveluliikenteen avulla luodaan edellytyksiä erilaisten palveluiden saavutettavuudelle. Liikennehankintoihin käytetään vuosittain merkittäviä rahasummia kaupunkitasolla. Joukko- ja palveluliikennettä on
mahdollista tehostaa ja optimoida paremman suunnittelun avulla vuorovaikutteisesti palvelualojen kanssa
niin, että palvelujen saavutettavuus paranee ja samalla
saavutetaan kustannussäästöjä. Yhdyskunta- ja ympä-

ristöpalveluihin, hyvinvointipalveluihin, sivistys- ja kulttuuripalveluihin sekä Oulun Konttoriin onkin nyt ohjattu
henkilöstöresurssia parempaa suunnittelua ja koordinointia varten ja toiminta on käynnistynyt. Liikennekustannussäästöjen arvioidaan jatkossa olevan henkilöstöresurssipanostukseen nähden moninkertaiset.
Vanhusten kotona asumisen tukeminen on yksi hyvinvointipalvelujen keskeisistä tavoitteista. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut voi omalta osaltaan tukea tätä tavoitetta luomalla edellytyksiä mahdollisimman esteettömälle ympäristölle, jolloin myös erilaiset palvelut ovat
mahdollisimman monen saavutettavissa. Mahdollisuudet ovat monipuolisia ja eritasoisia alkaen mm. taloyhtiöille myönnettävistä hissiavustuksista ja jalkakäytävän
reunan tasoon kallistuvista matalalattialinja-autoista
aina helppokulkuisiin katuväyliin ja julkisten ulkotilojen kunnossapitoon (esim. lumen- ja liukkaudenpoisto
talvella). Asumisen yksikön kautta myönnettävät korjausavustukset edistävät merkittävästi vanhusten kotona asumista.
Mikäli kaupungin palvelualoilta vapautuu kiinteistöjä,
joille ei ole osoitettavissa muuta käyttöä, huolehtii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut omalta osaltaan niiden
jatkojalostuksesta tai alasajosta. Tällöin kiinteistö tapauskohtaisesti joko puretaan, myydään tai sille kehitetään kaavallisin keinoin uusia mahdollisuuksia kaupunkirakenteessa. Kiinteistöjen jatkojalostaminen on
hidasta ja voi (tapauksesta riippuen) kestää jopa useita vuosia.

3.5 Hallinnon toiminnan ja tilankäytön tehostaminen
Kaupungin palvelualojen ja liikelaitosten hallinnon tilankäyttöä tehostetaan. Tavoitteena on saavuttaa merkittäviä tilakustannussäästöjä luopumalla ulkoisista
vuokratiloista ja siirtymällä kaupungin omiin tiloihin. Tämä koskee erityisesti pysyvämpiluonteisia tilatarpeita;
joissakin tilanteissa vuokratilojen (esim. lyhytaikainen)
käyttö voi olla tarkoituksenmukaista. Ulkoisissa vuokratiloissa on tällä hetkellä hyvinvointipalvelujen, sivistys- ja kulttuuripalvelujen, Oulun Serviisin, Oulun Tilakeskuksen ja Business Oulun hallintotiloja.
I vaiheessa tehostetaan kaupungintalon ja Oulu 10:n
toimintaa ja tilankäyttöä. Hyvinvointipalvelujen hallinto siirtyy Oulu 10:iin ja sen ulkoisista vuokratiloista luo-

vutaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Valmistelussa
huomioidaan myös tulevan sote-uudistuksen vaikutukset. Pohjois-Suomen sote-alueen (järjestäjä) ja Pohjois-Pohjanmaan tuotantoalueen (tuottaja) hallinnoille
tulee katsoa tilat jo vuoden 2016 alusta. II vaiheessa tehostetaan ympäristötalon toimintaa ja tilankäyttöä. III
vaiheessa, vuoden 2017 loppuun mennessä, pyritään
luopumaan lopuistakin kaupungin hallinnon ulkoisista vuokratiloista. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja Business Oulun vuokratiloista voidaan luopua vasta tällöin,
koska niiden vuokrasopimukset ovat määräaikaisia. Se,
mihin em. toiminnot sijoitetaan, ei ole vielä tiedossa.
Tavoitteena on sijoittaa toiminnot omiin hallintorakennuksiin tai sijoituksissa tutkitaan mahdollisuutta hyö-
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dyntää esim. palvelualoilta vapautuneita ja kiinteistönjalostukseen siirtyneitä kaupungin omia tiloja.
Tilankäytön tehostaminen edellyttää uudenlaista, tilankäytöllisesti tehokkaampaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että toiminnot, toimintakulttuuri ja tilankäyttö
tulevaisuudessa edelleen tehostuvat mm. teknologian
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kehittyessä ja mobiilin etätyön yleistyessä. Tilankäytön tehostaminen edellyttää muutostyöinvestointeja;
perinteisiä toimistotiloja muutetaan tehokkaammiksi
monitilatoimistoiksi. Tilakeskuksen arvion mukaan investoinnit maksavat itsensä takaisin kolmessa vuodessa ulkoisten tilakustannusten poistuessa (ks. Liite P12).

3.6 Keittiöverkko
KHn 3.2.2014 § 48 päätöksen mukaisesti Oulun kaupungin ateriatuotantoa keskitetään isompiin tuotantoyksiköihin siten, että keskuskeittiöiden (uusi nimitys, monitoimikeittiö) määrä vähenee nykyisestä 27:stä 9:ään
vuoteen 2020 mennessä.
Monitoimikeittiöinä toimivat Oulunsalon monitoimikeittiö, Kaakkurin monitoimikeittiö, Hiirosen monitoimikeittiö, Kiimingin monitoimikeittiö, Yli- Iin monitoimikeittiö, Länsituulen monitoimikeittiö, Haukiputaan
monitoimikeittiö, uusi "Lööki"-monitoimikeittiö, uusi
"Leeta"-yhteiskeittiö/monitoimikeittiö. Tuotantokeittiösuunnitelma perustuu keskitettyyn tuotantomalliin ja
monitoimikeittiökonseptiin (ks. Liite P13).

Tekemällä yhdeksän monitoimikeittiön arviolta reilun 12 miljoonan euron investoinnit, vältetään 27 keskuskeittiön arviolta 20 miljoonan euron peruskorjaus.
Vuoteen 2020 mennessä uuden tuotantomallin kustannukset ovat arviolta 8-9 miljoonaa (2014-2020 n. 2
milj.€/ vuosi) euroa pienemmät nykyisen tuotantojärjestelmän ylläpitoon verrattuna. Kustannussäästöjen
realisoituminen edellyttää kaikkien monitoimikeittiöinvestointien toteutumista. Keskitetty toimintamalli ei
sulje pois yksityisen palvelutuotannon lisäämistä tai vähentämistä tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin mahdollisesti yhteisinvestointina toteutettava ”Leeta”-monitoimikeittiön
jatkosuunnittelu arvioidaan kun Sote-uudistuksen sisältö ja aikataulu tarkentuvat.

3.7 Riskianalyysi
Kokonaisvaltainen riskienarviointi on osa strategista ja
operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Myös palveluverkkosuunnittelun yhteydessä tulee arvioida riskit ja pyrkiä niiden
ennakolliseen hallintaan. Strategiset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät kaupungin pitkän aikavälin tavoitteisiin, menestystekijöihin sekä niihin kohdistuviin sisäisiin tai ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Operatiivisilla
riskeillä tarkoitetaan päivittäistä, toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Taloudelliset riskit
liittyvät talouden tasapainoon, menojen hallintaan, tulorahoituksen riittävyyteen, investointeihin ja rahoitukseen. Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä tiettyyn/tiettyihin kohteisiin.












Palveluverkkosuunnitelmaluonnoksessa ja sen toteuttamisessa on tunnistettavissa em. riskilajeja. Tunnistettavissa ovat mm. seuraavia riskit ja mahdolliset vaikutukset:


Yleinen taloudellinen taantuma heikentää palvelujen järjestämisen taloudellisia edellytyksiä entisestään.
Sote-uudistuksen kaikkia vaikutuksia ei voida vielä
ennakoida/arvioida.
Talouden tavoitteiden toteutuminen/saavuttaminen.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen/saavuttaminen.
Ratkaisujen käyttötalousvaikutukset.
Ratkaisujen investointimenojen kasvu.
Vaikutukset palvelujen laatuun.
Uusien alueiden palveluinvestointien lykkääntyminen aiheuttaa kalliita tilapäisjärjestelyitä.
Peruskorjausten lykkääntymiset aiheuttavat erilaisten ongelmien (kuten sisäilmaongelmat) kärjistymisiä ja kalliita tilapäisjärjestelyitä. Peruskorjausten lykkäytyessä peruskorjausvelka kasvaa ja
korjaustyöt kallistuvat. Kiinteistöjen kunnon heikkeneminen jopa korjauskelvottomiksi.
Muutokset eri toimialojen lainsäädännössä aiheuttavat kaupungille lisävelvoitteita ja -kustannuksia.
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Henkilöstövaikutukset.
Prosessien toiminnallinen muutos.
Palvelutuotannon turvallisuus.
Imago- ja maineriskit.




Päätöksentekoon ja toimeenpanoon liittyvät riskit.
Palveluverkon ja maankäytön toteuttamisen yhteensovittamiseen/hallintaan liittyvät riskit.

3.8 Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)
Vaikutusten ennakkoarviointi tehtiin sekä hyvinvointipalveluiden että sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoesityksistä. Lisäksi arvioitiin palveluverkkotyöryhmän esityksiä joukkoliikenteen ja kuljetusten sekä
yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Arviointi tehtiin
palvelualueilla asiantuntija-arviointina. Arvioinnin tulokset on esitetty liitteessä (ks. Liite P14).

Palveluverkon vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
Palveluverkkoa valmistelut poliittinen työryhmä esitti, että hyvinvointipalveluita koskevasta palveluverkkoesityksestä tehdään Kuntaliiton suositusten mukainen
vaikutusten arviointi. Lisäksi palveluverkon saavutettavuus eri liikennemuodoilla tutkitaan ja saavutettavuus
joukkoliikenteellä ja palveluliikenteellä varmistetaan.

3.9 Jatkotoimenpiteet
Jatkotyönä palveluverkkotyölle tehdään kaupungin
palvelu-/hyvinvointipisteistä tarkempi selvitys kevään
2015 aikana.

Hyvinvointipisteistä tehdään tarkempi selvitys vuoden 2015 aikana ja palveluverkkosuunnitelmasta tehdään ennakkovaikutusten arviointi, joka tuodaan
päätöksenteon tueksi yhtäaikaisesti palveluverkkosuunnitelman kanssa.

Poliittisen työryhmän linjaus 30.9.2015:
”Laaditaan koko palveluverkkoa koskettava selvitys hyvinvointipisteiden määrästä,
sijainnista ja palveluiden sisällöstä tehdään vuoden 2015 aikana. Erityistarkastelussa tulee
olla mm. alueet, joilta poistuu terveysasema (esimerkiksi Kaijonharju, Rajakylä, Höyhtyä,
Keskusta; Sepän - ja Keskustan terveysasema). Uudistuksen yhteydessä ei saa tulla katkeamaa palvelujen saatavuudessa.
Palveluverkkoa koskettavat muutokset tehdään yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
Palveluverkosta tehdään Kuntaliiton suositusten mukainen vaikutusten arviointi. Lisäksi
palveluverkon saavutettavuus eri liikennemuodoilla tutkitaan ja saavutettavuus

Lisäksi monipalvelupisteistä tehdään tarkempi selvitys
vuoden 2015 aikana.
Palveluverkkotyöryhmä esittää, että palveluverkkoraporttia noudatetaan kaupunginhallituksen johtosäännön 4 § toimivallan mukaisena palveluverkkosuunnitelmana. Suunnitelmassa on yhteen sovitettu

koko kaupungin palveluverkkoa koskevat toimenpiteet.
Suunnitelma tulee päivittää kahden vuoden välein ja
sen valmisteluun tulee sisältää luottamushenkilöiden
linjausvaihe. Yksittäiset toimenpiteet päätetään linjausten mukaisesti talousarviossa, käyttösuunnitelmissa tai
erillispäätöksinä. Myös kaikkien palvelualueiden yhteistä suunnitteluprosessia tulee kehittä edelleen.
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LIITELUETTELO
LÄHTÖTIEDOT
(Lähtötiedot-osion liitteet L1-L31 ovat vain sähköisessä muodossa; www.ouka.fi/palveluverkko .)
Liite L1, Kartta / Asuntotuotantoalueet, yleiskaavaluonnos 2030.
Liite L2, Taulukko / Väestösuunnitteet vuoteen 2030, suuralue- ja ikäryhmäkohtainen jaottelu.
Liite L3, Kartta / Väestömuutokset suuralueittain vuoteen 2030.
Liite L4, Kartta / Päiväkodit 8/2014. Sisältää myös suuraluekohtaiset arviot 0-6 –vuotiaiden lasten määrän
kehityksestä vuoteen 2030.
Liite L5, Kartta / Peruskoulut ja nuorisopalvelut 8/2014. Sisältää myös suuraluekohtaiset arviot
7-15 –vuotiaiden lasten määrän kehityksestä vuoteen 2030.
Liite L6, Kartta / Peruskoulujen oppilasvirrat ja kapasiteetit 2014
Liite L7, Kartta / Peruskoulujen suuraluekohtaiset oppilasmäärät suhteessa alueilla asuviin 7-15 v. lapsiin 2013.
Liite L8, Peruskoulujen oppilasmäärät 20.9.2013 ja tilakapasiteetit 2014.
Liite L9, Kartta / Nuorisopalvelut 2014.
Liite L10, Kartta / Lukiot 8/2014.
Liite L11, Kartta / Kirjastot 8/2014.
Liite L12, Kartta / Muut kulttuuripalvelut 8/2014.
Liite L13, Kartta / Liikuntapalvelut 2014.
Liite L14, Kartta / Terveysasemat ja näytteenotto 2014.
Liite L15, Kartta / Hammashoitolat 2014.
Liite L16, Kartta / Neuvolat 2014.
Liite L17, Kartta / Sairaalat. 2014.
Liite L18, Kartta / Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2014.
Liite L19, Kartta / Vammaispalvelut 2014.
Liite L20, Kartta / Sosiaalipalvelut 2014.
Liite L21, Kartta / Tehostettu palveluasuminen 2014.
Liite L22, Kartta / Ikäihmisten hoivapalvelut 2014.
Liite L23, Kartta / Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta / asukastuvat 8/2014.
Liite L24, Digitaalisen agendan mukaisia palveluverkkoon vaikuttavia toimenpiteitä.
Liite L25, Kartta / Oulun kaupungin palveluverkkopisteiden tietoliikennenopeudet 2014.
Liite L26, Palvelurakennushankkeet ja –suunnitelmat. Tilannekatsaus.
Liite L27, Arvio suurimmista peruskorjaustarpeista vuoteen 2025 mennessä.
Liite L28, Luettelo sisäilmaongelmista 2014.
Liite L29, Yhteenveto Oulun Raatien kuntalaiskeskustelusta.
Liite L30, Yhteenveto Otakantaa.fi –kyselyn tuloksista.
PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2015-2025
(Palveluverkkosuunnitelma-osion liitteet P1-P15 ovat sekä sähköisessä että tulostetussa muodossa.)
Liite P1, Kartta / Oulun kaupungin hyvinvointialuemalli 2014-17.
Liite P2, Hyvinvointikeskusten saavutettavuus
Liite P3, Kartta / Hammashoitolat 2017
Liite P4, Kartta / Neuvolat 2017
Liite P5, Kartta / Ikäihmisten hoiva 2017
Liite P6, Kartta / Päiväkodit 2020.
Liite P7, Kartta / Peruskoulut 2020.
Liite P8, Kartta / Lukiot 2020
Liite P9, Kartta / Oulun kaupungin kirjastoverkko 2020.
Liite P10, Kartta / Asukastuvat 2025.
Liite P11, Kartta / Kaupunkilaispalvelut / yhteispalvelupisteet 8/2014.
Liite P12, Kartta / Hallinnon tilankäytön tehostaminen.
Liite P13, Kartta / Keittiöverkko. Tuotantokeittiösuunnitelma Köökit 2020 (kh 3.2.2014 § 48).
Liite P14, Palveluverkkosuunnitelman ennakkovaikutusten arviointi (EVA)
Liite P15, Sanasto. Selostus palveluverkkosuunnitelmassa käytetyistä termeistä.
(Lisäksi hyvinvointipalveluista sekä sivistys- ja kulttuuripalveluista on erikseen toimitettu päättäjille erillistä
palveluverkkosuunnitteluun liittyvää ja sitä täydentävää materiaalia).
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Liite P1, Kartta / Oulun kaupungin hyvinvointialuemalli 2014-17.
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Liite P2, Hyvinvointikeskusten saavutettavuus

Hyvinvointialueiden
saavutettavuustarkastelu
17.10.2014 Konsernipalvelut/Keskitalo

Saavutettavuus
• Saavutettavuus on määritetty teitä pitkin
nopeusrajoitusten mukaisesti minuuteissa autolla
ajettaessa.
• 5, 10, 20 ja 30 min etäisyydellä hyvinvointikeskuksesta
asuvien lukumäärä 31.12.2012 ikäryhmittäin
• Tarkasteltu saavutettavuutta yli kuntarajojen
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6:n hyvinvointikeskuksen saavutettavuus ajassa
Saavutettavuus yhteensä yli kuntarajojen
0‐6 –
vuotiaat
5 247
13 029
21 626
24 569

5 min
0‐10 min
0‐20 min
0‐30 min

7‐14 ‐
vuotiaat
5 040
12 346
21 054
23 979

yli 75 ‐
vuotiaat
5 642
9 296
11 266
12 550

Väestö
yhteensä
72 157
148 720
209 390
229 442

Saavutettavuus hyvinvointikeskusalueiden sisällä Oulussa
(ko. alueen asukkaat ja ko. hyvinvointikeskuksen saavutettavuus)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
‐
5 min
Itäinen

10 min
Pohjoinen

20 min
Keskinen

30 min
Eteläinen

Saavutettavuuden ulkopuolella Oulussa on n. 2 100 asukasta
(1,1 % asukkaista), jotka lähes kaikki asuvat itäisellä alueella.

42

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

Liite P3, Kartta / Hammashoitolat 2017
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Liite P4, Kartta / Neuvolat 2017
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Liite P5, Kartta / Ikäihmisten hoiva 2017

Martinniemen päiväkoti
Aseman päiväkoti
Jokikylän esikoulu
Länsituulen päiväkoti
Simppulankartanon avoinpäiväkoti
Päiväkoti Jatulin Tarha
Suo-Ukon päiväkoti / esikoulu / rpk
Kellon päiväkoti / Esikoulu Ihmemaa
Kellon avoin päiväkoti
Koivulan päiväkoti / Esikoulu
Kiviniemen päiväkoti / esikoulu / rpk
Riekonmarjan päiväkoti
Herukan päiväkoti
Puolukan rpk
Palokan päiväkoti/esiopetus Matruusi
Pateniemen päiväkoti
Metsämarjan päiväkoti
Rajakylän päiväkoti
Ritaharjun päiväkoti
Kuivasrannan päiväkoti
Ahvenojan päiväkoti
Kuivasjärven päiväkoti
Pöllökankaan päiväkoti
Tuulikellon päiväkoti
Teknologiakylän päiväkoti

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Sampolan päiväkoti
Kaijonharjun päiväkoti ja väistötila Kalevala
Kaijonlinnan päiväkoti
Syynimaan päiväkoti
Puolivälinkankaan päiväkoti
Pyykösjärven päiväkoti
Taskilan päiväkoti
Meri-Toppilan päiväkoti
Koskelan päiväkoti
Simpsin päiväkoti
Kisakentän päiväkoti
Lassin päiväkoti
Kangaspuiston päiväkoti
Merikosken päiväkoti
Kalliolan päiväkoti
Värtön päiväkoti
Melleniuksen päiväkoti
Kastellin päiväkoti
Kastellin monitoimitalon päiväkoti
Svaanin päiväkoti
Välkkylän päiväkoti
Ainolan päiväkoti
Pikku-Ainon päiväkoti
Vihreän talon avoin päiväkoti
Pikku-Iikan päiväkoti
Allinpuiston päiväkoti
Otokylän päiväkoti
Lintulan päiväkoti
Mäntylä-Snellman päiväkoti

Keskinen alue

26
Muurahaisen päiväkoti
27
Vekarat ryhmäpäiväkoti
28
Naperot ryhmäpäiväkoti
29
Jakun ryhmäperhepäiväkoti
30
Kiiminkijoen päiväkoti
31
Vekara-ahon päiväkoti
32
Vapakujan päiväkoti
33
Honkimaan päiväkoti ja Oravanpesä
34
Tuokkosen päiväkoti
35
Laivakankaan päiväkoti
36
Välikylän päiväkoti ja rpk Jekut
37
Heikinharjun päiväkoti
38
Hönttämäen paiväkoti
39
Talvikankaan päiväkoti
40
Huonesuon päiväkoti
41
Korvensuoran päiväkoti
42
Hintan päiväkoti ja Mantelin rpk
43
Haapalehdon päiväkoti
44
Myllyojan päiväkoti
45
Hiukkavaaran päiväkoti
46
Saarelan päiväkoti
47
Pikku-Vesaisen päiväkoti
48
Vesalan päiväkoti
49
Mustikan päiväkoti
Uudet kunnaliset päiväkodit Hiukkavaaraan
Hiukkavaara
Kivikkokangas
Mustikkakangas (2020->)

Itäinen alue

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pohjoinen alue
Merikotkan päiväkoti
Kaukovainion päiväkoti
Vaskitien päiväkoti
Lämsänjärvenpäiväkoti
Knuutilankankaan päiväkoti
Mäntyrinteen päiväkoti
Maikkulan päiväkoti
Kangaskontion päiväkoti
Iinatin päiväkoti
Heikkilänkankaan päiväkoti
Oulunlahden päiväkoti
Sarasuon päiväkoti
Piilikujan ryhmäperhepäiväkoti
Kuukkelin päiväkoti
Kaakonpojan päiväkoti
Metsokankaan pk.
Savotta-aukion päiväkoti
Salonpään päiväkoti
Niemenrannan päiväkoti
Pitkäkankaan päiväkoti
Kuovinpesä ryhmäperhepäiväkoti
Kuovit/Kauppiaantie
Saloilan päiväkoti

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Ahomansikka
Emilian päiväkoti
Eväsreppu
Hiirulaisenkuja
Huvikumpu
Kaarnalaiva
Kanttarelli
Kristillisen koulun päiväkoti Verso
Kukkuluuru
Lilliputti
Linnunrata
Loikkeliini
Lystivekara
Mansikkamaa
Metsälinnan päiväkoti
Montessori-päiväkoti Pyramidi
Neptunus
Oravanpesä
Oulun Englanninkielinen leikkikoulu
Oulun Montessori päiväkoti
Pallero
Pelle Torppa
Piilometsä
Pikkukiulu
Pikkulinna
Pikkuvekara
Riihitontun päiväkoti
Saksanpähkinä
Saturnus
Satusiipi
Starbright
Steiner-leikkikoulu Punavarpunen
Steiner-leikkikoulu Taivonkaari
Svenska barnträdgården
Taikametsäntarha
Taikapursi
Taikatahti
Taikavekara
Tasku
Tipitii
Touhula Jatsi
Touhula Hönttämäki
Touhula Kivikkokangas
Touhula Linnanmaa
Touhula Lipporanta
Touhula Metsokangas
Touhula Oulunsalo
Touhula Ritaharju
Touhula Satumetsä
Touhula VilliViikari
Tähtelä
TähtiVekara
Vaahterapuun lapset
Wanhan sahan päiväkoti
Vekaralinnan päiväkoti
Wilhelmiina
Villentarha
Villivadelma

YKSITYISET PÄIVÄKODIT

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Eteläinen alue

Oulun varhaiskasvatuspalvelut 2020
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Liite P6, Kartta / Päiväkodit 2020.

45

Martinniemen koulu, lk. 1-6
Parkumäen sivukoulu

Kellon koulu, lk. 1-9
Hietalanmäen sivukoulu

Kiviniemen koulu, lk. 1-6
Takkurannan koulu, lk. 1-6
Pateniemen koulu, lk. 7-9
Pateniemen koulu, lk. 1-6
Rajakylän koulu, lk. 1-9
Kuivasojan sivukoulu

Ritaharjun koulu, lk. 1-9
Ritaharjun sivukoulu

Pöllönkankaan koulu, lk. 1-9
Kuivasjärven koulu, lk. 1-6

4a
4b

5a
5b

6
7
8a
8b
9a
9b

10
10b

11
12

Sanginsuun sivukoulu, lk. 1-6

Oulujoen koulu, lk. 1-6
Saarelan sivukoulu

27b

28a
28b

Hiukkavaaran koulu, uusi, lk. 1-9
Mustikkakankaan koulu, uusi, lk. 1-9

Talvikankaan sivukoulu

Ylikiimingin koulu, lk. 0-9
Vesalan koulu, lk. 0-6
Hönttämäen koulu, lk. 1-6
Korvensuoran koulu, lk. 1-6
Uusi Korvensuoran koulu, 1-9

21
22
23
24a

Laanilan koulu, lk. 7-9
Hintan koulu, lk. 1-6
Myllyojan koulu, lk. 1-6

Välikylän sivukoulu

20a
20b

24b

Laivakankaan koulu, lk. 1-9
Jäälin koulu
Jäälin koulu, lk. 1-4

19

25
26
27a

Huttukylän koulu, lk. 1-6
Ylikylän sivukoulu

18b

Tirinkylän sivukoulu

17b

18a

Yli-Iin koulu, lk. 0-9
Jakun koulu, lk. 0-6/(?)
Jokirannan koulu, lk. 6-10
Kiiminkijoen koulu, lk. 1-5
Alakylän koulu, lk. 0-6

13
14
15
16
17a

Itäinen alue

Aseman koulu, lk. 1-6
Jokikylän sivukoulu

3a
3b

Länsituulen koulu, lk. 1-9
Santaholman sivukoulu

2b

Keiskan sivukoulu

1b

2

Haukiputaan koulu, lk. 1-9

1a

Pohjoinen alue

Nuottasaaren sivukoulu

Oulun kansainvälinen koulu, lk. 1-9
Pohjankartanon koulu, lk. 7-10
Teuvo Pakkalan koulu, lk. 1-6
Lintulammen koulu, lk. 1-6
Kastellin koulu, lk. 1-9

33b

34
35
36
37
38

Salonpään sivukoulu

49b

51a
51b
52a
52b

Heinätorin koulu / Heinätori ???
Heinätorin koulu / Leinonpuisto
Kajaanintullin koulu /Kajaanintulli
Kajaanintullin koulu / Sairaalakoulu

Erityiskoulut

Oulun normaalikoulu, lk. 1-9 (valtio)
Oulun normaalikoulu / Koskela, lk. 1-6

50a
50b

PERUSKOULUT, MUUT TOIMIJAT

Metsokankaan lisätilat

Pitkäkankaan koulu, lk. 0-9
Kirkonkylän koulu, lk. 0-6
Niemenrannan koulu, lk. 0-6

Metsokankaan koulu, lk. 1-9

46
47
48
49a

Sarasuon sivukoulu, lk. 1-2

45b
46b

Pikkaralan koulu, lk. 1-6
Kaukovainion koulu, lk. 1-9
Kaakkurin koulu, lk. 1-9
Oulunlahden koulu, lk. 1-6

Madekosken koulu, lk. 1-6
Heikkilänkankaan sivukoulu, lk. 1-2

41a
41b

40b

42
43
44
45a

Maikkulan koulu, lk. 1-9
Knuutilankankaan koulu, lk. 1-6
Lämsänjärven sivukoulu, lk. 1-4

39
40a

Eteläinen alue

Terva-Toppilan koulu, lk. 1-9
Merikosken koulu, lk. 7-9
Tuiran koulu, lk. 1-2
Paulaharjun koulu, lk. 1-6
Myllytullin koulu, lk. 1-9

29
30
31
32
33a

Keskinen alue

Oulun kaupungin peruskoulut 2020
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Liite P7, Kartta / Peruskoulut 2020.
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Liite P8, Kartta / Lukiot 2020
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Liite P9, Kartta / Oulun kaupungin kirjastoverkko 2020.

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

Liite P10, Kartta / Asukastuvat 2025.
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Liite P11, Kartta / Kaupunkilaispalvelut / yhteispalvelupisteet 8/2014.
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Liite P12, Kartta / Hallinnon tilankäytön tehostaminen.
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Liite P13,
Kartta / Keittiöverkko. Tuotantokeittiösuunnitelma Köökit 2020 (kh 3.2.2014 § 48).
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Liite P14, Palveluverkkosuunnitelman ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

Palveluverkon vaikutusten
ennakkoarviointi
Liite palveluverkkosuunnitelmaan

•

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

•

Arviointi tehtiin asiantuntija-arviointina
•

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

•

Hyvinvointipalveluissa arviointiin osallistuivat palveluverkkosuunnitelman tekoon osallistuneet,
johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat

•

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

•

Hyvinvointipalveluiden osalta on arvioitu sekä toimintamallimuutokset että vaikutukset neljällä
hyvinvointialueella

•

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta on arvioitu toimintamallimuutokset

•

Tähän tiivistelmään koottu keskeiset tulokset

•

Palvelualueiden tekemät arvioinnit kokonaisuudessaan on esitetty liitteissä
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Hyvinvointipalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

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

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

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

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

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

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

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Liikkumistarve ja -etäisyydet kasvavat, yksityisautoilu lisääntyy, ilman laatu huononee, parkkipaikkojen riittävyys
selvitettävä.
- Palvelukeskittymät houkuttelevat asukkaita
- osa väestöstä hakeutuu palveluiden läheisyyteen, mutta reuna-alueilla väestö vähenee
- joillakin alueilla voi tapahtua sukupolvenvaihdos ikäihmisistä nuorempaan väestöön
- Isommissa yksiköissä voidaan panostaa palvelurakennusten viihtyisyyteen (sisätilat ja ulkoalueet)

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

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

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

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

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- liikkumistarpeen hillitsemiseksi päivittäin käytettävät palvelut tulisi sijoittaa sinne missä asukkaat ovat, tämä vähentää
liikenteen määrää ja suosii kestäviä liikkumismuotoja
- saavutettavuutta tulisi tarkastella joukkoliikenteen ohella myös pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Palvelujen etääntyminen voi aiheuttaa käytön ja kysynnän kasvua vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa
matkoissa. Kysyntälisäystä syntynee keskustan ikäihmisten väestökeskittymästä sekä tiheään asutusta Rajakylästä ja
Kaijonharjusta.
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Hyvinvointipalvelut, eteläinen hyvinvointialue
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

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

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

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

Ympäristövaikutukset

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

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

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

Taloudelliset
vaikutukset

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

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

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

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

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

Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Ilman laatu heikkenee; joukkoliikenteen markkinointia kehitettävä

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

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

Taloudelliset
vaikutukset

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

Hyvinvointikeskukset: Kiiminki ja Myllyoja
Kohdennetut neuvola- ja lääkäripalvelut Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointipisteisiin
Vuoden 2017 jälkeen selvitetään hv-keskusten lopullinen sijainti huomioiden mm. Hiukkavaara
Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Palveluiden saatavuus:
- Yli-Iin ja Ylikiimingin palveluiden saatavuus; esim. lääkäri joka arkipäivä/etäyhteyksien hyödyntäminen
- Yli-Iissä kotihoidon palvelut ovat parantuneet
Vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin:
- alueen ja kylän palvelutarpeeseen vastaaminen monialaisen yhteistyön keinoin
- Lapsiperheet ja ikäihmiset; huomioitava/tuettava
Saavutettavuus:
- Kutsutaksiliikenne ja etäyhteyksien käyttö
- Lapsiperheet ja ikäihmiset huomioitava
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden arviointi:
- Myllyoja on saavutettavissa kaupunkiliikenteellä palvelualueen eri suunnista.
- Jäälin joukkoliikenne rakentuvat pääasiassa Oulun keskustaan suuntautuvan kysynnän varaan, mutta Kiimingissä sijaitsevat
terveyspalvelut ovat etäisyyden puolesta lähempänä. Kiiminkiin pääsyn parantaminen edellyttäisi joitain reittimuutoksia
nykyiseen joukkoliikennetarjontaan.
- Hiukkavaara tulee muodostamaan merkittävän asutuskeskittymän, jossa tulee varautua hyvään alueelliseen
palvelutarjontaan. Itäisen alueen väestön painopiste muodostuu Hiukkavaara-Myllyoja –alueelle

Ympäristövaikutukset

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
Äärialueiden vetovoimaisuus vähenee

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

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

Taloudelliset
vaikutukset

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

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

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

Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin

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

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

Hyvinvointipalveluiden arviointi:
- Ääri alueiden vetovoiman väheneminen

Organisaatio- ja
henkilövaikutukset

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

Taloudelliset
vaikutukset

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

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, toimintamallimuutokset
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat
konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan
Vaikutukset kuntalaisiin
ja palveluihin
- palvelujen saatavuus
- palvelujen
saavutettavuus
- palvelujen taso ja
kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasaarvo
- vaikutukset erilaisiin
väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi

Monipalvelukeskustoimintamalli
Palveluiden alueellistaminen (erikoisluokat, erityiskoulut, asiakasohjaus)
Palvelurakennemuutokset

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

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

Monipalvelukeskustoimintamalli
Palveluiden alueellistaminen
Palvelurakennemuutokset

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

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

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

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

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

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden arviointi:
- Tehostaa tilojen käyttöä huomattavasti sekä vähentää investointitarvetta.
- Oppilasmäärien ennakointi ja suunnittelu on helpompaa.
- Ennaltaehkäiseviä palveluita pystytään aktiivisemmin tarjoamaan
Kehitettävää:
- Yritystoiminnan mukaan tuominen monipalvelukeskuksiin.
- Talouden sopeuttaminen valtionosuuden raamiin on yhä haastavampaa
- Miten syntyy yksityisen tuotannon säästö, vai syntyykö? Esim. yksityinen toimija voi halutessaan valita asiakkaat. Tämä voi
kuormittaa julkista palvelutuotantoa haastavampien asiakkaiden osalta.
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PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat konkreettiset esitykset koko kaupungin kannalta
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
Toimintamallimuutokset ja tiedossa
olevat konkreettiset esitykset
- vertailu nykytilaan

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

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

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

Palveluiden saavutettavuus; etäisyydet kasvavat osalla asukkaista.
Ratkaisut:
 joukko-, palvelu- ja cityliikenteen kehittäminen sekä tiedottaminen
liikenneyhteyksistä
 kevyenliikenteen väylien kehittäminen
 huomioitava ikäihmiset ja lapsiperheet
 jalkautuvat palvelut tulevat lähelle
 Uusia palvelukonsepteja ei voida toteuttaa, jos ei siirrytä isompiin,
keskitettyihin, yksiköihin
Liikkumistarve ja -etäisyydet kasvavat, yksityisautoilu lisääntyy, ilman laatu
huononee, parkkipaikkojen riittävyys selvitettävä
Ratkaisut:
 joukkoliikenne houkuttelevaksi (asennemuutosta)
 sähköisten palveluiden kehittäminen
Palvelukeskittymät houkuttelevat asukkaita
 osa väestöstä hakeutuu palveluiden läheisyyteen
 reuna-alueilla väestö vähenee
 joillakin alueilla voi tapahtua sukupolvenvaihdos ikäihmisistä
nuorempaan väestöön
Isommissa yksiköissä voidaan panostaa palvelukeskusten viihtyisyyteen
(sisätilat ja ulkoalueet)
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PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset
Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori











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

Palvelurakenne kevenee, tehokas sopimusohjaus, poikkitoiminnallisen
työn mittaaminen, alueellisten kustannusten seuranta
Paljon palveluita tarvitsevien haltuunotto isoissa yksiköissä helpompaa
Ei juurikaan investointitarvetta uusiin rakennuksiin
Peruskorjaustarve kohdistuu muutamiin rakennuksiin
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PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
ETELÄINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

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

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

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








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

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

Kumpikaan (Kaakkuri, Oulunsalo) tiloista ei ole kooltaan optimaalinen
isoksi hyvinvointikeskukseksi
-> sote-ratkaisu mahdollistaa uudelleen tarkastelun suhteessa Oulun
eteläiseen alueeseen laajemminkin.
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PALVELUVERKKOSUUNNITELMAN 2015–2025
ENNAKKOARVIOINTI
HYVINVOINTIPALVELUT
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat
KESKINEN HYVINVOINTIALUE
Palveluverkko ja
toimintamallimuutokset ja vertailu
nykytilaan

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

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

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




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





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







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

Vaikutukset kuntalaisiin ja
palveluihin
- palvelujen saatavuus kunnan eri
alueilla
- palvelujen saavutettavuus kunnan
eri alueilla
- palvelujen taso ja kattavuus
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo
- vaikutukset erilaisiin väestöryhmiin
- kuntalaisen hyvinvointi
Ympäristövaikutukset
- liikennetarve, liikkumisedellytykset
(joukkoliikenne, kevytliikenne)
- ihmisten elinolot, viihtyvyys
- yhdyskuntarakenne
Organisaatio- ja henkilövaikutukset
- organisaation keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä, rakenne, asema
- lainsäädännön muutokset
Taloudelliset vaikutukset
- kuntatalous
- investoinnit
- palvelurakennusten kunto ja
peruskorjaustarpeet
- tilojen käytön tehostaminen ja
käyttökustannukset
- yritysten toiminta, yhteisöt ja 3.
sektori

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






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

Äärialueiden vetovoima vähenee









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

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

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

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

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

Äärialueiden vetovoima vähenee

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




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







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

Ei investointitarvetta
Useasta palvelupisteestä luovutaan; ei laajaa peruskorjaustarvetta,
peruskorjaustarve keskittyy hyvinvointikeskuksiin ja muutamiin
pisteisiin
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SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
Toimintamallimuutokset ja tiedossa olevat konkreettiset esitykset
Arviointiryhmä: johtoryhmän jäsenet, aluejohtotiimien puheenjohtajat, Arto Willman ja Olli Rantala
Toimintamallimuutokset ja tiedossa
olevat konkreettiset
esitykset
- vertailu nykytilaan

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

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

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

Palveluiden
alueellistaminen
Erikoisluokat,
erityiskoulut ja
asiakasohjaus

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

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

Alueen vetovoima kasvaa,
kun monipuoliset palvelut
ovat saatavilla alueittain



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

-



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

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



Laajemmat palvelut
tarjolla omassa
lähiympäristössä,
liikenne vähenee.

Kehitettävää:
 Joukkoliikenteen
kehittäminen myös
poikkiliikenteeseen
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Organisaatio- ja
henkilövaikutukset
- organisaation
keskinäiset
toimivaltamuutokset
- uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat
- henkilöstön määrä,
rakenne, asema
- lainsäädännön
muutokset

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





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







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



Erillisinvestointeja voidaan
välttää, kun
tiivistämisratkaisuja
viedään määrätietoisesti
eteenpäin.



Mallit tiivistävät
tilankäyttöä ja
mahdollistavat
tilankäytön 7/24.

Kehitettävää:
 Yritystoiminnan
mukaan tuominen
monipalvelukeskuksiin









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

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

2. Palveluverkko joukkoliikenteen näkökulmasta












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

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kadut ja puistot, Joukkoliikenne
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 OULU
Puhelin: 08 558 410 | Faksi 08 558 41720
Y-tunnus: 0187690-1 | www.ouka.fi
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3. Nykyinen joukkoliikenne Oulun toimivalta-alueella
Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan yhtenäisen taajama-alueen tiheästi rakennetuilla kerros- ja omakotialueilla
liikennöitävää joukkoliikennettä. Etäisyydet Oulun keskustaan on enintään noin 10 km.




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

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





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

Oulun seudulla seutuliikenteellä tarkoitetaa liikenteitä Oulusta Haukiputaalle, Kiiminkiin, Muhokselle,
Oulunsaloon, Kempeleeseen, Tyrnävälle, Liminkaan ja Lumijoelle sekä näiden keskusten välillä.
Aikataulut: www.oulunjoukkoliikenne.fi
Joukkoliikenne pystyy parhaiten vastaamaan pääväylien suuntaiseen ja keskustaan suuntautuvaan kysyntään.
Voimakas ja houkutteleva kaupunkikeskusta on joukkoliikenteen matkojen keskeinen kohde. Muita
merkittäviä matkakohteita ovat Linnanmaa ja Kontikankaan-OYS:n ja Kastellin alue. Seutuliikenteessä kysyntä
Oulun keskustan suuntaan on merkittävämpi kuin toisiin suuntiin eli Haukiputaalle, Kiiminkiin, Ylikiiminkiin,
Muhokselle, Tyrnävälle, Kempeleeseen, Liminkaan, Lumijoille tai Oulunsaloon.
Toisen asteen muista toiminnoista erillään olevien oppilaitosten tarpeista on syntynyt muutamia linjoja, joilla
ajetaan aamulla muutama vuoro suuntaansa ja iltapäivällä 2-3 paluuvuoroa.
Joukkoliikenteen matka-aika liityntäkävelyineen on usein kaksinkertainen verrattuna henkilöautomatkaan.
Tavoitteellinen palvelutaso on esitetty seuraavassa kuvassa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kadut ja puistot, Joukkoliikenne
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 OULU
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Palveluliikenne (Oulu)
Palveluliikenne on kaikille avointa ja sopii erityisesti niille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on
hankalaa. Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa. Asiakas kuljetetaan tarvittaessa läheltä lähelle.
Tilaus suositellaan tekemään etukäteen, vaikka jo muutama päivä ennen matkaa, mutta vielä ennen auton
lähtöäkin ehtii. Paluukyydin voi tilata samalla kertaa.
Linja 1 Pateniemi-Keskusta- OYS-Keskusta-Pateniemi, liikennöintiaika 8:40-n. 14:00
Linja 2 Haapalehto-Tuira- Keskusta-OYS, 8:50- n. 14:20
Linja 3 Kaukovainio-Keskusta-OYS-Tuira, 8:00 – n. 14:30
Linja 4 Lintula-Keskusta- OYS-Keskusta-Lintula, 8:25 – n. 15:45
Linja 5 Kuivasjärvi-Keskusta-OYS-Keskusta-Kuivasjärvi, 8:30 – n. 13:35
Linja 6 Caritas-koti-OYS-Keskusta-OYS-Caritas-koti- Keskusta, n. 8:00 – 16:00 (viimeiset tunnit kutsuohjattua)
Autolla kuljetaan tyypillisesti
 ostoksille kauppoihin ja apteekkeihin 70 %,
 terveyskeskuksiin ja kuntoutuksiin (Raksilan uimahalli, Kontinkankaan fysioterapia, Diakonissalaitos)
 tai muille asioille.
Autoilla tehdään n. 45 000 matkaa vuodessa
Muut palvelu- ja kutsuliikenteet
 Ylikiimingin palveluliikenne, 3 600 matkaa vuodessa (300 kuussa)
 Kiimingin palveluliikenne, reititettyjä ja kutsuohjattuja osuuksia Kiimingin kyliltä Kiimingin keskustaan
7:30-15:30 (pe 14:00), itse maksavia asiakkaita, 4460 matkaa vuosi (350 kuussa )
 Haukiputaan asiointitaksi, maksavia asiakkaita, 1500 vuosi
 Oulunsalo, koululaiskyydeissä kulkee tilauksesta myös Salonpään ikäihmisiä
Palveluliikenne on matka-ajaltaan huonommin ennustettavissa tai hitaampaa kuin tavallinen joukkoliikenne,
mutta vie lähemmäs kohdetta.
Aikataulut: http://www.ouka.fi/oulu/tekli/palveluliikenteen-aikataulut

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

Pohjoinen,
Oulu

Itäinen
Oulu

Itäinen,
Kiiminki

Keskinen,
Oulu

Eteläinen,
Oulu

Eteläinen,
Oulunsalo

Oppilasmäärä

3053

3337

1546

2344

3153

2948

1251

Kuljetusoikeus

515

59

121

330

652

143

125

2538

3278

1425

2014

2501

2805

1126

Ei kuljetusta
Avoin joukkoliikenne (ei eskareita)

287

31

84

57

621

44

80

Tilausajo (taksi/linja-auto)

228

28

37

273

31

99

45

Kuljetusoppilaiden osuus

17 %

2%

8%

14 %

21 %

5%

10 %

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



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

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

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

päiväkotikuljetukset, erityisryhmiä, esikouluryhmiä
vanhusten päivätoimintakuljetukset, kohteet Helmer -koti ja Hiironen, kuljetuksia kanta – Oulun
alueelta, 40-50 henkeä päivässä
Leinonpuiston ap ja ip -kerholaiset
Tervaväylän koulun (Lohipato, Merikartano), luovilaisia, Oulussa ja Muhoksella (ma vienti, pe paluu)
Lehtorannan vammaisten päivätoiminta
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-

Vammaisten päivätoimintaa paikoissa Kipinä, Kontinkankaan työkeskus, Koivulan kerhokeskus
Haukiputaan työ-, avo- ja päivätoimintaa
veteraanien kuntoutusryhmien kuljetukset
veteraanien ystäväpiiriryhmiä Lassintalossa
kotipalveluasiakkaiden saunotuskuljetuksia

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

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

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

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


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



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



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



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



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



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



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



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



Itäisellä alueella Myllyoja on saavutettavissa kaupunkiliikenteellä palvelualueen eri suunnista.



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



Kokonaisuutena hyvinvointiverkon muutokset eivät aiheuta merkittävää joukkoliikenteen kysynnän
muutosta.

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


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



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



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



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



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


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



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



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



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



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

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


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



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



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

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

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

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

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

Pohjoinen alue Rajakylän suunta
-

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

Eteläinen alue


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

Itäinen alue


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



Myllyojan saavutettavuus on Kiiminkiä parempi Jäälin suunnasta.

10.

Yhteenveto vaikutuksista

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

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

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

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

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


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



pitkällä aikavälillä maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös uuteen palvelurakentamiseen ja
investointeihin



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



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



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



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



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



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



jatkossa tulevien asukkaiden määrää pitäisi arvioida ainakin paikoitellen myös kaupunginosatasolla



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



saavutettavuutta tulisi tarkastella joukkoliikenteen ohella myös pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta.

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö
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Liite P15, Sanasto. Selostus palveluverkkosuunnitelmassa käytetyistä termeistä.

Liite P15, Palveluverkkosuunnitelman sanasto
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.
Digitaalinen agenda
Digitaalinen agenda on tieto‐ ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntämisen toimenpidesuunnitelma ja
tiekartta, jota on tarkennettu hallintokuntakohtaisilla ICT‐kehittämissuunnitelmilla. Digitaalinen agenda
kuvaa päätavoitteet ja linjaukset, vastuut ja muut reunaehdot kehittämiselle.
Digitalisaatio
Toiminnan automatisointi, sähköistäminen ja tehostaminen
Etäpalvelut
Etäpalvelulla tarkoitetaan viranomaispalvelua videoneuvottelulaitteiden tai työasemien
videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä. Etäpalvelu säästää asiakkaalta matkustamistarpeen sekä aikaa.
Monialaisuus
Palvelujen tuottamistapa kuntalaisen tarpeesta lähtien siten, että ne koostuvat mahdollisimman ehyistä
kokonaisuuksista riippumatta niitä tuottavista organisaatioista.
Monikanavaisuus
Palvelut ovat saatavissa joustavasti ja monella eri tapaa (esim. fyysinen asiointi, puhelinpalvelu, sähköinen
palvelu) tarpeesta, asiasta ja toimintaympäristöstä riippuen.
Monituottajuus
Julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan verkostoituminen ja kumppanuus siten, että palvelutarjonta koostuu
kunnallisista, järjestöjen ja yhdistysten, yritysten ja vapaaehtoisten tarjoamista palveluista.
Liikkuvat palvelut
Liikkuvissa palveluissa palvelut viedään asiakkaiden kotiin tai lähelle kotia. Liikkuvat palvelut voidaan jakaa
kolmeen eri tyyppiin (Kuntaliitto):
 Kyyditys‐ ja asiointipalvelut, joissa perusajatus on viedä asiakas palvelun luo.
 Yhden palvelukokonaisuuden autopalvelut, kuten kirjasto‐, kauppa‐ tai poliisin lupahallintoauto.
 Monipalveluautot, joista saa eri sektoreiden tai toimijoiden palveluita.
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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 esim. sähköisen
asioinnin kautta.
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.
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.
Sähköiset palvelut
Sähköinen asiointipalvelut mahdollistavat asiakkaan itsepalvelun ajasta ja paikasta riippumatta. Asiointi
tapahtuu asiakkaan käytössä olevalla verkkoyhteydellä varustetulla tietokoneella tai mobiililaittteella.
Sähköisten palveluiden käyttö voidaan mahdollistaa myös järjestämällä asiakaspäätteitä esimerkiksi
kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin. Esimerkkejä kunnan tarjoamista sähköisistä palveluista ovat
ilmoittautuminen, ajanvaraus, jonkun asian vireillepano ja palautteenanto
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