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1. Oulun seudun selvitysalue
Oulun seudun kuntarakenneselvitysalueeseen kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulu ja Tyrnävä. Selvitysalueen kuntien yhteenlaskettu väkimäärä oli 249 135 asukasta (väestörekisterikeskus 30.6.2014). Väestö on ikärakenteeltaan maan
nuorinta keski-iän ollessa monessa kunnassa vain vähän yli 30 vuotta. Väestö keskittyy keskeisesti Oulun
kaupungin ympärille ja kuntakeskuksiin. Selvitysalueen pinta-ala on 10117 km2, josta maa-alue ilman
meriä on 7176 km2.
Oulun seudun keskeisimmät työllistäjät ovat terveysja sosiaalipalvelut, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa, joidenka kaikkien osuus on yli 10 % työpaikoista. Sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät lähes
20 000 henkilöä.

Kuva 1. Oulun seudun selvitysalue

Kuva 2. Työpaikkojen % osuus kaikista työpaikoista Oulun seudulla vuonna 2012 (Tilastokeskus seutunet tilastokanta 2014).
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Oulun seudun työttömyysaste on 16,7 % ja työttömiä on yhteensä 18 885 (luvussa ei ole Iin 732 työtöntä). Oulun seudulla Iissä (18,1), Oulussa (17,5) ja
Kempeleessä (12,5) työttömyysaste oli suurinta. Pienintä työttömyys Hailuodossa, missä työttömyysaste
jäi 9,9 % (Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus työllisyyskatsaus 6/14). Heinäkuussa Oulun seudun työpaikkojen kehityksen osalta on tapahtunut kaksi suurta irtisanomista sekä Microsoftilta (500) että Broadcomilta
(430), joilla on oma vaikutuksensa alueen tulevaan
työllisyystilanteeseen.
ICT-toimialan äkillisen rakennemuutoksen hoitaminen Oulun seudulla vaatii runsaasti nopeita ja pitemmällä aikavälillä vaikuttavia toimenpiteitä. Nopeasti
vaikuttavia toimia ovat työllistyminen olemassa oleviin paikallisiin yrityksiin, oman yrityksen perustaminen ja uudet toimijat kaupungissa. Tuotannollisen
toiminnan halutaan uusiutuvan siten, että tuotantoa siirtyy Aasiasta Ouluun. Tavoitteena on kansallisen sote-ICT-standardointiyksikön perustaminen
Ouluun. Pidemmän aikavälin toimia ovat yrittäjyys ja
uusien yritysten tuki, vienti ja myynti sekä tutkimus
ja koulutus.
Esitettyjen toimenpidekokonaisuuksien yhteisinä
strategisina tavoitteina on lisätä olemassa olevien
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, tuoteyritysten merkityksen korostaminen alkavissa yrityksissä ja

Invest In -toiminnassa erityisesti tuotannollisen toiminnan korostaminen.
Työttömyyden virran kiihtyessä tarvitaan kaikkia
edellä mainittuja toimia entistä enemmän. Kunnan
toimien lisäksi tarvitaan uusia toimia. Kuntarahoitusvaade on rakennemuutosalueella haaste kaupungille,
ja tämä koskee sekä omia että ulkopuolisia hankkeita.
Rakennemuutoksen vuoksi toimenpiteitä ja kuntarahoitusta tarvitaan paljon ja näitä kustannuksia lisää,
kun myös ulkopuolisten hankkeiden kuntakustannukset keskittyvät pääosin Oulun kaupunkiin. Alue
esittää, että valtion tuki TL 3 ESR-hankkeisiin kasvaisi 85–90 %:iin.
Nuorisotakuun toimiin työllisyyden edistämiseksi tarvitaan kehittämistyötä ja palveluita. Lisäksi tarvitaan
uusi seudullinen työllisyyspalveluiden kokonaisuus,
joka auttaa mm. työvoiman liikkuvuudessa, tarjoaa
pk-sektorille palvelua työllistämiseen ja työnhakijoille työllistymiseen. Työnantajille tarvitaan myös helpotuksia rekrytointikoulutusten omavastuuosuuksiin.
Investointeja tarvitaan logistiikan tarpeisiin sekä alkavien yritysten pääomahuoltoon ja muuhun yrityksen kehittämisrahoitukseen. Pohjois-Suomi tarvitsee
myös elinkeinoelämän kilpailukykyä vahvistavaa liikenneinvestointiohjelmaa, joka tulisi ottaa huomioon
valtion seuraavassa lisätalousarviossa.

Taulukko 1. Tilastoyhteenveto selvitysalueesta (lähde Tilastokeskus)
Hailuoto

Ii

Kempele

Liminka

Lumijoki

Muhos

Oulu

Tyrnävä

Selvitysalue
yhteensä

Koko maa

Maapinta-ala, km2 2013

201

1 553

110

637

213

784

3 031

492

7 021

303 891

Taajama-aste, % 2012

54,2

78,3

96,0

81,3

60,6

77,8

95,9

69,5

92,8

84,7

Väkiluku 2013

999

9 610

16 605

9 577

2 084

8 998

193 798

6 642

248 313

5 451 270

Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013

1,3

0,4

1,4

1,5

1,2

0,6

1,5

0,4

1,4

0,5

0-14 -vuotiaiden osuus
väestöstä, % 2013

11,5

24,0

25,0

35,1

29,2

25,5

19,5

32,7

21,3

16,4

15-64 -vuotiaiden osuus
väestöstä, % 2013

55,9

58,8

62,5

56,6

56,5

59,5

66,9

56,2

65,2

64,2

65 vuotta täyttäneiden osuus
väestöstä, % 2013

32,6

17,2

12,4

8,4

14,3

15,0

13,5

11,1

13,5

19,4

Ulkomaiden kansalaisten osuus
väestöstä, % 2013

0,5

0,5

0,6

0,4

0,5

0,7

2,4

0,3

2,0

3,8

Kuntien välinen muuttovoitto/tappio, henkilöä 2013

14

-16

51

-5

14

-40

852

-57

813

0

Syntyneiden enemmyys,
henkilöä 2013

-4

54

162

160

17

81

1 528

81

2 079

6 662

Perheiden lukumäärä 31.12.2013

278

2 579

4 618

2 342

499

2 320

50 218

1 598

64 452

1 471 085

Valtionveronalaiset tulot,
euroa/tulonsaaja 2012

24 330

24 007

29 527

28 162

23 401

24 880

27 287

24 929

27 119

27 184

Asuntokuntien lukumäärä 2013

491

3 908

6 520

3 029

763

3 504

91 378

2 231

111 824

2 599 613
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Hailuoto
Vuokra-asunnossa asuvien
asuntokuntien osuus, % 2012

13,5

Ii

16,3

Kempele

Liminka

Lumijoki

Muhos

17,8

13,0

17,7

17,6

Oulu

36,6

Tyrnävä

Selvitysalue
yhteensä

Koko maa

11,0

32,8

30,5

Rivi- ja pientaloissa asuvien
asuntokuntien osuus
asuntokunnista, % 2013

95,9

96,3

82

94,9

97,5

92,1

47,9

97,6

55,8

54,0

Kesämökkien lukumäärä 2013

545

2 043

33

166

219

633

4 365

299

8 303

498 694

Vähintään keskiasteen tutkinnon
suorittaneiden osuus 15 vuotta
täyttäneistä, % 2012

69,7

66,6

74,7

74

63

70,3

75,8

68,3

74,8

68,5

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 2012 (alempi ja ylempi
korkeakoulutusaste ja tutkijakoulutus)

14,3

12,0

22,4

23,2

11,7

14,2

24,5

14,0

23,1

18,5

Kunnassa olevien työpaikkojen
lukumäärä 2011

248

2 387

5 062

2 025

511

2 515

85 259

1 505

99 512

2 354 422

18-64.v. työllisten osuus samanikäsestä väestöstä 2012

65,5

64,4

72,2

74,3

69

68,2

65,5

70,9

66,4

69,6

Työttömyysaste (18-64 -v.) 2012

12,9

15,9

11,1

9,2

12,3

11,9

13,9

11

13,5

10,8

Kunnassa asuvan työllisen
työvoiman määrä 2012

354

3 411

6 946

3 676

735

3 393

80 307

2 454

101 276

2 339 904

Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 2011

56,5

47,5

29,7

32,6

44,9

49,1

87,8

39,1

-

67,0

Alkutuotannon työpaikkojen
osuus, % 2011

19,4

7,8

1,1

9,3

20,4

8,4

0,9

17,9

1,9

3,5

Jalostuksen työpaikkojen osuus,
% 2011

6,5

25,7

31

13,7

24,5

11,5

20,2

19,9

20,5

22,1

Palvelujen työpaikkojen osuus,
% 2011

70,2

63,7

66,3

74,4

53,2

78,1

77,6

60,2

76,2

73,1

Toimialaltaan tuntemattomien
työpaikkojen osuus, % 2011

4,0

2,8

1,6

2,6

2,0

2,0

1,3

2,0

1,4

1,3

Taloudellinen huoltosuhde,
työvoiman ulkopuolella tai
työttömänä olevat yhtä työllistä
kohti 2012

1,79

1,81

1,36

1,57

1,8

1,64

1,38

1,69

1,42

1,32

Eläkkeellä olevien osuus
väestöstä, % 2012

40,8

23,6

16,4

11,6

19,6

20,8

18,3

14,8

18,2

24,2

Yritystoimipaikkojen
lukumäärä 2012

81

463

797

459

150

484

8 884

415

11 733

352 299

Oulun seutu on suurin ja merkittävin pohjoisin kaupunkiseutu maailmassa. Vuonna 2030 Oulun seutu
on suurin kaupunkiseutu maailmassa 65. leveyspiirin pohjoispuolella. Oulu on maailman kaupungeista
40. pohjoisin, mutta niistä toiseksi suurin. Tällä hetkellä Murmanskissa on noin 300 000 asukasta, mutta
sen väestömäärä vähenee tuhansilla vuosittain (vuoden 2002 väestölaskennassa väkiluku oli n. 336 000,
vuonna 2010 enää n. 307 000). Oulun seudun on profiloiduttava arktisen osaamisen keskuksena maailmassa, yhdessä muun Pohjois-Suomen ja Barentsin
alueen kanssa.
Arktisen alueen muutos on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta aluetta kohtaan. Globaali kiinnostus kohdistuu arktisiin merialueisiin, sen avautuvien merireittien ja energiavarojen, risteilyturismin ja

teollisen kalastuksen tuomiin mahdollisuuksiin, jotka liittävät arktisen alueen osaksi maa-ilmanlaajuista
taloutta. Arktisen alueen tulevaisuus ja vakaus määräytyvät maailmanlaajuisten muutosten seurauksena.
Muutokset liittyvät energiamarkkinoihin ja kauppapoliittisiin kysymyksiin, voimasuhteiden muutoksiin
sekä ympäristökysymyksiin.
Arktisuus korostuu Lapissa, seuraavaksi eniten Suomen maakunnista arktisuus näkyy Pohjois-Pohjanmaan strategisessa kehittämisessä, jossa Oulun seutu
on keskeisin alue. Arktisen osaamisalueiden ja osaajien tunnistaminen ja verkostoituminen Pohjois-Pohjanmaalla on alkanut. Toimialojen kautta tarkasteltuna voi arktisuuden nähdä ulottuvan myös pohjoisen
Suomen ulkopuolelle.
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2. Oulun seudun kehityskuva ja
paikka aluejärjestelmässä
Nostot
••

Oulun seudun asema kansallisessa ja kansainvälisessä kaupunkiverkossa on edelleen vahva ja keskeinen. Oulun seudulla on tärkeä rooli koko pohjoisen Suomen ja arktisen alueen kehityksessä –
Oulun seudun kilpailukyvyn heikkeneminen johtaa koko Pohjois-Suomen huonompaan kehitykseen.

••

Oulun seudun kehityskuva on rakenteellisesti edelleen kohtalainen, mutta dynaamisessa kehityksessä se on putoamassa muiden suurten ja keskisuurtenkin kaupunkiseutujen kelkasta, kun kilpailu kaupunkiseutujen välillä kiristyy. Suomessa kansallisella kaupunkipolitiikalla tulisi kiinnittää
huomiota suurten kaupunkiseutujen kehityskuvan heikkenemiseen.

••

Korkea työttömyysaste ja heikkenevä aluetalous ovat kaupunkiseudun suurimmat haasteet.

••

Verkostoituminen Pohjois-Suomessa, Perämerenkaarella ja Barentsin alueella tulee olla yhä tiiviimpää. Pohjois-Suomessa on positiivisen kehityksen pesäkkeitä, joita on nivottava suuremmiksi toisiaan täydentäviksi ja ruokkiviksi kokonaisuuksiksi

••

Oulun seutu muodostaa yhtenäisen toiminnallisen työssäkäyntialueen. Työssäkäynti on kahdensuuntaista, eli Oulusta myös käydään seudun muissa kunnissa töissä. Pendelöinti molempiin suuntiin on yleistynyt.

••

Oulun kehitys heijastuu vahvasti naapurikuntiin (sekä positiiviset että negatiiviset käänteet), keskinäisriippuvuus on kasvanut.

Kysymykset:
Miten Oulun seutu verkostoituu Pohjois-Suomessa, Perämerenkaarella ja Barentsin
alueella? Missä teemoissa? Kuka verkostoituu ja mikä on kuntien rooli?
Mitkä ovat Oulun seudun yhteiset viestit kansallisen kaupunkipolitiikan suuntaan?
Mitä toimenpiteitä Oulun seutu tarvitsee kehityksen suunnan kääntämiselle?

Oulun seutu kansallisessa ja kansainvälisissä
kaupunkiverkoissa ja kehittämisvyöhykkeissä
Leimallista maamme aluerakenteen pitkän aikavälin muutossuunnille on ollut sykäyksittäisyys ja syklisyys. Nopeita alueellisen keskittymisen vaiheita on
seurannut pitkiä suhteellisen tasapainoisen kehityksen vaiheita. Yksittäinen alue on voinut talouden ja

yhteiskunnan rakennemuutoksen kautta siirtyä varsin
nopeasti kehityskuvassaan laidasta toiseen.
Viisi vuosikymmentä sitten alkaneen suuren muuton
taustalla oli maatalouden rakennemuutos ja suurten
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ikäluokkien liikkeellelähtö teollistuville ja palveluvaltaistuville alueille. 1970-luvun hyvinvointipalvelujen
rakentaminen tasapainotti muuttoliikkeen sekä kansallisesti että alueellisesti. Samalla kaupungit seutuistuivat, kun muuttoliike suuntautui myös keskuskaupunkia ympäröiviin kehyskuntiin. Teollisuuden
rakennemuutos johti nopeasti kehittyneiden teollisten seutujen kasvun pysähtymiseen ja kehityskuvan heikkenemiseen. 1990-luvun puolivälistä alkoi erittäin vahva alueellisen keskittymisen aikakausi
viiteen kasvukeskukseen, joista Oulun seutu oli yksi suurimpia menestystarinoita. Kasvun takana oli informaatioteknologian tuotannon, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja yksityisen sektorin palvelujen kasvu.
Alueiden välisiä kehityseroja jyrkensi perifeeristen

seutujen syntyvyyden laskeminen kuolleisuutta matalammaksi. Viimeisen vuosikymmenen trendinä on
ollut hajakeskittyminen, kehityksen yliseudullistuminen, eli suurten kaupunkiseutujen kehityksen heijastuminen yhä laajemmalle alueelle, muutamien maakuntamoottoreiden viriäminen sekä kasvupisteiden
syntyminen myös aiemmin heikosti kehittyneille perifeerisille alueille.
Seutuistuminen Oulun seudulla näkyy kuvasta 3. jossa on kuvattu muuttoliikkeen kehitys viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana. Seudun kehyskunnat
kasvoivat vahvimmin 1970–1980 –luvulla sekä vuosituhannen vaihteessa. Keskuskaupungin vahvin piikki
oli 1990-luvun lopussa sekä viime vuosina.

Kuva 3. Muuttoliike Ouluun ja seudun muihin kuntiin 1952–2012.

Vähittäisestä kansallisen aluerakenteen keskittymistrendistä huolimatta Suomessa on edelleen maantieteellisesti tasapainoinen aluerakenne, kansallisessa
aluerakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vuosikymmenten varrella olleet hitaita ja vähäisiä. Tämä on
ollut myös selkeä poliittinen tavoite. Keskeisenä periaatteena kansallisessa alueellisessa kehittämisessä
on ollut monikeskuksisen kaupunkiverkon ylläpito ja
kehittäminen, sekä alueiden välisen verkottumisen ja
vuorovaikutuksen lisääminen myös kaupunkimaisten
ja maaseutumaisten alueiden välillä.
Kansallisen aluerakenteen perusrunkona ovat aluepolitiikan noin viisivuotiskymmenisen historian ai-

kana olleet erikokoiset kaupungit. Isoimpia kaupunkeja lukuun ottamatta kaupungin ja maaseudun raja
oli 1960-luvulle asti varsin jyrkkä. Kasvavienkin kaupunkien vaikutus rajautui usein keskustaajamaan ja
lähitaajamiin. Kaupunkien kasvu perustui 1970- ja
1980-luvuilla julkisia palveluja tuottavan hyvinvointivaltion toimintoihin, eli yhteiskunnan voimakkaaseen palveluvaltaistumiseen. Kansallista aluerakennetta kuvattiinkin 1980-luvulle asti kaupunkien tai
taajamien palveluvarustuksella.
Aluerakenteen muutoksessa traditionaalisen kaupungistumisen alkoi korvata jo 1970-luvulta alkaen
seutuistumiseksi kutsuttu kehityskulku, jossa jokai-
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sen yksittäisen kaupunkiseudun kasvuvaikutus ulottui koko ajan laajenneen työssäkäyntialueen alueelle.
Talouden kansainvälistymisen myötä 1990-luvun
kasvu muotoutui osaamisvetoiseksi, jossa korostui
erityisesti yksityisen liike-elämän palveluiden kasvu. Alueellinen kehittäminen vaihtui vahvasta valtiovetoisuudesta aluelähtöisemmäksi. Tällöin myös
hierarkkinen kuvausmalli menetti selitysvoimaansa. Professori Perttu Vartiaisen johdolla 1990-luvulla kehitettiin kaupunkiverkkojen kuvauksen menetelmä, jossa kaupunkiseudut asemoitiin kansalliseen
rakenteeseen niiden vahvuusluokan eli koon ja keskusmerkityksen ja toiminnallisen erikoistumisen mukaan (Kaupunkiverkkotutkimus 1998, Kaupunkiverkkotutkimus 2001, Kaupunkiverkko ja Kaupunkiseudut
2006: kuva 4). Lisäksi kaupunkiverkkotutkimuksessa
analysoitiin kaupunkiseutujen osaamisperustaa, kulttuuripalveluja ja kansainvälistymistä.

pienemmistä seuduista ainoastaan muutamat vahvasti erikoistuneet keskukset ovat menestyneet kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa. Useimmat yksipuoliset teollisuuskaupungit ovat taas menettäneet
suhteellista asemaansa ja 1990-luvun lopussa sama koski myös useita julkisten palvelujen keskuksia.
Suuret ja monipuoliset yliopistoseudut näyttävät tarjoavan riittävän houkuttelevan ja monipuolisen toiminta- ja elinympäristön monille kansainvälistyvän
talouden toiminnoille ja toimijoille. Maakuntakeskusten kuva on ollut aiempaa positiivisempi. Joka tapauksessa kaupunkiverkkotutkimuksen näkökulmasta
on aivan ilmeistä, että läheskään kaikki suomalaiset
alueet eivät voi olla globaalin informaatiotalouden
kasvukeskuksia samalla tavalla kuin ne vielä 1980-luvulla olivat suomalaisen hyvinvointivaltion ja aluehallinnon keskuksia.
Tällä vuosikymmenellä alueellisen kehityksen uutiset
ovat olleet suorastaan päinvastaisia aiempaan verrattuna, positiivisimmat uutiset ovat kantautuneet Pohjois-Suomesta, jossa kaivos- ja matkailuteollisuus
ovat hyvässä nosteessa, positiivisia pilkahduksia näkyy myös muilla maaseutumaisilla alueilla.
Kaupunkiverkkotutkimuksen trendin kuvausta ei kuitenkaan tule ottaa tulevan kehityksen ennusteeksi.
Vahvistuva käytäntölähtöinen osaamis- innovaatiovetoinen kehittäminen saattaa nostaa uusia alueita
nousuun. Lisäksi tulevaisuudessa erityisesti luonnonvarat ja elämysteollisuus voi nousta pienten keskusten ja maaseutumaisten alueiden vahvoiksi kilpailutekijöiksi.
Kehittämisvyöhykkeet ovat tulossa taas, sillä
••
••

••
Kuva 4. Kansallinen kaupunkiverkko 2006.
Oulun seudun asema kansallisessa kaupunkiverkossa
on edelleen monipuolisena yliopistoseutuna vahva.
Vaikka muutokset kaupunkiverkon rakenteessa ovat
hitaita, niin muutoksen suunta on selvä: suurten
osaamisen keskittymien painoarvo on kasvanut ja

••

edellinen suunnittelubuumi oli 90-luvulla, 10-luvulla realistiset edellytykset operationalisoitua
vyöhykkeet nojaavat monipuoliseen kokonaisuuteen ja logistiikan pitkän tähtäimen kehittämiseen (matkailu + kaivokset, luonnonvarat +
teollisuus + keskusten ja maaseudun veto- ja
elinvoima).
suunnittelun ja kehittämiseen vaaditaan kokonaisvaltaista hallintaa, eli oltava sekä pitkän tähtäimen suunnitelma että nopeat toimenpiteet.
Maankäytön suunnittelu sekä vyöhykkeiden toimijoiden strateginen yhteistyö muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden, jota on avattava
myös yrityksille ja asukkaille.
hallintolähtöisyydestä siirrytään toiminnallisuuteen – vyöhykkeiden vakiinnuttaminen tapahtuu
ilman byrokratiaa.
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maantieteellä on paljon väliä – ja ei mitään väliä. Tarvitaan pörinän paikkoja, elinvoimaisia solmukohtia, jotka toimivat erilaisten virtojen solmukohtina. Toisaalta maantieteellä ei ole mitään
väliä, sillä työ irtautuu yhä enemmän paikkasidonnaisuudesta.
arktisen alueen kehitys johtaa uudenlaisiin liikenteellisiin tarpeisiin – vahvistaa käytäviä PohjoisSuomessa.

Kehityskäytäviä on kartoitettu Suomessa kattavasti entisen Oulun yliopiston maantieteen professorin
Jussi Jauhiaisen ja hänen tutkimustiiminsä toimesta.
Oulun seudulla korostuvat perämerenkaari ja OuluKajaani –kehityskäytävä. Keskeinen havainto on, että
käytävien kehittämisessä tulokset eivät ole vielä olleet mullistavia, vaan ne ovat olleet vahvasti hallintokeskeisiä kehittämishankkeita, ilman vahvaa sitoutumista yksityisiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta
tai kansalaisilta.

Kehityksen dynamiikkaa Oulun seudulla
Muuttoliikkeen logiikka on viime vuosikymmeninä ollut varsin selväpiirteinen: keskuskaupungit houkuttelevat erityisesti vähän koulutettua, opiskelevaa nuorta
ja pienituloista väestöä1 . Kaupunkiseuduilta muuttaa
kaupungin omakotitaloalueille ja naapurikuntiin perheellistyvää hyvin toimeentulevaa väestöä. Ikääntyneet muuttavat jälleen keskustaajamiin palveluiden
ääreen. Valikoivan ja polarisoivan muuttoliikkeen on
nähty olevan epäedullista (suppealle) keskusalueelle,
toisaalta perheiden muutto ympäröiviin kuntiin aiheuttaa investointitarvetta. Timo Aron laskelmien mukaan 2000-luvulla kehyskuntien tulokertymä muuttoliikkeestä on ollut 18,5 miljoonaa euroa vuodessa
positiivinen Oulun tulokertymän ollessa 5,5 miljoonaa
euroa negatiivinen vuosittain. Tulokertymän menetys
on ollut Tampereella ollut kaksin- ja Turussa viisinkertainen.
Muuttoliike on lähtökohtaisesti kaksisuuntaista ja se
näyttäisi seuraavan voimakkuudeltaan kohtalaisen hyvin kuntien välistä työmatkaliikennettä. Ikärakentee-

seen vaikuttaa erityisesti eri ikäluokkien liikkuminen
kuntien välillä.
Keskuskaupungin kehityksen on nähty säteilevän positiivista väestönkehitystä ympäryskuntiin. Väestönkasvusta on aiheutunut haasteita kuitenkin esimerkiksi
palvelutarjonnan sopeuttamisessa2 . Väestörakenteen
muutokset ovat hitaita. Lähialueet hyötyvät kaupunkirakenteen ja asuinrakentamisen alueellisesta hajautumisesta. Asumisväljyyden kasvaessa ja perhekoon pienentyessä keskusta-alueiden asukasmäärät laskevat.
Nykyisen kehityksen mukaan väestö on keskittymässä taajama-alueille maaseutuvaltaisten asuinalueiden
sijasta. Taajama-alueen kasvu on kuitenkin suuntautumassa olemassa olevien taajamien reuna-alueille3 4.
Oulun kaupungin rooli alueen työpaikkakeskittymänä
korostuu erityisesti alueen suurena pendelöintinä. Erityisesti Kempeleestä (58 %) ja Limingasta (45 %) iso
osa työvoimasta pendelöi töihin Ouluun (vrt. pendelöintitaulukko).

Taulukko 2. Työllisen työvoiman pendelöinti selvitysalueen kuntien välillä.
Työssäkäyntikunta

Asuinkunta

Hailuoto

Ii

Kempele

Liminka

Lumijoki

Työlliset
Muhos

Oulu

Tyrnävä

Selv.alue

Muut

Hailuoto

56 %

0%

2%

1%

0%

0%

35 %

0%

94 %

6%

363

Ii

0%

48 %

1%

0%

0%

0%

40 %

0%

90 %

10 %

3 426

Kempele

0%

0%

30 %

2%

0%

1%

58 %

1%

92 %

8%

7 049

Liminka

0%

0%

7%

33 %

1%

1%

45 %

2%

88 %

12 %

3 606

Lumijoki

0%

1%

5%

8%

45 %

0%

27 %

1%

88 %

12 %

748

Muhos

0%

0%

3%

1%

0%

49 %

39 %

1%

93 %

7%

3 414

Oulu

0%

1%

2%

0%

0%

1%

88 %

0%

93 %

7%

80 710

Tyrnävä

0%

0%

8%

4%

0%

3%

38 %

39 %

93 %

7%

2 457

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Kaupunkiseutujen_muuttoliikkeen_rakenteellinen_dynamiikka.pdf
http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1710/Alueelliset_kehitysnakymat_1_2013_web.pdf
3
Esim. http://www.tem.fi/files/28741/34.pdf
4
Tilastotietoa asumisesta (2008): http://www.epliitto.fi/upload/files/Asuminen_Etela_Pohjanmaalla_julkaisu.pdf
1
2
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Työssäkäynnin historiallinen kehittyminen on kuvattu
taulukoissa 3 ja 4. Taulukoista voi lukea työssäkäynnin yleistyminen molempiin suuntiin. Vastapendelöinti tarkoittaa kuinka suuren osan kunnan työpaikoista täyttää Oulusta (huom. ”vanhaan Ouluun”, eli
kuntajako ennen viime vuosien kuntaliitoksia) pendelöivät henkilöt.
Taulukko 3. Pendelöinti Ouluun
1990

1995

2000

2005

Taulukko 4. Vastapendelöinti Oulusta (eli kuinka
monta prosenttia kunnan suuri osa työpaikoista on
Oulussa asuvan työntekijän täyttämä; (huom. ”vanhasta Oulusta”, eli kuntajako ennen viime vuosien
kuntaliitoksia)).
564 Oulu

1990

1995

2000

2005

74,6

74,0

71,6

69,1

255 Kiiminki

9,0

11,7

17,3

20,7

567 Oulunsalo

16,5

19,7

29,8

29,6

244 Kempele

19,4

28,7

26,4

27,7

564 Oulu

90,1

88,0

86,2

84,3

084 Haukipudas

14,6

18,8

18,1

20,9

255 Kiiminki

56,3

56,1

57,8

59,6

425 Liminka

5,9

8,5

11,2

15,6

55,3

973 Ylikiiminki

5,5

4,5

9,7

14,3

51,9

494 Muhos

7,8

7,4

10,2

17,3

567 Oulunsalo
244 Kempele

53,4
47,3

51,5
45,8

52,0
48,3

084 Haukipudas

40,9

39,6

44,8

49,0

859 Tyrnävä

4,0

5,0

6,0

10,3

425 Liminka

26,8

27,8

34,2

39,2

139 Ii

3,4

5,4

7,0

11,4

36,7

436 Lumijoki

0,9

1,6

5,6

7,0

973 Ylikiiminki

28,0

30,4

34,1

494 Muhos

17,8

26,3

30,2

31,9

072 Hailuoto

4,8

5,4

4,3

5,7

859 Tyrnävä

19,5

23,3

27,8

31,2

972 Yli-Ii

1,6

3,6

6,1

5,9

139 Ii

16,0

16,9

23,1

29,0

436 Lumijoki

16,4

15,2

23,2

25,1

072 Hailuoto

14,8

17,4

20,7

24,9

972 Yli-Ii

14,7

15,4

18,1

24,9

Kuva 5. Oulun seudun työssäkäyntialue vuoden 2010 kuntajaolla paikkatietoperusteisesti. Katkoviivalla on rajattu se alue, jolta ihmiset käyvät Oulun keskustaajamassa töissä. Kuvan perusteella voidaan todeta, että kyseessä on yhtenäinen toiminnallinen alue.
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Oulun seudun kehitys verrattuna muiden seutukuntien
kehitykseen Suomessa
Tässä kappaleessa on verrattu Oulun seutukunnan (huom. poikkeaa selvitysalueesta siinä, että Iin
kunta ei kuulu seutukuntaan). Kartoissa on verrattu Manner-Suomen seutukuntien kehitystä toisiinsa
aluekehityksen perustunnusluvuilla, joita ovat tässä
tarkastelussa muuttoliike, työmarkkinoiden kehitys
työttömyysasteen kautta tarkasteluna sekä aluetalous. Aluetalouden tilastoviiveestä johtuen kolmen
muuttujan keskinäinen vertailu on voitu tehdä vuoteen 2011 asti. Tuorein vertailu vuodesta 2012 vuoteen 2014 on tehty ainoastaan muuttoliikkeen ja
työttömyysasteen kehityksen perusteella. Tulokset
ovat indeksoitu siten, että seutukuntien keskiarvo =
100, keskiarvoa paremmat arvot (positiivinen kehitys) on kuvattu kartassa punaisella värillä (mitä tummempi sen parempi) ja keskiarvoa heikommat arvot
(negatiivinen kehitys) sinisellä värillä (mitä tummempi sen huonompi).

Kuvassa 6. rakenteellinen tarkastelu kertoo millainen
on seutukunnan kehityksen taso (volyymi). Dynaaminen kehityskuva puolestaan kertoo miten kehityksen
kuva on muuttunut (eli miten rakenne on muuttunut) kun verrataan viimeisiä hyvä kasvun jakson vuosia 2006-2008 hitaan kasvun vuosiin 2009-2011.
Rakenteellisesta kuvasta näkyy miten suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut, Oulun seutu mukaan lukien ovat kehityskuvaltaan hyviä. Tosin rakenteellisesta kuvasta voi lukea, että Oulun seudun tunnusluvut
eivät ole yhtä hyviä kuin muiden suurten kaupunkiseutujen. Dynaaminen kartta tuo esiin sekä Oulun
seudun että muiden suurten kaupunkiseutujen haasteen. Hitaan kasvun vuodet ovat heikentäneet niiden
kehityskuvaa huomattavasti verrattuna muihin seutuihin.

Kuva 6. Seutujen rakenteellinen ja dynaaminen kehityskuva 2006-2008 vs 2009-2011
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Kuvassa 7 tarkastellaan kehityksen kuvaa vuosina 2012-2014 (ilman aluetalouden tarkastelua). Tunnusluvuista on luettavissa sama ilmiö kuin pidemmästä aikavälistä: Oulun seudun rakenteellinen kuva on keskiverto,
ollen heikompi kuin muilla suurilla kaupunkiseudulla ja kehityksen kuva on tarkastelujaksolla suhteellisesti heikentynyt.

Kuva 7. Seutujen rakenteellinen ja dynaaminen kehityskuva 3/2012-3/2014

Kuvassa 8 on kuvattu aluetalouden, muuttotaseen ja työttömyyden rakennetta. Oulun seutu on edelleen vahvan muuttovoiton ja kohtalaisen aluetalouden aluetta. Suurin haaste on korkea työttömyysaste.

Kuva 8. Rakenne 2006-2008 vs. 2009-2011
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Kuvassa 9 on kuvattu rakenteellisten tunnuslukujen muutosta vuosista 2006-2008 vuosiin 2009-2011

Kuva 9. Dynaaminen kehitys 2006-2008 vs 2009-2011

Kuvassa 10 on kuvattu viime vuosien muuttotaseen ja työttömyyden rakennetta. Jälleen on havaittavissa, että alue on vahvaa muuttovoiton mutta korkean työttömyyden aluetta.

Kuva 10. Rakenne 2. neljännes 2012 – 1. Neljännes 2014
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Kuvassa 11 on kuvattu muuttujien muutosta vuodesta 2012 vuoteen 2014. Oulun seudun muuttotase ja työttömyystase ovat hieman heikentyneet.

Kuva 11. Dynaaminen 2. neljännes 2012 – 1. neljännes 2014

Alueelliset kehitysnäkymät
TEM:n alueellisten kehitysnäkymien5 mukaan Oulun seudun vahvuuksia ovat nuorekas väestö, riittävä
työikäisten määrä, väestön korkea koulutustaso, monipuolinen elinkeinorakenne, liikenteellinen sijainti
ja vahva T&K&I-kapasiteetti. Alue on kohdannut rakennemuutoksia, mutta selvinnyt niistä kohtalaisen
hyvin, mutta nuorten ja koulutettujen korkea työttömyys on jatkuva haaste. Voimakas väestökasvu tuo
oman paineensa palvelutarjonnalle. Alueprofiilissa
korostuu teknologinen osaaminen, mutta myös alku-

5

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014. Työ- ja elinkeinoministeriö.

tuotanto-osaaminen. Teknologiateollisuuden rakennemuutos jatkuu, mutta palvelualat ovat pärjänneet
taantumassa kohtalaisesti. Oulun keskustan alueen
suuret investoinnit valmistuvat lähiaikoina, parantaen sen kaupallista vetovoimaa. Liikenteelliset olosuhteet ovat monien kehittäjien huolen kohteena. Lentokenttään on onnistuneesti satsattu paljon, ja sen
asemaa kansallisena solmukohtana halutaan vahvistaa lisäämällä kansainvälisiä yhteyksiä.
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Kilpailukyvyllä elinvoimaa
Nostot
••

Kunnat painottavat strategioissa elinvoimaa. Käsitteenä se on saippuapalamainen - siitä on vaikea
saada otetta, ja sillä voidaan perustella hyvin erilaisia asioita.

••

Elinkeinoelämän kehittäminen tulee kuntien strategioissa vahvasti esille, mutta käytännön toimenpiteet ovat varsin perinteisiä ja varovaisia.

••

Muiden kuin oman kunnan toimenpiteitä, valintoja ja osittain myös toimijoita, tunnetaan varsin heikosti. BusinessOululle annettu vahva mandaatti ( ja resursointi) kehittämiseen, mutta myös sen toimintaa tunnetaan seudun muissa kunnissa kuin Oulussa varsin ohuesti. Aktiivinen tiedonvaihto ja
yhteinen säännöllinen keskustelufoorumi ovat korostuneen tärkeitä

••

Kansainvälisyys näkyy vahvasti strategisena valintana erityisesti vain Oulun kaupungin strategiassa.

••

Yhteisiä kilpailukyvyn avauksia on vähän, suurin – ja onnistunein – viimeaikainen panostus on ollut
lentokentän alueen kehittämiseen yhdessä.

••

Kilpailukyvyn rakentamisessa tunnustetaan Oulun keskeinen merkitys. Samalla kehyskunnissa pelätään Oulun dominoivan liikaa teknologialähtöisesti kilpailukyvyn rakentamista.

••

Alueellinen ja seudullinen näkökulma on esillä kuntien strategioissa, mutta yhteistyö eri sektoreilla on koettu korkeintaan kohtalaiseksi. Kuntapareissa tai pienempien kuntien ryhmissä voi olla tiiviimpää temaattista yhteistyötä.

••

Vahvoja osaamisperusteisia arvoketjuja Oulun ja kehyskuntien välillä on vain muutamia, Iin ja Oulun osaamisperusteinen yhteistyö ja työnjako on selkeintä, Tyrnävän alkutuotanto ja Oulussa oleva
elintarvikeosaaminen on potentiaalisesti yhdistettävissä.

Lähtökohtana kilpailukyvyn rakentamiselle on alueen omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen sekä alueiden kesken että kansainvälisesti.
Keskeisiä menestystekijöitä voidaan jäsentää esim.
seuraavasti:
••

”Kovat” tekijät
•• Infrastruktuuri: saavutettavuus, MAL
(maankäyttö, asuminen, liikenne)
•• Elinkeinopolitiikan kärjet – osaamisen terävä kärki
•• Talous ja kehittämispanostukset

••

”Medium” tekijät
•• Osaamisen laaja-alainen pohja, koulutus
•• Toimivat palvelut yrityksille ja asukkaille
•• Kehittämisen kyvykkyys

••

“Pehmeät” tekijät
•• Visio ja valintojen tekemisen taito
•• Yhteistyö- ja verkostoitumiskyky
•• Luottamus

Elinvoimaisen kunnan komponentteja (Kuntaliiton
meneillään olevan META-kuntaliitostutkimuksen
pohjalta jäsennettynä) ovat
••
••

••

MAANTIEDE (sijainti ja saavutettavuus,
toiminnallisuus, erityispiirteet)
MALPE-kehittäminen
•• Yhdyskuntarakenne (toimivuus,
maankäyttöpolitiikka, kasvun hallinta)
•• Palvelut (uudistaminen, saatavuus, lähipalvelut)
•• Elinvoima (kilpailuetu, osaaminen, arvoketjut,
elinkeinojen kehittäminen, työpaikat ja
työllisyys)

TEKIJÄT JA TOIMINNAN OHJAUS
•• Johtaminen ( järjestelmä, strateginen
kehittäminen, muutosprosessin johtaminen)
•• Demokratia (edustuksellinen,
suora vaikuttaminen, lähidemokratia)
•• Henkilöstö (voimavarojen käyttö, osallistuminen, esimiestyö)
•• TALOUS (talouden kehittyminen, verotulot, fuusiokustannukset, yhdistymisavustukset)
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Oulun seudun yhteistyöorganisaatiot ja –muodot on
esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Oulun seudun yhteistyöorganisaatiot ja -muodot
Palvelu, yhteistyökohde

Kunnat

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirikuntayhtymä

Kaikki maakunnan kunnat.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, OSEKK

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama,
vuonna 1994 perustettu koulutuskuntayhtymä. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun
seudun ammattiopisto.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OY, OAMK OY

Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,Oulu ja Tyrnävä.

Oulun matkailu Oy

Selvitysalueen kunnista Hailuoto, Ii, Liminka, Muhos ja Oulu.

Oulun seudun hankintatoimi, Oulu

Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulunkaaren perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pudasjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi eli kaikki selvitysalueen kunnat ovat
yhteistyössä mukana.

Oulun seudun joukkoliikenneviranomainen, Oulu

Oulun seudun kunnat ja II eli kaikki selvitysalueen kunnat muodostavat alueen joukkoliikenneviranomaisen.

Oulun seudun ympäristöliikelaitos, Oulu

Oulun seudun kunnat

Talous- ja velkaneuvonta, Oulu

Oulu, Ii ja Pudasjärvi

Sosiaali- ja potilasasiamiehet, Oulu

Oulun seudun kunnat

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys, Oulu

Oulun kaupunki, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

Maaseutupalvelut, lomitus, Muhos

Muhos, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä ja Utajärvi.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, Tyrnävä

Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat.

Kaikki selvitysalueen kunnat kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittoon.

Taulukko 6. Yhteenveto kuntalaiskyselyn tuloksia kuntien vahvuuksista, hyvistä yhteisistä palveluista ja missä
asioissa yhteistyötä voisi tehdä enemmän.

Hailuoto

Mikä on parasta kunnassasi?

Mitkä kuntien yhteisesti
järjestämät tai hoitamat
asiat alueellasi helpottavat
eniten arjen elämääsi?

Missä asioissa kunnat voisivat
mielestäsi tehdä vielä enemmän
yhteistyötä?

Palautetta, vinkkejä tai toiveita
kuntajakoselvittäjille

Oma rauha ja ympäristön ainutlaatuisuus. Kunnan palvelut ovat joustavia ja yhteisö on tiivis.

Terveyskeskuksen palvelut toimivat hyvin, tosin yhteistyössä muiden kuntien
kanssa voisi toimia vielä paremmin. Kansalaisopisto tuo
tärkeän lisän kuntalaisten
harrastustoimintaan.

Omat palvelut tarpeellisia etäisyyden (kunta sijaitsee saarella)
vuoksi. Hallinnollinen yhteistyö
mahdollista. Kaavoitus- ja maankäyttöasiat. Tietoliikenneasiat.

Hailuodon tulisi säilyttää asemansa omana kuntana, ainutlaatuisena kokonaisuutena ja peruspalvelujen olla edelleen tarjolla
lähellä. Erityispalvelut voi hakea
mantereelta.
Yhteydet mantereelle tärkeät
- sillasta Hailuodolle oltiin kahta mieltä.
Palvelujen nykylaajuutta ja -laatua ei saa heikentää.

Ii

Toimivat julkiset palvelut
sekä sijainti lähellä Oulua
ja merta. Kunta on asukasmyönteinen.

Terveyspalvelut saatavana
vielä suurimman osan vuotta kylällä.

Terveydenhoito, kunnallishallinto,
joukkoliikenne, palvelut, opetus.

Kiertävät terveyspalvelut mahdollisiksi.
Käytännön tietämys hukkuu päätöksenteossa.
Oulun seutu on yhtenäistä työssäkäyntialuetta ja joukkoliikennettä tulisi yhtenäistää sekä käytännössä, että hinnoittelun
suhteen.

Kempele

Nopeat terveyspalvelut, harrastusmahdollisuudet, lapsiystävällisyys, laadukas
opetus, rauhallisuus ja turvallisuus. Lyhyet etäisyydet.
Kunnan päättäjiä on pienehkössä kunnassa helppo lähestyä.

Sosiaali- ja terveysalan palvelut (erityisesti päivystyspalvelut ja erikoissairaanhoito)
Tulevaisuudessa sujuvat linja-autoreitit helpottavat asumista, joukkoliikenne tällä
hetkellä heikkoa. Teiden kunnossapito.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut (esimerkiksi lapsille kuntarajat ylittäviä liikunta- ja harrastusseuroja), sosiaali- ja terveyspalvelut,
opetustoimi, teiden hoito, julkinen liikenne. Opetustoimen yhteistyössä lapset voisivat käydä
lähintä koulua kuntarajoista välittämättä.

Kempeleen vastaajat suhtautuivat pääosin kriittisesti kuntaliitokseen. Suurimpia huolenaiheita olivat julkisen liikenteen ja
terveyspalveluiden tason huononeminen. Kuten koko alueen
vastaajat, myös kempeleläiset
vastaajat ehdottivat kuntaliitoksen sijaan vahvempaa yhteistyötä.
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Kunnan palveluiden saatavuus. Palvelut toimivat joustavasti. Maaseutumaisuus
tuo kuntaan rauhallisuutta ja
selviytymisen tahtoa.

Sujuva arki, palvelut ovat lähellä. Julkinen liikenne, kirjastopalvelut ja harrastuspalvelut olisi järkevää hoitaa
yhteistyössä.

Liminka, Kempele, Tyrnävä, Lumijoki ja Muhos, eli maaseutumaiset ympäryskunnat voisivat
yhteistyöllä antaa vaihtoehdon
Oulun kaupungin kaupunkimaiseen toimintaan.
Valinnaisaineiden opettajat voisivat kiertää eri kuntien kouluissa.
Lasten päivähoitopaikat mahdollisimman läheltä, esimerkiksi toisen kunnan alueelta.

Lumijoki

Muhos

Riittävän pieni, inhimillinen.
Palvelut lähellä kuntalaisia.

Luonto. Laadukkaat terveyspalvelut (mukaan lukien
hammashoitola).

Liminkalaiset eivät halua liittyä Ouluun. Ennemmin yhteistyötä Kempeleen, Lumijoen ym.
kanssa.
Oulusta ei tule oikeaa suurkaupunkia, vaikka siihen liittäisi
kuinka paljon naapurikuntalaisia.
Pääasiana ei pitäisi olla Oulun
ympäristökuntien yhdistäminen
Ouluun vaan sopivien yhteistyömallien luominen Oulun ympäristökuntien kesken.

Terveyspalveluista yhteispäivystys ja erikoissairaanhoito
tulisi hoitaa yhteistyönä. Samoin julkinen liikenne ja kirjastopalvelut on järkevintä
järjestää yhdessä.

Terveydenhoidossa yhteispalveluja Limingan kanssa tulisi harkita. Palvelut lähellä on hyvä,
mutta verotulojen meneminen
asuinkuntaan on joskus ongelmallista.

Ouluun liittyminen on viimeinen
vaihtoehto. Palvelut häviävät tällaiselta syrjäkylältä. Kuntien ulkoistamisintoa pitäisi pystyä rajoittamaan.

Joukkoliikenne, yhteispäivystys.

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Työmatkaliikenteen kehittäminen,
tiestön ja kevyen liikenteen väylien ulottaminen Muhokselle Oulusta.

Ei Suur-Oululle. Yhdistymisestä voi tulla monenlaisia hankaluuksia. Esim. palvelut karkaavat
tavallisilta kuntalaisilta tavoittamattomiin.

Ei tarvetta yhteistyölle.

Ehdottomasti pienten kuntien päättäjien pitäisi nyt tarkkaan
harkita liittymistä isompaan kuntaan. Yhdistymällä voitaisiin saada esim. kuntaveroa alemmas,
parempia palveluja kuntalaisille
esim. terveydenhoitoalalla, nuorisolle parempia työllistymismahdollisuuksia jne.

Voisi olla mielenkiintoista nähdä, miten maaseutuliittymä ja
kaupunkiliittymä selviävät ja mitä yhteistyökuvioita he voisivat
Oulun kanssa tehdä ja täydentää toisiaan.
Oulu

Tyrnävä

Kattava palvelutarjonta sekä
kohtuulliset asumiskustannukset. Hiljainen, puhdas ja
turvallinen ympäristö ja toimivat kevyenliikenteen väylät. Yliopisto ja muut oppilaitokset luovat edellytyksiä
elinkeinotoiminnalle ja tuo
paikkakunnalle nuoria. Palveluiden saatavuus on huonontunut palvelujen keskittäydyttyä. Ison kaupungin
organisoitumisen aste on
korkea, eikä päättäjiin ole
helppo ottaa yhteyttä.

Joukkoliikenne, kevyen liikenteen verkko ja ympäristönsuojelu.

Toimivat ja tehokkaat terveyspalvelut ja omat koulut.
Kohtuullisen hyvät palvelut ja maaseutu. Väljät tontit ja viihtyisä asuinympäristö. Asiat päätetään omassa
kunnassa.

Erikoissairaanhoito.

Yhteistyötä muun muassa joukkoliikenteen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kulttuuripalveluiden järjestämisessä. Kuntien
yhteistyössä järjestetty joukkoliikenne on sujuva ja käyttäjälle edullinen. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää kuntien
yhteistyössä siten, että palvelut
ovat saatavilla asukkaan omassa asuinympäristössä. Samoin
kulttuuripalveluissa tulee välttää
palveluiden keskittymistä ja jalkauttaa ne kaikkiin kuntiin.

Oululaisista vastaajista suurimman osan mukaan.
Oulu on tarpeeksi suuri jo nyt,
ja edellisen kuntaliitoksen aiheuttamat muutostuulet eivät ole
vielä laantuneet. Vastaajien mukaan kuntarakenneselvittäjien tulee olla avoimia ja tiedottaa selvityksen etenemisestä. On myös
tärkeää huomioida kuntien erilaiset tarpeet ja identiteetti.

Oululaisten vastaajien tulokset
erosivat muiden kuntalaisten
vastauksista siinä, että Oulussa
on runsas palvelutarjonta, jota
myös muiden kuntien asukkaat
käyttävät. Palveluiden sijoittuminen, kaavoitus ja matkailun kehittäminen (mukaan lukien alueen brändäys) voisi saada tuulta
siipiensä alle yhteistyössä.
Ei tarvetta yhteistyölle.

Toimivat pikavuorot bussiyhteyksillä Oulun keskustaan. Koulutuksesta ja terveydenhuollosta voidaan poistaa kaikki kuntarajojen
tuomat rajoitteet. Esimerkiksi lukio voitaisiin järjestää siten, että
se olisi kuntien yhteinen ja sillä
olisi toimipisteitä eri kunnissa.

Oma pieni kunta edellä mainituilla omilla toimivilla terveys- ja
koulupalveluilla oli juuri valintakriteeri vaihtamaan Oulusta lähikuntaan.
Suur-Oulun pelätään huonontavan palveluita. Vastaajien mukaan sote-palvelut eivät toimi
tälläkään hetkellä Oulussa, entä sitten kun asiakkaita tulee vielä lisää?
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Yksinkertaistaen kunnan tehtävät voidaan jakaa sen kasvu- ja palvelutehtäviin. Niiden kehitys viime vuosikymmeninä ja ennakoitu kehitys tulevina vuosina on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Kunnan kasvu- ja palvelutehtävien kehitys

Kysymys: ovatko tulkinnat strategisesta kehittämisestä
tunnistettavissa/oikeita?

TULEVAISUUSKUVA – KASVUA LUONNOSTA,
TEKNOLOGIASTA JA PALVELUISTA
Nostot
••
••
••

••
••
••
••
••
••

Tulevaisuuskuvassa kunnat haluavat painottaa moni-ilmeistä ja paikallislähtöistä Oulun seutua
Luonnonvara-Suomi on se tulevaisuuskuva, jossa yhdistyy eniten kaikkia kuntia ja toimijoita
yhdistäviä intressejä
Myös Teknologia- ja Palvelu-Suomessa on piirteitä jotka tulee sisällyttää tulevaisuuskuvaan,
Teknologia-Oulun seudussa korostuu erityisesti hyvinvointiteknologia. Palvelu-Oulun seudussa
Oulun rooli laajan alueen palvelukeskuksena sekä toimivat (mutta keskittyvät lähipalvelut.
Maankäyttö-, asumis-, liikennepolitiikkaa on osattava katsoa yhteisesti kokonaisuutena, sekä
lisäksi liitettävä tähän tarkasteluun palvelurakenne ja elinkeinopolitiikka.
Oulun seudusta on tulee 2030 mennessä maailman suurin ja merkittävä pohjoinen
kaupunkiseutu, joka uudistuu ketterästi ja samaan aikaan vahvasti globaali ja paikallinen.
Yhteinen kasvupolitiikka vaatii selkeitä yhteisiä valintoja, kaikkia kuntia yhdistäviksi nähdään
elintarviketuotanto, energia ja matkailukysymykset.
Yhteinen edunvalvonta vaatii vahvaa yhteistä tarinaa – nyt tarinan juoni ja päähenkilöt ovat vielä
hieman hakusessa.
Tarinan perustana on uudistumiskykyinen teollisuus sekä vahva koulutus ja osaamisperusta.
Tarinan vauhdittajana ja muutosvoimana on nuorekas ja kasvava väestö.
Keskittyminen arktisiin kysymyksiin voi toimia myös kansainvälisen profiiliin kärkenä
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Alue- ja kuntakehityksen trendit
Kehitystrendien kuvauksessa on hyödynnetty Laajalla metropolialueella Siivet ja juuret –tulevaisuustarkastelussa hyödynnettyä teemoitusta, joka pyrkii yhdistämään kehittämisen teemoja uudella ja arkipäiväisesti
toimivalla tavalla. Tarkasteluajankohta on ollut vuodessa 2030. Yhdeksän tarkasteltua teemaa ovat olleet:
Kulku & Pääsy: Vuonna 2030 ihmisten, tavaroiden,
palveluiden, tiedon ja energian tulee olla helposti,
nopeasti, edullisesti ja ympäristöystävällisesti saavutettavissa. Saavutettavuus on kilpailutekijä ja oikein
käytettynä kasvun lähde. Tärkeää on ihmisten ja tavaroiden liikkuminen sekä tiedon siirtyminen ja kommunikaatio.
Väki & Elinkaari: Laajan Oulun seudun väkiluku on
kivunnut yli varttimiljoonan asukkaan ja on edelleen
maan tärkeimpiä väestönkasvun alueita. Muuttajat
ulkomailta ja muualta Suomesta hakeutuvat Oulun
seudulle. Hyvän tulevaisuuden avaimena on antaa
kaikille ikäryhmille aikaa ja turvaa. Mielekäs tekeminen, itsestä huolehtiminen, oma vastuu ja ennalta
ehkäisy ovat hyvän elämän osa-alueita.
Kasvu & Karisma: Vireä taloudellinen toimeliaisuus
on välttämätöntä Oulun seudulla. On etsittävä ja löydettävä ratkaisuja, joilla edistetään ekologisesti ja taloudellisesti kestävää talouskasvua. Oulun seudun
karisman ja tarinan tulee olla vahva. Kilpailua käydään erityisesti Euroopan kaupunkiseutujen kanssa.
Millä keinoin Oulun seutu olisi enemmän kuin osiensa summa?
Kaupungit & Maaseutu: Oulun seudun kaupunkija maaseutualueilla on omat erityispiirteensä. Kaupunkien ja ympäröivien alueiden tuottaja-, myyjä-,
ja kuluttajaverkostot sekoittuvat toisiinsa. Maaseudun elinvoima on riippuvainen elinkeinotoiminnasta, jonka kysyntä on pääosin kaupungeissa. Lähiruoan kysynnän kasvu lisää pienimuotoisen tuotannon
mahdollisuuksia ja lisääntyvä vapaa-aika vastaavien
palvelujen tarjontaa.
Tahot & Teot: Oulun seudun kehittymiseen vaikuttavat kuntien lisäksi monet tahot, erityisesti ELY-keskus
ja maakunnan liitto. Alueen suunnittelusta ja päätöksenteosta vastaavien tahojen tulee perustella olemassaolonsa toiminnan ja tulosten kautta. Vuoteen

2030 katsominen auttaa näkemään yli nykyisen toiminnan ja miettimään aidosti parasta toimintatapaa.
Yhdessä tehden, riittävän laajasti ja uudesti katsoen
saadaan tulevaisuus tehtyä. Alueellisten toimijoiden
ja tahojen rooleissa ja toiminnassa on kehittämisen
varaa; joissain kohdin vanhoja organisaatioita on tarpeen sulauttaa yhdeksi, toisessa paras tulos saadaan
toiminnan tapoja muuttamalla ja organisaatioiden
rooleja selventämällä.
Oppi & Osaaminen: Osaaminen, työ ja koulutus kytkeytyvät yhä enemmän toisiinsa. Korkeakouluilla ja
yliopistoilla on tärkeä rooli ja tiiviit yhteydet työelämään. Työn tekeminen muuttuu entistä joustavammaksi ja edellyttää elinikäistä oppimista. Korkealaatuinen perusopetus on perusta osaamisen
ylläpidolle. Joustavat, työelämän kanssa rakennettavat oppimispolut tuovat uusia mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen rakentamiseen.
Arki & Asuminen: Tulevaisuuden kestävä elämäntapa perustuu resurssien säästämiseen, yhdessä tekemiseen ja sujuvaan arkeen. Päättäjien unelmissa
Oulun seutu muodostuu erilaisten keskusten ja maaseutualueiden verkostosta, jossa on helppo liikkua.
Tulevaisuuden kaupungissa asutaan monimuotoisesti, kävellään ja pyöräillään lähipalveluihin ja kauemmas kuljetaan raiteiden välityksellä.
Energia & Ympäristö: Ekotehokkuus tulee sovittaa
kaikkeen ihmisen toimintaan. Resurssitehokkuuteen
liittyvät toimenpiteet koskevat koko yhteiskuntaa: vähähiiliseen talouteen siirtymistä, energiatehokkuutta, liikennettä, rakentamista, maataloutta ja luonnon
monimuotoisuutta. Energia- ja materiaalitehokkaista
innovaatioista tulee yhä tärkeämpiä kilpailutekijöitä.
Arvojen muutos tuo arkeen kestävää kulutusta, lähienergian tuotantoa, ekologista liikkumista ja ympäristön tilan parantumista edistäviä käytäntöjä.
Kauppa & Palvelut: Teknologian kehitys on tuonut uusia toimintatapoja palveluihin. Verkkokaupankäynti haastaa myymälämyynnin. Elämäntapojen erilaistuminen, elämänkaaren eri vaiheet, vapaa-ajan
lisääntyminen sekä pyrkimys ekologisuuteen vaikuttavat siihen minkälaisia palveluita tarvitsemme ja haluamme tulevaisuudessa. Kestävä kulutus ja ekologinen elämäntapa ovat osa arkeamme vuonna 2030.
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Huhtikuussa pidettiin työpaja, jossa ohjausryhmän
jäsenet pohtivat teemojen keskeisyyttä ja konkretisoimista Oulun seudulla. Työpajan tulosten perusteella Oulun seudulla trendit on arvotettu seuraavasti
(lukumäärä kertoo työpajan osallistujilta mainintojen
määrät teeman keskeisyydestä, suluissa lisäksi tärkeimmät tarkentavat aihiot)

3. Arki ja asuminen (11)
Tärkeimmät aihiot:

1- Kaupungit ja maaseutu 16 (lähituotanto ja maankäyttö)
2- Oppi ja osaaminen 14 (ammatillinen koulutus)
3- Arki ja asuminen 11 (sujuva lähikeskus)
3- Energia ja ympäristö 11 (uusiutuva lähienergia)
5- Kulku ja pääsy 8 (liikenneyhteydet)
5- Kasvu ja karisma 8 (työpaikat)		
5- Tahot ja teot 8 (luottamus, avoimuus)		
8- Kauppa ja palvelut 7 (kehittyvä kauppa)
9- Väki ja elinkaari 1 (kehittyvät lähipalvelut)

Toimenpiteet:

Purettuna tulokset teemoittain ovat seuraavat:
1. Kaupungit ja maaseutu (16)
Tärkeimmät aihiot:
•• Mahdollistava ja monipuolinen kaupunkiseutu
Lähituotanto: ruoka ja energia
Monipuolinen asuminen ja mahdollistava
maankäyttö
Toimenpiteet:
•• Strategiset valinnat
•• Markkinointi
•• Hyvinvointiteeman laajentaminen lähituotantoon, asumiseen ja vapaa-aikaan
2. Oppi ja osaaminen (14)
Tärkeimmät aihiot
•• Ammatillisen koulutuspaikkojen riittävyyden
varmistaminen (11)
•• Yliopistoalueen vetovoima (2)
•• Oppilaitosten kuntarajat ylittävä yhteistyö
Toimenpiteet:
•• Koulutuspaikkojen supistamisen esto, yliopisto
paremmin esiin esim. seudun strategiaan, etäopiskelun nousu
•• Monipuolinen koulutusjärjestelmä ja osaamispotentiaalin hyödyntäminen
•• Puolen Suomen kouluttaminen, nuorten ja yritysten yhteydet (Saksan malli), työllistyminen,
tarvepohjaisuus

•• Erilainen, sujuva, ihmisenkokoinen lähikeskus ja
elinalue (7)
•• Toimivat liikenne- ja tietoyhteydet ja saumattomat rajapinnat(4)
•• Viihtyisät elinympäristöt

•• Kaavoituksen ja liikenneyhteyksien toimivuus
•• Sopiva suhde tiiviillä kaavalla ja vapaalla valinnalla
•• Vihreys, kohtaamispaikat, yhteisöllisyys, viihtyvyys (erityisesti lapset)
3. Energia ja ympäristö (11)
Keskeisimmät aihiot
•• Uusiutuvan vihreän lähienergian mahdollisuusCleantech ja huoltovarmuuden lisäys
•• Olemassa olevan energiatuotannon lisääminenTuuli, turve, peruna, vilja, bioenergia
Toimenpiteet:
•• Osaamisen lisääminen
•• Yritystoiminta ja markkinointi
•• Edunvalvontaa lisättävä kansallisissa linjauksissa,
työllistävyyden lisääminen
5. Kulku ja pääsy (8)
Keskeisimmät aihiot:
•• Lentoliikenteen suorat kv-yhteydet
•• Tiivis palveluliikenneverkko
•• Laajakaista kaikilla jo 2030
Toimenpiteet:
•• Joukkoliikenteen, palveluliikenteen ja kevyen
liikenteen kehittäminen käyttäjäkokemuksien
pohjalta
•• Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu ja läpivienti yhdessä
•• Kehityskäytävien merkitys ja liikennepoliittisen
ohjelman toteutus
5. Kasvu ja karisma (8)
Keskeisimmät aihiot:
•• Työpaikkoja (7): Vesiosaaminen vientiin, lähiruoka, korkean jalostusasteen tuotteet megatrendeihin
•• Elinvoimaa (1): Matkailumarkkinoinnin kehittäminen, biotalous, alkutuotannon jalostaminen
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•• Osaaminen: Nuori, innovatiivinen, itsenäinen
osaajajoukko - hyvinvointiteknologia
Toimenpiteet:
•• Markkinointi
•• Vientiponnistelut
•• Osaamisen kokoaminen
5. Tahot ja teot (8)
Keskeisimmät aihiot:
•• Luottamuksen ja yhteistyön lisääminen
Elinkeinot, tietotekniikka
Työntekijäyhteistoiminta
Toimenpiteet:
•• Luottamuksen rakentaminen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä
•• Lähidemokratia suunnitteluun mukaan
•• Oikea asenne, toisen etu ei ole toiselta pois
8. Kauppa ja palvelut (7)
Keskeisimmät aihiot:
•• Kauppa luo työpaikkoja: vapaa sijoittuminen,
kaupallinen vetovoima, toimijoiden yhteistyö
•• Lähipalvelut: Paikkatiedot, ikääntyvä väestö, autottomuus, palveluiden laatu
•• Sähköiset ja verkkopalvelut: Liikkuvat palvelut,
kaupankäynti nettiin

Toimenpiteet:
•• Verkostokaupunki
•• pohjoinen kauppakeskus - pienten yksiköiden
tuki
•• ei kertakäyttökulttuurille paikallisuutta arvostamalla
9) Väki ja elinkaari (1)
Keskeisimmät aihiot
•• Euroopan tervein ja osaavin nuoriso (1)
•• Yhteistyöllä laadukkaammat ja tehokkaammat
lähi- ja erikoispalvelut (-)
•• Kunnalla selkeä rooli 2017 (-)
Toimenpiteet:
•• Selkeä SOTE-ratkaisu
•• Toimintasuunnitelma yhteisistä palveluista
•• Tavoitteena tehokkain palvelutuotanto valtakunnassa

Kysymys: mitkä toimenpiteet kunnan
kannalta keskeisimmät? Voiko niitä
konkretisoida/operationalisoida?

Kuntatalouden suhde kehityskuviin
Kuntataloudella on useita näkökulmia Teknologia-,
Luonnonvara- ja Palvelu-Suomen kehityskuvanäkökulmiin. Näkökulmia ovat esimerkiksi investointien ja
rahoituksen, verotulojen sekä yhteistyön näkökulma.

Eräs mahdollisuus olisi yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusrahoitukset, joita käytettiin menestyksellisesti esimerkiksi Lahden moottoritien rakentamisessa.

Kehityskuvassa ympäristön parantaminen, liikenteen
ja infrastruktuurin kehittäminen sekä alueelle muuttavien kunnallisten palvelujen järjestäminen merkitsevät panostusta investointien ja rahoituksen huolelliseen suunnitteluun. Koska talousresurssit ovat
niukat, joudutaan tekemään selkeää strategista harkintaa ja päätöksiä mihin varat riittävät. Kasvava ja
ikäranteeltaan voimakkaasti muuttuva väestö asettaa suuria investointitarpeita. Myös teknologian hyödyntäminen ja korjausrakentaminen muun muassa
energiakulutuksen vähentäminen edellyttävät huomattavaa osaamista ja investointeja. Suurissa hankkeissa, kuten esimerkiksi tiehankkeissa niukkuus
ajaa yleensä tilanteeseen, joissa tuottavuuden kannalta edullisiakin hankkeita joudutaan lykkäämään.

Verotulojen näkökulmasta alueen kehittyminen tarkoittaa yritysten sijoittumisen kautta uusia asukkaita, veronmaksajia ja toisaalta menestyvien yritysten
kautta kunnan osuutta yhteisverokertymästä. Toimiala vaikuttaa verotuloihin. Vähittäiskauppaan syntyvät työpaikat eivät välttämättä ole kunnan verokertymän kannalta parhaita, vaan korkean jalostusasteen
klusteroituvat työpaikkakeskittymät voivat tarjota
monenlaisia kerrannaisvaikutuksia. Yritysten sijoittuminen alueelle hyödyttää kuntia viimeistään sitä
kautta, että työssäkäyvät sijoittuvat asumaan laajalle alueelle, eikä välttämättä työpaikan kuntaan. Mikäli yritykset eivät sijoittaudu johonkin kuntaan, se
voi siitä huolimatta saada osansa verotulokertymän
kasvusta tarjoamalla houkuttelevaa elinympäristöä ja
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kilpailukykyisesti hoidettuja palveluja. Kuntien keskinäinen kilpailu ei ole aina huono asia, se voi johtaa
palvelujen kehittymiseen ja parempaan työnjakoon
yhteistyön kautta.
Kansainvälisen toimintaympäristön haasteissa kunta on auttamatta koostaan huolimatta pieni toimija.
Strategiset valinnat on tehtävä huolellisesti ja hyödynnettävä muiden kuntien yhteistyötä. Uuden teknologian, ympäristömuutoksen sekä muiden tekijöiden asettamat paineet voivat olla niin kovia, että
isotkaan kaupungit eivät pysty toimimaan suljetusti vaan tarvitaan erikoistumista ja yhteistyötä joustavasti. Tämä säästää resursseja, lisää synergioita ja
parantaa rahoituksellista kokonaisuutta. Yhteistyön
kautta voidaan testata ketterimpien ja taloudellisesti
mielekkäimpien ratkaisujen löytymistä.

Kuntatalouden toimivuus ja rahoituksellinen vakaus
on tärkeä osa alueen kehittymistä ja määrittää alueen kykyä vastata kansainvälisen kilpailuympäristön
haasteisiin. Kansallinen pyrkimys julkisen talouden
suurempaan vakauteen antaa myös painetta tässä
suhteessa. Kuntasektorin rahoituksen on oltava vakaata siitäkin syystä, että valtion oma rahoituskehitys on viime vuosina ollut heikkenevä, eikä siihen voi
turvata menneiden vuosikymmenien tavoin. Tässä
mielessä julkisessa taloudessa on menossa murros ja
kuntasektorin pitäisi ottaa aiempaakin aktiivisempi
rooli ja pyrkiä myös alueellisesti toimivaan taloudelliseen kumppanuuteen. Esimerkiksi poliittisesti hankala palveluverkkokysymystä pitäisi pystyä tarkastelemaan alueellisesti laajemmassa kokonaisuudessa
taloudellisen kokonaisoptimoinnin kautta.
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3. Oulun seudun kuntien palvelut
Nostot:
••
••

••
••
••

••

••
••

Paikkatietoanalyysien perusteella Oulun seudun palveluverkko on erittäin kattava ja palvelut
pääsääntöisesti hyvin saavutettavissa
Kuntien rooli palveluiden järjestämisessä on muuttamassa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä. Myös mm. toisen asteen koulutuksen ja rakennusvalvonnan osalta
palveluiden järjestämiseen on tulossa valtiovallan toimesta muutoksia
Kasvava palvelutarve tulevaisuudessa kohdistuu erityisesti Oulun seudulla kouluikäisiin,
lukioikäisiin ja vanhuspalveluihin.
Nykyisistä Oulun seudun 16 000 kunnallisesta työntekijästä jää noin 35 % eläkkeelle vuoteen
2025 mennessä.
Palveluiden odotekustannuksien pohjalta laskennallisesti säästöpotentiaalia olisi löydettävissä
erityisesti perusterveydenhuollon avopalveluista, hammashoidosta, perusterveydenhuollon
vuodeosastosta, vanhusten laitoshoidosta, muista vammaisten ja vanhusten hoidosta,
kotipalvelusta ja perusopetuksesta.
Seudun kunnat ja erityisesti Oulu ovat olleet kehittämässä sähköisiä palveluita. Koko seudun
palvelutuotannon tehokkuuden kannalta on tärkeää saada palvelut digitalisoitua mahdollisimman
kattavasti, nopeasti ja ennenkaikkea käyttäjälähtöisesti.
Palveluverkkoinvestointeja on tarkasteltava kasvavalla kaupunkiseudulla yhteisesti.
Palvelumuotoilu voisi olla seudulla uusi kehittämisen malli, jolla varmistuttaisiin entistä
paremmin siihen että niukkenevat resurssit käytettäisiin palveluissa niihin asioihin, joita
kuntalaiset pitävät tärkeinä.

3.1 Oulun seudun palveluverkko
Oulun seudun kuntien palveluverkko päiväkotien,
koulujen, terveyspalveluiden, vanhuspalveluiden ja
sosiaalipalveluiden osalta on kuvattu kartoille (Kuvat 13-17). Paikkatietoanalyysien perusteella Oulun
seudun palveluverkko on erittäin kattava ja palvelut
on pääsääntöisesti hyvin saavutettavissa. Esimerkiksi
alakouluikäisistä (7-14 vuotiaista) 82 % asui alle kolmen kilometrin päässä koulusta. Päivähoitoikäisistä lapsista 84 % asuu alle kolmen kilometrin säteellä päiväkodista.
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Kuva 13. Oulun seudun päiväkodit 2014.
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Kuva 14 . Oulun seudun koulut 2014.
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Kuva 15. Oulun seudun terveyspalvelut 2014.
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Kuva 16. Oulun seudun vanhuspalvelut 2014.
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Kuva 17. Oulun seudun sosiaalipalvelut 2014.
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Esimerkiksi Oulun kaupungilla on parhaillaan käynnissä tulevaisuuden palveluverkkoon liittyvä suunnittelu ja kehittämistyö. Palveluverkkosuunnittelun on
oltava myös erittäin voimakkaasti yhteydessä kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun, jotta voidaan varmistaa palveluiden hyvää saavutettavuutta.

3.2 Palveluiden järjestäminen
Kuntien rooli palveluiden järjestäjänä on muuttumassa mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut
järjestettäisiin viiden alueellisen järjestäjän toimesta.
Esimerkiksi Oulun kaupungissa, mikäli Sote - palvelut
ja jo nyt yhteistyössä järjestetyt palvelut otettaisiin
talousarviosta pois, peruskuntaan jäisi vain noin 52
% kunnan budjetista. Pienimmillä Oulun seudun kunnilla osuus on pääsääntöisesti vielä suurempi. Myös
muilla kuntien palvelusektoreilla on menossa uudistuksia, joilla on merkitystä kuntien rooliin, palveluihin ja yhteistyöhön.

Myös kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja normeja on
arvioitu valtiovarainministeriön johdolla, jotta kuntien laajaa tehtäväkenttää voitaisiin sovittaa yhteen
muuttuvassa toimintaympäristössä. Osana kuntien
normien purkua kunnille on käynnistetty kuntakokeilu, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluja sekä etsiä
asialähtöisempiä ja vaikuttavampia tapoja järjestää
palvelut. Oulun seudun kunnista Oulun kaupunki on
ilmoittautunut kuntakokeiluun kolmen palvelun osalta. Nämä palvelut ovat hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntien ja kelan yhteistyö sekä nuorisotakuun toteuttaminen. Kuntakokeilut toteutetaan
vuosien 2015-2016 aikana.

3.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus
Sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimista päästiin 25.6.2014 ratkaisuun parlamentaarisessa valmisteluryhmässä. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen
toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Oulun seudun kunnat
kuuluvat Pohjois-Suomen sote –alueeseen.
Uudistuksena keskeisenä keinona nähdään sosiaalija terveydenhuollon mahdollisimman laaja integraatio, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat ehjän
palvelukokonaisuuden. Näin ihmisten palvelutarpeet
huomioidaan kokonaisuutena ja heidän lähipalvelunsa varmistetaan koko maassa. Palvelujen hallintoa
selkeytetään ja tehostetaan.

Hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle elokuussa. Eduskunnan käsittelyyn esitys tulee syysistuntokaudella. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa
aiemman suunnitelman mukaisesti 1.1.2017.
Pohjois-Suomen kuntien sote –kokous pidettiin
12.8.2014 ja järjestämislaki tulee viikolla 34 kuntiin
lausunnoille.
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3.4 Toisen asteen koulutus
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan toisen asteen
koulutuksen mittava rakenteellinen uudistaminen on
käynnistymässä. Uudistus tarkoittaa myös lukiokoulutuksen järjestäjäverkon tiivistämistä. Suunnitelman
mukaan nykyisestä 280 järjestäjästä siirrytään vuoteen 2017 mennessä n. 180 koulutuksen järjestäjään.
Järjestäjäverkko tulee muodostumaan suurista kunnista tai muista koulutuksen järjestäjistä, jotka palvelevat yksittäistä kuntaa laajempaa väestöpohjaa.
Alustavat lukiokoulutuksen järjestäjäverkon muodostamisen kriteerit ovat:
••
••

kokonaisopiskelijamäärä on pääsääntöisesti vähintään 500
koulutukselle tulee olla tarve, koulutuksen järjestäjällä toimintaedellytykset laadun varmista-

miseksi sekä ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiselle
•• koulutuksen tulee tuottaa valmiudet jatko-opintoihin
•• koulutus voidaan myös organisoida siten, että
samalla koulutuksen järjestäjällä on tehtävänä
sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen.
Samassa aikataulussa valtion rahoitus lukiokoulutukseen tulee mainittavasti heikkenemään. Edellä mainittujen kriteerien pohjalta vain Oulu on mahdollinen
järjestäjätaho Oulun seudulla. Oulun seudun kuntien
sivistystoimen johtajat ovat aloittaneet keskustelun
asiasta. Valtionhallinnon lopulliset linjaukset uudistukseen liittyen saadaan syksyllä 2014.

3.5 Rakennusvalvonnan toteuttaminen
suuremmissa kokonaisuuksissa
Hallituksen rakennepoliittisissa linjauksissa ja juuri valmistuneessa ympäristöministeriön MRL (maankäyttö- ja rakennusalain) - arvioinnissa on päädytty
siihen, että rakennusvalvonnat tulee koota suuremmiksi yksiköiksi. Suuremmilla yksiköillä arvioidaan
parannettavan rakennusvalvontojen toimintaedellytyksiä ja luodaan edellytykset paremmalla palvelutasolle ja yhtenäisimmille käytännöille.
Ympäristöministeriö on käynnistämässä lainsäädäntötyötä ensi vaiheessa selvittelytyöllä. Syksyllä 2014
alkanee varsinainen lainsäädäntötyö ja ministeriö tu-

lee perustamaan työryhmän lain valmistelua varten.
Ministeriön tavoitteena on, että uudet organisaatiot
aloittavat toimintansa vuoden 2017 aikana.
Palvelurakenneuudistuksilla on merkittävä vaikutus
kuntien tehtäviin ja rooliin tulevaisuudessa sekä yhteistyöhön. Palveluyhteistyössä Oulun seutu on ollut
monin osin edellä muita, kuten esimerkiksi ympäristöpalveluissa. Lukiokoulutuksen ja rakennusvalvonnan osalta Oulun seudun kunnilla on ollut myös yhteistyötä aikaisimpina vuosina.

3.6 Tulevaisuuden palvelutarve
Tulevaisuuden palvelutarve vuoteen 2030 mennessä
kohdistuu erityisesti Oulun seudulla vanhusten hoitoon, lukio- ja perusopetukseen (kuva 18.). Kyseisten palveluiden järjestäminen tulee olemaan kuntien
keskeinen haaste tulevaisuudessa. Myös henkilöstön

eläköityminen asettaa omat haasteensa selvitä kasvavasta palvelutarpeesta. Nykyisestä Oulun seudun
16 000 kunnallisesta työntekijästä jää noin 35 % 2025
mennessä eläkkeelle.
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Kuva 18. Palvelutarpeiden kehitys Oulun seudulla

4.7 Tulevaisuuden palveluiden kehittäminen
Kuntalaisten arjen kannalta tärkein kysymys on kunnan palveluiden laatu ja saatavuus. Useasti puhutaan
lähipalveluista, joita käytetään usein ja joiden käyttäminen on asiakkaille tärkeitä. Lähipalveluita ei voida
kuitenkaan tyhjentävästi listata vaan ne ovat määriteltävissä ja alueellisten erityispiirteiden kautta siten,
että palvelujen saavutettavuus ja toteuttamistavat
huomioivat eri ikäryhmien erilaiset tarpeet. Oulun
seudulla pyritään vielä osana kuntajakoselvitysprosessia toteuttamaan kuntalaisille sähköinen kysely,
jossa hyödynnetään paikkatietoa niin että pystyttäisiin arvioimaan kuntalaisten elinpiiriä ja palveluiden

käyttöä sekä saavutettavuutta juuri kuntalaisten arjen kannalta tärkeissä palveluissa.
FCG Oy toteutti osana Oulun seudun talousselvitystä
palveluiden odotekustannusselvityksen. Selvitys on
lähtökohdiltaan laskennallinen eli sen tarkoitus on
herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Vertailukohtana ovat samantyyppiset kunnat muualta Suomesta. Selvityksessä kustannuksia ei ole tarvevakioitu, joten ihan näin
suoria johtopäätöksiä ei voida tehdä. Odotekustannusselvityksen pohjalta kustannussäästöjä ja tehok-

32

Oulun seudun kuntarakenneselvitys

kuutta on löydettävissä verrokkialueisiin verrattuna
koko seudulta seuraavasti perusterveyden avohoidosta (10,2 miljoonaa), hammashoidosta (3,7 miljoonaa), perusterveydenhuollon vuodeosastoista (7,2
miljoonaa), vanhusten laitoshoidosta (7,7 miljoonaa),
muista vammaisten ja vanhusten palveluista (24,9
miljoonaa), kotipalvelusta (10,2 miljoonaa), omasta
perusopetuksesta (4,2 miljoonaa), nuorisotyöstä (1,7
miljoonaa) ja yhdyskuntasuunnittelusta (3,3 miljoonaa) sekä liikenneväylistä (1,7 miljoonaa).
Seudun kunnat ja erityisesti Oulu on ollut vahvasti
mukana kehittämässä sähköisiä palveluita. Erityisesti
Oulun omahoitokonsepti (Oma Oulu) on saanut merkittävästi valtakunnallista huomiota. Koko seudun
palvelutuotannon tehokkuuden kannalta tärkeää on
saada palvelut digitalisoitua mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. Myös asiakkaiden kannalta sähköiset palvelut parantavat palveluiden saavutettavuutta,
koska ne ovat monesti jatkuvasti saavutettavissa 24/7
periaatteella. Huomioita on myös kiinnitettävä käyttäjälähtöisyyteen (palvelun toteuttaja ja asiakas), jotta todelliset hyödyt sähköisistä järjestelmistä ja palveluista on saavutettavissa.
Osana kuntarakenneselvitystä toteutetaan valtiovarainministeriön rahoituksella ICT –muutostukihanke.
Hankkeessa alueen tietojärjestelmistä ja tietoliikenteestä tehdään nykytilaselvitys, luodaan kehittämiskokonaisuudet sekä kehitetään sähköistä osallisuutta ja tiedolla johtamista osana johtamisjärjestelmää.
Hanke kestää vuoden 2015 kevääseen asti, mutta keskeiset tulokset ovat mukana kuntarakennesel-

vityksessä. Ensimmäinen ICT –väliraportti valmistuu
syyskuun aikana ja asia otetaan ohjausryhmässä tarkempaan käsittelyyn.
Palveluverkkoinvestointeja on suunniteltava kasvavalla ja yhdyskuntarakenteen kannalta tiiviillä kaupunkiseudulla yhdessä. Esimerkiksi kuntarakenneselvityksen kuntakierroksella esille on noussut mm.
Kempeleen ja Oulun koulujen yhteyskäyttö ja yhteiset investoinnit. Myös kuntalaiskyselyssä Kaakkurin ja
Metsokankaan koulupalveluiden yhteistyötä kaivattiin. Olemassa olevat resurssit on oltava kasvavalla
seudulla täysin käytössä koko alueella, jotta tehottomalta resurssien käytöltä vältytään. Myös palveluyhteistyötä on lisättävä, jotta myös yleishallinnon ja
johdon tehokkuutta voidaan lisätä.
Julkisessa palveluiden kehittämisessä palvelumuotoilua tulisi käyttää enemmän apuna uusien tuotantotapojen ja resurssien kohdentamisessa. Palvelumuotoilu lisää asiakaskeskeisyyttä, jolloin myös varmistutaan
siitä että resursseja käytetään niihin asioihin, joita
kuntalaiset pitävät tärkeinä. Lisäksi palvelumuotoilu
auttaa kuntaorganisaatiota muuttamaan toimintatapaansa ja toimintakykyään entistä paremmaksi. Oulun seudun kunnat voisivat olla tulevaisuudessa alue,
jossa palvelumuotoilu olisi keskeisenä lähtökohtana
julkisia palveluiden kehitettäessä.
Tulevaisuudessa kuntayhteistyön ja –rakenteen kehittämisen tärkein kysymys on kuitenkin lähikehittäminen, eli miten asukkaat saadaan mukaan palveluiden
kehittämiseen ja järjestämiseen.

Kuntarakennekysely luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Tärkein kohde Oulun seudun palveluiden kehittämiselle ja järjestämiselle?
••
••

sosiaali- ja terveyspalvelut, tehokas järjestäminen (puolet vastaajista)
koulutus, kouluverkko ja II asteen koulutus

Muita huomioita palveluiden yhteiseksi kehittämiseksi
••
••
••
••
••
••
••
••
••

nuorison huomioiminen vs. vanhenevan väestön huomioiminen
palveluiden tasapuolinen kehittäminen
erityispalvelut
joukkoliikenne, yhteydet lentokentälle
urheiluun ja kulttuuriin liittyvän yhteistyön tiivistäminen
kunnat yhteistyöhön palveluiden yhdistämisessä
kaupan palveluiden järkevä sijoittaminen
pitää löytää yhteinen ymmärrys kuntien perustehtävästä – palvelut
uudistumiskyky
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Asiantuntijoiden tulevaisuustyöpajan tuloksia
Miten yhteistyön kautta voidaan löytää ratkaisuja säästöpaineisiin ja palvelutarpeen kasvuun?
••
••
••
••

Yhteiset toimintatavat, kaavoitus, infra
Erityistehtävien yhteistyö (psykologit, kuraattorit)
Hyvien käytänteiden jakaminen
Yhteiset hankinnat ja järjestelmät, lainsäädännön muutokset

Säästöt:
••
••
••

Varhaisessa vaiheessa puututaan monitoimijaisessa yhteistyössä
Palveluverkko rakentuu toiminnallisuuden kautta
Lasten ja perheiden palvelut

Opetus- ja kulttuuripuolen keskustelu on jäänyt SOTEn varjoon.
Mihin ongelmiin tarvitaan seudullisia ratkaisuja?
••
••
••
••

Sähköiset järjestelmät
Tilaratkaisut
Erityisopetuspalvelut
Vahvuutena lapset ja nuoret

”Lasten ja nuorten kaupunki” - kaupunkiseutu

Palvelujen sähköistäminen – miten sen avulla voidaan parantaa palvelujen saavutettavuutta?
••
••
••
••
••
••
••

Yhtenäiset toimintamallit, riittävät resurssit ja kumppanit (Oulun omahoito, Ii)
Yhteiset hankinnat, järjestelmät ja kehittämistyö
Oma alusta käyttöön
Mitä enemmän palvelu avautuu, sitä enemmän käyttäjiä
Kuvaa ja dataa alueelle
Nettivastaanotot
Yli-Ii ja Kiiminki, laajakaistan peitto-ongelmat

Millä palvelualueella oma kuntasi on erityisen vahva – voiko se jatkossa erikoistua sille alueelle?
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Maaseutumaisten kuntien erityispiirteet
Sähköinen osaaminen
Tyrnävä: mukuloiden kasvattaminen pellossa ja pirtissä
Opetuksen laajempi kokonaisuus Kempeleessä
Varhainen puuttuminen
Perusopetuksen ja nuorisotoimen yhteistyö
Palvelut asiakkaiden luo (lapset ja nuoret)
Yhteisöllisyys ja yhteistyö pienten kuntien vahvuus
Oulussa sähköiset palvelut

Palvelunäkökulma huomioita
••
••
••
••
••

Keveys ja palvelutuotannon kokonaisuus
Toiminnallisuus ja asiakaspalvelunäkökulma lähtökohdaksi
Asiakkaalle eritasoiset palvelut ja vaihtoehdot
Aiemmat selvitykset pohjatiedoksi
Sähköiset hyvinvointikertomukset
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••
••
••
••
••
••

Oulun seutustrategiatyön hyödyntäminen
Hyvät asiat johtotähdiksi, ei katkokohtia lapsuuden ja nuoruuden välillä
Palveluihin kiinni elinvoiman kautta, elinvoiman rakentaminen seudulle, hyödyt ja vahvuudet
pienemmissä yksiköissä
Palvelut elinvoiman lisääjänä, myös tulotarkastelu
Mitkä asiat mättivät esim. Muhoksen osalta, pienten kuntien ääni, lähipalvelut
Palvelut 2.0 – mitä ne ovat? Nyt pyritään menneisyyden kautta tulevaan, muuttajia alueelle jatkossakin

Kysymykset:
Ovat havainnot palveluista oikeansuuntaiset?
Mikä on kuntien rooli ja tehtävät jatkossa kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät
sote-alueen järjestettäväksi? Oulun kaupungin osalta noin puolet budjetista poistuu
ja muiden seudun kuntien osalta osuus on jopa suurempi. Myös muiden palveluiden
järjestämistä suunnitellaan jatkossa toteutettavan suuremmissa kokonaisuuksissa.
Voidaanko jatkossa ylläpitää näin tiivistä palveluverkkoa Oulun seudun kunnissa?
Mitkä ovat niitä arjen palveluita, joita voidaan hyödyntää vähän pidemmän välimatkan päästä? Mitä palveluita voidaan hoitaa entistä enemmän sähköisesti?
Mitä hyötyjä ja haittoja olisi tiiviimmästä palveluyhteistyöstä? Mitä hyötyjä ja haittoja olisi mahdollisista kuntaliitoksista seudun kuntien palveluille?
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4. MALPE – (maankäyttö, asuminen,
liikenne, palvelut ja elinkeinot)
kokonaisuudet luovat pohjan Oulun 		
seudun kehittämiselle ja elinvoimalle
Nostot:
••

••

••

••
••
••

••

••
••

••

Pitkä aikainen suunnitteluyhteistyö on luonut hyvät lähtökohdat alueen kehittämiselle. Kuitenkaan
yhteistyössä ei ole päästy esimerkiksi yhteiseen palveluverkkosuunniteluun eikä investointisuunnitelmiin, jotka jo 2000 luvulla nostettiin alueella tavoitteeksi.
MALPE –aiesopimuksen näkökulma laajennettu koskemaan koko Pohjoista aluetta elinvoiman näkökulmasta. Kuntarakenneselvityksessä on nostettu esille voisiko valtionhallinnon MALPE -aiesopimukseen liittyvien kustannustehokkaiden liikennehankkeiden hankkeiden osuus olla suurempi erityisesti alueen elinvoiman kannalta tärkeissä asioissa.
Oulun seudun taajamassa asuvien määrä on kasvanut yli 50 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Taajama-alueet ovat yhtenäistä aluetta Oulun ympäristössä ja kuntakeskusten ympärillä. Yhdyskuntarakenne Oulun ympärillä on suhteellisen tiivistä ja tiivistyy myös tulevaisuudessa.
Oulun seudun väestöstä asuu 86 % kaupunkimaisilla alueilla ja loput maaseutumaisilla alueilla –
harvaan asutulla maaseudulla 2 % väestöstä.
Väestön keskietäisyys on noin 10 kilometriä. Erityisesti vanhemmat ikäluokat asuvat lähempänä
keskustaa.
Rakentaminen on toteutunut suurimmaksi osaksi seudun maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Alueittaiset erot ovat suuria. Esimerkiksi Oulunsalon alueella maankäytön toteuttamissuunnitelmassa suunnitellut tonttimäärät ovat jääneet huomattavasti tavoitteista ja myöskään Yli-Kiimingin tontit eivät ole menneet kaupaksi vaan suurin osa rakentamisesta on sijoittunut kaava-alueen
ulkopuolelle. Vastaavasti Oulun kaupungin läheiset alueet ovat olleet haluttuja.
Asemakaava-alueiden ulkopuolelle rakentaminen on vähentynyt vuoden 2000 luvun alun tilanteesta. Tähän muutokseen on merkittävästi vaikuttanut ELY – keskuksen ja uuden Oulun tarkempi maapolitiikka.
Oulun seudun toimivalla asuntopolitiikalla on myös vuokra-asuntojen hintataso saatu pidettyä
kohtuullisena
Oulun seudulla tehdään yli 600 000 matkaa vuorokaudessa. Oulun kaupungin sisäisiä matkoja ja
viidennes muiden kuntien sisäisiä matkoja. Pyöräilyn osuus on suurempi muihin kaupunkiseutuihin
nähden. Parhaillaan laaditaan uutta seudun kattavaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, johon kunnat ottavat kantaa myöhemmin syksyllä.
Yhteisellä maankäytön, liikenteen ja logistiikan suunnittelulla voidaan vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Tähän myös uudessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa pyritään.
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MALPE – (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja
elinkeinot) kokonaisuudet luovat pohjan Oulun seudun
kehittämiselle ja elinvoimalle
Oulun seudun MALPE – (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot) asioiden hoitamisella
on pitkät yhteistyön perinteet. Oulun seudun kunnat ovat tehneet mm. seutusopimukseen perustuvaa yleiskaavayhteistyötä vuodesta 2002 lähtien.
Tämän yhteistyön tuloksena laadittiin valtakunnan
ensimmäinen kuntien yhteinen yleiskaava Oulun
seudun yleiskaava 2020, jonka Hailuotoa, Haukipudasta, Kempelettä, Kiiminkiä, Muhosta, Oulua ja Oulunsaloa koskevan osan ympäristöministeriö vahvisti
18.2.2005. Yleiskaavan muutos ja laajennus Limingan,
Lumijoen ja Tyrnävän alueelle vahvistettiin valtioneuvostossa 8.3.2007. Seudun yleiskaava on edelleen
lainvoimainen ja ohjaa kuntien kaavoitusta. Parhaillaan on käyty neuvotteluja MALPE –aiesopimuksen
osana laadittavasta Oulun seudun rakennemallin tekemisestä. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöksiä.
Erityisen tärkeää Oulun seudulla on ollut vuorovaikutteinen suunnitteluyhteistyö maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen kanssa. Parhaillaan
laaditaan muun muassa seudullista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka on kiinteässä yhteistyössä
maakuntakaavan ja Oulun kaupungin sekä muiden
kuntien yleiskaavaprosessien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana ja
kunnat ottavat kantaa siihen syksyllä 2014.
Seudun kunnat ja valtionhallinto ovat allekirjoittaneet 1.5.2013 MALPE -aiesopimuksen. Maankäytön,

asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn tavoitteena on tukea suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen
ja liikenteen yhteensovittamista. Aiesopimusmenettely jatkaa Oulun seudulla käytössä olevaa maankäytön ja liikenteen sopimuskäytäntöä, jota laajennetaan
ottamaan huomioon asumis-, palvelu- ja elinkeinonäkökulmat. MALPE –aiesopimuksessa näkökulmaa on laajennettu seudulta myös laajemmin koko
Pohjoiseen alueeseen ja sen hyödyntämiseen. Pohjoisten mahdollisuuksien ja investointien hyödyntäminen vaatii erityisesti satsauksia liikennejärjestelmän kehittämiseen pohjoisessa.
Lisäksi MALPE -aiesopimuksen tavoitteena on myös
keskusten elinvoimaisuuden ja palvelujen alueellisen
saavutettavuuden turvaaminen sekä palveluiden toimivuus, suunnittelu ja käyttö yli kuntarajojen. Nämä
tavoitteet ovat hyvin keskeisiä myös Oulun seudun
tulevaisuuskuvan ja alueen tehokkaan käytön kannalta. Valtionhallinto on osallistunut 5 miljoonalla 10
miljoonan alueellisiin elinvoiman kannalta kustannustehokkaisiin (ns. KUHA –hankkeet) liikennejärjestelmän kehittämishankkeisiin. Näillä on pystytty kehittämään mm. joukkoliikenteen ja pyöräilyn sekä
jalankulun toimintaedellytyksiä Oulun seudulla. Kuntarakenneselvityksessä on nostettu esille voisiko esimerkiksi kustannustehokkaiden hankkeiden osuus
olla suurempi juuri esimerkiksi alueen elinvoiman ja
elinkeinoelämän kannalta tärkeissä asioissa.

4.1 Oulun seudun maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Oulun seudun kunnissa asui 249 135 ihmistä kesäkuussa 2014. Oulun seudun taajama-alueella asuvien
määrä oli 226 075 asukasta vuonna 2012 (Kuva 19.).
Määrä on kasvanut yli 50 prosentilla viimeisten kah-

den kymmenen vuoden aikana. Kartalla taajama-alueet ovat viime vuosikymmeneni laajentuneet laajasti
ja alkavat olla hyvin yhtenäistä alueetta Oulun ympäristössä ja kuntakeskuksien ympärillä.
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Väestön keskietäisyys Oulun keskustasta vuonna
2010 oli Oulun seudulla 10,22 kilometriä. Erityisesti
vanhemmat ikäluokat asuvat keskimääräisesti lähempänä keskustaa. Viimeisten kolmen kymmenen vuo-

den aikana kasvu on ollut erityisen vahvaa keskustan
läheisillä alueilla (5-10 kilometriä) (Kuva 20.). Myös
Kempeleen ja Limingan alueiden (15-25 kilometriä)
kasvu näkyy taulukossa erittäin selkeästi.

ETÄISYYS KESKUSTASTA
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Kuva 20. Väestön etäisyys Oulun kaupungista.

Suomen ympäristökeskus yhdessä ympäristöministeriön kanssa on laatinut uuden kaupunki-maaseutualue luokituksen (Kuva 21.). Luokituksen mukaan
Oulun seudun väestöstä 82,5 % asuu kaupunkimai-

silla alueilla. Loput 17,5 % väestöstä asuu maaseutumaisilla alueilla - harvaan asutulla maaseudulla asuu
2,3 % Oulun seudun väestöstä.
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Kuva 21. Oulun seudun kaupunki-maaseutuluokitys

40

Oulun seudun kuntarakenneselvitys

Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelmassa 2013-2020 esitetään uusien asunto- ja työpaikka-alueiden sijainti, laajuus ja toteuttamisaikataulu.
Lisäksi selvityksessä on kuvattu uusien asuntoalueiden toteutumisen edellyttämät liikennejärjestelmän
kehittämisen seudulliset toimenpiteet vuoteen 2020.
Tämän lisäksi selvityksessä on esitetty seudun nykyisten koulujen, päiväkotien, julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sijainti. Itse palveluverkon kehittämistarpeisiin ei maankäytön toteuttamisohjelmassa
ole otettu kantaa. Maankäytön toteuttamisohjelma
on tarkoitus tarkistaa samanaikaisesti aiesopimuksen
uusimisen kanssa vuonna 2015.
Rakentaminen on toteutunut suurimmaksi osaksi
seudun maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Kuitenkin esimerkiksi Oulussa rakentamisen määrät ovat olleet pienempiä vuonna 2013 kuin suunnitelmassa on arvioitu. Myös alueittaiset erot ovat
suuria. Esimerkiksi Oulunsalon alueella maankäytön
toteuttamissuunnitelmassa suunnitellut tonttimäärät on jäivät huomattavasti tavoitteista. Yli-Kiiminkiin

kaavoitetut tontit eivät ole menneet kaupaksi vaan
suurin osa rakentamisesta on sijoittunut kaava-alueen ulkopuolelle. Vastaavasti Oulun kaupungin keskustan läheisiltä alueilta tonttien kysyntä on ollut
suurta, koska kuntalaiset ovat halunneet valita asuinpaikkansa lähempää keskustaa.
Oheisesta kuvassa 23. on kuvattu asemakaavan ulkopuolelle annetut Oulun seudulla suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat vuonna. Oulun kaupungin
ja Muhoksen kunnan alueella on ollut suurinta asemakaavan ulkopuolinen rakentaminen. Mikäli asemakaavojen ulkopuolista asuntorakentamisen tilannetta verrataan vuoteen 2000 on poikkeamis- ja
suunnittelutarveratkaisujen määrä tippunut merkittävästi, koska tuolloin näitä päätöksiä tehtiin 285
kappaletta. Tuolloin esimerkiksi Kiimingissä rakentamisesta sijoittui 40 % asemakaavan ulkopuolelle ja
Haukiputaalla 25 %. Tähän muutokseen on merkittävästi vaikuttanut ELY –keskuksen ja uuden Oulun tarkempi maapolitiikka.

Kuva 23. Oulun seudun kuntien antamat suunnittelutarveratkaisut ja ELYn poikkeamisluvat vuonna 2013.
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4.2 Asuminen
Oulun seudulla on runsaasti sekä myytäviä asuntoja
että asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja. Vuonna 2012 laaditun Oulun seudun kuntien maankäytön
toteuttamisohjelman mukaan seudulla on varauduttu noin 90 uuden asuntoalueen toteuttamiseen. Noin
puolet uusista asuntoalueista sijoittuu Ouluun. Vuoteen 2020 mennessä seudulla varaudutaan noin 12
600 uuden asunnon rakentamiseen uusille asuntoalueille. Tämä merkitsee keskimäärin noin 2 100 uuden asunnon rakentamista vuosittain. Näistä asunnoista noin 90 % rakennetaan Ouluun.

dun asunnoista noin 45 % sijaitsee kerrostaloissa. Suuri osuus (97 %) kerrostaloasunnoista sijaitsee
Oulussa. Oulun ulkopuolisista kunnista eniten kerrostaloasuntoja on Kempeleessä, 2,3 % kaikista kerrostaloasunnoista. Hailuodon ja Lumijoen kunnassa
ei ole lainkaan kerrostaloja. Myös omakoti- ja rivitaloista suurin osa sijoittuu Ouluun. Oulun ulkopuolisista kunnista Kempeleessä on lukumääräisesti eniten omakotitalo- ja (3 800) ja rivitaloasuntoja (1 700).
Kaikissa kunnissa omakotitaloasuntoja ja on huomattavasti enemmän kuin rivitaloasuntoja.

Oulun seudulla oli vuonna 2012 asuntoja noin 116
000 kpl, josta Oulussa noin 85 % (Taulukko 7.). Seu-

Taulukko 7. Oulun seudun kuntien asuntojen lukumäärä eri asuntotyypeissä vuonna 2012. Selvityksessä ei ollut mukana Iin kuntaa.
Oulun seutu Hailuoto Kempele
Yhteensä
Erillinen pientalo
Rivi- tai ketjutalo
Asuinkerrostalo
Muut

116 299
42 626
19 054
52 884
1 735

563
498
46
0
19

Liminka Lumijoki

6 745
3 753
1 716
1 225
51

3 295
2 574
538
130
53

852
665
166
0
21

Muhos

Oulu

Tyrnävä

3 956
2 779
823
262
92

98 416
30 393
15 325
51 239
1 459

2 472
1 964
440
28
40

Lähde: Tilastokeskus

Oulun seudun kunnissa vuosina 2008-2013 valmistui
vaihtelevasti hieman yli 1 600 asunnosta noin 2500
uuteen asuntoon vuosittain (Taulukko 8.). Vuosittain
valmistuneiden asuntojen määrä oli suurin vuon-

na 2011, jolloin seudun kuntiin valmistui lähes 2 500
uutta asuntoa. Vuonna 2013 uusia asuntoja valmistui kuuteen vuoteen vähiten eli 1 673 kpl, jossa ei ole
mukana Iin lukua.

Taulukko 8. Oulun seudun kuntien asuntotuotanto 2008-2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013
4

Hailuoto

14

8

6

7

3

Ii

81

93

58

75

46

Kempele

156

166

84

206

135

167

Liminka

89

63

53

90

75

65

Lumijoki

25

13

24

7

13

11

Muhos

79

37

30

42

20

86

1 755

1 430

1 947

1 996

1 715

1327

Oulu
Tyrnävä
Yhteensä

52

41

48

28

38

13

2 251

1851

2 276

2 451

2045

1673

Lähde: Tilastokeskus (vuodet 2008-2012), kunnat (2013)
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Vuokra-asuntojen hintataso on pysynyt kohtuullisena
Oulun seudulla. Oulun seudun kunnat ovat sitoutuneet MALPE –aiesopimuksessa, että alueella toteutetaan tarvittava määrä vuokra-asuntoja markkinoiden
edellyttämällä tavoilla. Seudun kunnissa uutta tuotantoa tärkeämpää on kehittää olevaa vuokra-asuntokantaa siten, että vuokra-asunnot soveltuvat esim.
erityisryhmien asumiseen. Tässä kehittämisessä valtion avustukset ovat keskeisellä sijalla.

Korjaus- ja energia-avustusten lisäksi erityisryhmien
investointiavustukset ja infra-avustukset ovat merkittäviä kunnille. Vaikka korjausavustusmäärärahat ovat
vähäisiä, ne ovat tarpeellinen lisä kotona asumisen
tukemiseen. Kunnallistekniikan avustus on jatkossakin tärkein ja tarpeellisin peruskunnan itselleen saama tukimuoto, jolla turvataan riittävää ja monipuolista tonttituotantoa.

4.3 Liikenne ja liikkuminen Oulun seudulla
Oulun seudun liikennetutkimuksen mukaan Oulun
seudun asukkaat tekevät arkisin lähes 600 000 matkaa, joista yli 60 prosenttia on Oulun kaupungin sisäisiä matkoja ja viidennes muiden kuntien sisäisiä
matkoja. Kuntien välisten matkojen osuus matkoista on 15 prosenttia. Hieman yli viidennes seudulla
tehtävistä matkoista on arkisin ostosmatkoja. Työmatkojen osuus on hieman pienempi kuin ostosmatkojen. Noin neljännes matkoista kuuluu vapaa-ajan
matkojen ryhmään, johon lukeutuvat erilaiset harrastusmatkat, vierailumatkat, ulkoilumatkat ja muut vapaa‐ajan viettoon liittyvät matkat. Oulun seudun liikkuminen tapahtuu autopainotteisesti, mutta muihin
kaupunkiseutuihin verrattuna Oulussa on kuitenkin
pyöräilijöiden osuus huomattavasti suurempi ja vastaavasti joukkoliikenteen käyttäjien osuus pienempi.

Oulun seudun liikennejärjestelmätyö on aloitettu vuoden 2013 alkupuolella. Työtä tehdään tiiviissä
vuorovaikutuksessa maakuntakaavan ja Oulun kaupungin sekä kuntien yleiskaavojen kanssa. Syksyllä
2013 hyväksyttyjen yleistavoitteiden pohjalta on laadittu kehittämislinjaukset, joiden pohjalta työtä tullaan jatkamaan niin, että työ on valmis vuoden 2014
aikana (Kuva 24.). Vaikka valtiohallinto on aktiivisesti mukana MALPE –aiesopimuksen laatimisessa niin
valtiohallinnon sitoutuminen ja osallistuminen alueen selvityksiin ja kehittämistyöhön ei ole ollut aktiivista. Kuntien yhteistyö maakunnan liiton ja ELY –keskuksen kanssa on toiminut edellisten vuosien tapaan
mallikkaasti.

Kuva 24. Oulun seudun liikennejärjestelmän tulevaisuuden tavoitteet
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Oulun seudun liikenteen keskeisimpiä kärkihankkeita ovat
••
••
••
••
••

TEN-T ydinverkkoon kuuluva valtatie 4:n kehittäminen välillä Jyväskylä-Oulu-Kemi
Seinäjoki-Oulu kaksoisraide, Oulun ratapihan ja
satamayhteyksien kehittäminen
Oulun lentoaseman kehittäminen kansainvälisenä Pohjoisen kauttakulkuasemana
Oulun satamaväylän syventäminen 10 metristä
12 metriin
Logistiikka - alueiden kehittäminen

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ei lupaa hyvää Oulun seudun kasvulle eikä tuleville liikenneinvestoinneille vaan suurimmat rahat liikenteen osalta
menevät Tampereen ja pääkaupungin raideliikenteen
kehittämiseen.
Valtatie 22 perusparannus on kuitenkin saamassa rahoitusta ja suurimmat työt sijoittuisivat Oulu-Muhos
välille. Tämä on seudullisen liikennejärjestelmän toimivuuden osalta tärkeää. Alueen tärkein tiehanke ja
eurooppalaiseen TEN-T verkkoon kuuluva VT 4 tarvitsee kipeästi ratkaisua ja rahoitusta tulevina vuosina.

4.4 Palvelut
Maankäytön toteuttamiseen kiinteästi liittyvän palveluverkon kehittämisestä ei ole päästy seudulliseen
yksimielisyyteen, siksi palveluverkon nykytilaa on kuvattu vain yleisellä tasolla.
Oulun seudulla on myös tehty kaavojen taustaksi
useita kauppaan liittyviä selvityksiä. Viimeinen Oulun
seudun kaupallinen palveluverkko 2030 työ hyväksyttiin Oulun seudun seutuhallituksessa joulukuussa 2010.
Kaupunkiseutujen keskusta-alueiden asema on asumisen näkökulmasta edelleen varsin vahva. Monilla kaupunkiseuduilla on kuitenkin keskusta-alueiden
rinnalle muodostunut lähes yksinomaan kaupan ja
autoilun varassa toimivia alueita, joihin kaupan kasvu on suurelta osin suuntautunut 2000-luvulla. Tämä
on heikentänyt keskusta-alueiden asemaa vähittäiskaupan sijaintipaikkana. Keskusta-alueiden aseman
heikkeneminen on ollut pitkään jatkunut trendi, joka ei ole seurantatietojen perusteella päättymässä.
Ympäristöministeriön tutkimus osoittaa trendin toteutuneen myös Oulun seudulla. Vähittäiskaupan
keskittyminen keskustojen ja asuinalueiden ulkopuolelle vaikuttaa heikentävästi kaupan lähipalvelu-

jen saavutettavuuteen sekä tätä kautta kuntalaisten
arkielämän sujuvuuteen. Eri tyyppiset alueet (kauppa,
vapaa-aika) pahimmillaan moninkertaistaa arkiliikkumisen määrän. Oulun seudun liikennetutkimuksessa
näiden matkojen osuus on lähes puolet kaikista matkoista, joita tehdään Oulun seudulla päivittäin yli 600
000 kappaletta.
Elinvoimaiset keskustat ovat kestävän ja toimivan yhdyskuntarakenteen kulmakivi. Oulun seudun kunnissa on menossa monia keskustojen kehittämistä tukevia hankkeita, jotka edesauttavat toimivampaa
yhdyskuntarakennetta erityisesti kaupan ja liikenteen
osalta. Kuitenkin tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistä
suunnittelutyötä sekä julkisten että yksityisten palveluiden osalta.

Kysymys:
miten pystytään entistä tiiviimpään
maankäyttöön ja palveluiden suunnitteluun. Tarvitaanko yhteistä palveluverkkosuunnittelua ja sen mukaisia yhteisiä investointeja?
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4.5 Elinkeinoelämä
Maankäytöllä ja logistiikalla on suuret vaikutukset
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Tämän vuoksi yhteisellä maankäytön ja liikennejärjestelmän se-

kä logistiikan suunnittelulla pystytään vaikuttamaan
alueen ja sen yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn.

Tulevaisuustyöpaja MALPE –asiantuntijoille

Missä MALPE –asioissa on onnistuttu kaupunkiseudulla?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Yhteistyö toiminut hyvin
Oulun seudun yhtienen yleiskaava*3
MALPE aiesopimus (sisällöt)
KUHA –rahoitus MALPEssa *2
Lentokentän kehittäminen*2
Seuturakennetiimi + kuntien välinen yhteistyö
Asumisen ja luvituksen seuranta
Joukkoliikenneviranomainen
Jätehuolto keskitettynä
Kauppapaikkaselvitys
Joukkoliikenneinformaatiojärjestelmä
Yhteisen tahtotilan saavuttaminen
Kärkihankkeiden määrittely
Vuorovaikutus

→ Yhteistyö, luottamus (mm. viranhaltijatyöryhmissä löytyy luottamusta)

Missä MALPE -asioissa kaivattaisiin lisää yhteistä kehittämistä ja tukea,
jotta kaupunkiseudun toimivuus, elinvoima ja kilpailukyky kasvaisi?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Elinkeinot keskiöön → resurssit
Matkailu (verkostot, olemassa olevat suunnitelmat)
Logistiikka (logistiset ratkaisut, maankäytön suunnittelu → mahdollistaminen)
Kaavoitus (mahdollistava kaavoitus)
Reunakunnat kaavoituksessa huomioon
Tunnistetaan kuntien erilaisuudet
Suunnitelmien toteutuksen seuranta – mapit käyttöön
Elinkeinojen kehittämisen yhteinen elin Business Oulu
Infra –hankkeisiin rahaa ( joukkoliikenne, lento, juna – ja autoliikenne)
Joukkoliikenteen matkaketjut
Liikenneviraston osallistuminen alueellisesti!
Koko seudun saavutettavuus
Yhteinen edunvalvonta (MALPE sopimus) → valtion sitoutuminen
Yhteiset kaavahankkeet → yhteistyö

Luottamuksen ja yhteistyön lisääminen viranhaltija ja luottamushenkilötasolla
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Missä MAL –asioissa olisi järkevä koota ja kohdentaa kehittämispanoksia?
Vrt. KUHA –hankkeet.
••
••
••
••
••

Valtion sitouttaminen rahoitukseen. Isot alueen kärkihankkeet kiertäneet Oulun seutua.
Yhteisiä elinvoimaa tukevia hankkeita voidaan edistää. Kuitenkin valtion hoidettava oma vastuunsa ja sitoutua rahoitukseen.
Edunvalvontaan kiinnitettävä huomiota ja viedä järjestelmällisesti eteenpäin joka tasoilla niitä
asioita mihin sitoudutaan.
Suurhankkeet (raide) voitaisiin rakentaa vaiheittaan. Pitkän välin suunnitelma joka toteutetaan
paloittain.
Suunnitelma valmius pitää ajan tasalla

Kysymys:
maankäyttö ja liikennejärjestelmän kehittäminen luo pohjan kaikelle toiminnalle.
Onko esitetyt havainnot MALPE –asioista oikeanlaisia?
Mitä hyötyjä ja haittoja olisi tiiviimmästä MALPE –yhteistyöstä? Mitä hyötyjä ja
haittoja olisi mahdollisista kuntaliitoksista MALPE –asioille?
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5. Talous
Nostot:
••
••
••
••
••

Alueen kuntien talous on vaihteleva, osa on käyttänyt taloudellista liikkumavaraansa jo nyt, vaikka
mikään kunnista ei vielä ole lähellä kriisimittareita
Valtion toimenpiteillä on alueellisesti suuri merkitys esimerkiksi valtionosuusuudistuksen ja leikkausten vuoksi, samoin suhdannevaihteluilla ja toimialojen kehityksellä
Uudistuva kuntalaki tulee entisestään korostamaan talouden tiukkaa paikallista ohjausta
Kuntien entiset säästötoimet jatkuvat tulevaisuudessakin ja niiden lisäksi tarvitaan käyttöön uusia
taloudenhallinnan keinoja yhteistyön, työnjaon ja riskienhallinnan kehittämisessä
Palveluverkkokysymykset olisi taloudellisesta näkökulmasta tehtävä hyvissä ajoin talouden vakauden ja peruspalvelujen turvaamiseksi

Kuntarakenneselvityksen työpajoissa on esitelty kuntien tilinpäätöstietoihin pohjautuvaa talouskehitystä alueen kunnista yhdessä ja erikseen. Työpajoissa
on esitetty kritiikkiä liian vahvasti talousindikaattoreihin nojaavaa tarkastelua kohtaan. Ongelmina ovat
muun muassa kuntien väliset erot esimerkiksi investoinneissa, sekä yhteisen näkemyksen puute talousindikaattoreiden valinnasta ja taloushaasteiden laajuudesta. Edellisen kuntajakoselvityksen pohjalta
kunnilla on myös huonoja kokemuksia talouslukujen
liian tiukasta ohjaavuudesta kuntaliitoksen suuntaan.
Talouslukuja ei kuitenkaan voi sivuuttaa edellä mainitun kritiikin perusteella ja kuntien tulevaisuudesta tarvitaan painelaskelma jo pelkästään keskustelun
pohjaksi. Työpajakritiikki huomioitiin kuitenkin niin,
että taloustarkastelusta sovittiin laadittavaksi perinteistä laskelmaa laajempi kokonaisuus, jossa peilataan alueen kuntien taloustilannetta myös kokonaisuutta vasten (Kuva 25.). Huomioitavia tekijöitä olivat
kuntalain muutos vuoden 2015 alusta, valtion taloudellinen tilanne, kansantalouden tila ja sitä kautta todennäköiset talouden reunaehdot.
Keskustelujen pohjalta hahmottunut kokonaisuus
näkyy oheisesta kuvasta. Kokoava näkökulma on julkisen talouden parempi kestävyys, joka koskee yhtä hyvin valtiota kuin kuntasektoria, sekä sosiaaliturvarahastoja. Kuntien laajan tehtäväkentän vuoksi on
tärkeää, että kunnat hoitavat kansalaisia lähellä olevia hyvinvointipalveluja. Tärkeää on, että tehtäväpa-

letti on sellainen, että siitä suoriutuminen on ylipäänsä mahdollista. Valtionvarainministeriössä kuntien
tehtävien laajuutta koskevia selvityksiä on valmisteltu eri työryhmissä. Lisäksi on käynnistetty kuntakokeilu hanke, jossa myös Oulu on mukana.
Valtion ja kansantalouden toimintaa leimaa myös
kestävyyden vaatimus. Tämä on tarkoittanut talouskasvun tarvetta, joka on viime vuosina käynyt teollisen rakennemuutoksen vuoksi hankalammaksi.
Samaan aikaan julkisen sektorin tehtävät ja niiden
piirissä olevien määrä on kasvanut väestönkasvun ja
ikääntymisen seurauksena. Kansantalouden täytyisi
pystyä toimimaan kilpailukykyisesti kansainvälisessä
ympäristössä myös tulevaisuudessa.
Uuden valmistelussa olevan kuntalain muutos tullee
voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntalakia tultaneen
täsmentämään vaativammaksi kuntien talouden tasapainon osalta. Tämä tarkoittaa, että alijäämien
kattamisvelvollisuus tullaan ulottamaan myös kuntayhtymiin ja mahdollistetaan talouden arviointimenettely (kriisikuntamenettely) myös kuntayhtymille.
Tämä tarkoittaa niiden talouden tarkempaa seurantaa myös jäsenkuntien taholta. Yksittäisen kunnan
osalta tasapainotusohjelman laatimisen ajanjaksoa
tullaan lyhentämään ja jo aiemmin tehdyn kuntalain
muutoksen mukaisesti talouden kokonaisuuden tilannetta ja riskienhallintaa pitää peruskunnassa jatkossa seurata tarkasti.
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Nykyinen peruspalveluohjelmamenettely korvautuu kuntatalousohjelmalla, jolla on tiivis yhteys valtion budjettivalmisteluun ja hallitusohjelman kuntia koskeviin tavoitteisiin. Kuntatalousohjelmasta on
tarkoitus tehdä kuntia ja valtiota aiempaa sitovampi. Nykyinen menettely on ollut luoteeltaan lähinnä
informaatio-ohjausta, eikä se ole yksittäisen kunnan
tasolla ollut päätöksenteossa kovin merkittävä asiakirja. Se ei ole myöskään kyennyt estämään kuntien
velvoitteiden kasvamista ja rahoitusvajeen lisääntymistä hallitusneuvottelujen seurauksena. Peruspalveluohjelmaan sisältyvät valtionosuusuudistuksen
vaikutukset ja myös valtionosuuksiin kohdistuvat
leikkaukset, mutta niitä ei ole kohdennettu yksittäisille kunnille. Tämän vuoksi tarvitaan tarkkaa yksittäisen kunnan tasolla olevaa taloustarkastelua viimeisistä tilinpäätöksistä, uudistusten vaikutuksista ja
tulevaisuuden talouden kehitysnäkymistä.

Kuva 25. Kuntatalouden tulevaisuus

Peruspalveluohjelmaan sisältyy nykyiselläänkin painelaskelma, jossa kuntien lähivuosien talouden tasapainotustarve on siirretty lainakantaan. Tuoreimpaan
peruspalveluohjelmaan sisältyvä laskelma antaa siten hyvän vertailupohjan kuntajakoselvityksen FCG:n
painelaskelmille, joissa tasapainon edellyttämä lisärahoituspaine on siirretty kuntien veroprosenttiin.
Painelaskelmien tarkoitus on ohjata keskustelua kunnissa tekemään talouden kestävyyden kannalta oikeita, strategisia valintoja ja toimenpiteitä. Painelaskelmia
kritisoidaan usein liiallisesta synkistelystä tai mekaanisuudesta, mutta ne ovat työvälineinä toimivia, varsinkin silloin, kun yhdessä päätettyjen toimenpiteiden
seurauksena laskelmat osoittautuvat jälkikäteen liian pessimistisiksi. Toisaalta päinvastainenkin on mahdollista, nykymaailmassa vakaakin tilanne voi kääntyä
kriisiytymisen suuntaan suhteellisen nopeasti.
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Valtiotalouden ja kansantalouden tarkastelun ohella konsulttityössä on talouden vertailtavuudessa kiinnitetty erityishuomiota muihin kaupunkiseutuihin.
Oulun seudun taloudellista vahvuutta on erityisesti vertailtu suhteessa Jyväskylän, Tampereen ja Turun
kaupunkiseutuun. Palvelutuotannon kustannusten
vertailussa on verrokeiksi nostettu myös muita kaupunkiseutuja.
FCG:n selvitystä varten laatimien painelaskelmien
mukaan kaikilla alueen kunnilla tulee olemaan run-

saasti haasteita kuntataloutensa kanssa (Taulukko 9.).
Pitkällä tulevaisuustarkastelun ajanjaksolla osa kunnista tulee laskelmien mukaan lähenemään kriisikuntatunnuslukuja. Selvää on, että kuntatalouden puitteissa alueen kunnissa tulee jatkaa talouden tarkkaa
seurantaa ja jatkaa talouden liikkumavaraa parantavia toimenpiteitä. Sen lisäksi esimerkiksi sote-ratkaisun mukaisissa järjestelyissä pitää huomioida, miten
alueen kuntien talous tasapainotetaan esimerkiksi
niissä tapauksissa, joissa kuntayhtymää voi kohdata
arviointimenettely.

Taulukko 9. Oulun seudun kuntien valtionosuus kriteeristö
2.6.2014

KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA ANNETUN LAIN 63a §:N MUKAISET KUNNAT JA KRITEERISTÖ

Vuoden 2013 kuntajaolla

9. kierros: vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösennakoiden mukaan, kesäkuu 2014
Taseen alijäämä vähintään -1000 €/as ja edellisvuonna -500 €/as
tai kuusi tunnuslukua, joiden osalta raja-arvot täyttyvät kahtena vuonna peräkkäin:
1. Vuosikate ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta negatiivinen
2. Lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla
3. Taseessa on kertynyttä alijäämää
4. Tuloveroprosentti vähintään 0,5 yksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo
5. Omavaraisuusaste (kuinka suuri on oman pääoman osuus koko pääomasta) alle 50 % ja
6. Suhteellinen velkaantuneisuus (kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun) vähintään 50 %
1.
2012
Kunta

2013

As.luku As.luku

2.

2012

2013

Vkate-

Vkate-

hava

hava

Krit.

2012

täyt. Lainat
€/as

3.
Krit.

Lainat

täyt. Kert. ali-/yKert. ali-/yl

€/as

2012

4.

2013

€/as

2013

Krit.

244

377

2 262

€/as

%
(>19,76)

2 542

1 217

5.
2013

täyt. Tulovero- Tulovero-

(>3393) (>3813)
KOKO MAA 5 398 173 5 422 604

2012

1284

19,26

Krit.

2012

6.
2013

täyt. Om avar. Om avar.

%

aste, %

aste, %

62,1

60,4

Krit.

2012

2013

täyt. Suht.velk. Suht.velk.
%

Krit. Krit.
täyt. täyt.

%

lkm

(>19,90)

yht:

19,40

47,4

50,7

Muut kunnat lajiteltu kertyneen alijääm än m ukaan heikoim m asta vahvim paan ja toteutuneiden kriteerien m ukaan:
Toteutuneet kriteerit (vähintään 5 kpl)
Hailuoto

999

499

-217

Ei

1 282

1 164

Ei

3 367

2 590

Ei

19,25

19,25

Ei

77,4

77,4

33,5

26,4

9 610

260

442

Ei

2 832

2 817

Ei

148

371

Ei

20,50

20,50

Kyllä

45,8

47,4 Kyllä

60,2

56,3 Kyllä

Kem pele

16 383

16 605

188

265

Ei

1 637

1 907

Ei

283

366

Ei

19,50

19,50

Ei

61,0

58,3

Ei

41,9

45,3

Ei

0

Lim inka

9 432

9 577

358

710

Ei

2 077

2 372

Ei

686

776

Ei

19,50

20,50

Ei

58,6

57,3

Ei

47,9

50,8

Ei

0

Lum ijoki

2 059

2 084

385

109

Ei

1 542

2 115

Ei

539

365

Ei

20,50

20,50

Kyllä

52,9

45,8

Ei

40,0

47,5

Ei

1

Muhos

8 948

8 998

292

523

Ei

2 893

2 944

Ei

278

524

Ei

20,00

20,00

Kyllä

47,1

48,0 Kyllä

52,7

52,7 Kyllä

3

415

Ei

2 789

Ei

2 639

Ei

19,25

Ei

58,1

0

272

Ei

2 788

Ei

746

Ei

20,50

Kyllä

Oulu
Tyrnävä

193 798
6 613

6 642

215

2 741

700

Mikään selvitysalueen kahdeksasta kunnasta ei vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten perusteella täytä arviointimenettelyn kriteerejä. Menettelyn perustana
olevat tunnusluvut ovat vuosikate, lainakanta, kertynyt alijäämä, tuloveroprosentti, omavaraisuusaste
ja suhteellinen velkaantuneisuus. Tunnusluvuista lainakanta ja tuloveroprosentti vertautuvat koko maan
keskiarvoon, muissa tunnusluvuissa määräytymistapa on kiinteä. Arviointimenettelyn edellytykset täyttyisivät, jos kaikki kuusi kriteeriä täyttyisivät tai taseen
kertynyt alijäämä olisi vähintään -1000 euroa asukasta kohti ja edellisvuonna -500 euroa asukasta kohti.

20,50

60,0
41,1

Ei

Ei

41,3 Kyllä

60,5

Ei

0

986
9 574

Ii

Ei

59,1 Kyllä

3

3

Vuosikate oli selvitysalueen kunnissa negatiivinen ainoastaan Hailuodon 2013 tilinpäätöksessä. Iin, Limingan, Muhoksen ja Oulun vuosikatteet olivat selvästi
koko maan tasoa korkeampia.
Vaikka lainakannassa yksikään kunnista ei täytä arviointimenettelyn kriteeriä, osa selvitysalueen kunnista
on kuitenkin lainakannaltaan koko maan keskiarvon
huonommalla puolella. Paras tilanne on Hailuodossa, Kempeleessä ja Lumijoella, jotka ovat lainakannaltaan selvästi maan keskiarvojen alapuolella. Limingassa lainakanta on maan keskiarvon tuntumassa.
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Kaikki alueen kunnat ovat ylijäämäisiä. Korkeimmat
asukaskohtaiset kertyneet ylijäämät olivat Hailuodossa ja Oulussa. Niissä kertynyt ylijäämä ylitti myös
koko maan keskiarvon. Hailuodon kertynyt ylijäämä
tosin heikkeni edellisvuodesta suhteellisen voimakkaasti.
Tuloveroprosenteissa selvitysalueen kunnista Ii, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä täyttävät arviointimenettelyn kriteerin. Hailuodon ja Oulun veroprosentit ovat
alueen kuntien matalimmat, mutta nekin ovat ainoastaan koko maan keskiarvon tuntumassa.
Omavaraisuusastekriteerin täyttävät kunnista Ii, Muhos ja Tyrnävä. Tyrnävän omavaraisuus on 41 % tuntumassa. Selvitysalueen kunnista ainoastaan Hailuodon omavaraisuusaste on koko maan keskiarvoa
korkeampi.

Suhteellisen velkaantumisen osalta kriteerin täyttävät Ii, Muhos ja Tyrnävä. Hailuodon suhteellinen velkaantuneisuus on kuntajoukosta ainoana selvästi alle koko maan tason.
Arviointimenettelyn kuudesta talouskriteeristä kolme täyttyy Iissä, Muhoksella ja Tyrnävällä. Niiden taloustilanne edellyttää tarkkaa seurantaa, ettei tilanne
huonone nopeasti ja yllättäen. Lumijoella täyttyy yksi kriteeri, mutta se on haavoittuvainen pienen asukasmäärän vuoksi. Sama asukaspohjan riski on Hailuodolla, vaikka se ei täytäkään yhtään talouskriteeriä
viimeisissä tilinpäätöksissä. Kempeleen, Limingan ja
Oulun tilanne näyttää muita kuntia paremmalta, yksikään kriteeri ei niissä toteudu.

Kysymyksiä
Mitkä ovat alueen kuntien talouden kestävyyden kannalta keskeisiä haasteita?
Miten niihin voidaan vaikuttaa omin keinoin?
Minkälaisia strategisia valintoja Oulun seudulla tulisi tehdä kuntatalouden
tasapainon turvaamiseksi ja vahvistamiseksi?
Miten kuntatalouden kokonaisohjausta pitäisi kehittää?
Miten sote-ratkaisut ja yksittäisen kunnan taloudellisen tilanteen hallinta saadaan
sovitettua?
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6. Henkilöstö
Nostot
••
••
••
••
••

Alueen kunnat ovat vahvoja työllistäjiä noin 16 000 työntekijällä, kuntien työpaikat ovat merkittävä alueellista vakautta luova tekijä, lisäksi OYS kuntayhtymän henkilöstömäärä on noin 7 000
Henkilöstöön on taloudellisen niukkuuden vuoksi kohdistunut suuria kustannussäästöpaineita, joka on ilmennyt esimerkiksi lomautuksina
Kuntien henkilöstö on osaava ja sitoutunut voimavara, joka pystyy myös toimimaan uudistuvan
rakenteen ja palvelukentän oloissa
Henkilöstön työssä jaksamisen huomiointi ja osaava henkilöstösuunnittelu ovat tärkeitä lähtökohtia tulevaisuuden henkilöstötarpeen kohtaamisessa
Kuntaliitosten henkilöstön irtisanomissuojan ympärillä pyörivän keskustelun painopistettä pitäisi
saada joustaviin tapoihin toimia alueellisena henkilöstöpoolina

Oulun seudulla kunnat ja yhteistyöorganisaatiot tarjoavat merkittävän määrän työpaikkoja. Kuntatyöpaikat jakaantuvat usealle sektorille, suurimpana
sosiaali- ja terveyshuollon työpaikat. Se on myös sektori, jonne kohdistuu suurin rekrytointitarve väestön
ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen vuoksi. Toisaalta siihen kohdistuu voimakas tuottavuus ja uudistumispaine, joka on näkynyt esimerkiksi sote-ratkaisun valmistelussa.
FCG:n konsulttiselvityksessä Oulun seudun kuntien henkilökunnan eläköitymisestä ja palvelutarpeen
muutoksesta on laadittu kuntakohtainen ennuste pitkällä aikavälillä vuoteen 2029 saakka. Aikaperspektiivi on pitkä, mutta laskelmien pohjalla oleva aineisto
on hyvin luotettavaa, perustuen Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Kuntien eläkevakuutuksen laskelmiin nykyisen henkilöstön eläköitymisestä.

Koko aluetta tarkasteltaessa nykyinen henkilöstömäärä on peruskunnissa hieman yli 16 000 työntekijää (Kuva 26.). Tämä ei sisällä kuntayhtymien työntekijöitä, esimerkiksi sairaanhoitopiirissä on noin 7 000
työntekijää. Konsultin laatimien laskelmien mukaan
ikääntymisen tuoma rekrytointitarve kasvaisi niin että vuoteen 2029 mennessä peruskunnissa olisi töissä yli 19 000 työntekijää. Tämä tarkoittaisi nykyiseen
työntekijämäärään noin 3 000 työntekijän lisäystä.
Näin kävisi, mikäli tuottavuus ei ollenkaan kasvaisi.
Sen lisäksi työntekijämäärä nykyisen sairaanhoitopiirin tehtävissä kasvaisi. On selvää, että näin suuri työntekijämäärän lisäys, vaihtuvuus ja koulutus vaativat
suuria taloudellisia resursseja ja huolellista henkilöstösuunnittelua. Siitä huolimatta tuloksena on kasvavia taloudellisia haasteita ja kuntien kesken kilpailua
osaavasta työvoimasta. Henkilöstösuunnittelun tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen ovat jatkuvia haasteita nyt ja tulevaisuudessa.
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Kuva 26. FCG:n selvitysmateriaalia Oulun selvitysalueen kuntien henkilöstön määrästä

Konsultin taustaselvitys on kuntakohtaisesti saatavissa selvityksen sivustolta. Aineisto on monipuolista
ja se tarjoaa hyvän pohjan esimerkiksi kunnan henkilöstösuunnitelman eläköitymis- ja rekrytointitarvetaulukkojen laatimiseen. Se antaa myös päättäjil-

le hyvää kokonaisnäkemystä, mille sektoreille suurin
muutospaine tulee kohdistumaan. Oheiseen kuvaan
27 on koottu muutospainetta eräiden ammattiryhmien osalta vuoteen 2025 mennessä.
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Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen (1)
Trendi ilman tuottavuuden muutosta
Oulun selvitysalue
Ammattiryhmä
Toimistotyö
Hallinto- ja tukipalvelut

Henkilöstö* Muutos** Eläköityvät***
Mukana mm.:
Sihteerit, osastosiht, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat,
kassanhoitajat, vahtimest., vastaanoton hoitajat,
puhelinvaihteenhoitajat yms.

Tarpeen laskenta perustuu

2014-2025

2013

2013-2025

921

+81

438

48 %

1015

+89

339

33 %

303

+30

153

50 %

692

+60

328

47 %

Koko väestömäärän kehitys

Johtajat, talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät,
henkilöstöjohtajat, tietohallinto, viestintä, kääntäjät yms.
Päivähoidossa olevien, koululaisten sekä vanhusten
palveluiden asiakkaiden määrän ennakoitu kehitys
huomioiden ateriasuoritteiden painoarvot

Ruokapalvelu

Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt,
kettiöapulaiset yms

Siivous ja kiinteistönhuolto

Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet,
vahtimestarit yms.

Tekninen- ja ympäristöala

Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät,
puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö,
kuljettajat yms..

1471

+129

686

47 %

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuorisoohjaajat yms.

575

+50

186

32 %

Sosiaaliala

Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat,
askarteluohjaajat yms.

802

+70

293

36 %

Lääkärit

Ylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja muut lääkärit
perusterveydenhuollossa

411

+77

130

32 %

Sairaanhoitajat

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit,
kätilöt ja hammashoitajat

1099

+204

380

35 %

Terveydenhuollon muu
henkilöstö

Koko väestömäärän kehitys

Painoarvolla 75 % väestön ikäluokittainen kehitys ja
perusterveydenhoidon ikäluokittaiset avohoitokäynnit ja
painoarvolla 25 % vanhusten määrän kehitys

Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit,
sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit,
välinehuoltajat yms.

786

+146

326

41 %

Perus- ja lähihoitajat

Perus- ja lähihoitajat

Vanhusten määrän kehitys

1498

+549

510

34 %

Kodinhoitajat ja avustajat

Mm. kodi nhoi ta ja t, henki l ökohta i s et a vus ta ja t, koul ua vus ta ja t
(oma i s hoi ta ja t ova t kokona i s mä ä rä s s ä , mutta ei poi s tuma s s a )

Henkilökohtaiset avustajat: painoarvolla 50 % vanhusten
määrän ja 50 % väestön kokonaismäärän kehitys.
Kodinhoitajissa 100 % vanhusten määrän kehitys.

1450

+364

446

31 %

Opettajat

Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat yms.

7-18 -vuotiaiden määrän kehitys

2913

+308

731

25 %

Päivähoito- ja esiopetus

Kodinhoitajat ja avustajat

1-6 -vuotiaiden määrän kehitys

2508

+19

891

36 %

16441

+2176

5836

35 %

Yhteensä

*arvioitu 31.12.2010 vakuutettujen määrän perusteella
** Henkilöstömäärän laskennallinen muutos
*** Kevan ennuste, näytetään vain vähintään 8 henkilön ryhmistä, Yhteensä – luvussa ovat mukana kuitenkin kaikki henkilöstöryhmät

Kuva 27. FCG:n selvitysmateriaalia Oulun selvitysalueen kuntien henkilöstön muutospaineista.

6.1 Selvityksen yhteys henkilöstöön
Alueen kahdeksan kunnan henkilöstön edustajista on koottu verkosto jota pidetään aktiivisesti ajan
tasalla työn etenemisestä. Ohjausryhmässä on kaksi
henkilöstön edustajaa: Kirsi Särkelä ja Tapio Siniaalto,
jotka huolehtivat, että tieto kulkee myös muille henkilöstön edustajille.
Selvityksen esittelytilaisuus yhteistyöelimessä järjestettiin Lumijoella 5.5.2014, Muhoksella 7.5.2014,
Kempeleessä 11.6.2014 ja Oulussa 18.6.2014. Henkilöstöjärjestöille ja työnantajan edustajille pidettiin
19.8.2014 yhteinen tilaisuus.
Keskeiseksi asiaksi kuntajakoselvityksessä on noussut
luottamuksen palauttaminen. Henkilöstöllä on tässä
tärkeä rooli. Valtakunnallinen tilanne kuntien osalta
on ollut pitkään epäselvässä tilassa – valtionosuusuu-

distuksen, kuntarakenneuudistuksen, kuntalakiuudistuksen ja sote-uudistuksen kokonaisuus ei ole hahmottunut missään valmiiksi. Tämä tekee henkilöstön
osallistumisen lähtökohtaisesti hankalaksi: huomauttaako kokonaisuudesta vai jostain yksityiskohdasta.
Ehkä paras tie on pohtia yhdessä selvittäjien kanssa uudistusten vaikutuksia, tutkia paikallisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia ja niiden uusia organisointimuotoja. Samalla on rakennettava avoimuuden ja
yhteistyön kautta parempaa luottamusta kuntaorganisaation sisällä.
Kokonaisuutena väestö- ja palvelurakenteen muutos
tulee kohtaamaan alueen ilman kuntajakoselvitystäkin, mutta tämä on erinomainen tilaisuus työstää asiaa yhteistyössä koko alueella.
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6.2 Henkilöstötoimintaympäristön muutospaineita
Kuulemistilaisuuksissa ovat nousseet esiin työssä
jaksamisen ja henkilöstösuunnitelmien laatimisen tilanne. Kunnat eroavat toisistaan suuresti henkilöstöresurssien suunnittelun suhteen. Eläköityminen
ja palvelutarpeen rekrytointitarve tulee lähivuosina
koskettamaan alueen kuntia eri tavoilla.
Selvityksen laaja toimintaympäristöanalyysi tuo henkilöstökysymyksiin myönteisen näkökulman. Muutoksien keskelläkin kuntasektori on hyvä työnantaja, jonka kehitys on vakaata ja hyvin ennustettavaa
moneen muuhun toimialaan verrattuna. Kuntaliitostapauksiin liitetään henkilöstön osalta viiden vuoden
irtisanomissuoja liittyen kuntaliitoksesta aiheutuviin
irtisanomisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että henkilöstösuunnittelusta luovuttaisiin yhdistymismistapauksessa. Päinvastoin, kuntaliitos ei poista tuottavuus- ja tehokkuusvaatimuksia ja niihin voidaan
parhaiten vastata esimerkiksi hallitulla rekrytointi- ja
eläköitymissuunnitelmalla.

Mikäli kuntaliitosmallin rinnalla haluttaisiin tutkia yhteistyömallia, erityishuomiota olisi kiinnitettävä henkilöstön joustavaan käyttöön kuntien kesken. Kuntien välisen työnjaon kehittäminen ja erikoistuminen
tarjoavat mahdollisuutta hyödyntää ja syventää paikallista osaamista. Henkilöstö voi myös kokea mielekkääksi suuremman liikkuvuuden kuntien välillä
esimerkiksi työntekijäpoolien kautta. Niillä voidaan
etsiä vastauksia myös pienempien kuntien osaajavajeeseen erityistehtävissä. Avoimuudella ja työntekijöiden liikkuvuudella on myös todennäköisesti toimintatapoja kehittävä vaikutus.
Henkilöstön edustajat ovat nostaneet käyttäjälähtöisyyden ja henkilöstön merkityksen esiin palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi tietohallinnon kehittäminen pitäisi olla tiiviissä yhteydessä palvelujen
käyttämiseen, jolloin päästäisiin tekemään mahdollisimman toimivia sovelluksia ja säästettäisiin kehityskustannuksia. Onnistuessaan tällaiset ratkaisut voivat olla kansallisesti hyödyllisiä ja jopa potentiaalisia
vientituotteita.

6.3 Toteutetut kuulemistavat ja eteneminen
Kaikki alueen kunnat eivät halunneet järjestää kuulemistilaisuutta kevään ja alkukesän aikana, vaan etsivät sopivamman ajankohdan loppukesästä tai alkusyksystä väliraportin valmistuttua. Jo järjestetyissä
kuntien kuulemistilaisuuksissa esille tuli toivomus,
että henkilöstön lisäksi informoitaisiin myös kuntien
hallintojohtajat, jota kautta viesti voisi mennä myös
järjestöihin kuulumattomalle kuntien henkilöstölle.
Tämä otettiin tiedotteiden jakelussa huomioon.

Kuntajakoselvittäjien sähköpostin kautta aktiivisimmat henkilön edustajat jättivät palautetta tilaisuuksien onnistumisesta. Selvityksen ollessa väliraporttivaiheessa on tärkeää, että henkilöstön kautta välittyisi
selvityksen käyttöön mahdollisimman paljon suodattamatonta, vapaata ja avointa ideointia, joilla pystytään hakemaan haasteisiin yhteisiä vastauksia. Oulun
seudun kuntaorganisaatioiden henkilöstö muodostaa osaavan voimavaran, jolla on paljon annettavaa
kehittämistyöhön. Luottamusta vahvistamalla tämä
resurssi on otettavissa käyttöön nykyistä paremmin.

Kysymyksiä:
Mitkä kokonaisuudet ovat henkilöstön kannalta tärkeitä?
Mistä asioista halutaan lisää tietoa?
Minkälaisiin ongelmiin halutaan selvityksestä vastauksia?
Miten henkilöstö voisi osallistua paremmin toimintansa kehittämiseen?
Miten henkilöstöä voidaan parhaiten kannustaa?
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7. Demokratia
Nostot:
••
••
••
••
••

Alueen kunnilla on erilaiset, joustavat perinteet aktivoida kansalaisia osallistumaan suoraan demokratiaan
Kuntaliitoskunnissa keskustelua käyty valtuuston edustavuudesta reuna-alueiden osalta
Asukastupaverkko voidaan nähdä eräänlaisena kunnanosahallinnon pohjana
Uudessa kuntalaissa kunnanosahallinnon mahdollisuus vahvemmin esillä ja valmistelu vielä kesken,
ratkaisevaa on toiminnan selkeä vastuutus ja rahoitus, sekä valtuuston kokonaisote
Yleisesti kaikissa seudun kunnissa tarvitaan tulevaisuudessa laajempaa kansalaisten osallistumista paikalliseen toimintaan, tämä edellyttää viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sitoutumista,
mutta ennen kaikkea aktiivista otetta kaikilta kansalaisryhmiltä

Oulun seudulla on pitkä perinne kuntalain neljännen
luvun mukaisista kansalaisten osallistumisoikeuksien
toteuttamisesta. Alueella on tehty varsin tuore, laaja
kartoitus kuntalaisten osallistumisesta .
Kuntalaisten osallistumistapojen kirjo alueen kunnissa on suuri, eikä yhtä yhtenäistä mallia ole tarjolla.
Tämä kirjo on rikkaus, mutta kokonaisuuden tarkastelu ei ole helppoa kahdeksan kunnan kokonaisuudessa. Osallisuuteen ja demokratian kehittämiseen
liittyy hyvin monipuolisia kokonaisuuksia, joissa helposti unohtuu jokin osa-alue.
Seudulla on varsin suuresti pohdittu nuorten osallistamisen mahdollisuuksia, joka on perusteltua ikärakenteen vuoksi. Nuorisoa kohtaa myös opiskelumahdollisuuksien, toimivien työmarkkinoiden ja
sosiaalisten ongelmien kenttä. Myös nuorison suhdetta kansalaisjärjestöihin ja yrityksiin on nostettu
esille.
Vanhusten asema on jäänyt suhteellisesti vähäisemmäksi. Ikärakenteiden vanhentuessa paine lisätä vanhuksiin kohdentuvia osallisuusponnisteluja kasvaa.
Osallisuuden kehittämisen yksi vaikeimpia ongelmia
on sukupolvien välisen vuoropuhelun aikaansaaminen. Siitä ei Oulun seudullakaan ole kovin laajoja esimerkkejä, vaikka hyviä yhteyksien ituja on havaittavissa esimerkiksi asukastupien toiminnassa, jossa

nuoret opettavat tietotekniikkataitoja vanhuksille.
Sukupolvikuilun sillan yli kulkemisen lisäksi pitää
kansalaisten aktivoimisessa ylittää hallinnon sektorirajat. Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmässä henkilöstön edustajat ovat vahvasti nostaneet esiin käyttäjälähtöistä palvelujen kehittämistä. Tietotekniikan
käytön kehittämisessä asiakaskokemuksien hyödyntäminen pitää ottaa laajemmin käyttöön. Myös tietotekniikan sektoriraja olisi ylitettävä niin, että seudun
osaava nuori väki tulisi valjastaa palvelujen kehitystyöhön mukaan omalla osaamisellaan. Kuntien tietotekniikkasektorilta tämä edellyttää uskallusta ja avoimuutta.
Demokratian tulevaisuus ei ole pelkkää kuntalaisten
kuulemista ja päätöksentekoa vaan sen pitäisi olla tulevaisuuden tekemistä yhdessä. Samalla on nähtävä
suuret kokonaisuudet, talous, käyttäjäkokemukset,
palvelujen toimivuus ja yhteistyö. Kuntien kehittämiseen käytettävien varojen koordinaatio ja kohdistaminen tulee olla tehokkaampaa. Kuntien keskeisin
tehtävä onkin houkutella eri sektoreita yhteistyöhön
ja tarkastelemaan eri toimien yhteisvaikutusta kokonaisvaltaisesti. Suunnitelma- ja strategiaähky on korvattava yhdensuuntaisella tekemisellä ja vedettävä
kuntalaisia tiiviimmin mukaan strategiatyöhön. Uudessa kuntalaissa tähän ohjaa myös pyrkimys koota
strategiakirjo kokoavaksi kuntasuunnitelmaksi. Kuntalaisilla ja järjestöillä voisi tulevaisuudessa olla mer-
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kittävä panos suunnitelman valmistelussa. Tämä olisi
järjestettävä yhteistyössä valtuuston kanssa.
Kunnissa on kokeiltu erilaisia lähikehittämisen malleja: on alue- ja kylätoimikuntia ja asukaslautakuntaa. Asukkaiden aktivointi ja osallisuus ovat erityinen
haaste kuntarakenteen muutoksissa. Erityisesti liitoskunnan reuna-alueiden edustavuus ja vaikutus palvelujen kehittämiseen nähdään ongelmaksi. Kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen ja aktivointitoimiin
kaivataan uudenlaisia ratkaisuja. Perinteisen kylätoiminnan voimavaroja yhdistämällä kyläyhdistykset
voivat toimia lähidemokratian tukipylväinä, tuoda
aloitteita päättäjille ja asukaslautakunnille, toteuttaa
aloitteista syntyneitä toimintoja erilaisia rahoituslähteitä hyödyntäen, toimia kunnallisen palvelutuotannon tukena kolmantena sektorina sekä huolehtia
muutoin alueensa ja kylänsä kehittämisestä.
Asukaslautakuntien toiminnan haasteet on listattu
hyvin valtiovarainministeriön selvityksessä Alueellista
demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa (2012)7 . Huomioon tulisi myös ottaa,
että yksittäisen kuntalaisen yleisimpinä tapoina vaikuttaa päätöksentekoon on suora yhteydenotto valtuutettuun tai tiettyyn viranhaltijaan aluelautakunnan sijaan. Kynnys ottaa yhteyttä varsinkin ”omaan”
valtuutettuun koetaan matalaksi. Viranhaltijaan otetaan yhteyttä, kun asiat ovat luonteeltaan teknisempiä. Asukaslautakunnan roolin ja tehtävien tulee olla selkeät, jotta se voi saavuttaa roolinsa yksittäisen
kuntalaisen silmissä vaikutuskanavana. Myös asukaslautakuntien kokoonpano vaatii tarkkaa pohdintaa,
sillä luottamustehtävien keskittyminen samoille henkilöille on ongelmallista. Toisaalta lautakunnan roolin vahvistuminen edellyttää kunnallispoliittista kokemusta sen jäsenistössä.
Perinteisen kunnallisen päätöksentekojärjestelmän
sijaan kuntalaisen osallistumishalukkuus kanavoituu
usein myös erilaisten verkostojen kautta. Merkittävänä voidaan pitää kuntien aktiivista kyläyhdistystoimintaa ja uskoa mahdollisuuksiinsa ottaa merkittävä
rooli laajentuvassa kunnassa. Kylät voivat tarjota uskottavan roolin monipuolisena lähidemokratian edistäjänä, mikäli voimavarat onnistutaan yhdistämään
onnistuneesti ja rakenne saa uskottavan roolin kuntalaisten lisäksi kaupunginhallinnon ja luottamiesten
taholta. Kyläyhdistyksen tulee myös onnistua vakiin-

nuttamaan roolinsa vaikuttamiskanavana ja saada
riittävät resurssit toimintaansa. Jotta rooli voidaan
saavuttaa, tulee kiinnittää erityistä huomiota organisoitumiseen. Päätösvaltaa, vastuuta ja budjettivaltaa (osallistava budjetointi) tulee jakaa riittävästi alueelle, jotta pitkäjänteinen toiminta on mahdollista.
Taloudellisia panostuksia ratkaisevampaa toiminnan
vaikuttavuudessa kuitenkin on, miten selvästi alueellisen toimielimen tarkoitus ja tehtävät on määritelty
ja omaksuttu.
Toiminnan organisoinnissa tulisi ottaa huomioon
seuraavat 12 kriittistä tekijää:
1.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden suhtautuminen
2. Kuntatalous
3. Päätösvalta, vaikutusvalta ja vaikuttavuus
4. Toimintatapa suhteessa tavoitteisiin
5. Toiminnan resursointi
6. Erilaiset toimintakulttuurit
7. Osallistumisen ajankohta
8. Tiedonkulku
9. Yhteistyön systemaattisuus
10. Alueellisen näkökulman yhteensovittaminen
11. Alueellisten toimielinten tarkoituksenmukaisuus
12. Osaaminen

Lähidemokratian kehittäminen kuntaliitostilanteissa
voidaan jakaa kahteen vaiheeseen:
1.
2.

Kunnanosahallinnon luominen
Asukkaiden näkemysten ymmärtäminen, hyväksyminen ja huomioon ottaminen päätöksenteossa

Kunnanosahallinnon mallilla ei nähdä niinkään olevan merkitystä, kunhan toimitaan aktiivisesti ja lähidemokratian toinen vaihe toimii. Asukkaiden kuuleminen ja alueellinen vaikuttaminen ei toteudu
pelkällä toimielimen perustamisella. Päätöksenteon
tulisi muuttua, asukkaiden mielipiteitä tulisi kuunnella aidosti ja näkemykset ottaa huomioon. Kuntia,
yhdessä asukkaiden ja yhdistysten kanssa kannustetaan pohtimaan pitkäjänteisesti ja nykyistä laajemmin selvittää todellisia vaihtoehtoja eri kunnanosien äänen kuulemiseksi erityisesti suurentuvissa
kunnissa8. Lähidemokratian toteutumiseksi kaupungin hallinnossa on tärkeä ymmärtää maaseudun ja

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120917Alueel/Alueellista_demokratiaa.pdf
Lähidemokratiaa etsimässä, Korpilahtelaisten, lammilaisten ja alastarolaisten vaikutusmahdollisuudet kuntaliitoksen jälkeen, Levón,
2013
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kaupungin erilaisuus. Kylätoimijoiden voidaan nähdä tekevän yhteistyötä ennen kaikkea toisten kyläyhteisöjen, seurakuntien, metsästysseurojen ja muiden
paikallisten yhdistysten, paikallisten toimintaryhmien, ja kyläkoulujen kanssa. Tärkein yhteistyökumppani on silti kunta.
Muutamia esimerkkejä eri organisoitumismuodoista9:
Jyväskylän kyläillat:
Ryhmätyömenetelmällä toteutettavien asuinalue- ja
kyläkierrosten tavoitteena on ollut käynnistää vuoropuhelu kaupungin asuinalueiden, kylien, eri toimijoiden ja viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
kesken. Kyläilloissa pohditaan myönteisiä ja toimivia asioita sekä kehittämisen paikkoja. Kyläillat on
toteutettu ja suunniteltu yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten, maaseutulautakunnan ja tulevaisuusja kaupunkisuunnittelulautakunnan kanssa. Kyläiltoja pidetään hyvänä toimintamallina ja ne ovat myös
saaneet ihmisiä paikalle. Kyläiltojen haasteena on
niissä käsiteltyjen asioiden eteneminen ja tulosten
saaminen.
Hämeenlinnan kyläkäräjät:
Kyläkäräjien idea sai alkunsa kyläyhdistyksille tehtyjen haastattelujen pohjalta. Kyläkäräjät on toteutettu kaksi kertaa vuodessa ja sen valmisteluun ovat
osallistuneet kyläaktivaattorit, aluetoimikuntien puheenjohtajat sekä kaupungin viranhaltija. Tilaisuuksien varsinaisina järjestäjinä toimivat aluetoimikunnat.

Kyläkäräjillä etsitään rakentavia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin ja siksi luottamushenkilöiden kaupungin henkilöstön mukaan saamista on pidetty tärkeänä. Järjestetyissä kyläkäräjissä on kullakin kerralla
ollut erikseen määritelty teema. Hämeenlinnassa erityisesti kyläkäräjiä pidettiin yleisesti ottaen hyvänä
tapahtumana kylien ja maaseudun kannalta, mutta
osallistujia toivottiin paikalle jatkossa enemmän.
Hämeenlinnan kyläaktivaattorit:
Kyläaktivaattoriryhmä perustettiin ensimmäisillä kyläkäräjillä syksyllä 2009. Kyläaktivaattorit on vapaamuotoinen, ei-poliittinen toimija, johon jokaisella
Hämeenlinnan kylä- ja asukasyhdistyksellä on mahdollisuus saada edustajansa. Maaseutukylien vapaaehtoisista aktiivitoimijoista koostuvassa ryhmässä oli
keväällä 2012 yhteensä 15 jäsentä. Tapaamisia on järjestetty esimerkiksi eri kylissä ja ryhmän puheenjohtajuus on kiertänyt ollen aina sen kylän edustajalla, jossa tapaaminen järjestetään. Kyläaktivaattorit kutsuu
koolle kaupungin viranhaltija ja sihteerinä toimii paikallisen toimintaryhmän työntekijä. Kylien itsenäistä
vaikuttajaryhmän eli kyläaktivaattorien toimintaa ei
tunnettu kovin hyvin.
Oulun kaupungin raadit, joita on järjestetty eri puolilla kaupunkia, myös liitosalueilla, ovat olleet edellä
kuvattujen esimerkkien tapaista toimintaa ja koonneet yhteen kuntalaisia ja päättäjiä keskustelemaan
jäsennetyistä teemoista.

7.1 Alueellisten toimielimien valmistelutilanne
Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa –selvityksessä tuodaan esiin
ratkaisevia tekijöitä alueellisen toimielimen ja kunnan
välisessä kumppanuudessa. Näitä ovat:
••
••

••
••

9

em.

jääkö toimielimen toiminta keskustelun tasolle ja
rooli reaktiiviseksi lausuntojen antajaksi,
onko toimielimellä omaehtoinen ja oma-aloitteinen rooli alueensa kehittäjänä, muutenkin kuin
passiivisena aloitteiden ja esitysten tekijänä,
onko toimielimellä kehittämisen ohella rooli
myös käytännön toimijana,
tuodaanko kunnassa valmisteltavat asiat toimielimeen keskusteltavaksi jo niiden suunnitteluja valmisteluvaiheessa, jolloin toimielimellä on

••

••

••

mahdollisuus vaikuttaa niiden sisältöön ennen
päätöksentekoa,
tuodaanko asiat toimielimeen keskusteltavaksi
vasta siinä vaiheessa, kun päätösten sisältöön ja
toteutukseen on vaikea vaikuttaa enää muuten
kuin antamalla lausuntoja ja kannanottoja, vai
osallistuuko alueellinen toimielin käytännössä
myös alueen palvelujen suunnitteluun, eli miten kunnallisten palvelujen käyttäjät (esimerkiksi päiväkotilasten tai koululaisten vanhemmat)
otetaan alueella mukaan palvelujen suunnitteluun tai
osallistuuko alueellinen toimielin palvelujen
tuottamiseen.
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Edustukselliseen demokratiaan liittyvät muutokset
ja niiden merkitys koetaan suureksi kuntarakenteen
muutoksen tilanteessa. Tulee muistaa, että suora yhteydenotto luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin
on kuntalaisten keskuudessa mielekkäimpiä tapoja
vaikuttaa kunnan asioihin. Liitosalueen huomioimiseksi onkin yleistä, että luottamushenkilöitä valitaan
siirtymäkauden ajaksi alueellisin kiintiöin tai määrällisin lisäpaikoin. Tehokkaana keinona kunnan osaalueiden suhteellisen edustuksen varmistamiseksi
päätöksenteossa pidetään kunnan jakamista kunnallisvaaleissa vaalipiireihin.

lisen toimielimen valinta vaalein edellyttäisivät kuntalakiin ja vaalilakiin. Ehdotukset tulee valmistella
hallituksen esityksen muotoon.

Uusi kuntalaki pyritään saattamaan voimaan pääosin
vuoden 2015 alusta. Käynnissä olevan kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on selvitetty tarvetta
alueellisia toimielimiä koskevan sääntelyn kehittämiseen. Myös uudessa kuntalaissa alueellisten toimielinten asettaminen, kokoonpano ja tehtävät jäisivät
kunnan harkintaan. Laissa tuotaisiin kuitenkin nykyistä selkeämmin esille mahdollisuus toimielimen asettamiseen. Lakiin on tarkoitus ottaa myös säännös
vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta tällaiselle toimielimelle.

••

Valmistelun aikana on noussut esiin tarve valita alueellisia toimielimiä vaalein. Kuntalain valmistelun yhteydessä toteutetun kyselyn mukaan tilanteessa,
jossa kuntarakenne merkittävästi muuttuu, mahdollisuutta valita alueellinen toimielin vaalein kannattaa
56 prosenttia kunnista.
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi 16.1.2014 käynnistettäväksi valmistelun, joka mahdollistaa sekä suoran pormestarivaalin järjestämisen
että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Koska
sekä pormestarin suoran vaalin että alueellisen toimielimen valinta vaalein edellyttäisi kuntalain ohella
myös vaalilain muuttamista ja koska molemmat asiat edellyttäisivät laajaa valmistelutyötä, ministerityöryhmä linjasi valmistelun käynnistettäväksi ja organisoitavaksi kuntalain valmistelusta erillisenä.
Tavoitteena on valmistella lainsäädäntömuutokset,
jotka mahdollistavat sekä pormestarin valinnan suoralla vaalilla että alueellisen toimielimen valinnan
vaalein. Valmistelu tulee toteuttaa siten, että ehdotetut lainsäädäntömuutokset voivat tulla voimaan
vuonna 2016.
Tehtävänä on valmistella ehdotukset niistä säädösmuutoksista, joita pormestarin suora vaali ja alueel-

Valmistelutyössä on suoran pormestarivaalin osalta
arvioitava mm. seuraavat seikat:
••
••
••
••

pormestarin asema, tehtävät ja toimivalta
vaikutukset kunnan toimielinten asemaan
pormestarin vaalin järjestäminen
järjestelmän käyttöönotto.

Valmistelutyössä on alueellisen toimielimen vaalin
osalta arvioitava mm. seuraavat seikat:

••
••
••

vaaleilla valitun toimielimen asema, tehtävät ja
toimivalta
vaaleilla valitun toimielimen suhde muihin toimielimiin
alueellisen toimielimen vaalien järjestäminen
järjestelmän käyttöönotto.

Valmistelutyössä kiinnitetään erityisesti huomiota kunnalliselle itsehallinnolle ja demokratialle perustuslaissa asetettujen vaatimusten toteutumiseen
sekä perusoikeuksien turvaamiseen liittyviin kuntien velvoitteisiin. Lisäksi erityisesti alueellisen toimielimen vaalin osalta on kiinnitettävä huomiota ja arvioitava asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista
eri kunnanosissa ja kunnissa.
Valmistelutyössä otetaan huomioon ne muutokset,
joita uuteen kuntalakiin on tulossa sekä sovittaa valmistelu yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa.
Valmistelun tukena toimii valtiovarainministeriön
3.7.2012 asettama kuntalain koko-naisuudistuksen
parlamentaarinen seurantaryhmä. Seurantaryhmän
tehtävänä on ajalla 25.4.2014 -31.3.2015 seurata pormestarin suoraa vaalia sekä alueellisen toimielimen
vaalia koskevaa valmistelutyötä, esittää näkökulmia
valmistelutyön tueksi sekä edistää valmistelussa tarvittavaa vuorovaikutusta.
Oulun seudulla alueellisista toimielimistä on käyty
keskustelua muun muassa uuden Oulun valmistelussa. Silloin keskustelussa on ollut esillä Ruotsin mallin
mukainen aluelautakuntamalli. Esimerkiksi Uumajassa kolmessa aluelautakunnassa väestöpohjat ovat alle 10 000 asukasta. Aluetoimikunnalla on siellä vastuu esikoulusta ja peruskoulusta, sosiaali-, kulttuuri-,
nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut sekä kirjastot. Aluelautakunta saa rahoituksen kaupungin budjetista ja
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se kantaa vastuun myös ikävissä asioissa, kuten kouluverkkokysymyksissä.
Toteutuessaan alueellinen toimielin olisi asukastupia,
asukasraateja ja -tapaamisia sekä yhdistystoimintaa
pidemmälle menevää lähidemokratian toteuttamista. Erona nykyiseen toimintatapaan olisi toimielimen

selkeämpi vastuu ja rooli. Lähidemokratian toimivuuden kannalta olisi kuitenkin keskeistä, että toimintaan osallistuvien määrä merkittävästi kasvaisi nykyisestä. Laajempi kosketus kuntalaisiin palvelisi myös
valtuustoa, jolla viime kädessä on alueellisten toimielimien mallissakin vastuu demokratian toimivuuden
kokonaisuudesta.

Kysymys:
Mitkä lähikehittämisen mallit ovat tähän mennessä menestyksekkäimpiä Oulun
seudulla?
Miten niitä voitaisiin levittää? Miten aluevaikuttaminen pitäisi järjestää?
Miten kuntalaisten osallistumispohjaa voitaisiin laajentaa ja saada uusia
kiinnostuneita mukaan?

