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1.

Arvioinnin taustaa

Tämä arviointi kohdistuu Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien 28.6.2010 tekemään
päätökseen kuntaliitoksesta sekä yhdistymissopimuksen toteuttamiseen. Yhdistymissopimus on sitova
valtuustojen 28.6.2010 tekemistä yhdistymispäätöksistä alkaen. Kuntien yhdistyminen toteutetaan siten, että
kaikki viisi kuntaa lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa
1.1.2013. Yhdistymissopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.
Kuntien valtuustojen yhdistymisesityspäätösten ja yhdistymisen toteuttamisajankohdan väliin jää aikaa yli
kaksi vuotta. Tarkoituksena on, että uuteen kuntaan siirtymistä ryhdytään toteuttamaan vaiheittain
yhdistymishallituksessa valmisteltavan suunnitelman mukaisesti. Osa uuden kunnan toiminnoista
käynnistetään vuosina 2011–2012. Muutoksen toteuttamiseen on liitetty ulkoinen arviointi.
Uuden Oulun kuntien yhdistymisen valmistelusta ja toteutuksen arvioinnista vastaa Oy Audiapro Ab,
kumppaneinaan Suomen Kuntaliitto ja Lapin yliopisto. Arviointikonsortion johdon muodostaa Kuntaliiton
kehitysjohtaja dosentti, HTT Kaija Majoinen (arviointitoiminnasta vastaava henkilö), Oy Audiapro Ab:n
kehitysjohtaja HTM Jarmo Asikainen sekä Lapin yliopiston professori, HTT Jari Stenvall.
1.1

Lähtökohdat

Strategista yhdistymistä on mahdollista tukea arvioinnilla. Hankkeessa tehtävä puolivuosittain arviointi
mahdollistaa sen, että edellä käyvien toimialojen kokemuksista voidaan arviointitiedon kautta ottaa oppia
myös muilla toimialoilla. Yhdistymisprosessi on useista osista koostuva ohjelmakokonaisuus, mikä vaati
onnistuakseen valmistelun ja toteutuksen jatkuvaa kokonaisarviointia.
Kuntien yhdistymisen lähtökohtana on strateginen kehittävä yhdistyminen. Viiden kunnan yhdistymisen
tavoitteet asetetaan pitkällä aikajänteellä siten, että työ alkaa heti yhdistymispäätöksistä vuonna 2010 ja
ulottuu kahden täyden valtuustokauden päähän eli vuoden 2020 loppuun saakka. Uuteen Ouluun liittyvien
kuntien tahto kehittää Uuden Oulun aluetta on tiivistetty visioksi 2020.
Uuden rajattoman verkosto-Oulun visio vuodelle 2020 kiteytetään seuraavasti: Uusi Oulu on pohjoisen
kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan
moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki.
Visioita toteuttavia yhdistymisen päätavoitteita ovat:
Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen
Erityishuomio henkilöstöhallintoon
Yhdistymisen hyvä toteuttaminen ja jatkuva arviointi
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1.2

Arvioinnin kokonaiskuva

Arvioinnin lähtökohtana ovat kuntien yhdistymisen hyvän valmistelun ja toteutuksen varmistamiseksi
tehtävä systemaattinen seuranta ja reaaliaikainen ulkoinen arviointi, joka toteutetaan noin puolen vuoden
välein vuosina 2011–2013 ja mahdollisena optiokautena vuoden 2016 loppuun.
Arviointi tehdään puolen vuoden välein seuraavilta ajanjaksoilta:
- 28.6.–31.12.2010,
- 1.1.–30.6.2011,
- 1.7.–31.12.2011
- 1.1.–30.6.2012 ja
- 1.7.–31.12.2012
Tämä raportti kohdistuu toiseen arviointijaksoon eli aikavälille 1.7.–31.12.2011

Kokonaisuudessa arviointisuunnitelman mukainen prosessi esitetään alla olevassa kuvassa.

Yhdistymissopimuksessa
määritellyt
yhdistymisen
tavoitteet

Yhdistymissopimuksessa
määritellyt
yhdistymisen
tavoitteiden
toteutuminen

Toteutammeko strategista muutosta?
Hyödynnämmekö mahdollisuudet?
Mitkä ovat mahdolliset korjaavat toimenpiteet?

Jälkikäteisarviointi ja
kehittämissuositukset

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

28.6.201030.6.2011

1.7.201131.12.2011

1.1.201230.6.2012

Muutos
Puntari

Muutos
Puntari

Muutos
Puntari

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

1.7.201231.12.2012
Muutos
Puntari

Työpaja.
Raportti ja
kehittämissuositukset

1.1.201331.12.2016
Optioina

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysi

Muutos
Puntari

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Teemahaastattelut

Asiakirja-analyysi

*Luottamushenkilöja viranhaltijakysely
(VILU-tutkimus) 2010

*Henkilöstökysely
2011: Otos n. 500 **

*Kuntalaiskysely
2011: Otos: 1750 **

Lapin yliopiston
Kehittämiskokonaisuuden arviointi

Teemahaastattelut

*Vertailu muiden monikuntaliitoskuntien kanssa (Jyväskylä, Hämeenlinna ja Seinäjoki)
** Oulu + Haukipudas. (Mahdollinen kuntalaiskyselyn laajennus Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ; 400+300+200= yht. 900)

Henkilöstökysely
Otos 400-500
Kuntalaiskysely
N=1700-2000

Kuva 1. Arviointiprosessi
Arviointiasetelma on muodostettu yhdistymissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden pohjalta niin, että
arvioinnissa analysoidaan monikuntaliitoksen valmistelun toteutusta, osuvuutta ja vaikuttavuutta suhteessa
yhdessä hyväksyttyihin tavoitteisiin. Samoin tarkastellaan muutosprosessin onnistuneisuutta suhteessa
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onnistuneen muutoksen toteutuksen kriteereihin. Keskeisinä onnistuneen muutosprosessin kriteereinä, joita
myös tehtävässä arvioinnissa hyödynnetään, voidaan pitää erityisesti seuraavia tekijöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muutoksessa on visio tai yhteinen näkökulma, jonka viestittämisestä huolehditaan
Muutoksen perusteet tunnistetaan ja ymmärretään
Muutoksessa on strategista toimintaotetta ja sen toteuttamiseen riittävästi voimavaroja
Muutos etenee konkreettisilla ja keskenään yhtenäisillä hankkeilla
Muutoksen toteutuksessa kyetään oppimaan, korjaamaan ongelmia ja kyseenalaistamaan toimintaa myös strategisesti pidemmän aikavälin kannalta
Muutoksen toteutus kyetään pitämään innostavana, mutta myös kiireellisyyden
tunne ymmärretään
Muutoksen toteutuksessa on riittävästi luottamusta ja tosiasioihin perustuvaa tietoa
Muutoksessa kyetään uudistamaan toimintakulttuuria

Tarkoituksena on arvioinnin avulla löytää ne muutosta edistävät ja hidastavat tekijät, jotta muutosta johtavat
ja toteuttavat tahot pystyvät riittävän nopeasti reagoimaan esille nouseviin asioihin. Muutoksen alkuvaihe on
erittäin keskeinen koko yhdistymisprosessin kannalta. Eri tutkimuksissa ja arvioinneissa on todettu muun
muassa, ettei alkuvaiheessa kohdattujen ongelmien määrä selitä onnistumista. Oleellista on kyetä luomaan
toimintakykyä ongelmien ratkaisemiseen ja saada uudistus jo suunnitteluvaiheessa positiiviseen ja
myönteiseen kierteeseen, sillä nämä tekijät selittävät keskeisesti muutoksessa onnistumista. Arvioinnin yksi
tehtävä on tukea tämän myönteisen kierteen onnistumista. Tärkeää on myös tuottaa tietoa ennakoitavista
toteuttamiseen liittyvistä haasteista, koska se luo ja voimistaa toimintakykyä muutoksen toteutukselle.
Lisäksi arviointi tuottaa hyödyllistä vertailutietoa muiden vastaavien monikuntaliitosten tilanteesta. Tämä
toteutuu hyödyntämällä erityisesti Arttu-hankkeessa tuotettuja vertailuaineistoja sekä arviointiryhmän
aikaisempia hankkeista tuotettuja tietoja.
Arvioinnissa tullaan erityisesti panostamaan siihen, että se palvelee Oulun kaupungin rakentamista koskevaa
päätöksentekoa. Tämä näkyy varsinkin arviointiin sisältyvässä ennakoivassa otteessa, kehittämisehdotusten
tuottamisessa arviointiaineistoon perustuen sekä päätöksentekoa tukevissa työpajoissa. Tätä tukien
arviointiryhmä on koottu niin, että siinä on edustettuina sekä arviointiosaaminen että konsultoiva osaaminen.

2.

Toinen arviointijakso 1.7.–31.12.2011

Ensimmäisen vaiheen arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva uuden Oulun
rakentamisesta ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä. Tarkastelun lähtökohtana oli tarkastella yhdistymisen
etenemistä erityisesti valmisteluun osallistuneiden henkilöiden näkökulmasta. Toisen vaiheen arviointi lähti
liikkeelle ensimmäisessä vaiheessa havaituista johtopäätöksistä ja keskeisistä havaituista haasteista.
Tarkoituksena on tarkastella paitsi yhdistymisen etenemistä niin myös laajemmin ensimmäisessä
arviointivaiheessa tehtyjen havaintojen kattavuutta. Tätä kautta ensimmäisen vaiheen raportti muodosti
keskeisen perustan myös tälle toisen vaiheen arvioinnille.
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Kuten ensimmäisen vaiheen arvioinnissa jo todettiin, on Oulun yhdistymisprosessi laaja-alainen, mittava ja
haasteellinen kokonaisuus. Tämän takia ensimmäisessä arviointiraportissa kuvattiin yleisesti ja
kokonaisvaltaisesti uudistukseen liittyvät tekijät. Toisen vaiheen arvioinnissa käytetty aineisto on
jaettavissa kirjalliseen
dokumenttiaineistoon (muistiot, pöytäkirjat), teemahaastatteluihin sekä
MuutosPuntari-kyselyyn. Näin arvioinnin toisessa vaiheessa on myös hyödynnetty sekä laadullisia että
määrällisiä tutkimusmenetelmiä.
Haastatteluja on toteutettu arviointia varten kaikkiaan 7 kappaletta, joihin osallistui 35 henkilöä. Osa
haastatteluista on ollut yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja. Haastateltavina ovat olleet uudistuksen
valmisteluun osallistuneita poliittisia päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita, henkilöstötiimin edustajia, median
edustajia sekä Oulun seudun keskeisiä elinkeinoelämän edustajia. Tämän kohdentamisen taustalla on
lähtökohta, että uudistuksen avaintoimijoiden lisäksi arviointiin haluttiin saada myös organisaation
ulkopuolinen näkökulma sekä henkilöstönäkökulma laajemmin kuin arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa.
Aineisto antaa myös nyt riittävän kattavan kuvan eri käsityksistä liittyen Uuden Oulun yhdistymiseen.
MuutosPuntari -kysely lähetettiin yhtymähallituksen, työvaliokunnan, toimikuntien, johtoryhmän,
valmisteluryhmien sekä henkilöstöryhmän jäsenille ja kyselyyn vastasi 71 henkilöä. Vastausprosentti oli 44
%. Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan muun muassa Uuden Oulun suunnittelun etenemistä yleensä
sekä yhdistymissopimuksen eri tavoitteiden osalta. Samoin vastaajia pyydettiin arvioimaan uuden Oulun
valmistelua ja toimielintyöskentelyä, hyvien käytäntöjen hyödyntämistä sekä ilmapiiriä. Kyselyn vastauksia
käsitellään tässä raportissa peilaten niitä teemahaastatteluihin aineistotriangulaation periaatetta noudattaen.
MuutosPuntarin tulokset ovat lisäksi kokonaisuudessaan tämän arviointiraportin liitteenä.
Arvioinnissa alustavien havaintojen pohjalta järjestettiin työpajat Uuden Oulun johtoryhmälle ja työvaliokunnalle. Työpajoissa nostettiin esille teemahaasteluiden, MuutosPuntari–kyselyn ja dokumenttianalyysin
havainnoista nousseita teemoja, joita tarkennettiin edellä mainittujen toimijoiden kanssa. Työpajoissa peilattiin tuloksia yhdistymissopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin ja esitettiin korjaavia toimenpiteitä ja kehittämissuosituksia, joiden pohjata on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä strategisen yhdistymisen ja vaiheittaisen siirtymisen toteuttamiseksi.
Aineistoja on analysoitu ja arvioitu suhteessa kuntien yhdistymiselle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin ja
toimintaympäristön tilannetekijöihin. Aineistoa on analysoitu erityisesti siitä näkökulmasta, joka edistää
muutosprosessin onnistumista ja sitä koskevaa päätöksentekoa.

2.1

Teemahaastattelut peilattuna MuutosPuntari–kyselyn tuloksiin

Valmistelua edistäneet tekijät
Arvioinnin yhtenä tarkoituksena on löytää ne muutosta edistävät ja hidastavat tekijät, jotta muutosta johtavat
ja toteuttavat tahot pystyvät riittävän nopeasti reagoimaan esille nouseviin asioihin. Muutoksen edistävät ja
hidastavat tekijät luokiteltiin ensimmäisessä arviointivaiheessa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Tätä samaa
jakoa käytetään myös toisessa vaiheessa.
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Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa sisäisistä valmistelua edistävistä tekijöistä esille nostettiin erityisesti
ilmapiiri, päätöksenteko sekä työtapojen toimivuus uudistusta valmistelevien kesken. Erityisen vahvasti
korostui luottamukseen perustuva ilmapiiri, jonka säilymisestä kannettiin paljon huolta muutosprosessin
avaintoimijoiden kesken.
Toisen vaiheen arvioinnissa voidaan myös todeta, että ilmapiiri, päätöksenteko ja työtapojen toimivuus
nähtiin edelleen keskeisinä yhdistymisprosessin valmistelua edistävinä tekijöinä. Valmistelun hengen ja luottamuksen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä nähdään pysyneen hyvällä tasolla, vaikka vaiheittaisen siirtymisen valmistelun vauhti on jatkuvasti kiihtynyt. MuutosPuntarin tulokset valmisteluja toimielintyöskentelystä ja sen ilmapiiristä tukevat tätä haastattelun tulosta. Erityisesti merkille pantavaa
vastauksissa oli se, että työskentelyn arvioitiin perustuvan vahvasti yhdistymissopimukseen, mitä mieltä oli
66 % prosenttia vastaajista. Samoin 55 % vastaajista arvioi valmistelun perustuvan tosiasioihin, mikä puolestaan edistää tavoitteisiin sitoutumista. Perustehtävälähtöinen toiminta luo myös edellytykset luottamusta
vahvistavalle toiminnalle.
Haastatteluissa myös nähtiin, että ajatustasolla on tapahtunut muutoksia kun eri toimijoille on alkanut
realisoitua kuntien siirtyminen yhteiseen organisaatioon. Samalla muutoksen toteutuksesta on tulossa yhä
haasteellisempi, kun asiat ja myös niihin liittyvät ongelmat konkretisoituvat. Voidaankin todeta, että
haastattelujen perusteella julkilausutut näkemykset vallitsevasta hyvästä hengestä ovat samankaltaisia
poliittisella ja viranhaltijajohdolla.
Positiivisena nähtiin myös yhdistyvissä kunnissa yhtenäisesti valmisteltu syksyn talousarvioprosessi, jonka
sujuvuus ja päätöksentekovaihe osoittivat valmisteluilmapiirin positiivisuutta. Talousarvio oli sikäli Uuden
Oulun testitilanne, koska se laadittiin yhteisten linjausten perusteella. Talousarvion yhteydessä myös
konkretisoitui yhdistyvien kuntien osin toisistaan poikkeava taloudellinen tilanne. Haastattelujen antama
kuva laadintaprosessista on myönteisempi kuin esimerkiksi julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta voisi
päätellä. Julkisuudessa erilaisia kantoja käytiin muun muassa siitä, onko kunnissa jouduttu karsimaan vai
lykkäämään investointeja.
Haastattelujen perusteella uuden kaupungin yhtenäisyyden henkeä ja valmistelun viestittämistä on tuettu
onnistuneilla valtuustojen yhteisillä kokouksilla, joka vahvistaa jo ensimmäisen vaiheen arvioinnissa
esitettyä näkemystä, jonka mukaan kuntapäättäjät ovat tehneet yhteistyötä ja tutustuneet toistensa
toimintatapoihin sekä kuntien vahvuuksiin, joka on puolestaan edesauttanut yhteisen tahtotilan
vahvistamista.
Kuten ensimmäisen vaiheen arvioinnissa tuotiin esille, on koko yhdistymisprosessin ajan vallinnut melko
hyvä avoimuuden ilmapiiri, jonka seurauksena vaikeistakin ongelmista on kyetty keskustelemaan. Myös
toisen vaiheen arviointi vahvisti osaltaan tätä käsitystä. Avoimuuden ilmapiiri korostui sekä Uuden Oulun
johtoryhmässä, toimikunnissa sekä yhdistymishallituksessa. Erityisen selkeästi nousi esille, että Uuden Oulun johtoryhmässä on ollut mahdollista keskustella myös kriittisistä asioista ja nostaa esille asioita, joista ei
vallitse johtoryhmän sisällä yhteistä näkemystä. Haastatteluista kävi myös ilmi etteivät aiemmat kuntien
väliset ristiriidat ole merkittävästi vaikuttaneet valmistelun ilmapiiriin ja ”politiikkaa näissä asioissa ei tehdä”. MuutosPuntari-kyselyn tuloksissa 58 % vastaajista arvioi valmistelun ja toimielintyöskentelyn keskustelua sallivaksi, kun samalla 17 % vastaajista arvioi työskentelyn keskustelua tukahduttavaksi. Samoin 56 %
vastaajista luonnehti työskentelyn ilmapiiriä yhteistyötä rakentavaksi ja luottamusta vahvistavaksi.
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Haastattelut kertovat erityisesti valmisteluun osallistuvien toimijoiden keskinäisestä toimintakyvystä.
Tämäntyyppinen toimintakyky kehittyy, kun tehdään työtä yhteisten päämäärien eteen. Tämä edellyttää
konsensushenkisyyttä, minkä 59 % vastaajista arvioi olevan tunnusomaista valmistelulle. Myönteiset arviot
ilmapiiristä heijastavat myös näkemystä, että ainakin toistaiseksi on kyetty ratkaisemaan ongelmia.
Kriittisesti voidaan silti kysyä, näyttäytyykö myönteinen ilmapiiri jopa liiankin positiivisena. Onko se
tarkoittanut paikoitellen esimerkiksi liiallista pyrkimystä konsensukseen, jolloin ei välttämättä ole tehty aina
riittävän linjakkaita ratkaisuja. Yksimielisyys ja hyvä ilmapiiri ei myös välttämättä ole niin suurta koko
uudella alueella kuin mitä se näyttäytyy valmisteluryhmässä.
Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa keskeiseksi valmistelun edistäväksi tekijäksi nähtiin päätöksenteko. Yhdistyminen nähdään edelleen laajasti prosessina, jossa on kyetty tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat
vieneet valmistelua eteenpäin. Voidaankin todeta, että esitetyt tavoitteet muutoksen suunnasta ovat pitkälti
samankaltaisia poliittisen ja viranhaltijajohdon välillä. Erityisesti huomioitavaa onkin nostaa luottamushenkilöjohdon näkemys siitä, että Uuden Oulun visio tiedostetaan ja prosessia viedään sitä kohti. Kuitenkin on
todettava, että vaikka yhdistymisprosessin johdossa toimivilla jäsenillä näyttää olevan samankaltainen näkemys muutosprosessin tavoitteista ja visiosta, paljastuu erilaisia näkemyksiä avaintoimijoiden ulkopuolella.
Tätä aihetta käsitellään myöhemmin arviointiraportissa.
Miten yhdistymissopimuksessa asetuttujen tavoitteiden valmistelussa on edetty? Tätä kysymystä selvitettiin MuutosPuntari-kyselyssä ja vastaukset antoivat samalla myös kuvaa päätöksenteon toimivuudesta.
Parhaiten arvioitiin edenneen elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden jatkovalmistelu, 55 % vastaajista arvioi niiden edenneen hyvin ja 12 % huonosti. Loput arvioivat valmistelun edenneen elinvoimatavoitteiden osalta keskinkertaisesti. Myös palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanoon oltiin suhteellisen tyytyväisiä (46 % vastaajista). Johtamisjärjestelmän rakentaminen jakoi vastaajien mielipiteitä. 38 % vastaajista arvioi tavoitteiden toimeenpanon edenneen hyvin ja 39
% puolestaan huonosti. Keskinkertaiset arviot (ei hyvin eikä huonosti) annettiin konsernin rakentamiselle (45
%), Verkosto-Oulun rakentamiselle (48 %) sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
kehittämiselle (45 %). Huonoimmin arvioitiin edetyn henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön sijoittamiseen
liittyvien tavoitteiden toimeenpanossa, 39 % vastaajista arvioi toimeenpanon edenneen huonosti ja 28 %
hyvin.
Ensimmäisessä vaiheessa ongelmanratkaisukyky arvioitiin olevan keskimääräistä yhdistymisprosessia
parempi, koska päätöksenteko on kyetty pitämään melko hyvin strategisella tasolla jossa suuri linja on
pystytty säilyttämään ja noudattamaan sovittuja toimintatapoja. Toisessa arviointivaiheessa nähtiin, että
edelleen on pysytty ratkaisemaan vaikeita asioita kuten johtajien valinta sekä kuntien talousarvioprosessi.
Kolmanneksi sisäisistä valmistelua edistäneeksi tekijäksi voidaan esille nostaa valmistelutyöskentelyn.
Ensimmäisessä vaiheessa työskentelyn todettiin olevan melko hyvin organisoitunutta ja eteneminen nähtiin
systemaattiseksi. Toisen vaiheen haastatteluista kävi ilmi, että valmistelun nähtiin yleisesti parantuneen ja
toiminnan jäntevöityneen. Valmistelutyössä tärkeysjärjestyksestä on pidetty kiinni ja tasapuolisesti on pystytty edistämään yhdistymissopimuksessa sovittuja tavoitteita. Esimerkiksi yhdistymishallituksen kokousten
valmistelua MuutosPuntariin vastanneista 54 % piti hyvänä ja huonona vain 11 %. Hyvä valmistelu vaatii
kuitenkin paljon resursseja ja viranhaltijat ovat joutuneet venymään. Erityisen hektisenä nähtiin syksyn valmistelu, jossa samaan aikaan on ollut käynnissä vaiheittaisen siirtymisen valmistelu, johtosääntöjen laatiminen, rekrytointiprosessi ja henkilöstön sijoittaminen sekä Uuden Oulun ja liittyvien kuntien tehtävät samanaikaisesti. Tämän voidaan sanoa näkyneen haastatteluissa, joissa todettiin, että valmistelua ei kuitenkaan ole
pystytty tekemään niin hyvin kuin olisi haluttu.
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Kokonaisuutena voi todeta, että MuutosPuntarissa esille tullut yleinen tyytyväisyys Uuden Oulun tähänastiseen suunnittelu- ja valmisteluprosessiin luo hyvän perustan Uuden Oulun valmistelun jatkotoimenpiteille.
Vastaajista 52 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä ja tyytymättömiä puolestaan 20 %. Liki kolmannes ei ole tyytymättömiä tai tyytyväisiä. Samalla on muistettava, että jatkoprosessin aikana ei ole varaa tuudittautua liiallisen tyytyväisyyteen, vaan on rohkeasti kohdattava myös ne asiat, jotka aiheuttavat jännitteitä. Jännitteet ja
niiden kohtaaminen sekä ristiriidat ylittävien ratkaisujen etsiminen ovat samalla muutosta dynaamisesti
eteenpäin vieviä tekijöitä.

Jännitteitä aikaansaavia tekijöitä
Toisen arviointivaiheen haastatteluissa kävi ilmi, että huolimatta hyvästä ilmapiiristä johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä, jännitteitä ilmenee edelleen osaltaan yhdistyvissä kunnissa henkilöstön keskuudessa. Huolimatta positiivista näkemyksistä, johtajien rekrytointiprosessin ja kuntien hyvien käytäntöjen hyödyntämisessä, erityisesti henkilöstötiimin edustajat katsoivat, että johtajien valinnat eivät onnistuneet täysin tyydyttävästi ainakaan muiden kuin kanta-Oulun näkökulmasta. Samoin hyvien käytäntöjen
hyödyntäminen nähtiin puutteellisena.
Kuten jo ensimmäisen vaiheen arvioinnissa todettiin, on kuntien yhdistymisen valmistelussa ja toimeenpanossa henkilöstön asema ja osallistuminen onnistuneen muutoksen toteutukseen keskeistä. Haastatteluissa
esiintyikin jo silloin näkemyksiä, joissa henkilöstön katsottiin olevan vielä osin valmisteluprosessin ulkopuolella. Ensimmäisessä raportissa riskiksi nostettiin esille, että johto ja henkilöstö ” marssivat uudistuksessa
liian eri tahtiin”. Toisessa arviointivaiheessa haastateltiin erikseen henkilöstötiimi, johon kuuluvat kaikkien
yhdistyvien kuntien pääluottamusmiehet sekä työnantajan edustajat. Haastattelun perusteella voidaan todeta
melko selkeästi, että henkilöstötiimin edustajat ovat osaltaan olleet pettyneitä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa yhdistymisprosessin edetessä. Henkilöstön edustajat jopa katsoivat, että työnantajan puolelta on
esiintynyt paikoitellen tiettyä ylimielisyyttä ja henkilöstön näkemysten vähättelyä, jonka henkilöstö on kokenut arvostuksen puuttumisena. Esimerkiksi henkilöstön kuuleminen valmisteluprosessissa ei ole ollut niin
hyvällä tasolla kuin odotukset henkilöstön puolella ovat olleet. Henkilöstön edustajat toivoivat myös, että
työvaliokuntaan tulisi saada henkilöstön edustaja, joka kutsuttaisiin paikalle asioissa, jotka liittyvät henkilöstösopimukseen.
Vaikka henkilöstötiimi on toiminut ja sen työskentely on kehittynyt prosessin edetessä, niin edelleen tiimin
roolista ei vallitse täydellistä selvyyttä edes sen jäsenien keskuudessa. Haastatteluissa esitettiinkin kysymyksiä siitä, onko henkilöstötiimi kumileimasin vai keskeisiä asioita esille nostava elin, jonka mielipidettä kuunnellaan ja, jolla on merkitystä kun Uuden Oulun henkilöstöön liittyviä asioista käsitellään. Henkilöstötiimin
toimintaa luonnehdittiin myös työnantajapainotteiseksi enemmän kuin henkilöstökeskeiseksi. Vaarana voikin
olla tilanne, jossa henkilöstö ja yhdistymisprosessin johto näkee keskeiset haasteet eri tavoin. Tämä voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa muutoksen vastustus paljastuu liian myöhään ja vaikuttaa oleellisesti
organisaation suorituskykyyn. Ratkaisuna voisi olla henkilöstötiimin roolin tarkentaminen osana Uuden Oulun kokonaisjohtamisjärjestelmää.
Myös muutospuntarikyselyssä esitetyt kannanotot viittaavat kasvaviin jännitteisiin henkilöstökysymyksissä.
Osin kysymys on juuri johtamistehtäviin tehdyistä rekrytoinneista. Kritiikki kiteytyy käsityksiin, ”että valinnoissa jäi pienten kuntien pätevää henkilöstöä valintojen ulkopuolelle.” Onkin ymmärrettävää, että tehdyt
rekrytoinnit konkretisoivat yhdistymistä ja niihin liittyy valtajännitteitä. Silti asian seurannassa kannattaa olla
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huolellinen, sillä usein juuri johtotehtäviin liittyvät henkilöstövalinnat ovat vaikuttaneet merkittäviä ja pitkäaikaisia ongelmia useissa kuntafuusioissa. Toiseksi jännitteitä näyttäisi aiheutuvan esitetyn kritiikin mukaan
siitä, että henkilöstökysymyksiin suhtaudutaan osin vähätellen ja ylimielisesti. Epäilyjä kohdentuu ylipäänsä
siihen, kuinka toimivaa ja tarkoituksenmukaista henkilöstöpolitiikka on ollut Oulun kaupungissa.
Valmistelun ja työskentelyn osalta henkilöstön edustajat näkivät, että esityslistat ja muistiot saapuvat liian
myöhään, joten kuntien pääluottamusmiehillä ei ole aikaa reagoida ajoissa asioihin. Myös henkilöstöjärjestöjen luottamusmiesten resursseja kritisoitiin, jonka johdosta heillä ei ole aikaa paneutua asioihin tarvittavalla
tarkkuudella. Kysyttäessä yhdistymisprosessin sisäisestä viestinnästä henkilöstön edustajat katsoivat, että
vaikka asiasta onkin keskusteltu paljon, niin edelleenkään sisäinen viestintä ei toimi niin kuin toivottaisiin.
Tämä näkyi myös MuutosPuntarin vastauksissa, joissa henkilöstölle suunnatun tiedotuksen ja viestinnän
arvioi huonoksi joka viides, mutta samalla hieman yli puolet arvioi sen toteutuneen hyvin. Osaltaan viestintäkritiikki kohdistui tiedonsaantikanaviin sekä toisaalta johtamisjärjestelmän ratkaisemisen viivästymisestä
johtuvaan epätietoisuuteen henkilöstön sijoittumisesta sekä esimiehistä. Ratkaisemattomassa tilanteessa lähiesimiehet eivät ole voineet tiedottaa edellä mainituista asioista, koska heillä itselläkään ei ole ollut tietoa.
Toinen akilleen kantapää nähtiin olevan tiedotuskanavat; sähköiset välineet (intranet, sähköposti) eivät tavoita kaikkia organisaation tasoja. Muutostilanteessa kuitenkin vaikuttavin informaatioväline on henkilökohtainen, suusta suuhun viestintä. Tämän vuoksi keskeisin viestijä ja eniten uskottavuutta luova on lähiesimies ja
keskustelufoorumi oma työyhteisö. Henkilöstön edustajat kuitenkin totesivat, että yhdistymisprosessista on
ollut kiitettävästi saatavilla ennen kaikkea jalostettua ja tiivistetty tietoa, ja että tiedonsaanti on myös paljon
kiinni omasta aktiivisuudesta.
Vaiheittainen siirtyminen näkyi myös henkilöstötiimin haastattelussa. Yleisesti katsottiin, kuten jo ensimmäisessä raportissa todettiin, että vaiheittaisen siirtymisen aikaistaminen ja siitä johtuva kiire on osaltaan vaikuttanut prosessin hyvään henkeen negatiivisesti. Vaiheittainen siirtyminen nähtiin kuitenkin myös mahdollisuutena; Oulun alustalle siirtyminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa Uuden Oulun toimintatapoihin. Laaja
yksimielisyys vallitsi siinä, että uusia toimintatapoja ei ole mahdollista saada kaikille sopiviksi, mutta tässä
asiassa henkilöstön edustajat korostivat yhteistyön merkitystä. Laajasti nähtiin, että ensi vuosi on niin sanottu
”opetteluvuosi”, jonka aikana pitäisi saada implementoitua yhdistyvien kuntien hyviä käytäntöjä ja kerättyä
niitä laajasti riippumatta sektoreista tai toimialoista.
Siirtyminen Oulun alustalle nähtiin tehtävien harmonisointien osalta hieman ristiriitaisesti. Toisaalta pelkona
nähtiin henkilöstön tehtävien yksipuolistuminen. Mahdollisuutena nähtiin johtamisjärjestelmän yhtenäistämisen myötä johtamisen kehittäminen. Johtamisen toivottiin Oulun alustalle siirtymisen johdosta jämäköityvän niin, että henkilöstöllä olisi selkeä taustatuki eikä lähiesimies voisi poiketa yleisesti sovituista periaatteista ja pelisäännöistä.
Vaiheittaisessa siirtymisessä oli toimialoittain keskeisiä eroja. Sivistyspuolelta pelkoja ei juuri esiintynyt,
koska Oulun alustalle siirtyminen ei vaikuta nykyisiin yksiköihin ja yhteisöt pysyvät samoina. Myös teknisen
puolen osalta katsottiin, että vaiheittaisen siirtymän järjestelyt ovat selkeänä henkilöstön tiedossa. Erityisesti
liikuntapalveluita kiiteltiin. Suurin epävarmuus näyttikin olevan sosiaali- ja terveyspuolella, jossa vaiheittaisen siirtymisen vaikutuksia työn organisointiin ja työyhteisöihin ei kaikilta osin vielä tiedetä. Näyttäisikin
siltä, että erityisesti yhtenäisesti toimivan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakentaminen tulee olemaan uuden
Oulun yksi suurimmista haasteista.
Kuten ensimmäisessä vaiheen arvioinnissa todettiin, riittävällä ja avoimella viestinnällä sekä muutoksen
johtamisella voidaan vähentää merkittävästi henkilöstön kokemaa epävarmuutta. Haastatteluista kävi ilmi,
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että esimerkiksi viestintään liittyvät kehittämistarpeet Uuden Oulun organisaatiossa on tiedostettu ja kehittämistyötä on jatkettu, niin edelleenkään sisäinen viestintä ei ole sillä tasolla jota henkilöstö odottaa. Vaikkakin
edellä on tuotu esille jännitteitä, joita henkilöstön keskuudessa on olemassa, on huomattava että Uuden Oulun syksyn valmistelu on kaiken kaikkiaan ollut poikkeuksellisen haastava muutosprosessi. Tällöin on selvää, että prosessin johdossa joudutaan tekemään henkilöstöä koskevia ratkaisuja, jotka eivät miellytä kaikkia.
Keskeisenä toimintana pitäisi kuitenkin muistaa, että perustehtävän toteuttaminen vaatii konkretisointia ja
yhteisen työskentelyn ohjaamiseksi tarvitaan tavoitteita, jotka antavat toiminnalle suunnan. Uuden Oulun
johdon linjaukset, strategiat ja valinnat voivat tuntua yksikön perustehtävän näkökulmasta olevan aika kaukana. Tätä keskustelua ja vuoropuhelua varten pitäisikin löytää riittävä aika käydä asioita läpi henkilöstön ja
lähiesimiesten kanssa, koska henkilöstölle tavoitteiden merkitys avautuu vain yhteisen keskustelun kautta.
Muutoin koetaan, kuten eräs MuutosPuntariin vastanneista kirjoitti, että ”suurista linjoista huolehditaan,
mutta pienet yksityiskohdat ovat levällään ja kukaan ei niitä hoida.” Strategiasta ja yhteisistä tavoitteista
tulee vuoropuhelun kautta jokaisen asia, jolloin henkilöstö mahdollisesti innostuu uusista asioista ja tavoitteista sekä sitoutua näiden toteuttamiseen. Tämän vuoksi johtamisjärjestelmän käytäntöön vieminen mahdollisimman nopeasti onkin tarpeellista.
Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa nostettiin esille, että valmisteluorganisaation toimintaan ja asioiden
valmistelun nähtiin osin liittyvän jännitteitä. Näiksi mainittiin muun muassa, että luottamus ei vielä ole
riittävän vahvaa ja epäilyksiä eri asioissa ilmenee. Pienemmissä kunnissa pelot Oulun ”jyräämisestä” nähtiin
vähentyneet, mutta silti nähtiin, että ison kunnan ns. isäntäkuntamentaliteetti nousee välillä esille. Toisen
vaiheen haastattelut paljastivat, että nämä jännitteet olisivat vähentyneet. Vain Oulun valtuuston
”isäntämentaliteetin” nouseminen toisinaan esille mainittiin jännitteenä edelleenkin.
Edelleenkin positiivisena nähtiin, että kuntaliitosta päätöksentekovaiheessa kritisoineet ovat olleet hyvin
mukana uuden kunnan valmistelussa. Yhdistymishallituksen ja toimikuntien toimintaa kuvattiin vahvasti
sitoutuneeksi yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja yhdistymissopimuksessa sovittuihin asioihin. Myös
toimikuntien ja yhdistymishallituksen yhteistyöhön oltiin hyvin tyytyväisiä.
Syksyn valmistelun valtava kiire näkyi myös haastatteluissa. Viranhaltijat nostivat esille, että
valmistelurytmin jatkuva kiihtyminen ja samalla vanhan kunnan asiat ovat vaatineet normaalia huomattavasti
suurempaa työpanosta. Valmisteluorganisaation ytimen näkökulmasta, nähtiin positiivisena että uusien
johtajien valintojen myötä vastuuta voidaan jakaa laajemmin Uuden Oulun johdolle ja keventää nykyisten
avaintoimijoiden työmäärää.
Poliittiseen päätöksentekoon ja kulttuuriin liittyviä jännitteitä ensimmäisessä raportissa esille tuotiin yhdistymishallituksen jäsenten viestittävän liian heikosti valmistelun etenemisestä ja ratkaisujen perusteluista.
Tämän syksyn perusteella poliittisen jännitteet eivät nousseet kovinkaan suureen asemaan. Myös MuutosPuntariin vastanneet luonnehtivat poliittista päätöksentekoa ja ilmapiiriä pikemminkin poliittisia ryhmiä
kokoavaksi (46 %) kuin niitä hajottavaksi (16 %). Haastatteluissa kuitenkin todettiin, että kunnittaisia eroja
luottamushenkilöille viestittämisessä on huomattavasti. Joissakin kunnissa yhdistymisprosessin ytimen ulkopuolelle oleville luottamushenkilöille viedään paljon tietoa prosessin etenemisestä ja eteen tulevista päätöksistä. Siten tarvitaankin yhteisiä toimivia käytäntöjä ja viestintää, joiden avulla kaikki käyttävät yhdessä sovittuja toimintatapoja. Esiin nouseviin, taustalla mahdollisesti kyteviin poliittisiin jännitteisiin on pystyttävä
reagoimaan nopeasti ja olemaan joustava. Tämän takia yhdistyvien kuntien poliittisen ilmapiiriä ja viestinnän
onnistumista tulisikin seurata aktiivisesti. Aineistomme perusteella edelleen onkin uhkana edelleen se, että
yhdistymisen valmisteluun tiiviisti osallistuvien ja ulkopuolella olevien henkilöiden välillä jännitteet kasva-
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vat. Sama ”konsensushenki”, joka vallitsee yhdistymisen toteuttamiseen osallistuvien kesken, ei välttämättä
ilmene itse valmistelutyöstä ulkopuolella olevien kesken.
Ensimmäisessä raportissa yhdistymisprosessin jännitteistä todettiin, että ovat vielä piileviä ja potentiaalisia.
Tällöin nähtiin, että jännitteet eivät ole johtaneet yhdistymisprosessi kriisiytimiseen merkittävällä tavalla.
Näitä jännitteitä esiintyy edelleen esimerkiksi MuutosPuntari-aineiston perusteella kuntien välillä. Esimerkiksi käsitykset siitä, kenen johdolla uutta Oulua rakennetaan - ”vanhan Oulun vai siihen yhdistyvien kuntien” - vaihtelee selkeästi. Tilanne vastaa tältä osin tyypillistä kuntayhdistymistä. MuutosPuntarin tuloksista on
kuitenkin nähtävissä, että nykyisen Oulun ja muiden yhdistyvien kuntien välillä on myös jännitteitä. Esimerkiksi nykyisen Oulun vastaajista 65 % näki työskentelyn Uuden Oulun etua ajavana, kun vastaava luku muiden kuntien osalta oli 27 % ja vastaavasti näistä 50 % arvioi työskentelyn vanhoja rakenteita puolustavana.
Sama näkyy myös kysyttäessä yleistä tyytyväisyyttä tähänastiseen suunnittelu- ja valmisteluprosessiin. Nykyisen Oulun vastaajista tyytyväisiä oli 62 % vastaajista, muiden kuntien taustan omaavista vastaajista 41 %.
Nämä tulokset nostavat esiin sen tärkeän haasteen, miten rakentaa Uutta Oulua käytännön toimina, ei vain
sopimuksellisena asiana.
Jännitteitä on mahdollista nähdä esiintyvän senkin suhteen, missä määrin uusi Oulu ja sen yhteydessä tehtävä
valmistelutyö aidosti rakentaa tulevan kaupungin linjauksia. Uuden Oulun valmistelun rinnalla toimii edelleen aikaisempi ”vanha Oulu” ja yhdistyvät kunnat, joissa tehdään myös tulevaan kaupunkiin liittyvää toimintaa ja osin linjauksia. Tässä mielessä Oulun rakentaminen on monikärkistä. Osin valmistelutyötä on tehty
tavalla, jossa ei ole huomioitu vielä olemassa olevien kuntien toimintaa.
Jännite näkyy myös käsityksissä, ettei Uutta Oulua ole pystytty rakentamaan riittävästi uudelta pohjalta vaan
aikaisemmat käytännöt ovat ohjanneet kehitystä. Tähän tulkintaan ovat ehkä vaikuttaneet paitsi Uuteen Ouluun kohdistuneet odotukset niin myös johtamisjärjestelmän osalta tehdyt ratkaisut.
Kasvavia jännitteitä, jotka johtuvat odotuksista, on myös sitä kohtaan, missä määrin uuden Oulun linjaukset
ja toiminta kyetään viemään palveluihin ja käytännön toimintaan. Vaikka tämä on ymmärrettävää huomioiden muutoksen vaiheen, huomiota kiinnitetään asiaan muutospuntarikyselyssä esitetyissä kannanotoissa.
Niiden mukaisesti kritiikki kohdistuu yhdistymisen vähäiseen näkymiseen palvelutoiminnassa. Aineistosta
välittyy jopa myös käsitys, että vaikka Oulussa on ollut esimerkiksi kykyä kehittää alueellista elinvoimaisuutta, on juuri palveluiden kehittäminen ja palvelujärjestelmien (esimerkiksi tilaaja-tuottaja-mallin toteutus)
ollut haasteellista. Tämän tyyppiset tulkinnat saattavat osin olla niiden epäilyjen taustalla, jossa nähdään
riskinä uudistuksen käytäntöön toimenpano palveluissa.
Jännitteitä aiheuttaa myös uudistuksen kuormittavuus. Eräiden kannanottojen mukaan uudistus pakottaa
avaintoimijoiden tekemään työtä liiaksi ns. pienten asioiden kanssa, jolloin Oulun alueen kannalta suurten
linjojen rakentamiselle ei ole riittävästi aikaa. Paradoksaalisesti muutospuntarikyselyssä yksittäiset vastaajat
kritisoivat puolestaan sitä, että uudistuksessa on liiaksi panostettu linjausten tekemiseen ja liian vähän yksityiskohtiin.
Valmistumisprosessiin osallistuvat näyttivät haastattelujen perusteella myös melko hyvin tiedostavan potentiaaliset jännitteet ja huomioivan niitä yhdistymistä eteenpäin vietäessä. Toisen arviointijakson perusteella
voidaankin katsoa, että osa ensimmäisessä jaksossa esille nostetuista jännitteistä ovat ikään kuin ”rauenneet”.
Selkeästi näkyy, että yhdistymisprosessin johto näkee Uuden Oulun visio ohjaavan jokapäiväistä toimintaa.
Sen sijaan henkilöstön keskuudessa visio ei ole kirkastanut sekä työyhteisöiden epävarmuus ja muun muassa
tyytymättömyys rekrytointiprosessiin asettavat haasteita johtamiselle. Keskeinen toimenpide jännitteiden
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purkamiseen olisikin organisaation perustehtävän kirkastaminen ja tavoitteiden selkeyttäminen. Erityisen
tärkeää juuri vaiheittaisen siirtymisen aikana myös olisi pienten saavutusten esille nostaminen.

Valmistelun toimivuus
Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa kiinnitimme erityishuomion siihen, minkälaiset tekijät liittyvä varsinaisen
valmisteluprosessin toimivuuteen, koska onnistunut prosessi osaltaan luo edellytyksiä myönteiselle lopputulokselle.
Yleisesti ottaen valmisteluprosessi näyttäytyi haastatteluissa moniaineksisena, mutta myös selvästi mietittynä
kokonaisuutena. Toinen arviointijakso tukee tätä näkemystä, mutta edellistä vaihetta enemmän korostui selkeästi muutosvauhdin kiihtyminen kohti vaiheittaista siirtymistä Oulun alustalle. Yleisesti ottaen todettiin,
että valmistelun toimivuus on parantunut prosessin edetessä, joka on selkeä signaali siitä, että valmistelevat viranhaltijat ovat oppineet prosessin myötä ja työskentelytavat ovat vakiintuneet. Edelleen valmisteluprosessia toteutetaan varsin ammattimaisesti ja systemaattisesti, mutta innostus alkaa osaltaan kääntyä kohti
fyysistä sekä henkistä väsymystä. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska Uuden Oulun syksyn valmisteluprosessi on ollut poikkeuksellisen haastava ja vaikeuskerrointa ovat lisänneet suuret kokonaisuudet
(esim.henkilöstön sijoittaminen, rekrytointi, vaiheittainen siirtyminen, johtosäännöt).
Uuden Oulun valmisteluprosessia vie eteenpäin jo prosessin alkuvaiheessa muodostunut tiivis avaintoimijoiden joukko. Haastattelujen perusteella voikin todeta, että tämä joukko näkee muutoksen tarpeet ja prosessin
etenemisen sekä jakaa yhteisen vision halutuista lopputuloksista. Se, että organisaation avaintoimijat jakavat
yhteisen vision on keskeistä onnistuneen muutoksen toteuttamisessa, mutta mentäessä ”syvemmälle” organisaatioon, näkemykset alkavat eriytyä. Tästä seurauksena voi olla riski valmistelijoiden ”eristäytymiseen”
organisaation normaalista toiminnasta. Itse valmistelutyöstä ulkopuolella olevien on jossakin määrin yhä
vaikeampi hahmottaa tehtyjä ratkaisuja ja niiden perusteluja.

Organisoinnin toimivuus ja tehokkuus
Ensimmäisessä arviointivaiheessa erityishuomio kiinnitettiin organisoinnin toimivuuteen ja tehokkuuteen,
joka on yhdistymisprosessin kannalta keskeinen näkökulma. Tietyistä kriittisistä kommenteista huolimatta
valmisteluorganisaation toimivuus ja tehokkuus nähtiin olevan hyvällä tasolla. Toisen vaiheen arviointi ei
tuonut tähän näkemykseen merkittävästi uutta tietoa. Haastatteluissa kuitenkin todettiin, että kokonaisuudessa Uuden Oulun valmistelu- ja päätöksentekojärjestelmä on ehkä liian monitoimieliminen ja valmistelun
näkökulmasta raskas. Yhdistymishallitus – toimikunta -kaksoisrakenteen nähtiin aiheuttavan sen, että asioiden ”syöttö” ja runsaus asettaa poikkeuksellinen kovan haasteen valmisteleville viranhaltijoille. Tämän takia
valmisteluprosessissa asioita tulee monelta suunnalta, joten päätöksentekojärjestelmässä esiintyy ajoittain
ruuhkautumista.
Koko yhdistymisprosessin ajan esille on noussut valmisteluresurssien riittävyys ja käytön tarkoituksenmukaisuus. Ottaen huomioon muutoksen suuruuden, on monien mielestä jopa yllättävää, että aikataulusta on
pystytty pitämään kohtuullisen hyvin kiinni. Käytännössä valmistelu näyttää edelleen olevan voimakkaasti
viranhaltijoiden vastuulla, mutta myös poliittisten päätöksentekijöiden rooli aikataulussa pysymisessä on
ollut keskeinen. Tarvittavat ratkaisut ja päätökset on saatu tehtyä, jossa keskeisenä nähtiin keskinäisen luottamuksen ja avoimuuden säilyminen hyvällä tasolla.
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Valmisteluorganisaatioon raskaus nähtiin kuitenkin välttämättömänä ja oikeana ratkaisuna yhdistyvien kuntien sitoutumisen varmistamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi sekä prosessin sujuvuuden edistämiseksi.
Haastattelujen perusteella myös yhdistymishallituksen ja toimikuntien työskentely on jatkuvasti parantunut
prosessin edetessä. Yleisesti myös nähtiin, että valmistelu on parantunut ja valmistelevat viranhaltijat tuovat
enemmän vaihtoehtoisia malleja päätöksentekoon.
Haastatteluissa todettiin, että syksyn ”kaoottisuus” on osaltaan aiheuttanut sen, että joitakin tehtyjä päätöksiä
on jouduttu ottamaan takaisin uudelleen valmisteluun. Tätä ei kuitenkaan nähty merkittävänä ongelmana,
vaan luonnollisena piirteenä tämän tyyppisessä uudistustyössä. Samalla tuotiin esille, että toisinaan on eteen
tullut asioita yllättävästi, joihin on ollut pakko reagoida heti. Näiden asioiden kohdalla ei ole ollut aikaa käsitellä ja viestittää poliittisia päätöksentekijöitä niin sanotun normaalin kaavan mukaisesti, joka on välillä aiheuttanut kritiikkiä luottamushenkilöiltä. Kuitenkin pääpiirteittäin yhdistymisprosessin nähtiin etenevän hallitusti ja organisoinnin laaja-alaisuudesta huolimatta melko toimivaksi ja ennustettavaksi.

Suunnitelman ja aikataulun mukainen eteneminen
Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa näytti, että yhdistymisprosessi etenee sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Todettiin, että iso aikataulu eli kaksi ja puoli vuotta on pitänyt vaikka kiire on ollut valtava.
Ensimmäisessä arvioinnissa tiettyä huolestuneisuutta esiintyi aikataulun liiasta kunnianhimoisuudesta. Jossakin määrin tiukan aikataulun takia haastateltavat kokivat, että ratkaisuja on täytynyt jättää auki tai tyytyä
kompromisseihin. Tältä osin eniten viitattiin johtamisjärjestelmään koskevaan ratkaisuun. Osa arviointiin
osallistuneista olisi toivonut vielä suunniteltuakin radikaalimpaa johtamisjärjestelmää ja tehtyä ratkaisua he
pitävä todennäköisesti välivaiheena.
Toisen vaiheen arviointihaastattelujen perusteella voidaan todeta, että monelle prosessin avaintoimijalle on
tullut yllätyksenä se, miten Uuden Oulun valmistelua on pystytty viemään eteenpäin tiukasta aikataulusta
huolimatta. Keskeisinä syinä nähtiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vahva sitoutuminen prosessiin
ja tiivis yhteistyö.
MuutosPuntarin vastausten mukaan 13 % vastaajista arvioi valmistelun olevan etuajassa, 39 % arvioi sen
etenevän aikataulun mukaisesti ja 49 % arvio valmistelun olevan myöhässä. Vaikka pääsääntöisesti nähtiinkin, että alkuperäisen suunnitelman mukainen eteneminen on toteutunut kiitettävästi, esiintyi kritiikkiä johtamisjärjestelmän valmistelun ja päätöksenteon viivästymiseen. Tämä samainen asia oli jo ensimmäisen vaiheen arvioinnissa keskeinen kritiikin kohde. Näkemysten mukaan johtamisjärjestelmän myöhästyminen on
vaikuttanut johtosääntöjen viivästymiseen, johtajien rekrytointiin sekä henkilöstön sijoittamiseen. Kuten jo
ensimmäisen vaiheen arvioinnissa todettiin, osan haasteltavien henkilöiden mukaan johtamisjärjestelmä olisi
pitänyt saada jo keväällä valmiiksi, koska se luo perustan muulle toiminnalle.
Johtamisjärjestelmän vaikutukset henkilöstön sijoittamiseen ja johtajien rekrytointiin ovat aiheuttaneet erityisesti jännitteitä henkilöstön keskuudessa. Kun lähiesimiehet eivät ole voineet viestiä työyhteisöihin prosessin
yksityiskohdista ja tulevan vaiheittaisen siirtymisen vaikutuksista, on työntekijätasolla vallinnut suuri epävarmuus ja jännitys omasta tulevaisuudesta uudessa organisaatiossa. Haastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että
henkilöstön uudelleensijoittamisessa on mahdollisuus muokata työnkuvia vastaamaan paremmin henkilöiden
osaamista ja mielenkiintoa. Myös eläköitymisen nähtiin omalta osaltaan olevan mahdollisuus, koska tällä
hetkellä kunnissa on paljon uusia työntekijöitä. Tämän oletettiin vähentävän potentiaalista muutosvastarintaa.
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Suurin huoli uusien johtajien valinnoissa ja henkilöstön sijoittamisessa nähtiin liittyvän valitsematta jääneiden henkilöiden sitouttamiseen ja motivointiin. Tämän vuoksi on jo tässä vaiheessa löydettävä näille henkilöille vaativia tehtäviä, ja siten sitouttaa heidän Uuden Oulun rakentamiseen. On kuitenkin todennäköistä,
että osa valitsematta jääneistä henkilöistä voi vaihtaa organisaatiota, jos sopivaa tehtävää ei löydy Uudesta
Oulusta.

Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
Toisen arviointivaiheen haastatteluissa korostui hyvien käytäntöjen hyödyntäminen vaiheittaisessa siirtymisessä ja Uuden Oulun toimintatavoissa selkeästi vahvemmin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäisen
vaiheen vastauksissa näkyi vielä selkeästi, että osalle haastateltavista oli vaikea kertoa täsmällisesti, millä
tavoin hyviä käytäntöjä on huomioitu. Vallitseva näkemys kuitenkin oli, että Uuden Oulun valmisteluorganisaatiossa on tahtoa ja halua aktiivisesti hyödyntää yhdistyvien kuntien hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen
hyödyntäminen mielletään kysymykseksi, joka liittyy siihen, kuinka tasapuolisesti eri kuntia kohdellaan yhdistymisprosessissa.
Toisen vaiheen arvioinnissa vastaukset hyvien käytäntöjen hyödyntämisessä olivat aiempaa vaihetta kriittisempiä. Tämä kriittisyys tuli esille myös MuutosPuntarin vastauksissa. Vastaajista 34 % arvioi, että yhdistyvien kuntien hyviä käytäntöjä hyödynnetään huonosti Uuden Oulun valmistelussa, kun vastaavasti hyvien
käytäntöjen hyödyntämistä piti hyvänä 26 % vastaajista. Haastatteluissa kritiikkiä esiintyi muun muassa tehtävien harmonisoinnin myötä yksipuolistuvat työnkuvat, ennaltaehkäisevän työn väheneminen, pienten organisaatioiden ketteryyden kadottaminen, byrokratian lisääntyminen, yhteistyön menettäminen kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa sekä kysymys monipalvelupisteiden toiminnoista. Toisaalta haastatteluissa nähtiin, että yhdistymisprosessissa on aidosti pyritty löytämään jokaisen kunnan osalta hyviä käytäntöjä ja ottamaan nämä Uuden Oulun toimintatapoihin. Näyttäkin siltä, että hyvien käytäntöjen hyödyntäminen nähdään
hyvin eri tavalla henkilöstön keskuudessa verrattuna poliittiseen ja ammatilliseen johtoon. Kysymys kiteytyykin jo aiemmin mainittuun näkökulmaan siitä, miten tasapuolisesti yhdistyviä kuntien henkilöstöä kohdellaan ja miten he pystyvät tuomaan esille hyviä käytäntöjä omista työyhteisöistään. Nähdäksemme tähän kysymykseen liittyy oleellisesti yhdistymisprosessin psykologiseen puoleen siitä, kokeeko jokainen työntekijä
olevansa yhtä arvokas ja arvostettu.

Tavoitteet ja toimeenpano
Ensimmäisessä raportissa haastatellut kokivat hyvin yksimielisesti, että yhdistymissopimuksessa asetetut
tavoitteet ovat realistisia ja ne ovat mahdollisia saavuttaa. Strategisten tavoitteiden toteutus oli edennyt hyvin
valittujen strategisten linjausten suuntaisesti ja niitä oli kyetty myös sisällöllisesti täsmentämään. Toisen
vaiheen arvioinnissa tuli esille, että esimerkiksi toimikuntien ja yhdistymishallituksen työskentelyssä
vaikuttuvat koko ajan yhdistymissopimuksessa sovitut asiakokonaisuudet. Tältä osin tavoitteet näyttäisivät
olevan jokapäiväisessä työssä keskiössä.
Strategisista tavoitteista todettiin, että niitä on pyritty tasapuolisesti edistämään suunnitelman mukaisesti.
Edellisessä arvioinnissa esille nostetut tavoitteet elinvoimaisuuden ja toimintakyvyn vahvistamisesta sekä
verkosto-Oulun rakentaminen näyttävät assosioituvan voimakkaasti Business-Oulun perustamiseen ja sen
toimintaan.

OY AUDIAPRO AB
Toinen linja 14,
00530 Helsinki

Puhelin (09) 7711
Faksi (09) 771 2270

www.audiator.fi
etunimi.sukunimi@audiator.fi

Y-tunnus 0793959-8
Kotipaikka Helsinki

16 (52)
Liite

Tällä hetkellä Uuden Oulun yhdistymisessä on meneillään vaihe, jossa tavoitteet alkavat konkretisoitumaan
vaiheittaisen siirtymisen myötä. Suuret ratkaisut ovat tehty ja nyt muutokset alkavat koskettamaan organisaation jokaista tasoa. Tämä näkyi selvästi myös haastatteluissa epävarmuuden ja tietyn kriittisten näkemysten vahvistumisena. Se, miten vaiheittainen siirtyminen vuoden 1.1.2012 onnistuu, vaikuttaa koko Uuden
Oulun yhdistymisprosessin onnistumiseen.
Toimeenpanossa onnistuminen edellyttää henkilöstössä vallitsevan epävarmuuden lieventämistä ja hyvää
henkilöstöjohtamista läpi kaupunkiorganisaation. Vaiheittaisessa siirtymisessä lähiesimiehen ja keskijohdon
työtä tulisi tukea mahdollisimman paljon. Myös jo ensimmäisessä arvioinnissa esille nostetut henkilöstön
sijoittamiseen sekä palkkojen harmonisointiin liittyvät kysymykset olisi ratkaistava mahdollisimman nopeasti.
Kuten tässä raportissa on jo todettu, Uuden Oulun yhdistymisessä tunnistetaan myös toimintakulttuurien
yhteensovittamiseen liittyviä haasteita. Toiseen vaiheen arvioinnissa ei kuitenkaan viranhaltijoiden väliset
toimintakulttuurien erot tullut esille. Tämä johtunee siitä, että ylin ammatillinen johto ja yhdistyvien kuntien
keskijohto ovat tehneet tiivisti Uuden Oulun rakentamista ja sen vuoksi toimintakulttuureja ei nähty mainittavana ongelmana. Eroja kuitenkin löytyy poliittisessa päätöksenteossa, mikä johtunee kuntien kokoeroista.
Muutamissa haastatteluissa esiintyikin näkemyksiä, että kanta-Oulun valtuutetuille pienempien kuntien vaikuttaminen tuleviin ratkaisuihin tuo edelleenkin ”yllätyksiä”.
Vaiheittaiseen siirtymiseen joudutaan tilanteessa, jossa talouden ennusmerkit näyttävät heikoilta. Nopeat ja
ei-toivotut muutokset talouteen voivat aikaan saada sen, että toimeenpanossa joudutaan uudelleen ensi keväänä tarkastelemaan strategisten tavoitteiden toteutusta ja muun muassa palveluverkkoa. Tällöin vaarana on, että Uutta Oulua tullaan syyttämään esiin nousevista ongelmista. Tämä samainen ilmiö on tapahtunut
myös muissa kuntafuusioissa.

Uuden Oulun eri toimijoiden vaikuttaminen ja yhdistymisprosessin viestintä
Kuntien yhdistymistä ei voi toteuttaa ilman muutosjohtamista tukevaa viestintää. Viestinnällä ei kuitenkaan
tarkoiteta vain ylhäältä–alas -tiedottamista vaan myös eri sidosryhmiä ja henkilöstöä osallisuutta edistävää
viestintää. Ensimmäisessä arviointivaiheessa esiintyi eriäviä näkemyksiä siitä, miten Uuden Oulun
muutosprosessissa on onnistuttu sisäisessä sekä ulkoisessa viestinnässä. Haastatteluissa tulikin esille, että
Uudessa Oulussa sisäiseen viestintään on panostettu voimakkaasti, mutta ulkoisessa viestinnässä on vielä
kehitettävää. Eri toimijat näkivät myös omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet erilailla. Koska
viestinnässä onnistuminen on yksi muutosprosessin keskeisin asia, niin tämän takia tässä arvioinnin toisessa
vaiheessa erityishuomio haluttiinkin kiinnittää yhdistymisprosessin viestintään ja eri toimijoiden
vaikuttamiseen.
Haastatteluissa tuotiinkin esille, että sisäisen sekä ulkoisen viestinnän kehittämiseen on edelleen panostettu ja
ensimmäisessä arviointijaksossa esitettyihin pullonkauloihin viestinnän osalta on pyritty reagoimaan.
Sisäisen viestintää on tuettu muutoskoulutuksella, henkilöstötilaisuuksilla ja henkilöstöinfoilla.
Muutosviestinnässä täydellinen onnistuminen on mahdotonta, koska muutosprosessin vauhti on usein niin
nopea että ylin johtokaan ei aina pysty hahmottamaan asioita, joita tulee viestiä.
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MuutosPuntari -kyselyn vastaajien mielestä parhaiten viestintä on onnistunut seudun tiedotusvälineille ja
kuntien päätöksentekijöille. Tiedotusvälineille viestinnän arvioi viestinnän onnistuneen hyvin 68 % vastaajista ja vain 12 % arvioi, että siinä on onnistuttu huonosti. Lähes yhtä hyvin arvioitiin viestinnän onnistuneen
kuntien päätöksentekijöille, koska 67 % vastaajista piti sitä hyvin onnistuneena.
Yhdistymishallituksen näkemys oli, että vuorovaikutusta kuntalaisiin ja yhdistyvien kuntien poliittisiin päättäjiin tulisi edelleen kehittää. Viranhaltijajohdon haastatteluissa korostui samansuuntainen asia; syksyn sisäinen työ on vienyt niin paljon resursseja, että itse kuntalais-näkökulma on väistämättä jäänyt vähemmälle. Tämä kuntalaisnäkökulman taka-alalle jääminen tuli vahvasti esille myös MuutosPuntarin vastauksissa.
Kysyttäessä onko valmistelu organisaatio- vai kuntalaislähtöistä, suurin osa vastaajista arvioi valmistelun
olevan organisaatiolähtöistä. Vain 15 % arvioi valmistelun olevan kuntalais- ja asiakaslähtöistä. Myös kunnan asukkaille tapahtuvassa viestinnässä arvioitiin puutteita; MuutosPuntarin vastaajista piti sitä hyvänä 44
% ja huonona 24 % vastaajista. Yhdistymisen valmistelu vie edelleenkin johdon ja asiantuntijoiden resursseja, siten riskinä on, että jatkossakin organisaation sisäinen valmistelutyö korostuu suhteessa kuntalaisiin. Sen
vuoksi on tarpeen tehdä selkeä suunnitelma siitä, miten on mahdollista vahvistaa ulospäin suuntautumista
ja viestintää. Yleisnäkemys haastatteluissa oli, että kaikki Uuden Oulun organisaation toimijat näkivät viestinnän ja sen kehittämisen prosessin yhtenä suurimmista haasteista.
Kriittisten näkemysten mukaan viestinnässä esiintyy edelleen liikaa perinteisiä näkemyksiä, joiden mukaan
valmisteilla olevista tai keskeneräisistä asioista ei tiedoteta. Tämä samainen asia näkyy yleisesti myös muissa
muutosprosesseissa johtuen osaltaan julkisten organisaatioiden kulttuurista, joka on korostanut perinteisesti
asioiden tiedottamista vasta silloin, kun asiat ovat päätetty. Avoin viestintä on olennaisimpia asioita muutoksen uskottavuutta ja luottamusta lisäävänä sekä eri toimijoiden sitouttamisen edistävänä tekijänä. Avoimella
viestinnällä organisaation henkilöstö on mahdollista osallistaa muutosprosessin läpivientiin. Tutkimusten
mukaan henkilöstön työteho voi romahtaa jopa neljänneksellä, jos työpaikalla odotetaan suuria muutoksia
ilman, että niistä on tiedotettu riittävästi. Huomattava kuitenkin on, että keskeneräisistä asioista tiedottaminen voi joissakin tapauksissa vain lisätä vettä huhumyllyyn, jolloin työntekijöiden aika ja energia suuntautuu
epäolennaisiin kysymyksiin.
Yhtenä näkemyksenä haastatteluissa esiintyi erillisen työryhmän perustaminen viestinnän kehittämiseen.
Esille myös nousi epäilys siitä, onko Oulun ja muiden yhdistyvien kuntien tiedottamisen henkilöstöresurssit organisoitu Uuden Oulun muutosprosessia tukevaksi johdon ohjauksessa. Esimerkiksi onko Oulun
kaupungin hallintokuntien tiedottajien työ organisoitu osaksi Uuden Oulun viestintää.

Media
Toisen vaiheen arvioinnissa haluttiin saada mukaan median näkemys Uuden Oulun yhdistymisprosessin etenemisestä sekä Uuden Oulun ulkoisen viestinnän onnistumisesta. Ensimmäisessä vaiheessa Uuden Oulun
yhdistymisprosessin avaintoimijat olivat katsoneet, että median suhtautuminen on yleisesti ollut myönteistä
ja tiedotusta median suuntaan on parannettu prosessin varrella. Median kiinnostuksen kuitenkin nähtiin laantuneen sitten yhdistymisen alkuvaiheen, koska positiivinen eteneminen ei ole kiinnostava uutisaihe medialle.
Kansallisella tasolla median kiinnostus ei ole ollut toivottua luokkaa ja osa haastatelluista toivoi, että valtakunnan mediaa pitäisi pystyä paremmin informoimaan yhdistymisprosessista.
Toisen vaiheen arvioinnissa haastateltiin Yleisradion ja Kalevan edustajat. Median edustajat näkivät, että he
ovat suhtautuneet myönteisesti yhdistymiseen. Haastateltavat toivat esille hyvin yhdenmukaisesti sen, että
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Uusi Oulu tarjoaa paljon mahdollisuuksia koko seudun kehittämiseen, koska yhdistyvät kunnat muodostavat
luonnollisen talous- ja työssäkäyntialueen. Esimerkiksi vetovoimaisuutta lisäävä maankäyttö ja kaavoitus
nähtiin merkittävänä uutena mahdollisuutena. Median edustajat myös näkivät, että Uuden Oulun rakentamisessa päättäjät ovat lukeneet tulevaisuuden signaalit oikein, koska rakennemuutos ja demografinen muutos
olisivat enemmin tai myöhemmin pakottaneet kunnat ”väkivaltaiseen” ja mekaaniseen yhdistymiseen. Uuden
Oulun nähtiin muodostavat todellisen pohjoisen keskuksen, joka on kiinnostava elinkeinoelämälle sekä potentiaalisille muuttajille. Samaan aikaan kuitenkin tuotiin esille, että Uudessa Oulussa tarvitaan jatkossa
enemmän rohkeutta ottaa Pohjois-Suomen dynamon asema. Tässä huolena esitettiin, että Uuden Oulun johdon pitäisi päästä nopeasti pois organisaation sisäiseen integraatiosta hoitamaan myös ”ulkopolitiikka”. Tämä sisäänpäin kääntymisen huolen jakoi myös Uuden Oulun poliittinen sekä ammatillinen johto.
Vaikka medialle Uuden Oulun rakentaminen näyttäytyy rationaalisena ja oikeana päätöksenä, tuli haastatteluissa myös kommentteja, joiden mukaan kuntalaisten on ollut vaikea ymmärtää miksi kuntien yhdistyminen
tehdään. Media myös katsoi, että yhdistymisen taustalla on edelleen nähtävissä poliittisia jännitteitä, mutta
yleinen mielipide yhdistyvissä kunnissa on kuitenkin 60/40 yhdistymisen puolesta. Yhdistyvissä kunnissa on
kuitenkin vielä vahva ”oppositio”, joka ei ole hävinnyt mihinkään prosessin edetessä. Toisaalta Uuden Oulun
avaintoimijat eivät ole huomanneet yhdistymisen vastustajien negatiivista vaikutusta Uuden Oulun valmisteluprosessiin.
Median edustajat tunnustivat, että Uusi Oulu ei ole onnistunut riittävästi viestittämään yhdistymisen välttämättömyydestä ja yhdistymisen mahdollisuuksista. Uuden Oulun pitäisikin terävöittää viestintää ja kirkastaa
yhdistymisen motiivit ja hyödyt. Erityisen paljon kritiikkiä kuntalaisilta on tullut johtajien määrästä sekä
johtajien että henkilöstön ”virkojen sementisoinnista” 7 vuodeksi, kun yhdistymistä on perusteltu muun massa kustannussäästöjen kautta. Kuitenkaan Uusi Oulu ei ole riittävästi pystynyt kuntalaisille perustelemaan
myös näissä asioissa syntyvää kustannustehokuutta. Kuntalaisten mielipiteiden muuttamiseksi Uuden Oulun
pitäisi jalkautua ja jaksaa perustella eri kanavia käyttäen, miksi yhdistyminen oli tehtävä. Esimerkiksi uusien
johtajien pitäisi järjestää kuntalaistilaisuuksia eri puolilla Uutta Oulua ja konkretisoida miten palvelut tullaan
järjestämään sekä samalla antaa kasvot Uuden Oulun vastuulliselle johdolle. Kasvojen antaminen tässä tilanteessa on myös tarpeellista, koska tavallisten kuntalaisten on vaikea ymmärtää virkanimityksiä varsinkin kun
termistö on vaikeasti avautuvia kuten hyvinvointiprosessin johtaja.
Median edustajat näkivät Uuden Oulun haasteena myös sen, että tulevaisuudessa juopa kuntalaisten ja päättäjien välillä levenee ja yhteydenpitokynnys luottamushenkilöihin kasvaa kun siirrytään yhteen suureen organisaatioon. Uuden Oulun käynnistämisen myötä luottamushenkilöiden määrä radikaalisti vähenee, tämäkin
huomioon ottaen on hämmästyttävän vähän keskustelua käyty alueellisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Media kuitenkin katsoi, että asia varmasti tulee nousemaan esille erityisesti Kiimingissä ja Yli-Iissä.
Kysyttäessä valtakunnallisen median suhtautumisesta sekä Kalevan ja Yleisradion edustajat olivat samoilla
linjoilla; Oulu on edelleen periferia Helsingin näkökulmasta ja siten yhdistyminen valtakunnallisessa mediassa ei ole juurikaan näkynyt. Pohjois-Suomessa yhdistymisprosessia on käsitelty paljon, mutta samalla nähtiin, että Uuden Oulun kehitystä kuitenkin pelätään muualla Pohjois-Suomessa. Pelot johtuvat osakseen siitä,
että vieläkin vahvempana toimijana Uusi-Oulu vahvistaa asemaa suhteessa muihin kaupunkeihin ja keskittää
Pohjois-Suomen investoinnit itselleen.
Ensimmäisessä arviointivaiheessa esille nousi esille, jopa hieman yllättäen, Uuden Oulun brändi ja siihen
liittyvät kysymykset. Median edustajat totesivat, että Uuden Oulun brändin luominen on ollut puutteellista.
Nykyistä enemmän tulisikin korostaa ulospäin sitä, että Uusi Oulu on kasvukeskus, Suomen nuorin kaupun-
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kiseutu sekä pohjoisen dynamo. Oulun seudulla on tällä hetkellä käynnissä paljon positiivista kehitystä, ja
tähän myönteiseen spiraaliin pitäisi tarttua monesta suunnasta. Vieläkään ei tarpeeksi korosteta alueen mahdollisuuksia ja merkitystä koko Suomelle.
Kysyttäessä miten Uuden Oulun ulkoinen viestintä on tukenut median perustehtävää, todettiin että viestintä
ei ole täysin onnistunutta. Tällä hetkellä myös näkyy vaiheittainen siirtyminen; Oulu elää omaa elämäänsä ja
yhdistymishallitus edustaa Uuttaa Oulua. Tämä roolien sekavuus aiheuttaa vaikeuksia viestiä kuntalaisille
valmistelu- ja päätöksentekoprosessin etenemisestä. Myöskään valmistelun seuraaminen ei ole medialle kovinkaan kiinnostava uutisaihe. Median edustaja myös totesi, että Uuden Oulun pitäisi jatkossa kiinnittää
huomiota kriisitiedottamiseen, koska tulevaisuudessa voi potentiaalisia kriisejä esiintyä. Tämä näkökulma
tukee jo arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa esille tuotua johtopäätöstä.

Elinkeinoelämä
Ensimmäisessä arviointivaiheessa ei erikseen Oulun seudun elinkeinoelämän edustajia haastateltu Uuden
Oulun yhdistymisprosessista. Toisessa arviointivaiheessa haluttiin tuoda myös Uuden Olun kannalta keskeisen sidosryhmän, elinkeinoelämän, näkemys heidän osallistumisesta ja vaikuttamismahdollisuuksistaan Uuden Oulun rakentamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa avaintoimijat olivat lähes yksimielisiä siitä, että yritysten vaikuttaminen yhdistymisprosessiin on jäänyt ehkä liiaksi taka-alalle. Toisaalta monet haastateltavat totesivat, että eivät varmasti osaa sanoa, mikä on ollut Business-Oulun suhde tässä asiassa.
Elinkeinoelämän edustajat totesivat haastatteluissa, että suhtautuminen Uuden Oulun yhdistymiseen on ollut
erittäin positiivinen. Jo selvitysvaiheessa prosessiin otettiin elinkeinoelämä mukaan muun muassa alueen
yrittäjille suunnatuissa kierroksissa. Uuden Oulun rakentaminen elinkeinoelämän mukaan on näkynyt jo
kansainvälisissä suhteissa esimerkiksi norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa sekä Suomessa yrittäjät näkevät
Oulun tällä hetkellä todella positiivisesti ja vetovoimaisena. Samoin kuin median edustajat, Oulun seudun
elinkeinoelämän keskeiset toimijat näkivät, että Uuden kaupungin rakentaminen poistaa keinotekoiset rajat
samalta talous- ja työssäkäyntialueelta. Uudelta Oululta odotettiin ennen kaikkea kilpailukyistä ja vahvan
talouden omaavaa kaupunkia, joka ottaa huomioon myös elinkeinoelämän tarpeet. Elinkeinoelämä jakoi
myös median kanssa saman mielipiteen, jonka mukaan Uuden Oulun vetomaisuuden kasvaminen herättää
pelkoa muualla Pohjois-Suomessa.
Konkreettisin muutos Uuden Oulun yhdistymisprosessissa on elinkeinoelämälle näkynyt Business-Oulun
perustamisena, joka on näkemysten mukaan ollut oikea ratkaisu. Kuitenkin todettiin, että Business- Oulu on
vasta lähdössä käyntiin ja sen rooli ei ole vielä muotoutunut täysin kaupungin organisaatiossa. Vaikka Business-Oulun perustaminen nähtiin todella positiivisena asiana, huolestuneisuutta kuitenkin kannettiin siitä,
jos Business-Oulu lokeroituu liiaksi erilleen Uuden Oulun organisaatiosta. Elinkeinoelämän edustajat korostivatkin seikkaa, että Business-Oulun olisi tärkeää olla Uuden Oulun palvelutuotannon rajapinnoilla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pelkona uudessa kaupungissa nähtiin myös kilpailutus- ja hankintapolitiikka. Esille nousikin kysymys, voittaako tulevaisuudessa suuret kansainväliset yhtiöt kaikki materiaali ja
palvelukilpailutukset vai osataanko hyödyntää seudullisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Elinkeinoelämän mielestä
Uuden Oulun hankintapoliittisessa ohjelmassa pitäisi olla tavoitteellinen linjaus siitä, että hankintoja voitaisiin osaltaan ohjata suuntaan, joka tukisi alueellista palveluklusteria. Näin ollen laajentuvalla Uudella Oululla olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet huoltaa markkinoita ja paikallistaloutta.
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Uudelta Oululta myös toivottiin yhdistyvien pienten kuntien hyvien käytäntöjen hyödyntämistä, erityisesti
muiden kuntien kaavoitus on ollut nopeaa ja ketterää, mikä käytäntö tulisi saada siirrettyä myös Uuden Oulun organisaatioon.
Uuden Oulun brändistä kysyttäessä elinkeinoelämän edustajien vastaukset myös olivat samansuuntaisia kuin
median. Todettiin, että brändin rakentaminen ei ole vielä jäsentynyt, mutta tällä hetkellä näyttäisi, että brändin rakentamiseen selkeästi panostetaan, ja Uuden Oulun brändi ”Capital of Northern Scandinavian” on menemässä oikeaan suuntaan. Elinkeinoelämän edustajat myös näkivät, kuten median ja Uuden Oulun avaintoimijat, että kaupungin viestintä on mennyt yhdistymisprosessin edetessä liikaa sisäiseen viestintään, ja nyt
pitäisikin alkaa panostaa myös ulkoiseen viestintään ulos Oulun seudulta.
Keskeiseksi Uuden Oulun menestymisen elementiksi elinkeinoelämän edustajat näkivät toimivan kollaboraation eri toimijoiden välillä. Uuden Oulun on pyrittävä verkostomaiseen toimintatapaan, jossa kaupunki, yritykset, yhdistykset ja yliopisto voivat hyödyntää toinen toistensa osaamista. Tämä on myös yksi Uuden Oulun keskeinen strateginen tavoite vahvan verkosto-Oulun rakentamisesta. Uuden Oulun päätöksentekojärjestelmään tulisi kiinnittää normaalina käytäntönä yritysvaikutusten arviointi.
Aineistossa olevat näkemykset kertovat siitä, että elinkeinoelämällä on runsaasti odotuksia Uuden Oulun
toimintaa kohtaan. Samalla kannanotot kertovat siitä, että Oululla oletetaan myös olevan vaikutusmahdollisuuksia elinkeinoelämän kehittämiseen. Osin elinkeinoelämän odotukset vastaavat muiden Suomen suurimpien kaupunkien alueilla olevia esitettyä linjaustoiveita kuten huolehtiminen kilpailuttamisen kautta paikallisen elinkeinoelämän intresseistä, vaikka sen toteuttaminen onkin muun muassa lainsäännöllisistä syistä vaikeaa.

2.2

Dokumenttianalyysi

Asiakirja-analyysin lähtökohtana on arvioida yhdistymishallituksen, johtoryhmän, työvaliokunnan sekä toimikuntien asiakirjat, ja arvioida niitä yhdistymissopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien näkökulmasta. Analyysin tarkoituksena on selvittää ohjaako yhdistymissopimus käytännön toimintaa ja eteneekö
yhdistymisen valmistelu strategista kehittävää kuntien yhdistymistapaa noudattaen. Arvioinnissa selvitetään
onko valmistelun suunta oikea ja viekö käsittely asioita eteenpäin.
Asiakirja-analyysi on toteutettu käymällä läpi kaikkien yllämainittujen organisaatioiden asiakirjat. Yhdistymishallituksen asiakirjojen osalta dokumentit on luokiteltu yhdistymissopimuksessa asetettujen tavoitteiden
ja päämäärien mukaisiin luokkiin. Pöytäkirjoista on luokiteltu vain ne pykälät, jotka ovat oleellisia yhdistymissopimuksen tavoitteiden ja strategisten päämäärien mukaan. Luokittelun tulokset esitetään arviointijaksoittain taulukossa 1 (liiteenä), ja siihen on merkitty kokouspäivittäin kunkin tavoitteen/päämäärän kohdalle
ne kokouspöytäkirjan pykälät, joissa kyseiseen luokkaan kuuluvaa asiaa on käsitelty. Taulukkoon on harmaalla värillä merkitty ne pykälät, jotka on yhdistymishallituksen kokouksissa käsitelty infoina. Taulukossa
on alleviivattu ne pykälät, jotka ovat kokouksessa jääneet pöydälle ja punaisella on merkitty ne pykälät, joissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti. Sinisellä on merkitty uudelleen valmisteltavaksi lähetetyt asiat.
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Työvaliokunnan ja johtoryhmän asiakirjat on analysoitu yhdistymishallituksen asiakirjoja yleispiirteisemmin
ottaen huomioon niiden rooli yhdistymishallituksen valmisteluvastuussa. Näiden toimielinten asiat viedään
yhdistymishallitukseen, jossa lopulliset päätökset tehdään.
Toimikuntien asiakirjojen analyysissä on keskitytty tarkastelemaan asiakokonaisuuksien etenemistä kokouksittain (taulukot 2,3,4,5,6). Taulukkoon on koottu kaikki toimikunnittain kyseisen vastuualueen kannalta
merkittävät asiakokonaisuudet. Taulukkoon on harmaalla värillä merkitty ne pykälät, jotka ovat luonteeltaan
informatiivisia eli jotka on tuotu organisaatioon tiedoksi, ja alleviivattu ne pykälät, jotka ovat kokouksessa
jääneet pöydälle. Punaisella on merkitty ne pykälät, joissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti. Taulukot
kertovat, miten asiakokonaisuudet ovat toimikuntien päätöksenteossa edenneet.

2.2.1 Arviointijakso III (1.7.2011 - 31.12.2011)

Yhdistymishallitus
Kolmannen puolivuotisjakson aikana yhdistymishallitus keskittyi erityisesti johtamisjärjestelmiin, kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstöhallintoon, erityisesti virantäyttöihin
(taulukko 1). Myös elinvoiman ja toimintakyvyn alaan liittyviä asioita käsiteltiin määrällisesti suhteellisen
runsaasti. Sen sijaan Verkosto-Oulu -tavoitteen alaan kuuluvia asioita ei käsitelty lainkaan. Osallistumista ja
vaikuttamista käsiteltiin ikääntyneiden osalta arviointijakson ensimmäisessä kokouksessa. Päätöksenteko on
sujunut jouhevasti, lähes kaikki päätökset on tehty yksimielisesti, eikä yhtään asiakokonaisuutta ole lähetetty
uudelleen valmisteltavaksi. Kolme asiakokonaisuutta on jätetty pöydälle koko arviointijakson aikana.
Taulukko 1. Yhdistymishallituksessa 1.7.2011 - 31.12.2011 käsitellyt asiat yhdistymissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja niiden alaan kuuluvien ajankohtaisten teemojen mukaan luokiteltuina.
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Infoina käsitellyt pykälät

Päätös ei ole syntynyt yksimielisesti

Pöydälle jääneet

Työvaliokunta
Kolmannen arviointijakson aikana työvaliokunnalla 5 kokousta, joissa käsiteltiin
työohjelmaa/projektisuunnitelmaa
osallistumisia kuntien toimielinten kokouksiin
yhdistymishallitukselle päätettäväksi meneviä asioita sekä
informatiivisia asioita.
Johtoryhmä
Johtoryhmän rooli on valmistella ja koordinoida yhdistymishallitukselle meneviä asioita ja sopia seuraavien
kokousten valmisteluasioista. Johtoryhmä on kokoontunut viikoittain. Viikoittaisissa kokouksissa käsiteltiin
tulevat yhdistymishallituksen pöytäkirjat, tarkennettiin projektisuunnitelmaa sekä käytiin läpi muut ajankohtaiset asiat.
Toimikunnat
Taulukossa 2. on kuvattuna Uuden Oulun toimikuntien ensimmäisten kahden jakson (28.6.–31.12.2010,
1.1.–30.6.2011) sekä kolmannen jakson (1.7.–31.12.2011) aikana käsitellyt asiakokonaisuudet.
Johtamisjärjestelmätoimikunta piti seitsemän kokousta. Merkittävimmän asiakokonaisuuden muodostavat eri
toimialojen johtosäännöt, joita käsiteltiin yhteensä kuudessa kokouksessa. Hallinnon tukipalvelujen tuottamiseen liittyviä asioita sekä johtamisjärjestelmän kehittämistä käsiteltiin kumpaakin kahden kokouksen verran.
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Myös Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeeseen liittyviä asioita käsiteltiin kahdessa kokouksessa. Muita
käsiteltyjä asioita eli rekrytointiperiaatteita, konsernin strategiseen hankintatoimeen liittyviä asioita sekä
konserniviestintään liittyviä asioita käsiteltiin yhden kokouksen verran. Asiakokonaisuudet etenivät arviointijaksolla nopeasti eikä asioita jätetty pöydälle tai viety uudelleen valmisteltavaksi. Yhteensä kolmen pykälän
kohdalla tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava päätös, jota ei kannatettu
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Elinvoimaisuustoimikunnan kokouskäytännöt ovat pysyneet samankaltaisina verrattuna edelliseen arviointikauteen: yli puolet elinvoimaisuustoimikunnassa käsitellyt asiat ovat olleet sellaisia, että ne on käsitelty ja
saatu päätökseen yhden toimikunnan kokouksen aikana ja lähes puolet käsitellyistä asioista on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Toimikunta on tehnyt yksimielisen päätöksen kaikista asiakokonaisuuksista, mutta Uuden
Oulun energiapoliittisista linjauksista tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava päätös, jota ei kannatettu.
Lisäksi Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan liittyen tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava
esitys, mutta se ei saanut kannatusta.
Verkosto-Oulu-toimikunta piti kolmannen arviointijakson aikana kaksi kokousta. Kokouksissa käsiteltiin Itäja Pohjois-Suomen ohjelmasta, kansallisen tason edunvalvonnasta ja Verkosto-Oulu-toimikunnan väliraportin valmistelusta. Syyskuun kokouksessa käsiteltiin kansallisen tason edunvalvontaan liittyviä asioita, joiden
käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.
Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta piti kolmannen arviointijakson aikana yhteensä neljä kokousta.
Kaikki asiakokonaisuudet käsiteltiin yhden kokouksen aikana.
Palvelujenjärjestämisen toimikunta on toisen arviointijakson aikana pitänyt kahdeksan kokousta, joissa on
käsitelty toimikunnan alaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Yleisesti kokouksissa käsitellyt asiakokonaisuudet
käsiteltiin yhden kokouskerran aikana. Joulukuun kokouksissa käsiteltiin laajasti sivistys- ja kulttuuripalve-
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luiden harmonisointia. Kokouksessa 1.12. pöydälle jätettiin pykälät 66 (varhaiskasvatuspalvelut, esiopetuksen ryhmäkoko yksityisessä päivähoidossa), 71 (liikuntapalvelut, seniorikortti) ja 74 (nuorisopalvelut, perusopetuslain mukaiseen aamu- ja ilta-päivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut). Uudelleen valmisteltavaksi lähetettiin pykälän 68 alaan kuuluva asiakokonaisuus eli varhaiskasvatuspalveluihin, yksityisen
perhepäivähoidon tukiin ja koulutusvaatimuksiin liittyvä asiakokonaisuus. Arviointijakson viimeisessä kokouksessa nämä asiakokonaisuudet hyväksyttiin yksimielisesti.
3.

Toisen vaiheen johtopäätökset

Uuden Oulun yhdistymisen valmistelu on arvioinnin mukaan edennyt pääpiirteisesti strategisten tavoitteiden
mukaisesti. Tähän keskeisiä syitä ovat olleet valmistelussa vallinneen hyvän hengen ja luottamuksen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Tämän avoimuuden ilmapiirin seurauksena vaikeistakin
ongelmista on kyetty keskustelemaan ja esille nostamaamme ongelmanratkaisukykyä on löytynyt. Myös
valmistelun nähtiin yleisesti parantuneen ja toiminnan jäntevöityneen. Valmistelutyössä tärkeysjärjestyksestä
on pidetty kiinni ja tasapuolisesti on pystytty edistämään yhdistymissopimuksessa sovittuja tavoitteita.
Positiivinen näkemys toisen vaiheen arvioinnissa on, että esitetyt tavoitteet muutoksen suunnasta ovat pitkälti samankaltaisia poliittisen ja viranhaltijajohdon välillä. Erityisesti huomioitavaa onkin nostaa luottamushenkilöjohdon näkemys siitä, että Uuden Oulun visio tiedostetaan ja prosessia viedään sitä kohti. Myös yhdistyvien kuntien yhtenäisesti valmisteltu syksyn talousarvioprosessin osoitti valmisteluilmapiirin positiivisuutta ja keskinäistä luottamusta.
Vaikka Uuden Oulun syksyn valmisteluprosessi nähtiinkin laajasti positiivisesti, esiintyi taustalla, erityisesti
henkilöstön edustajien keskuudessa, kriittistä suhtautumista. Kritiikki kohdistui erityisesti omiin vaikutusmahdollisuuksiin yhdistymisprosessissa, sisäisen viestinnän puutteisiin ja henkilöstön näkemysten vähättelyyn muun muassa hyvien käytäntöjen kohdalla. Myös vaiheittaisen siirtymisen kiireellinen aikataulu näytti
vaikuttavan henkilöstön keskuudessa negatiivisesti. Vaiheittaisessa siirtymisessä nähtiin kuitenkin myös
mahdollisuus johtamisen kehittämisessä.
Kokonaisuudessa on todettava, että Uuden Oulun syksyn valmistelu on ollut poikkeuksellisen haastava prosessi. Vaikeuskerrointa ovat lisänneet ratkaisut suurista kokonaisuuksista kuten henkilöstön sijoittamisesta,
johtajien rekrytoinnista, johtosääntöjen laatimisesta sekä vaiheittaisen siirtymisen mukaan tuomista vaiheista.
Näiden lisäksi vaikeutta on lisännyt Uuden Oulun valmistelu- ja päätöksentekojärjestelmän monitoimielimisyys, joka on valmistelun näkökulmasta raskas. Laaja valmistelu- ja päätöksentekojärjestelmä nähtiin kuitenkin ainoaksi ja ehdottomasti oikeaksi vaihtoehdoksi näin suuressa muutoksessa. Arvioinnin perusteella voidaankin todeta, että tietyistä kriittisistä kommenteista huolimatta valmisteluorganisaation toimivuus ja tehokkuus nähtiin olleen hyvällä tasolla.
Uuden Oulun valmisteluprosessin toimivuuden lisäksi myös sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukainen eteneminen on haastattelujen perusteella toteutunut. Vaikka alkuperäisen suunnitelman mukainen eteneminen on toteutunut kiitettävästi, esiintyi kritiikkiä johtamisjärjestelmän valmistelun ja päätöksenteon viivästymiseen. Johtamisjärjestelmän myöhästyminen on vaikuttanut johtosääntöjen viivästymiseen, johtajien rekrytointiin sekä henkilöstön sijoittamiseen, joka on aiheuttanut erityisesti jännitteitä henkilöstön keskuudessa.
Yksi keskeisin huoli arvioinnin perusteella näyttääkin kiteytyvän uusien johtajien valinnoissa ja henkilöstön
sijoittamisessa valitsematta jääneiden henkilöiden sitouttamiseen ja motivointiin.
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Kuten jo raportissa on todettu, ei kuntien yhdistymistä voi toteuttaa ilman muutosjohtamista tukevaa viestintää. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että ensimmäisessä arviointiraportissa esille nostettu viestinnän
kehittämisen tarpeet on huomioitu ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän kehittämiseen on edelleen panostettu.
Huolimatta tästä, esiintyi edelleen tarve parantaa vuorovaikutusta kuntalaisiin ja yhdistyvien kuntien poliittisiin päättäjiin. Tärkeää koko yhdistymisprosessin kannalta olisi myös tarpeen tehdä selkeä suunnitelma siitä,
miten on mahdollista vahvistaa ulospäin suuntautumista ja viestintää ja näin päästä pois organisaation sisäisestä integraatiosta. Tätä korostivat myös median sekä elinkeinoelämän edustajat. Uuden Oulun brändin rakentaminen on näyttäytynyt tähän asti melko puutteellisena, mutta tällä hetkellä näyttäisi, että brändin rakentamiseen selkeästi panostetaan, ja Uuden Oulun brändi ”Capital of Northern Scandinavian” on menemässä
oikeaan suuntaan.

Keskeiset havainnot ja haasteet
Kaiken kaikkiaan toisen vaiheen arviointi vahvistaa jo ensimmäisen vaiheen näkemyksiä siitä, että Uuden
Oulun valmistelu on edennyt hyvin ottaen huomioon muutoksen haastavuuden ja suuruuden. Vaiheittainen
siirtyminen Oulun alustalle on kuitenkin näkynyt tietyn kriittisyyden kasvamisessa ja jatkossa muutoksen
eteenpäin viemiseen liittyy vielä useita haasteita. Tiivistäen näemme haasteet seuraavasti:
1. Poliittinen johtaminen
Ensimmäisenä keskeisenä haasteena poliittisessa johtamisessa on edelleen jatkaa ja varmistaa yhdistymissopimuksen ja strategian mukainen toiminta, joka tähän asti arvioinnin tulosten perusteella on onnistunut kiitettävästi. Kunnallisvaaleihin valmistautuessa voi nousta jälleen esille yhdistymispäätöstä edeltäneet ristiriitaiset näkemykset yhdistymisen hyödyllisyydestä.
Toisen keskeisenä haasteena on valmistautua nykyisen välivaiheen projektiorganisaation häivyttämiseen
ja muuttamiseen Uuden Oulun organisaatioksi alkusyksyyn 2012 mennessä. Tähän liittyy muun muassa
toimikuntien tehtävien ja ohjelmien integrointi osaksi Uuden Oulun virallista organisaatiota.
Kolmas keskeinen haaste on valmistautuminen kokonaisuudessaan poliittisen organisaation- ja johtamisen rakentamiseen ja toimivuuden varmistamiseen välittömästi uuden valtuuston aloittaessa marraskuussa. Tämä edellyttää valmistelua ja erilaisia ratkaisua jo ennen kunnallisvaaleja. Miten esimerkiksi valitaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, jos puheenjohtaja on kokopäiväinen toimija?
2. Ammatillinen johtaminen
Ammatillisen johtamisen näkökulmasta valmistelun koordinointi ja muutoksen eteenpäin vieminen tulee
edelleen pysymään vaativana. Tämä asettaa edelleen prosessin johtamiselle ja projektin hallinnalle suuria
vaateita johtuen valmistelun kuormittavuudesta.
Toinen keskeinen haaste liittyy syksyllä tehtyjen uusien johtajien valintojen vakiinnuttamiseen ja johtamisen käynnistämiseen pääprosesseissa. Erityisesti eri tasoilla toimivien johtajien talouden hallinnan
osaaminen ja kustannustietoisuuden ymmärtäminen tulevat korostumaan kuntatalouden epävarmasta tilanteesta.
Vaiheittainen siirtyminen avaa mahdollisuuksia jo tänä vuonna johtamisen yhtenäistämiselle ja yhteisten
toimintatapojen luomiselle läpi kaupunkiorganisaation. Kuitenkin yhdistyvien kuntien ja toimialojen johtamiskulttuurin yhteensovittaminen vaatii panostuksia keskijohdon ja lähiesimiestyön kehittämiseen.
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3. Henkilöstö
Toisen vaiheen arvioinnissa henkilöstötiimin nosti esiin kriittisiä näkemyksiä liittyen henkilöstön kuulemiseen ja osallistumiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin muutosprosessissa. Tarkoituksenmukaista olisi
parantaa edelleen sisäistä viestintää ja kehittää Uuden Oulun henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen
muotoja. Tässä vaiheessa pitäisi kuitenkin täsmentää henkilöstöryhmän ja henkilöstötiimin sekä kuntien
yhteistyötoimikunnan rooleja.
Toinen keskeinen haaste henkilöstön osalta liittyy osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä
työntekijöiden motivointiin. Uuden Oulun johtajavalintojen myötä organisaatioon jäi useita henkilöitä
ilman johtajatehtäviä, ja näiden henkilöiden sijoittaminen ja sitouttaminen uuteen organisaatioon on ensiarvoisen tärkeää ja nämä ratkaisut tulisi tehdä mahdollisimman pian.
4. Organisaatio
Käynnissä oleva palveluiden organisointi ja Uuden Oulun palveluverkon määrittäminen luo raamit palveluiden saatavuudelle ja laadulle, mutta myös tuottavuuden parantamisen mahdollisuuksille. Siten valmistelut ja ratkaisut vaikuttavat olennaisesti siihen, miten palvelutoiminta ja kustannukset kehittyvät tulevaisuudessa.
Toinen merkittävä palvelujen laatuun ja kustannustehokkuuteen vaikuttavat tekijä on hyvien käytäntöjen
löytäminen, arviointi sekä hyödyntäminen. Arvioinnissa on noussut esille, että hyviä käytäntöjä on runsaasti yhdistyvissä kunnissa. Aidon uuden luominen sekä innovatiivinen toiminta vaikuttavat positiivisesti niin asiantuntijoiden kuin luottamushenkilöidenkin sitoutumiseen Uuden Oulun tavoitteisiin.
Mahdollisimman nopeasti pitäisi myös saada ratkaistua henkilöstön työtehtävät pääprosesseissa ja tukipalveluissa, jotta työyhteisöt saadaan vakiintuneiksi ja toimiviksi sekä vähennetään epävarmuutta. Keskeistä on myös, miten konsernijohtamisessa ja sopimusohjauksessa sekä tukipalveluiden organisoinnissa
onnistutaan. Varsinkin tukipalveluiden organisointi ja Haltu-kysymys aiheuttavat epävarmuutta henkilöstön keskuudessa.
Toisen vaiheen arvioinnin perusteella valmisteluprosessissa on edelleenkin jännitteet johtamisen ”ytimen” ja ulkokehän välillä. Erityisen selvästi nämä jännitteet tulivat esille MuutosPuntari-kyselyn tuloksista. Arvioinnin perusteella avaintoimijoilla on yhtenäinen näkemys visiosta, tavoitteista ja prosessin
johtamisesta, mutta näiden henkilöiden ulkopuolella olevien näkemykset muutoksen suunnasta ovat epäyhtenäisempiä.
5. viestintä
Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään on panostettu enemmän prosessin edetessä. Ulkoisessa viestinnässä
keskeinen lisäpanostus kohdistuu kuntalaisiin ja asiakkaisiin. Erityisesti siitä syystä, että siirtyminen Oulun alustalle ja Uuden Oulun organisaatioon voivat aiheuttaa epäselvyyttä palveluiden saannissa ja toimipisteissä. Tämän takia tiedottaminen omien aineistojen ja median välityksellä on entistä tärkeämpää.
Erityisen tärkeää olisikin tässä muutosvaiheessa antaa kasvot palveluista vastaaville johtajille. Tämä toteuttamiseksi johtajien tulisi jalkautua Uuden kaupungin eri osiin keskustelemaan palveluiden järjestämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tämän vaiheen poliittiset vastuuhenkilöt on myös tarpeen olla mukana kuntalaistilaisuuksissa. Myös median ja sidosryhmien viestintään tulisi edelleen panostaa.
Sisäinen viestinnän haasteena on edelleenkin muutosviestinnän onnistuminen ja johdon ja henkilöstön
vuorovaikutuksen tukeminen, jotta on mahdollista konkretisoida henkilöstölle prosessin vaiheita ja luoda
”turvallisuutta” tulevien ratkaisuiden osalta. Myös poliittisen ja ammatillisen johdon välinen viestintä on
keino lisätä yhteistä ymmärrystä ja luottamushenkilöiden omia mahdollisuuksia viestien välittämiseen
kuntalaisille.
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6. Ulospäin suuntautuminen
Haastatteluiden ja MuutosPuntari-kyselyn perusteella valmisteluprosessi on keskittynyt liiaksi organisaation sisäiseen valmisteluun. Tämän vuoksi ulospäin suuntautuminen jäänyt vähemmälle, millä voi olla
vaikutuksia Uuden Oulun elinvoiman kehittämisen ja verkosto-Oulu tavoitteiden saavuttamiseen. Elinvoiman kehittämisen alueella positiivisena on nähty Business-Oulun toiminnan käynnistäminen. Sen sijaan verkosto-Oulun tavoitteisiin liittyvien ulkopuolisten toimijoiden ja kumppanuusverkostojen rakentaminen vaativat lisäpanostuksia. Uuden Oulun brändin rakentamiseen on selkeästi panostettu ja näyttäisikin, että brändityö on menossa haluttuun suuntaan.
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Liite 1. MuutosPuntari-kyselyn taulukot.

Vastaajat aseman mukaan Uuden Oulun valmistelussa
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MuutosPuntari: Vastaajien arviot Uuden Oulun valmistelun etenemisestä yhdistymissopimuksen tavoitteiden
toteuttamiseksi.

MuutosPuntari: Vastaajien arviot Uuden Oulun valmistelusta ja toimielintyöskentelystä

OY AUDIAPRO AB
Toinen linja 14,
00530 Helsinki

Puhelin (09) 7711
Faksi (09) 771 2270

www.audiator.fi
etunimi.sukunimi@audiator.fi

Y-tunnus 0793959-8
Kotipaikka Helsinki

31 (52)
Liite

MuutosPuntari: Vastaajien arviot Uuden Oulun valmistelusta ja toimielintyöskentelystä
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MuutosPuntari: Vastaajien arviot tähänastisesta Uuden Oulun yhdistymisen valmisteluun liittyvästä
tiedotuksesta ja viestinnästä eri tahoille

MuutosPuntari: Vastaajien arviot Uutta Oulua valmistelevien elinten työskentelystä ja ilmapiiristä
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Kys 18: Tyytyväisyys Uuden Oulun tähänastiseen suunnitteluja valmisteluprosessiin (%, n = 71)
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Liite 2. Yhdistymishallituksen osalta asiakirja-analyysissä mukana olevat pykälät.

Yhdistymishallitus

Taulukko 1. Yhdistymishallituksessa 1.7.2011 - 31.12.2011 käsitellyt asiat yhdistymissopimuksessa
esitettyjen tavoitteiden ja niiden alaan kuuluvien ajankohtaisten teemojen mukaan luokiteltuina.
Strateginen
päämää- 17.8.
31.8.
13.9.
28.9.
12.10. 9.11.
30.11. 14.12.
21.12.
rä/tavoite
1. Johtamisjärjestelmä
§69, §70 §75
§82
§97,
§104,
§101
§105,
§106
2. Kuntalaisten osallis- §68
tuminen ja vaikuttaminen
3. Verkosto-Oulu
4.
Kuntarakenteen,
palvelurakenteen
ja
palveluiden kehittäminen

§73,
§74,
§76

§81,
§78,

§84,
§86

§94

§96

5. Elinvoima ja toimintakyky

§72

§78,
§80,
§83

§85

§91,

§99,
§101

§89

§93,
§94

§96,
§102

6. Henkilöstöhallinto

§67

§72

§103,
§107

§109,
§110,
§111,
§112

§115,
§136
§116, §117,
§118-125,
§132
§126, §128

§137

§134

§135,
§139

plus viestintä
Harmaalla merkityt on käsitelty yhdistymishallituksessa infoina. Punaisella olevissa päätös ei ole syntynyt
yksimielisesti. Alleviivatut ovat jääneet pöydälle. Sinisellä olevissa asia on lähetetty uudelleen valmisteltavaksi.

Keltaisella merkityt pykälissä on esitetty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, mutta sitä ei ole
kannatettu

Taulukko 2. Johtamisjärjestelmätoimikunnassa käsitellyt asiat 1.7.2011 - 31.12.2011.
4.8.
18.8.
8.9.
29.9. ja 20.10.
4.10.
Rekrytointiperiaatteet; 2. vaihe, linja- §40
johdon viranhaltijoiden kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvat
Valtavirtaistaminen
käytäntöön
hanke, työpajapäivästä sopiminen
Konsernin strateginen hankintatoiminta osana konsernipalveluita, tehtävät,
vastuuhenkilön kelpoisuusehdot ja
tehtäväkuva
Info, kaupunginhallituksen johtosään-

§42

§51

§43

§44
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töluonnos
Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen
Uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla
Kaupunginhallituksen johtosääntö
Johtamisjärjestelmän jatkokehittäminen
Prosessien johtosääntöluonnokset

§45

§46
§47
§48

§57
§49

Sivistys- ja kulttuuriprosessin johtosääntö, luonnos
Hyvinvointiprosessin johtosääntö,
luonnos
Yhdyskunta- ja ympäristöprosessin
johtosääntö, luonnos

§52
§53
§54

Uuden Oulun konserniviestinnän organisointi

§56

Harmaalla merkityt on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Keltaisella merkityt pykälissä on esitetty esittelijän
ehdotuksesta poikkeava esitys, mutta sitä ei ole kannatettu. Alleviivatut ovat jääneet pöydälle.

Taulukko 3. Elinvoimaisuustoimikunnassa käsitellyt asiat 11.7.2011 - 31.12.2011.
24.8. 24.11 14.12
Teknisten palvelujen siirto
§25
Matkailun tavoitteet
§26
Merellisyyden kehittäminen Oulu keskustassa
§27
Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012– §28
2016
Uuden Oulun yleiskaavan tilannekatsaus 24.8.2011
§29
Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
§33
Turpeen noston periaatteet uudessa Oulussa
§34
Hyvinvointialan yritysbarometri 2011
§35
Uuden Oulun yleiskaavan tilannekatsaus 24.11.2011
§36
Info Elinvoiman Eväät hankkeesta
§37
Yleiskaavoituksen tilannekatsaus
§38
KantriOulu projektin esittely
§39
Katsaus EU:n 2014–2020 ohjelmakauden valmisteluun
§40
Elinvoimaisuuden ohjelmaraportin rakenne
§41
Elinvoimaisuustoimikunnan työohjelma 2012
§42
Harmaalla merkityt on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Punaisella olevissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti.
Alleviivatut ovat jääneet pöydälle. Keltaisella merkityt pykälissä on esitetty esittelijän ehdotuksesta poikkeava

esitys, mutta sitä ei ole kannatettu.

Taulukko 4. Verkosto-Oulu -toimikunnassa käsitellyt asiat 1.7.2011 - 31.12.2011.
29.9.
4.11.
Itä- ja Pohjois-Suomen § 10
ohjelma
Kansallisen tason edun- §11
§12
valvonta
Verkosto-Oulu§13
toimikunnan
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väliraportin valmistelu
Harmaalla merkityt on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Punaisella olevissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti.
Alleviivatut ovat jääneet pöydälle.

Taulukko 5. Osallistumisen ja vaikuttamisen toimikunnassa käsitellyt asiat 1.7.2011 - 31.12.2011
25.8.
27.9.
13.12. 20.12.
Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden §21
Oulun toiminnassa ja alueellinen toimintamalli;
toteuttamisohjelman jatkovalmistelu
Muut: tasa-arvon valtavirtaistaminen -hanke; §22
SADe
Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa.
§23
Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma; toteuttamisohjelman valmistelu
Muut: Valtavirtaistaminen -hanke, uuden Oulun
§24
kulttuuriympäristöohjelma, ikäihmisten vaikuttajaryhmä
Esittelyt: KantriOulu, Jomma ry sekä Lähidemokra§28
tia ry
Osallisuusseminaari 23.11.2011 sekä ikäihmisten
§29
vaikuttajaryhmä 29.11.2011 –> käsittely siirretty
seuraavaan kokoukseen
Harmaalla merkityt on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Punaisella olevissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti.
Alleviivatut ovat jääneet pöydälle.

Taulukko 6. Palvelujen järjestämisen toimikunnassa käsitellyt asiat 1.1.2011 - 30.6.2011.
8.9.
20.9.
29.9.
20.10. 10.11.
15.11.
Valtavirtaistaminen käyttöön - §47
§51
prosessin huomioiminen uuden
Oulun palvelujen järjestämisessä
Palvelujen
järjestämisen §48
toimikunnan työohjelma
Missä meidän on onnistuttava §49
hyvinvoinnin
mahdollistamiseksi/parantamiseksi
-seminaarin koonti
Informaatio hyvinvointipalvelujen
§50
henkilöstöasioiden
valmistelutilanteesta
Tilanne
ja
suunnitelma
§52
terveyskeskusten
yhteyden
saannin parantamisesta
Sivistys- ja kulttuuriprosessin
§53
henkilöstöasioiden
valmistelutilanne
Hoitoja
palvelutakuun
§54
toteutuminen uuden Oulun kuntien
sosiaali- ja terveyspalveluissa
Muut: palvelujen järjestämisen
§55
§61
toimikunnan työohjelma
Riskien arviointi
§56
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Ensihoitopalvelun palvelutaso
Hyvinvointiprosessin tukien ja
avustusten harmonisointi
Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma
Yleisen kulttuuritoimen, taiteen
perusopetuksen
ja
vapaan
sivistystyön erillisselvitys
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen
harmonisointi
Oulun
seudun
lapsija
nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen
2025: 2. ohjelmaluonnos
Hyvinvointiprosessi; perhehoidon
palkkioiden
ja
korvausten
harmonisointi
Hyvinvointipalvelujen asiakkailta
perittävät ateriamaksut

§57

§59
§58
§60
§62

§63–
§74*
§75

§77–
§80
§81

§82

§83

Harmaalla merkityt on tuotu toimikuntaan tiedoksi. Punaisella olevissa päätös ei ole syntynyt yksimielisesti.
Alleviivatut ovat jääneet pöydälle. Sinisellä olevissa asia on lähetetty uudelleen valmisteltavaksi. *ks. teksti taulukon
yllä.

Yhdistymishallitus 17.8.2011
§67: Infona Kunta10-tutkimuksen tulokset
§68: Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen
o Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että
”Nykyiset uuden Oulun alueella toimivat vanhusneuvostot jatkavat toimintaansa vuoden
2012 loppuun saakka. - Nimetään ikäihmisten vaikuttajaryhmä valmistelemaan uuden Oulun
ikääntyvien osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamallia yhdessä osallisuuden ja
vaikuttamisen toimikunnan kanssa. Vaikuttajaryhmään tulee edustaja ja henkilökohtainen
varaedustaja kaikilta uuden Oulun suuralueilta. Tämä vaikuttajaryhmä toimii vuoden 2012
loppuun saakka. Kukin kunnanhallitus nimeää oman kuntansa alueelta tulevat edustajat
(Oulu 16, Haukipudas 2, Kiiminki 2, Oulunsalo 1 ja Yli-Ii 1). Kokoonkutsujana toimii
osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta. Tähän ikäihmisten vaikuttajaryhmään sovelletaan
samaa palkkiosääntöä kuin muihinkin uuden Oulun valmistelutoimikuntiin.”
§69: Rekrytointiperiaatteet; 2. vaihe, linjajohdon viranhaltijoiden kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvat
o Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että:
”Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja
valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti
- linjajohdon (2. vaihe) ja sisäisten liikelaitosten johtajien osalta virkanimikkeet,
kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvat. Kuitenkin siten, että tehtäväkuvia voidaan täsmentää
johtosääntöjen laatimisen yhteydessä
- sisäisen haun osalta kelpoisuusehdoissa olevasta ylemmän korkeakoulututkinnon
vaatimuksesta voidaan poiketa silloin, kun henkilöllä katsotaan olevan työkokemukseen
perustuva pätevyys
- vaiheen 2 virkojen ja toimien täytössä käytetään sisäistä hakumenettelyä
Yhdistymishallitus hyväksyy konsernipalveluiden tehtäviin esitetyt
muutokset liitteen 3 mukaisesti.
§70: Rekrytointiperiaatteet; 2. vaihe, linjajohdon viranhaltijoiden rekrytointi
o Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että:
Yhdistymishallitus hyväksyy 2. vaiheen rekrytointilinjauksen linjajohdon
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virkojen osalta ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
jatkotoimenpiteitä varten.
Yhdistymishallitus 31.8.2012
§72: Infot
o - Ympäristötoimi, ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta
o - Talousraportointi, laskentapäällikkö Armi Tauriainen
o - Juhlavuoden järjestelyt, projektipäällikkö Timo Nousiainen
o - henkilöstön sijoittamisen periaatteet, projektipäällikkö Timo Nousiainen
§73: Uuden Oulun päivähoidon asiakastietojärjestelmän toiminnanmuutos
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy Haukiputaan, Kiimingin, Oulun kaupungin, Oulunsalon ja YliIin
kuntien varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän yhtenäistämisen vuoden 2012 aikana
esittelytekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Yhdistymishallitus päättää esittää Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että lautakunta
- tekee tarvittavat päätökset asiakastietojärjestelmän hankinnasta ja toimeenpanosta
yhteistyössä uuden Oulun kuntien kanssa
- hyväksyy päätösesityksen liitteenä olevan asiakasjärjestelmän toiminnanmuutos- ja
koulutussuunnitelman
- sisällyttää yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset 185.000 euroa (investoinnit 76.770 €
ja käyttötalousmenot 107.900 €), talousarvioonsa. Kustannukset jaetaan myöhemmin
kuntien kesken yhdistymissopimuksen mukaisesti.
Yhdistymishallitus esittää Oulun kaupungille, että uuden Oulun kuntalaisille tarkoitettu
Effica –asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2012 alkaen.
§74: Hyvinvointiprosessin tietojärjestelmien yhtenäistäminen
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy Haukiputaan, Kiimingin, Oulun kaupungin, Oulunsalon ja YliIin kuntien terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen tietojärjestelmien yhtenäistämisen
1.1.2012 lukien ja sosiaalipalvelujen tietojärjestelmien yhtenäistämisen 1.1.2013 lukien
esittelytekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Yhdistymishallitus esittää Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että lautakunta
- tekee tarvittavat päätökset tietojärjestelmien hankinnasta ja
toimeenpanosta yhteistyössä uuden Oulun kuntien kanssa
- sisällyttää yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset
1.599.630 € talousarvioonsa vuosille 2011 ja 2012. Kustannukset
jaetaan myöhemmin kuntien kesken yhdistymissopimuksen
mukaisesti.
§75: Konsernin strateginen hankintatoiminta osana konsernipalveluita, tehtävät, vastuuhenkilön kelpoisuusehdot ja tehtäväkuva
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi
- strategisen hankintatoiminnan tehtävät:
- palvelujen järjestämisohjelman strategisten hankintalinjausten valmistelu
- monituottajamallin kehittäminen markkinoiden tuntemisen ja markkinaanalyysien kautta
- konsernin hankintatoiminnan ohjaus ja koordinointi
- hankintapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano
- hankintaosaamisen varmistaminen sekä
- hankintasäännön ja – määräysten sekä hankintakäsikirjan laatiminen
- että, hankintatoimen jatkokehittäminen vastuutetaan apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalalle
- kehittämispäällikön kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvan liitteen 2 mukaisesti
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§76: Uuden Oulun Hyvinvointikatsaus 2011
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistuneen Uuden Oulun hyvinvointikatsauksen 2011
käytettäväksi uuden kunnan palvelujen harmonisoinnin, palvelujen järjestämisen ja uuden
Oulun tulevaisuuden strategisen suunnittelun osana. Tilastokatsauksen tietosisältöä
hyödynnetään myös uuden kunnan johtamis- ja tietojärjestelmiä ja -rakenteita kehitettäessä.
13.9.2012
§78: infot
o Talouskatsaus / vs. talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Weisell
o Palvelujen siirtyminen Hyve-prosessin osalta / projektikoordinaattori Tapio Kangas, vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Keijo Koski, palvelutuotantojohtaja Riitta Erola ja henkilöstöryhmän johtaja Unto Lehtonen
§80: Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012–2016
o Päätös:
Asia jätettiin pöydälle 12.10.2011 kokoukseen.
Ennen uutta käsittelyä järjestetään kuntien valtuustoille asiasta info.
§81: Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi ja yhdistyvien kuntien kunnanhallituksille tiedoksi
- Hankintapoliittinen ohjelman. Ohjelma toteutetaan vaiheittain vuosina 2012 - 2014.
- Strateginen hankintatoiminta organisoituu yhdistymishallituksen 31.8.2011 § 75 tekemän
päätöksen mukaisesti 1.1.2012 alkaen
- Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala asettaa hankintatoiminnan ohjausryhmän.
Tehtävät on määritelty hankintapoliittisessa ohjelmassa. Ohjausryhmä raporto
konsernijohdolle.
- Strategisen hankintatoiminnan resursointi huomioidaan vuoden
2012 ousarvion valmistelun yhteydessä.
§82: Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen Uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla, työryhmän loppuraportti ja esitys
o Päätös:
Jäsen Raimo Järvenpää esitti jäsen Irma Pellisen kannattamana esittelijän
päätösehdotuksesta poikkeavasti, että ennen lopullista päätöksentekoa yhdistymishallitus
päättää pyytää lausunnot kuntien hallintokunnilta, liikelaitoksilta ja kunnanhallituksilta.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän päätösehdotusta kannatti yksitoista (11) jäsentä (Mauri
Kuivala, Matti Kakko, Marjo Korhonen, Suvi Lindén, Mikko Marjomaa, Arvi Mäläskä,
Kyösti Oikarinen, Taina Pitkänen-Koli, Aila Postareff-Jurvelin, Matti Roivainen ja MariLeena Talvitie) ja jäsen Raimo Järvenpään esitystä yhdeksän (9) jäsentä (Timo Autio, Veikk
Ervasti, Rauno Hekkala, Anne Huotari, Marja-Leena Kemppainen, Ritva Kitinoja, Irma
Pellinen, Anne Snellman ja Raimo Järvenpää). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi
esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 9.
§83:
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistuneen Uuden Oulun toimintaympäristökatsauksen 2011
käytettäväksi uuden kunnan strategian valmistelun ja talousarvion laadinnan sekä palvelujen
ja toiminnan suunnittelun osana.
28.9.2010
§84: Yhdistymishallituksen lausunto terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon yksikön
perustamissuunnitelmasta
o Päätös:
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Yhdistymishallitus
päättää
antaa
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille
perusterveydenhuollon yksikön perustamissuunnitelmasta esittelytekstin mukaisen
lausunnon. Lisäksi yhdistymishallitus edellyttää, että yksikön resursointi ei lisää
sairaanhoitopiirin kokonaishenkilöstön määrää.
§85: Uuden Oulun kuntien hallintokuntien esitykset ja talouden liikkumavara
o Päätös:
Yhdistymishallitus antaa kunnille v. 2012 talousarvioiden jatkovalmisteluun
koskevana kannanottonaan seuraavaa:
- Vuosikatetavoitetta 70 M€ ei ole saavutettu kuntien hallintokuntavaiheen esityksissä,
kuntien talousarvioiden jatkovalmistelun yhteydessä on löydettävä toimenpiteet, joilla
asetettu tavoite saavutetaan.
- Uuden Oulun kunnat jatkavat talousarvioiden valmistelua yhdistymishallituksen 23.2.2011
linjausten mukaisesti, hyväksytyn yhteisen suunnitteluohjeen ja kuntien erillisohjeen
mukaisesti.
§86: Yhdistymishallituksen alaisen palvelujen järjestämisen toimikunnan valmistelijan nimeäminen
o Päätös:
Yhdistymishallitus nimeää palvelujen järjestämisen toimikunnan valmistelijaksi
kansliapäällikkö Kalervo Ukkolan.
§89: Hyvinvointiprosessin siirtymävaiheen siirtojen periaatteet
o Pääätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy hyvinvointiprosessien siirtojen periaatteet osaltaan ja esittää
asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten. Siirtymävaiheen
siirtomenettelyn osalta kelpoisuusehdoissa olevasta ylemmän korkeakoulututkinnon
vaatimuksesta voidaan poiketa silloin, kun henkilöllä katsotaan olevan työkokemukseen
perustuva pätevyys.
12.10.
§91: Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012-2016
o Päätös:
Maankäytön toteuttamisohjelmaan tehdään seuraavat korjaukset:
- Haukiputaan tontinluovutuksiin perustuva asuntotuotannon kokonaismäärä vuosina 2012–
2014 korotetaan 20 valmistuvalla asunnolla vuosittain
- Kiimingin kerrostaloasuntojen määrää lisätään 5 asunnolla vuosittain.
Yhdistymishallitus hyväksyy näin täsmennettynä uuden Oulun maankäytön
toteuttamisohjelman (MATO 2012–2016) ja lähettää sen uuden Oulun kunnille
noudatettavaksi maankäytön ja talouden suunnittelussa. Lisäksi yhdistymishallitus esittää
Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja seuturakennetiimille, että ryhdytään toimenpiteisiin
Punaisenladonkankaan jätekeskuksen poistamiseksi maakuntakaavasta ja uuden
jätekeskusalueen etsimiseksi.
§93: Yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin yhdyskuntajohtajan virantäyttö
o Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen diplomi-insinööri Matti Matinheikin
valitsemisesta yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin yhdyskuntajohtajaksi ja esittää asian
edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.
§94: infot
o palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Oulun kaupungin alustalle/kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtyminen Oulun kaupungille siirtymävaiheen ajalle/Tapio Kangas
ja Raija Selkälä
o henkilöstön sijoitustoimikunnan aikataulutus/Timo Nousiainen
9.11.
§96: Sivistys- ja kulttuuriprosessin henkilöstöasioiden valmistelutilanne
o Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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§97: Kaupunginhallituksen johtosääntö
o Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy kaupunginhallituksen johtosäännön ja esittää edelleen
Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön hyväksymistä siten, että se tulee
voimaan 1.1.2012. Samalla kumotaan voimassa olevat kaupunginhallituksen ja keskushallinnon johtosäännöt. Yhdistymishallitus päättää muuttaa 25.5.2011 § 45 hyväksytyn johtamisjärjestelmän linjauksia siten, että kehittämisjaostolle kirjataan tehtäväksi työllisyyden
edistämiseen ja hoitoon liittyvät asiat Oulun kaupunginhallituksen 26.9.2011 § 460 päätöksen mukaisesti.
§99: Elinvoiman eväät - hanke
o Yhdistymishallitus päättää, että uusi Oulu keskuskaupunkina lähtee mukaan Elinvoiman
eväät – kehittämishankkeeseen. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii elinvoimajohtaja
Jarmo Ronkainen. Kustannukset maksetaan yhdistymishallituksen kustannuspaikalta.
§101: Yhdistymishallituksen infot 9.11.2011 ja muut asiat
o Päätös: Infot:
- Hankintayhteistyö, Oulu, PPSHP, Osekk, kehitysjohtaja Katriina Puhakka
- Taloustiedonanto, vs. talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Weisell
§102: Rekrytointiperiaatteet; 3. vaihe, keskijohdon, esimiesten ja asiantuntijoiden viranhaltijoiden
rekrytointi
o Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy 3. vaiheen rekrytointilinjaukset päälliköiden, esimiesten ja asiantuntijoiden virkojen osalta ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
jatkotoimenpiteitä varten.
30.11.
§103: Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan
vastuualueella palveluhinnasto vuodelle 2012
o Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy yhdyskunta- ja ympäristöprosessin asiakasmaksujen
yhtenäistämisen 1.1.2012 lukien teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja lähettää asian
edelleen uuden Oulun kuntien hyväksyttäväksi.
§104: Sivistys- ja kulttuuriprosessin johtosääntö, luonnos
o Päätös:
Yhdistymishallitus päättää, että
- hyvinvointiprosessin johtosääntö hyväksytään johtamisjärjestelmätoimikunnan 17.11.2011
§ 53 esittämässä muodossa.
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön
hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2012. Samalla kumotaan voimassa olevat
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtosäännöt,
joiden tehtävät ja vastuut valmistellaan uudestaan
§106: Yhdyskunta- ja ympäristöprosessin johtosääntö, luonnos
o Päätös:
Yhdistymishallitus päättää, että
yhdyskuntaja
ympäristöprosessin
johtosääntö
hyväksytään
johtamisjärjestelmätoimikunnan 17.11.2011 § 54 esittämässä muodossa.
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön
hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2012. Samalla kumotaan voimassa olevat
teknisen toimen, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen
johtosäännöt
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle rakennusvalvontatoimen ja Oulun
seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntöjen muuttamista yhdyskunta- j
ympäristöprosessin johtosäännön mukaisiksi
- joukkoliikenteen järjestelyt ja organisointi valmistellaan ja päätetään vuoden 2012 aikana,
joiden tehtävät ja vastuut valmistellaan uudestaan.
§107: Hyvinvointiprosessin tukien ja avustusten harmonisointi
o Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
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§108:
o
§109:
o
§110:
o
§111:
o

§112:
o

Hyvinvointiprosessin eräiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen yhtenäistäminen
Päätös: Asia poistettiin listalta.
Yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin ja liikelaitosten johtajien virkojen täyttö
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen yhdyskunta- ja ympäristöprosessin ja liikelaitosten virkojen täytöstä: … (ks. pöytäkirja).
Hyvinvointipääprosessin johtajien virkojen täyttö
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen virkojen täytöstä: … (ks. pöytäkirja)
Sivistys- ja kultturipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttö
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen filosofian maisteri Piia Rantala
valitsemisesta sivistys ja kulttuuripalvelujen apulaiskaupunginjohtajaksi 1.1.2013 alkaen ja
esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.
Hallintojohtajan virantäyttö
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen yhteiskuntatieteiden maisteri
Ari Heikkisen valitsemisesta hallintojohtajaksi ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.

14.12.
§115: Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hankintayhteistyön kehittäminen
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§116: Hyvinvointiprosessin eräiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen yhtenäistäminen
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§117: Hyvinvointiprosessi; perhehoidon palkkioiden ja korvausten harmonisointi
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§118: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuksen
palvelutakuu
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§119: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuksen
palveluohjaus
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§120: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Esiopetuksen laajuus
lukukaudessa
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§121: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Avoimen kerhotoiminnan asiakasmaksut
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§122: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Uuden Oulun liikuntapaikkojen vuorojenjakoperiaatteet
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§123: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Alle 18-vuotiaiden ryhmien
maksuton käyttö
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§124: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Liikuntapaikkojen hinnasto
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§125: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Uuden Oulun koulun liikuntasalien jakoprosessi ja hinnasto
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§126: Hyvinvointialan yritysbarometri 2011
o Päätös: Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen
§127: Turpeen noston periaatteet uudessa Oulussa
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§128: Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
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o

§132:
o
§134:
o

Päätös:
Merkittiin, että asiaa selosti ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Jäsen Veikko
Ervasti esitti jäsen Mikko Marjomaan kannattamana , että raportista poistetaan merkinnät
ydinvoimasta (s. 12) ja Taskilan lietteen kuivaamisesta ja polttamisesta (s. 13 ym.).
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannatti viisitoista (15) jäsentä
(Kyösti Oikarinen, Matti Kakko, Marjo Korhonen, Eero Halonen, Arvi Mäläskä, Mari-Leena
Talvitie, Suvi Lindén, Aila Postareff-Jurvelin, Matti Roivainen, Marja-Leena Kemppainen,
Rauno Hekkala, Irma Pellinen, Raimo Järvenpää, Ritva Kitinoja ja Timo Autio) ja jäsen
Ervastin esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Anne Snellman, Mikko Marjomaa, Taina
Pitkänen- Koli ja Veikko Ervasti). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan
päätösehdotus on tullut yhdistymishallituksen päätökseksi.
Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
Konsernipalvelujen päällikkötason virkojen täyttö
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)

21.12.2011
§135: Sivistys- ja kulttuuripääprosessin johtajien virkojen täyttö
o Päätös: Asian käsittelyn aikana jäsen Anne Snellman esitti, että sivistys- ja kulttuurijohtajaksi esitetään valittavaksi Timo Kettunen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
§136: Hyvinvointipalvelujen asiakkailta perittävät ateriamaksut
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§137: Hyvinvointialan yritysbarometri 2011
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§138: Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen 2025: 2. ohjelmaluonnos
o Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§139: Henkilöstön ateriapalvelut vuonna 2012
o Merkittiin tiedoksi.

Arviointijakso III
Yhdistymishallitus 17.8.2011
§67: Infona Kunta10-tutkimuksen tulokset
§68: Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen
o
Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että
”Nykyiset uuden Oulun alueella toimivat vanhusneuvostot jatkavat toimintaansa vuoden
2012 loppuun saakka. - Nimetään ikäihmisten vaikuttajaryhmä valmistelemaan uuden Oulun
ikääntyvien osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamallia yhdessä osallisuuden ja
vaikuttamisen toimikunnan kanssa. Vaikuttajaryhmään tulee edustaja ja henkilökohtainen
varaedustaja kaikilta uuden Oulun suuralueilta. Tämä vaikuttajaryhmä toimii vuoden 2012
loppuun saakka. Kukin kunnanhallitus nimeää oman kuntansa alueelta tulevat edustajat
(Oulu 16, Haukipudas 2, Kiiminki 2, Oulunsalo 1 ja Yli-Ii 1). Kokoonkutsujana toimii
osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta. Tähän ikäihmisten vaikuttajaryhmään sovelletaan
samaa palkkiosääntöä kuin muihinkin uuden Oulun valmistelutoimikuntiin.”
§69: Rekrytointiperiaatteet; 2. vaihe, linjajohdon viranhaltijoiden kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvat
o
Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että:
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o

”Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja
valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti
- linjajohdon (2. vaihe) ja sisäisten liikelaitosten johtajien osalta virkanimikkeet,
kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvat. Kuitenkin siten, että tehtäväkuvia voidaan täsmentää
johtosääntöjen laatimisen yhteydessä
- sisäisen haun osalta kelpoisuusehdoissa olevasta ylemmän korkeakoulututkinnon
vaatimuksesta voidaan poiketa silloin, kun henkilöllä katsotaan olevan työkokemukseen
perustuva pätevyys
- vaiheen 2 virkojen ja toimien täytössä käytetään sisäistä hakumenettelyä
Yhdistymishallitus hyväksyy konsernipalveluiden tehtäviin esitetyt
muutokset liitteen 3 mukaisesti.
§70: Rekrytointiperiaatteet; 2. vaihe, linjajohdon viranhaltijoiden rekrytointi
Päätös: Yhdistymishallitus päättää, että:
Yhdistymishallitus hyväksyy 2. vaiheen rekrytointilinjauksen linjajohdon
virkojen osalta ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
jatkotoimenpiteitä varten.

Yhdistymishallitus 31.8.2012
§72: Infot
o
- Ympäristötoimi, ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta
o
- Talousraportointi, laskentapäällikkö Armi Tauriainen
o
- Juhlavuoden järjestelyt, projektipäällikkö Timo Nousiainen
o
- henkilöstön sijoittamisen periaatteet, projektipäällikkö Timo Nousiainen
§73: Uuden Oulun päivähoidon asiakastietojärjestelmän toiminnanmuutos
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy Haukiputaan, Kiimingin, Oulun kaupungin, Oulunsalon ja YliIin
kuntien varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän yhtenäistämisen vuoden 2012 aikana
esittelytekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Yhdistymishallitus päättää esittää Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että lautakunta
- tekee tarvittavat päätökset asiakastietojärjestelmän hankinnasta ja toimeenpanosta
yhteistyössä uuden Oulun kuntien kanssa
- hyväksyy päätösesityksen liitteenä olevan asiakasjärjestelmän toiminnanmuutos- ja
koulutussuunnitelman
- sisällyttää yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset 185.000 euroa (investoinnit 76.770 €
ja käyttötalousmenot 107.900 €), talousarvioonsa. Kustannukset jaetaan myöhemmin
kuntien kesken yhdistymissopimuksen mukaisesti.
Yhdistymishallitus esittää Oulun kaupungille, että uuden Oulun kuntalaisille tarkoitettu
Effica –asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2012 alkaen.
§74: Hyvinvointiprosessin tietojärjestelmien yhtenäistäminen
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy Haukiputaan, Kiimingin, Oulun kaupungin, Oulunsalon ja YliIin kuntien terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen tietojärjestelmien yhtenäistämisen
1.1.2012 lukien ja sosiaalipalvelujen tietojärjestelmien yhtenäistämisen 1.1.2013 lukien
esittelytekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Yhdistymishallitus esittää Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että lautakunta
- tekee tarvittavat päätökset tietojärjestelmien hankinnasta ja
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toimeenpanosta yhteistyössä uuden Oulun kuntien kanssa
- sisällyttää yhtenäistämisestä aiheutuvat kustannukset
1.599.630 € talousarvioonsa vuosille 2011 ja 2012. Kustannukset
jaetaan myöhemmin kuntien kesken yhdistymissopimuksen
mukaisesti.
§75: Konsernin strateginen hankintatoiminta osana konsernipalveluita, tehtävät, vastuuhenkilön
kelpoisuusehdot ja tehtäväkuva
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi
- strategisen hankintatoiminnan tehtävät:
- palvelujen järjestämisohjelman strategisten hankintalinjausten valmistelu
- monituottajamallin kehittäminen markkinoiden tuntemisen ja markkinaanalyysien kautta
- konsernin hankintatoiminnan ohjaus ja koordinointi
- hankintapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano
- hankintaosaamisen varmistaminen sekä
- hankintasäännön ja – määräysten sekä hankintakäsikirjan laatiminen
- että, hankintatoimen jatkokehittäminen vastuutetaan apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalalle
- kehittämispäällikön kelpoisuusehdot ja tehtäväkuvan liitteen 2 mukaisesti
§76: Uuden Oulun Hyvinvointikatsaus 2011
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistuneen Uuden Oulun hyvinvointikatsauksen 2011
käytettäväksi uuden kunnan palvelujen harmonisoinnin, palvelujen järjestämisen ja uuden
Oulun tulevaisuuden strategisen suunnittelun osana. Tilastokatsauksen tietosisältöä
hyödynnetään myös uuden kunnan johtamis- ja tietojärjestelmiä ja -rakenteita kehitettäessä.
13.9.2012
§78: infot
o
Talouskatsaus / vs. talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Weisell
o
Palvelujen siirtyminen Hyve-prosessin osalta / projektikoordinaattori Tapio Kangas, vs. sosiaali- ja
terveystoimen johtaja Keijo Koski, palvelutuotantojohtaja Riitta Erola ja henkilöstöryhmän johtaja Unto
Lehtonen
§80: Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012–2016
o
Päätös:
Asia jätettiin pöydälle 12.10.2011 kokoukseen.
Ennen uutta käsittelyä järjestetään kuntien valtuustoille asiasta info.
§81: Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy ja esittää edelleen Oulun kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi ja yhdistyvien kuntien kunnanhallituksille tiedoksi
- Hankintapoliittinen ohjelman. Ohjelma toteutetaan vaiheittain vuosina 2012 - 2014.
- Strateginen hankintatoiminta organisoituu yhdistymishallituksen 31.8.2011 § 75 tekemän
päätöksen mukaisesti 1.1.2012 alkaen
- Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala asettaa hankintatoiminnan ohjausryhmän.
Tehtävät on määritelty hankintapoliittisessa ohjelmassa. Ohjausryhmä raporto
konsernijohdolle.
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- Strategisen hankintatoiminnan resursointi huomioidaan vuoden
2012 ousarvion valmistelun yhteydessä.
§82: Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen Uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla,
työryhmän loppuraportti ja esitys
o
Päätös:
Jäsen Raimo Järvenpää esitti jäsen Irma Pellisen kannattamana esittelijän
päätösehdotuksesta poikkeavasti, että ennen lopullista päätöksentekoa yhdistymishallitus
päättää pyytää lausunnot kuntien hallintokunnilta, liikelaitoksilta ja kunnanhallituksilta.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän päätösehdotusta kannatti yksitoista (11) jäsentä (Mauri
Kuivala, Matti Kakko, Marjo Korhonen, Suvi Lindén, Mikko Marjomaa, Arvi Mäläskä,
Kyösti Oikarinen, Taina Pitkänen-Koli, Aila Postareff-Jurvelin, Matti Roivainen ja MariLeena Talvitie) ja jäsen Raimo Järvenpään esitystä yhdeksän (9) jäsentä (Timo Autio, Veikk
Ervasti, Rauno Hekkala, Anne Huotari, Marja-Leena Kemppainen, Ritva Kitinoja, Irma
Pellinen, Anne Snellman ja Raimo Järvenpää). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi
esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 9.
§83:
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistuneen Uuden Oulun toimintaympäristökatsauksen 2011
käytettäväksi uuden kunnan strategian valmistelun ja talousarvion laadinnan sekä palvelujen
ja toiminnan suunnittelun osana.
28.9.2010
§84: Yhdistymishallituksen lausunto terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon yksikön
perustamissuunnitelmasta
o
Päätös:
Yhdistymishallitus
päättää
antaa
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille
perusterveydenhuollon yksikön perustamissuunnitelmasta esittelytekstin mukaisen
lausunnon. Lisäksi yhdistymishallitus edellyttää, että yksikön resursointi ei lisää
sairaanhoitopiirin kokonaishenkilöstön määrää.
§85: Uuden Oulun kuntien hallintokuntien esitykset ja talouden liikkumavara
o
Päätös:
Yhdistymishallitus antaa kunnille v. 2012 talousarvioiden jatkovalmisteluun
koskevana kannanottonaan seuraavaa:
- Vuosikatetavoitetta 70 M€ ei ole saavutettu kuntien hallintokuntavaiheen esityksissä,
kuntien talousarvioiden jatkovalmistelun yhteydessä on löydettävä toimenpiteet, joilla
asetettu tavoite saavutetaan.
- Uuden Oulun kunnat jatkavat talousarvioiden valmistelua yhdistymishallituksen 23.2.2011
linjausten mukaisesti, hyväksytyn yhteisen suunnitteluohjeen ja kuntien erillisohjeen
mukaisesti.
§86: Yhdistymishallituksen alaisen palvelujen järjestämisen toimikunnan valmistelijan nimeäminen
o
Päätös:
Yhdistymishallitus nimeää palvelujen järjestämisen toimikunnan valmistelijaksi
kansliapäällikkö Kalervo Ukkolan.
§89: Hyvinvointiprosessin siirtymävaiheen siirtojen periaatteet
o
Pääätös:
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Yhdistymishallitus hyväksyy hyvinvointiprosessien siirtojen periaatteet osaltaan ja esittää
asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten. Siirtymävaiheen
siirtomenettelyn osalta kelpoisuusehdoissa olevasta ylemmän korkeakoulututkinnon
vaatimuksesta voidaan poiketa silloin, kun henkilöllä katsotaan olevan työkokemukseen
perustuva pätevyys.
12.10.
§91: Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2012-2016
o
Päätös:
Maankäytön toteuttamisohjelmaan tehdään seuraavat korjaukset:
- Haukiputaan tontinluovutuksiin perustuva asuntotuotannon kokonaismäärä vuosina 2012–
2014 korotetaan 20 valmistuvalla asunnolla vuosittain
- Kiimingin kerrostaloasuntojen määrää lisätään 5 asunnolla vuosittain.
Yhdistymishallitus hyväksyy näin täsmennettynä uuden Oulun maankäytön
toteuttamisohjelman (MATO 2012–2016) ja lähettää sen uuden Oulun kunnille
noudatettavaksi maankäytön ja talouden suunnittelussa. Lisäksi yhdistymishallitus esittää
Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja seuturakennetiimille, että ryhdytään toimenpiteisiin
Punaisenladonkankaan jätekeskuksen poistamiseksi maakuntakaavasta ja uuden
jätekeskusalueen etsimiseksi.
§93: Yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin yhdyskuntajohtajan virantäyttö
o
Päätös:
Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen diplomi-insinööri Matti Matinheikin
valitsemisesta yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin yhdyskuntajohtajaksi ja esittää asian
edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.
§94: infot
o
palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Oulun kaupungin alustalle/kuntien sosiaali- ja
terveystoimen henkilöstön siirtyminen Oulun kaupungille siirtymävaiheen ajalle/Tapio Kangas ja Raija
Selkälä
o
henkilöstön sijoitustoimikunnan aikataulutus/Timo Nousiainen
9.11.
§96: Sivistys- ja kulttuuriprosessin henkilöstöasioiden valmistelutilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§97: Kaupunginhallituksen johtosääntö
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy kaupunginhallituksen johtosäännön ja esittää edelleen Oulun
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2012.
Samalla kumotaan voimassa olevat kaupunginhallituksen ja keskushallinnon johtosäännöt.
Yhdistymishallitus päättää muuttaa 25.5.2011 § 45 hyväksytyn johtamisjärjestelmän linjauksia siten, että
kehittämisjaostolle kirjataan tehtäväksi työllisyyden edistämiseen ja hoitoon liittyvät asiat Oulun
kaupunginhallituksen 26.9.2011 § 460 päätöksen mukaisesti.
§99: Elinvoiman eväät - hanke
o
Yhdistymishallitus päättää, että uusi Oulu keskuskaupunkina lähtee mukaan Elinvoiman eväät –
kehittämishankkeeseen. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii elinvoimajohtaja Jarmo Ronkainen.
Kustannukset maksetaan yhdistymishallituksen kustannuspaikalta.
§101: Yhdistymishallituksen infot 9.11.2011 ja muut asiat
o
Päätös: Infot:
o
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- Hankintayhteistyö, Oulu, PPSHP, Osekk, kehitysjohtaja Katriina Puhakka
- Taloustiedonanto, vs. talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Weisell
§102: Rekrytointiperiaatteet; 3. vaihe, keskijohdon, esimiesten ja asiantuntijoiden viranhaltijoiden
rekrytointi
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy 3. vaiheen rekrytointilinjaukset päälliköiden, esimiesten ja
asiantuntijoiden virkojen osalta ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä
varten.
30.11.
§103: Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan
vastuualueella palveluhinnasto vuodelle 2012
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy yhdyskunta- ja ympäristöprosessin asiakasmaksujen
yhtenäistämisen 1.1.2012 lukien teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja lähettää asian edelleen uuden
Oulun kuntien hyväksyttäväksi.
§104: Sivistys- ja kulttuuriprosessin johtosääntö, luonnos
o
Päätös:
Yhdistymishallitus päättää, että
- hyvinvointiprosessin johtosääntö hyväksytään johtamisjärjestelmätoimikunnan 17.11.2011
§ 53 esittämässä muodossa.
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön
hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2012. Samalla kumotaan voimassa olevat
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtosäännöt,
joiden tehtävät ja vastuut valmistellaan uudestaan
§106: Yhdyskunta- ja ympäristöprosessin johtosääntö, luonnos
o
Päätös:
Yhdistymishallitus päättää, että
yhdyskuntaja
ympäristöprosessin
johtosääntö
hyväksytään
johtamisjärjestelmätoimikunnan 17.11.2011 § 54 esittämässä muodossa.
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle johtosäännön
hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2012. Samalla kumotaan voimassa olevat
teknisen toimen, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen
johtosäännöt
- yhdistymishallitus esittää Oulun kaupunginhallitukselle rakennusvalvontatoimen ja Oulun
seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntöjen muuttamista yhdyskunta- j
ympäristöprosessin johtosäännön mukaisiksi
- joukkoliikenteen järjestelyt ja organisointi valmistellaan ja päätetään vuoden 2012 aikana,
joiden tehtävät ja vastuut valmistellaan uudestaan.
§107: Hyvinvointiprosessin tukien ja avustusten harmonisointi
o
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§108: Hyvinvointiprosessin eräiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen yhtenäistäminen
o
Päätös: Asia poistettiin listalta.
§109: Yhdyskunta- ja ympäristöpääprosessin ja liikelaitosten johtajien virkojen täyttö
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen yhdyskunta- ja ympäristöprosessin ja
liikelaitosten virkojen täytöstä: … (ks. pöytäkirja).
§110: Hyvinvointipääprosessin johtajien virkojen täyttö
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen virkojen täytöstä: … (ks. pöytäkirja)
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§111: Sivistys- ja kultturipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttö
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen filosofian maisteri Piia Rantala
valitsemisesta sivistys ja kulttuuripalvelujen apulaiskaupunginjohtajaksi 1.1.2013 alkaen ja esittää asian
edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.
§112: Hallintojohtajan virantäyttö
o
Päätös: Yhdistymishallitus hyväksyy toimikunnan esityksen yhteiskuntatieteiden maisteri Ari
Heikkisen valitsemisesta hallintojohtajaksi ja esittää asian edelleen Oulun kaupunginhallitukselle ja
valtuustolle jatkotoimenpiteitä varten.
14.12.
§115: Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun
koulutuskuntayhtymän hankintayhteistyön kehittäminen
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§116: Hyvinvointiprosessin eräiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen yhtenäistäminen
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§117: Hyvinvointiprosessi; perhehoidon palkkioiden ja korvausten harmonisointi
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§118: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuksen
palvelutakuu
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§119: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuksen
palveluohjaus
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§120: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Esiopetuksen laajuus
lukukaudessa
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§121: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Varhaiskasvatuspalvelut, Avoimen
kerhotoiminnan asiakasmaksut
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§122: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Uuden Oulun
liikuntapaikkojen vuorojenjakoperiaatteet
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§123: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Alle 18-vuotiaiden ryhmien
maksuton käyttö
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§124: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Liikuntapaikkojen hinnasto
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§125: Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Liikuntapalvelut, Uuden Oulun koulun
liikuntasalien jakoprosessi ja hinnasto
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§126: Hyvinvointialan yritysbarometri 2011
o
Päätös: Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen
§127: Turpeen noston periaatteet uudessa Oulussa
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§128: Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
o
Päätös:
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o
o

Merkittiin, että asiaa selosti ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Jäsen Veikko
Ervasti esitti jäsen Mikko Marjomaan kannattamana , että raportista poistetaan merkinnät
ydinvoimasta (s. 12) ja Taskilan lietteen kuivaamisesta ja polttamisesta (s. 13 ym.).
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannatti viisitoista (15) jäsentä
(Kyösti Oikarinen, Matti Kakko, Marjo Korhonen, Eero Halonen, Arvi Mäläskä, Mari-Leena
Talvitie, Suvi Lindén, Aila Postareff-Jurvelin, Matti Roivainen, Marja-Leena Kemppainen,
Rauno Hekkala, Irma Pellinen, Raimo Järvenpää, Ritva Kitinoja ja Timo Autio) ja jäsen
Ervastin esitystä kannatti neljä (4) jäsentä (Anne Snellman, Mikko Marjomaa, Taina
Pitkänen- Koli ja Veikko Ervasti). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan
päätösehdotus on tullut yhdistymishallituksen päätökseksi.
§132: Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§134: Konsernipalvelujen päällikkötason virkojen täyttö
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)

21.12.2011
§135: Sivistys- ja kulttuuripääprosessin johtajien virkojen täyttö
o
Päätös: Asian käsittelyn aikana jäsen Anne Snellman esitti, että sivistys- ja kulttuurijohtajaksi
esitetään valittavaksi Timo Kettunen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
§136: Hyvinvointipalvelujen asiakkailta perittävät ateriamaksut
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§137: Hyvinvointialan yritysbarometri 2011
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§138: Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen 2025: 2. ohjelmaluonnos
o
Päätösehdotus hyväksyttiin (ks. pöytäkirja)
§139: Henkilöstön ateriapalvelut vuonna 2012
o
Merkittiin tiedoksi.
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