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Johdanto

Uuden valtuustokauden alkaessa tammikuussa 2009 voitiin välittömästi todeta että kansainvälisen taloustilanteen nopean heikkenemisen seurauksena myös Suomen kansantalous on ajautumassa vakavaan taantumaan. Heikentynyt taloustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös Oulun kaupungin talouden tasapainoon ja sitä
kautta kaupungin mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää korkeatasoisia palveluja.
Talouskriisi vaikuttaa erityisen voimakkaasti kuntiin, joissa yhteisöveron osuus verotuloista on suuri, kuten Oulun kaupungilla.
Kaupunginhallitus ryhtyi heti ensimmäisissä kokouksissaan vuoden 2009 alussa
valmistelemaan erityistoimenpiteitä, jottei kaupungin talous ajaudu hallitsemattomaan syöksykierteeseen ja velkaantumiseen. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa
tasapainoinen talous vuoteen 2012 mennessä.
Oulun kaupungin käyttömenojen kasvu on ollut 2000 –luvulla useita perättäisiä
vuosi suurempaa kuin verotulojen kasvu. Tämä epätasapaino, jo ilman talouslamaakin, on pitkään jatkuessaan kestämätön tilanne. Näistä seikoista johtuen talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista ilman rakenteellisia uudistuksia ja sitä kautta menojen kasvun hidastamista. Talouden tasapainottaminen edellyttää
sekä toiminnan kehittämistä että menojen karsintaa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.
Kaupunginhallitus velvoitti hallintokunnat ja muut kaupungin yksiköt ottamaan
osaavan henkilöstö asiantuntijoina mukaan yhdessä suunnittelemaan kehittämisja tasapainotusesityksiä ja toteuttamaan niitä. Myös kuntalaisten kuulemisissa
saatuja toimenpide-ehdotuksia otetaan mukaan toiminnan kehittämisessä.
Oulun kaupungin taloudellinen tilanne kuitenkin mahdollistaa hyvin harkitut ja hallitut toimenpiteet eikä paniikinomaisiin kertaluontoisiin toimiin ole syytä mennä.
Hyvin suunnitellut ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavat toimenpiteet luovat edellytyksiä kaupungin mahdollisuuteen tarjota asukkailleen hyvät palvelut ja yrityksille menestymisen edellytykset uusine työpaikkoineen.
Oulun kaupungilla on isona julkisena toimijana mahdollisuus ja toisaalta myös velvollisuus loiventaa taantuman vaikutuksia toteuttamalla mm. rakennus- ja infrainvestointeja syvimmän taantumavaiheen yli. Tulevaisuuden menestymisen turvaaminen on huomioitava kaikessa toimissa.
Edellä kuvatuista lähtökohdista, tässä toimintaympäristössä ja olemassa olevilla resursseilla Oulussa on luotu voimakas tahtotila toteuttaa kaupunginvaltuuston
linjaamat toimenpiteet, joiden avulla Oulu on yksi maailman parhaista kaupungeista asua ja elää myös tulevaisuudessa.

Esko Kurvinen
Kaupunginhallituksen pj.
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Oulun Kaupunginvaltuuston 15.6.2009 päättämät peruslinjaukset:
1. Kunnallisveroa korotetaan 1.1.2010 alkaen yhdellä (1) prosenttiyksiköllä
2. Kaikkia kiinteistöveroja korotetaan 1.1.2010 alkaen 0,1 prosenttiyksiköllä
3. Kaupungin omiin päätöksiin perustuvia taksoja korotetaan 1.1.2010 alkaen,
jokaisena kolmena vuotena kolme (3) prosenttia / vuosi.
4. Lainaa otetaan investointien rahoitukseen, mutta peruskunnan lainapääoma ei
saa valtuustokauden lopussa ylittää 250 miljoonaa euroa
5. Hallintokuntien menojen kasvua hillitään vuoden 2010 aikana 12,5 miljoonalla eurolla, vuoden 2011 aikana 15,0 miljoonalla eurolla ja vuoden 2012 aikana 17,5 miljoonalla eurolla, yhteensä 45 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä että vuosina 2010-2012 toimintamenojen kasvu on korkeintaan 2,7 % vuodessa.
6. Kohdan 5. tavoitteen saavuttamisesta maksetaan henkilöstölle kannustinpalkkioita seuraavan vuoden talousarviossa 2,5 miljoonaa euroa/vuosi, yhteensä
7,5 miljoonaa euroa. Henkilöstölle luodaan kannustinjärjestelmä, jossa kannustinpalkkion perustana ovat työhyvinvoinnin kehittämisen tulokset ja kohdan 5. tavoitteiden saavuttaminen.
7. Keskushallinto ja tilaajaorganisaatiot yhdistetään yhdeksi palvelujen järjestämisyksiköksi. Yhdistymisen tuottotavoitteena on kolmekymmentä prosenttia
viiden vuoden aikana.
8. Koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä kaikkien muidenkin palvelujen palveluverkostojen tarkastelu ja kevennysten toteutus käynnistetään välittömästi tavoitteena luoda nykyisiä laadukkaampia ja toimivampia kokonaisuuksia.
9. Investointien katoksi asetetaan 100 miljoonaa euroa/vuosi kolmen vuoden
ajan. Tämä ei sisällä investointeja, joista ei synny Oulun kaupungille pääomatai korkokuluja.
10. Käynnistetään kaupungin omistajapolitiikan ja -strategian sekä omistajaohjauksen tarkistaminen mukaan lukien osakkuusyhteisöt. Tutkitaan uusia mahdollisuuksia kiinteistöjen ja maa-alueiden rahoitukseen ja tarpeettomaksi käyneen omaisuuden myyntiin.

Kehittämisohjelmaan liittyvät julkaisut:
1. Oulun Kaupungin Talouden ja Toiminnan Kehittämisohjelma 2010 – 2012/
15.6.2009
2. Oulun Uusi Palvelumalli 2020/23.8.2010 - palvelujen järjestämisen linjaukset
3. Oulun Kaupungin Omistajapoliittiset linjaukset /23.8.2010
4. Johtamisjärjestelmän linjaukset valmistuvat vuoden 2010 aikana
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Tapahtumien kulku
•

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Oulun kaupungin talouden tasapainotusohjelman laadinnan 23.2.2009 koko Oulu –konsernissa yhdessä henkilöstön
ja kuntalaisten kanssa

•

Kuntalaisten kuulemistilaisuus 29. 4. 2009 Pakkalan salissa

•

Henkilöstötilaisuuksia yksiköittäin kevään 2009 aikana

•

Avoin nettikysely ja -keskustelu henkilöstölle ja kuntalaisille kevään 2009 aikana

•

Lauta- ja johtokuntien esitykset toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi
24.4.2009

•

Valtuustoryhmien välinen sopimus kehittämisohjelman linjauksista 8.6.2009

•

Kaupunginhallitus hyväksyy 8.6.2009 ”Oulun kaupungin talouden ja toiminnan
kehittämisohjelma 2010 – 2012”

•

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talouden ja toiminnan kehittämisohjelman
15.6.2009

•

Kaupunginhallitus perustaa kehittämisohjelman linjausten täytäntöönpanoa
varten palvelu- ja omistajatoimikunnat 22.6.2009

•

Toimikuntien työskentely elokuu 2009 – helmikuu 2010

•

Viranhaltiatyöryhmien perustaminen elokuu 2009

•

Viranhaltiatyöryhmien esitysten julkinen esittely Pakkalan salissa 11.1.2010

•

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien puheenjohtajien sekä viranhaltijoiden yhteisseminaarit Pehkolassa 1.2. 2010 ja 16.2.
2010

•

Neljä kuntalaisten kuulemistilaisuutta eri puolilla kaupunkia 3.2., 4.2., 16.2.
ja 17.2. 2010

•

Toimikuntien, seminaarien ja kuntalaiskuulemisien vuorovaikutuksena laaditut viranhaltioiden esitykset (palvelumalli 2020 ja omistajapoliittiset linjaukset
sekä johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun linjaukset ) valmistuvat 1.3.2010

•

Kaupunginhallitus käsittelee 16.3.2010 ja 22.3.2010 viranhaltiaesityksiä ja
pyytää niistä lausunnot henkilöstöltä ja niiltä toimielimiltä joita toimenpideesitykset koskevat

•

Kaupunginhallitus perustaa 29.3.2010 viiden henkilön poliittisen kehittämistoimikunnan jatkovalmistelua varten

•

Kaupunginhallitus käsittelee 3.5.2010 kehittämistoimikunnan esitystä ja saatuja lausuntoja

•

Kehittämistoimikunnan esitykset ”Oulun uusi palvelumalli 2020” ja ” Oulun
kaupungin omistajapoliittiset linjaukset” kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa 2010

•

Kaupunginhallitus hyväksyy ”palvelumalli 2020” ja ”omistajapoliittiset linjaukset” asiakirjat ja niihin sisältyvät toimenpiteet 16.8.2010 ja lähettää ne kaupungin valtuuston käsittelyyn.

•

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 23.8.2010 ”Oulun uusi palvelumalli 2020” ja
” Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset” asiakirjat ja niihin sisältyvät
toimenpiteet.
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Palvelutuotannon kehittäminen ja palveluiden järjestäminen
–toimikunta 22.6.2009 -28.2.2010
Jäsenet (varajäsenet)
Pj Esko Kurvinen (Jorma Kivelä)
Mervi Tervo (Jukka Keski-Filppula)
Reijo Sallinen (Juha Hänninen)
Paula Grekelä (Anne Huotari) 1/2010 alk. Anne Huotari
Tuija Pohjola (Mikko Sormunen)
Juha Huikari (Paavo Vasala)
Kyösti Oikarinen (Raimo Hämeenniemi)
Matti Pennanen
Timo Kenakkala
Sinikka Salo
Kalervo Ukkola
Kari-Pekka Kronqvist, sihteeri

Omistajapoliittiset linjaukset –toimikunta 22.6.2009 -28.2.2010
Jäsenet (varajäsenet)
Pj Esko Kurvinen (Jorma Kivelä)
Pasi Orava (Satu Haapanen)
Johanna Koskelainen (Outi Ervasti) 1/2010 alk Minna Åman-Toivio
Marja-Leena Kemppainen (Anne Lukkarila)
Risto Kalliorinne (Juha Tapio)
Heikki Keränen (Eveliina Korkiakangas)
Anne-Maria Takkula (Marja-Liisa Pylväs)
Matti Pennanen
Timo Kenakkala
Sinikka Salo
Kalervo Ukkola
Kari-Pekka Kronqvist, sihteeri

Kehittämistoimikunta 29.3.2010 alkaen
Jäsenet
Pj Esko Kurvinen
Mervi Tervo
Anne Huotari
Heikki Keränen
Juha Huikari
Matti Pennanen
Timo Kenakkala
Sinikka Salo
Kari-Pekka Kronqvist, sihteeri
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Viranhaltijatyöryhmät ja niiden vastuuhenkilöt

1.8.2009 – 11.1.2010

Henkilöstö
1.
2.
3.
4.
5.

Henkilöstön palkitseminen
Eläköitymisen hyödyntäminen
Työhyvinvoinnin edistäminen
Henkilöstön mitoituksen tehostaminen
Työaikajärjestelmien kehittäminen

Unto
Unto
Unto
Jyrki
Jyrki

Lehtonen
Lehtonen
Lehtonen
Ojala
Ojala

Palvelujen järjestäminen
6. Soten palveluverkkosuunnitelman päivitys
7. Kouluverkkoselvitys
8. Nuorisotoimi
9. Kirjastoverkkoselvitys
10. Teatterin ja orkesterin toimintamalli
11. Museoiden ja Tietomaan yhteistoiminta
12. Liikuntatoimi

Jari Parkkonen
Pekka Pasanen
Kaisu Haapala
Risto Vuoria
Risto Vuoria
Risto Vuoria
Niina Epäilys

Omistajapoliittiset linjaukset
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Maa-, vesi- ja metsäomaisuuden analyysi ja toimenpiteet
Rakennusomaisuuden analyysi ja toimenpiteet
Sijoitusomaisuuden liittyvät linjaukset
Ajoneuvojen hankinnan ja hallinnoinnin keskittäminen
Hallintokuntien käyttöomaisuuden analysointi
Liikelaitosten hallintomuoto toimintaympäristön muuttuessa
Vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet investoineissa
Konsernin keskitetty kasashallinta
Leasing-rahoitus käyttöomaisuudessa

Timo
Timo
Timo
Timo
Timo
Timo
Timo
Timo
Timo

Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala
Kenakkala

Kuntayhtymien omistajaohjaus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Sinikka Salo
22. PPSHP:n omistajaohjauksen tehostaminen
Matti Pennanen
23. Yhteistyökartoitus tukipalvelujen yhteisestä tuottamisesta
Sinikka Salo
24. Yhteiset prosessit Oulun ja PPSHP:N kesken
Sinikka Salo
25. Oulun seutus koulutuskuntayhtymä
Sinikka Salo
26. Aikuiskoulutuksen kokoaminen
Sinikka Salo
27. Oulun ja koulutuskuntayhtymän tukipalvelujen yhteistuotanto Sinikka Salo
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1.

Kehittämisohjelman toimeksianto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2010-2012. Kehittämisohjelman toimeksianto ja painopisteet määritettiin seuraavasti:

Toiminnan
kehittäminen

Oulun
talousalueen
elvyttäminen

Tulevaisuuden
menestymisen
turvaaminen

Toiminnan kehittäminen
Rakenteelliset uudistukset ja palvelutuotannon tehostaminen ovat keskeisin keino
talouden tasapainottamiseksi kestävälle pohjalle. Menojen kasvun on hidastuttava
verorahoituksen keskimääräisen kasvun tasolle.
Toiminnan kehittäminen tarkoittaa kriittistä tarkastelua toiminnan laatuun ja laajuuteen, millä on välitön vaikutus käyttötalouden menoihin. Menojen kasvua voidaan hidastaa nopeasti vaikuttavilla sekä hitaammin vaikuttavimmilla keinoilla.
Merkittävimmät hyödyt saavutetaan palveluverkko ja -tasotarkastelulla sekä liikelaitosten ja palvelutuotannon toiminnan tehostamisella sekä ydintoimintaa keskittymisellä. Henkilöstöä sitoutetaan mukaan toimenpideohjelmaan luomalla kannustinjärjestelmä.

Oulun talousalueen elvyttäminen
Oulun talousaluetta elvytetään toteuttamalla investointisuunnitelmaa pääosin nykyisen ohjelman mukaisesti vuosina 2009 -2010, priorisoiden työllistäviä hankkeita. Kaupungin investointisuunnitelman toteutuksessa selvitetään vaihtoehtoiset
rahoitusmuodot.

Tulevaisuuden menestymisen turvaaminen
Elinkeinoelämää tukevat ja kehittävät toimenpiteet, kuten hankkeet pidetään elinvoimaisina ja käynnissä elinkeinostrategian mukaisesti. Tehtäviä priorisoidaan hallitusti. Kaupungin vetovoimaisuutta tapahtumakaupunkina parannetaan toimintamallia kehittämällä, lisäksi viestintää ja kaupunkimarkkinointia tehostetaan. Onnistuessaan elinkeinopoliittiset toimenpiteet ja vilkastuva tapahtumatoiminta
vauhdittavat verotulojen kasvua.
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1.1 Palvelujärjestelmän kehittäminen
Johtamisjärjestelmän kehittäminen hallintoa keventämällä
Johtamisjärjestelmän kehittäminen nivoutuu ydinkunta-palvelukunta –mallin loppuunsaattamiseen. Keskeiset tavoitteet 2010-2011:
-

Tilaajavirastojen yhdistäminen keskenään ja liittäminen yhteen
keskushallinnon kanssa.
		 – työ- ja toimintaprosessien kehittäminen
		 – Yhteiset tukipalvelut
		 – yhteinen kehittämistoiminta
		 – päällekkäisen hallinnon purkaminen
		 – yhteiset tilaratkaisut toiminnan tehostamiseksi
		 – eläköitymisen hyödyntäminen
		 – johtamisen parantaminen
		 – työyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen
- Palvelutuotannon organisoinnin päivittäminen
Tavoitteena on saavuttaa 30% rakenteellinen toiminnan tehostaminen viiden vuoden aikana.

Palvelutuotannon kehittäminen ja palveluiden järjestäminen
Palvelujen tavoitteena tulee olla korkea laatu, tehokas tuotantotapa ja suuri vaikuttavuus. Kaupungin oman tuotannon pitkä kunnallinen kokemus ja hyvä osaaminen tulee hyödyntää jatkossakin täysimääräisenä palvelujen tuottamisen ydinpalveluissa
.
Työntekijöiden ikärakenne ja muuttuneet tarpeet pakottavat kuitenkin tarkastelemaan palvelujen erilaisia järjestämismahdollisuuksia, jotta kaupungin vastuulla
olevat palvelut pystytään tarjoamaan kaupunkilaisille.
Tehtävän kuvaus:
Selvitetään Oulun kaupungin ja Oulun seudun alueella oleva palvelutuotannon kapasiteetti, palveluverkko ja tarjonta toimialakohtaisesti sekä samalla arvioidaan
myös toimialakohtaisesti palvelujen tarve seuraavan viiden vuoden aikana. Työryhmän tulee myös esittää toimenpide-ehdotukset, miten korvataan eri toimialoilla tapahtuva kiihtyvän eläköitymisen aiheuttama vaje palveluiden tuotantokapasiteetissa ja turvataan kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen saanti
myös tulevaisuudessa.

1.2 Omistajapolitiikka ja johtamisjärjestelmä
Omistajapolitiikan ja johtamisjärjestelmän linjauksista päätetään samassa aikataulussa palvelujen järjestämisen linjausten yhteydessä. Omistajapolitiikan ja johtamisjärjestelmän linjauksista laaditaan erilliset asiakirjat.
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2.

Palvelujen järjestämisen linjaukset
– Oulun uusi palvelumalli 2020
Keskeiset pitkän aikavälin päämäärät ja tavoitteet on ilmaistu valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa. Jotta strategia ohjaa toimintaa ja taloutta, tarkoittaa se strategian ja talousarvion tiivistä kytkentää. Strategisen ohjauksen tulee
sisältää ja kytkeä toisiinsa talouden ja toiminnan ohjauksen ja päätöksenteon sekä johtamisen. Keskeisenä ohjausvälineenä on kaupunkistrategiaa tarkentava ja
konkretisoiva palvelujen järjestämisohjelma, jonka perustalle talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan.

Strateginen ohjausjärjestelmä
Toimielin

Ohjausväline

KV

Kaupunkistrategia

KH

Omistajaohjaus, konserniohjaus ja
elinkeinopolitiikka

KV

Palvelujen järjestämisohjelma

Sisältää Oulun uuden
palvelumallin linjaukset

sisältää henkilöstöohjelman ja
kehittämisohjelman

Lautakunnat
Talousarvio ja taloussuunnitelma

Johtoryhmät/
Ulkoisten
liikelaitosten
johtoryhmät

sis. palvelujen järjestämisohjelman
ja henkilöstöohjelman

Palvelujen hankintasuunnitelmat
Palvelusopimukset
Palvelutoimintasuunnitelmat/
Liiketoimintasuunnitelmat

Ulkoiset
Ulkoiset
palveluUlkoiset
palvelutuottajat
palvelutuottajat
tuottajat

Palvelujen järjestämisen linjaukset
•
•
•
•

Kuntalaislähtöisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut
Asukkaiden omavastuu
Monipuoliset palvelujen tuottamistavat, monialainen ja moniammatillinen yhteistyö
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2.1 Kuntalaislähtöisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Oulun palvelujen periaate korostaa kuntalaislähtöisyyttä ja kuntalaisen aseman
vahvistumista. Palvelut järjestetään kuntalaislähtöisesti siten, että sekä asiakaslähtöisyys että yhteiskunnallinen vaikuttavuus otetaan huomioon. Kuntalaisia
kuullaan ja palveluja kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.
Asiakaslähtöisyyttä ovat palvelun saatavuus silloin, kun sitä tarvitaan sekä palveluiden saavutettavuus, toimivat, riittävät ja viihtyisät tilat sekä ammattitaitoinen
henkilöstö. Palveluverkkoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan kulloisiakin vaatimuksia sekä asukkaiden palveluiden saatavuuden että palveluiden järjestämisen
kannalta.
Palvelut järjestetään talousarvion ja resurssien rajoissa. Palveluyksiköiden riittävä
koko on edellytys palvelukyvylle sekä toiminnan taloudellisuudelle ja tehokkuudelle. Toiminnan keskittämisellä voidaan parantaa monipuolista palvelujen saatavuutta yhdestä paikasta, turvallisuutta sekä vahvistaa henkilöstön riittävyyttä ja osaamista. Kuitenkin erityisistä syistä myös pienimuotoista palvelutuotantotapaa on
mahdollista toteuttaa.
Palveluja kootaan kuntalaisen näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi ja
kaupunkiorganisaation näkökulmasta kokonaisiksi palveluprosesseiksi. Palveluverkon tilaratkaisuilla vaikutetaan mm. siihen, miten henkilöstön välinen yhteistyö toteutuu. Palveluprosessien läpikäyminen antaa mahdollisuuden havaita ja poistaa
päällekkäisyyksiä sekä tehostaa palvelua. Koko palveluketjun tarkastelu lisää toiminnan tuloksellisuutta asiakkaan kannalta.

2.2 Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus tarkoittaa kuntalaisille samoja mahdollisuuksia päästä palvelujen piiriin. Yhdenvertaisuus toteutuu kun hyväksytään alueiden erilaisuus ja alueilla olevat erilaiset tarpeet.
Palveluverkon muutokset perustuvat strategiasta nouseviin painopistealueisiin, joita ovat ennaltaehkäisevät ja tarkoituksenmukaiset palvelut kuntalaisille. Palveluverkon kehittämiseksi ei riitä toimintayksiköiden ja – tilojen lisääminen, vaan tarvitaan toiminnan sisällöllisiä ja rakenteellisia uudistuksia. Palveluille rakennetaan
systemaattinen palveluiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin malli. Omalle palvelutuotannolle ja ostopalveluille luodaan laatukriteerit ja palvelukuvaukset, jotka
antavat mahdollisuuden tasalaatuisten palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle.
Palveluverkkoratkaisut päätetään kohdekohtaisesti vähintään kolmeksi vuodeksi talousarvioprosessin yhteydessä (seuraava kausi 2011-2013). Kuluvalla valtuustokaudella siirrytään tilaajaan ja oma palvelutuotannon välillä useamman vuoden
puitesopimusmenettelyyn.
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2.2.1

Palveluverkko-ohjauksen periaatteet

• Palveluverkko muuntuu palvelutarpeen kysynnän mukaan

Palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Palveluverkko mukautuu joustavasti kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin. Alueiden palvelusuunnittelussa huomioidaan olemassa oleva palveluverkko ja sen hyödyntäminen. Vähenevän väestön alueilla palvelutarjontaa on sopeutettava muun muassa luopumalla vajaakäyttöisistä palvelurakennuksista ja yhdistämällä palvelut lähialueiden palvelujen yhteyteen.

• Palvelukykyä parannetaan monipalvelukeskuksilla.
• Toiminnallisesti tehokkaampien palvelujen turvaamiseksi epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan.

Palveluverkkoa kehitetään tavoitteena parempi taloudellisuus ja tuottavuus. Talouden ja palvelukyvyn näkökulma puoltaa tilojen monikäyttöisyyttä sekä korkeaa tilojen käyttöastetta. Tavoitteena on tilojen ja henkilöstöresurssien joustava alueellinen käyttö.
Palveluverkon kehittämisen tavoitteena on luoda edellytyksiä yhä kiinteämmälle
yhteistyölle palvelualojen kesken. Pyrkimyksenä on sovittaa palveluverkot yhteen
siten, että niistä syntyy kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmasta ehyt ja joustava
palvelujen kokonaisuus.

• Lähipalveluita tarjotaan asukkaan lähiympäristössä, toimintaympäristössä tai tuodaan kotiin

Lähipalvelujen piiriin on helppo hakeutua ja niitä tarvitsee usea henkilö päivittäin
tai jatkuvasti. Lähipalvelut tuotetaan asukkaille yhdenvertaisin perustein ottaen
kuitenkin huomioon alueelliset erityispiirteet etäisyyksissä, liikenneyhteyksissä ja
palvelutarpeissa. Lähipalveluita tuotetaan monikanavaisesti. Hajanaisen palveluverkon tiivistäminen parantaa ja tasapuolistaa kuntalaisten palveluiden saantia.
Tilariippumattomia palveluja lisätään, esimerkkeinä verkkonuorisotyö ja sähköiset
terveyspalvelut.

• Palveluverkkoa kehitetään kestävän kehityksen vaatimukset
huomioon ottaen

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulma otetaan huomioon sekä omassa palvelutuotannossa että ostopalveluita hankittaessa. Kestävän kehityksen edistämisen keskeiset päämäärät esitetään kaupungin ympäristöpolitiikassa ja
ne konkretisoituvat palvelutuotantoon tilaajaryhmän asettamien laatuvaatimusten
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kautta. Palveluprosessien palvelutuottajat takaavat kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristönäkökulman huomioonottamisen toimenpideohjelmiensa ja
ympäristöjärjestelmiensä avulla. Kaupungin ympäristöpolitiikan päämäärät päivitetään vastaamaan yhteiskunnan kulloisiakin vaatimuksia. Keskeisiä painopistealueita tällä hetkellä ovat ilmastokysymykset ja energiatehokkuus.

• Asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden edistäminen on verkkotarkastelun kehittämisen keskeisiä tavoitteita

Verkkoratkaisujen avulla voidaan peruskorjauksiin varatut rajalliset resurssit kohdistaa suunnitelmallisesti tärkeimpiin kohteisiin priorisoidulla, nopeammalla aikataululla. Tarvittaessa huonokuntoisista ja/tai sisäilmaongelmista kärsivistä rakennuksista voidaan luopua.

2.3 Asukkaiden omavastuu

• Kuntalaiset ovat itsenäisiä, aktiivisia ja kantavat omaa vastuuta
edellytystensä mukaan toimistaan. Yhteisöllisyyteen kannustetaan.

Palvelujen järjestämisessä priorisoidaan ensisijaisesti vaikuttavat ja kevyemmät
palvelut. Kuntalaisten omahoitoa tukevia menetelmiä kehitetään edelleen.
Ennakoivat ja varhaiseen puuttumiseen sekä avohoitoon suuntautuvat palvelut
ovat merkittäviä, jotta asukkaiden hyvinvointi ja elämisen laatu sekä palveluiden
vaikuttavuus ja kustannukset ovat hyvässä suhteessa keskenään. Ennakoiviin palveluihin panostaminen edellyttää pitkäjänteistä ja näkemyksellistä kehittämistä,
yli valtuustokausien. Palveluissa ennaltaehkäisevän työn näkökulma tulee huomioida joka toimijatasolla ja kaikissa palveluissa. Tavoitteena on varhainen ongelmien tunnistaminen ja tarpeeseen reagointi. Ennaltaehkäisevällä työllä vaikutetaan
siihen, että korjaavan tason palveluihin siirtyvän väestön suhteellinen osuus ei jatkossa kasva. Omahoitopalveluita laajennetaan ja kehitetään asukkaiden itsenäisen
terveydenhallinnan tukemiseksi.
Palvelumaksuja tarkistetaan vähintään reaaliarvossa pysymiseksi.

2.4 Monipuoliset palvelujen tuottamistavat, monialainen ja
moniammatillinen yhteistyö

• Kaupungin palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon saatavilla olevat palvelujen tuottajat siten, että palvelut voidaan järjestään kaupungin strategian mukaisesti laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimmalla tavalla.
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Oulu hyödyntää palveluiden järjestämisessä suurta väestöpohjaansa ja pitää palvelurakenteen lähellä kuntarakennetta.
Monikanavaisen palveluverkoston kautta syntyy edellytyksiä palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden, laadun, kustannusten, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hyvään hallintaan. Se tarkoittaa muun muassa lisääntyviä mahdollisuuksia
uusien palvelukonseptien hyödyntämiseen.

Palvelujen tuotantotapoja
Ydinpalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen ydinpalveluissa oman tuotannon osuus palveluittain
vaihtelee tapauskohtaisesti 0-100% välillä. Euromääräisesti ydinpalvelujen ulkoisten ostojen osuus on n. 10% kokonaismenoista. Oulun seudulla jossain palveluissa löytyy toimivat markkinat (esim. palveluasuminen, lastensuojelun laitospalvelut
lääkinnällinen kuntoutus, lääkäri- ja suun terveydenhuollon palvelut). Monissa palveluissa yksityisillä markkinoilla on merkittävä kehittymispotentiaali, mikäli kysynnän kasvua on odotettavissa.
Oulun läänin alueella on tällä hetkellä noin 600 rekisteröityä sosiaali- ja terveystoimen toimialan palvelutuottajaa. Suurin osa palvelun tuottajista on pieniä yrityksiä. Palvelujen tuottamisessa Oulun kaupungilla on merkittävä strateginen kumppanuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kolmannen sektorin osuutta osana palvelujen tuottamista voidaan kehittää.
Opetustoimen perusopetus- ja lukiopalveluissa ei ole merkittävää yksityistä palvelutuotantoa. Muissa ydinpalveluissa (liikunta, kulttuuri- ja nuorisopalvelut) hyödynnetään kumppanuuksia 3. sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Viranomaistehtävät ovat nykylainsäännön mukaisesti pääosin kaupungin tai seudun yhteistyössä järjestettyä omaa toimintaa.

Tukipalvelut
Oulun kaupungin käyttämissä tukipalveluissa omavaraisuusaste on tällä hetkellä korkea. Tukipalveluja kehitetään omistajapoliittisen asiakirjan linjausten mukaisesti.
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2.4.1

Monipuolisten palvelujen tuottamistapojen periaatteet

• Oulun kaupungin palvelujen tuottamisen vahvuuksia ovat monialainen ja moniammatillinen osaaminen, hyvä laatu sekä tilojen ja laitteiden investoinnit, jotka mahdollistavat palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen suurelle palvelujen tarvitsijajoukolle.
• Palvelujen tuottamisen ja kehittämisen tavoitteena on, että Oulun
kaupunki järjestää kuntalaislähtöiset palvelut monituottaja - mallilla
kaupunkistrategian mukaisesti. Omaa tuotantoa on aloilla, joilla sen
säilyttäminen nähdään strategisesti tärkeänä, mm. hinta- ja tuotekehityksen hallinnan, osaamisen turvaamisen ja kriisitilanteisiin varautumisen näkökulmista.

Monituottaja-malliin pohjautuen vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja ovat muun
muassa:
• palvelun ostaminen toiselta kunnalta
• yhteistyö kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa, esimerkiksi palvelujen yhteiskäyttö
• kunnan ja yksityisen sektorin yhteistyö
• ostopalvelut kolmannelta sektorilta, julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta
• asiakkaalle annettu palveluseteli
• vapaaehtois- tai omaistyön tukeminen kunnan avustuksin
• harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen kunnan avustuksin
• kunnan tukema omais- tai hoitotyö
• käyttöomaisuuden vuokraus
Hankittaessa palveluja kaupungin ulkopuolisilta yksiköiltä hankinnat perustuvat
sopimukseen.
Kaupunki voi toimia sellaisilla toimialoilla, joissa on vaarana monopolin muodostuminen tai se muutoin on kaupungin kokonaisedun mukaista.
Valtuustolle laaditaan pidemmän aikavälin palveluiden järjestämisohjelman, missä
on määritelty hankintastrategia.
Hankintastrategia sisältää palveluittain
- tavoitellun palveluiden ostomäärän, laadun ja aikataulutuksen,
- kilpailuttamispolitiikan,
- painopistealueet
- tilaajan tavoitetilan
Palvelujen järjestäjän tuottajille ilmoittama pitkäaikainen hankintastrategian kuvaus mahdollistaa tuottajien toiminnan (mm. henkilö- ja laiteresurssien) suunnittelun. Kilpailutuksen lähtökohtana voi olla sekä palvelu- että aluekohtainen palvelujen järjestäminen.
Ulkoista hankintaa ei toteuteta, jos palveluketjun hallinnan näkökulmasta palvelu on tärkeää pitää itsellä tai omistajapoliittisesti palvelun tuottamisesta ei kannata luopua.
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Yksityisten palveluiden määrä ja sijoittuminen palveluverkossa määräytyy hankintamenettelyn ja siinä asetettujen kriteereiden kautta. Tilojen ja palveluiden hankinnan eriyttäminen toisistaan tuo mahdollisuuden vaikuttaa tehokkaasti myös yksityisten palveluiden sijoittumiseen. Vapautuvia toimitiloja tarjotaan aktiivisesti
myös muille toimijoille.
Palvelun kilpailuttamistilanteessa arvioidaan, onko riittävää tarjontaa ja toimivia markkinoita palvelun tuottamisen varmistamiseksi. Kilpailuttaminen on myös
perusteltua, jos kokonaistaloudelliset edellytykset täyttyvät, kilpailuttaminen tukee riskinhajautusta ja palvelurakenteen kehittymistä sekä jos kilpailuttuminen voi
edistää markkinoiden kehittymistä tukien elinkeinopolitiikan tavoitteita.
Kilpailuttamisen henkilöstövaikutukset arvioidaan etukäteen. Kaupunki on määritellyt henkilöstöpoliittiset tavoitetilat toimintasektoreittain eläköitymisen hyödyntämisessä, johon mahdollinen toimintojen kilpailuttaminen synkronoidaan. Kilpailuttaminen ei ole vakituisen henkilöstön irtisanomisen peruste, henkilöstön työtehtäviä voidaan tarkastella uudelleen.

2.4.2

Monipuolisten palvelujen tuottamistavan päätöksenteko

• Kaupunginvaltuusto päättää palvelujen järjestämisohjelman ja hankintastrategian linjauksista.
• Lauta- tai johtokunta vastaa päätöksenteosta, kun mahdollinen
hankinta on päätettyjen periaatteiden mukainen.
• Jos mahdollinen hankintapäätös ei ole kaikkien linjausten mukainen
tai niissä on tulkintaeroja, päätöksenteosta vastaa kaupunginhallitus.
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3.

Tilaajakohtaiset erityiskysymykset palvelujen
järjestämisessä

3.1 Sosiaali- ja terveystoimi

• Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelmassa linjataan valtuustokausittain palveluiden järjestämisen periaatteet.
• Lautakunta päättää hankintasuunnitelmassa vuosittain palvelutarpeen perusteella palvelutarpeisiin vastaamisesta järjestämissuunnitelman ja hankintastrategian periaatteiden mukaisesti.
• Kaupungin oma sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto laatii palvelutoiminta- ja henkilöstösuunnitelman edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.

Kuntalaislähtöisyys
Kuntalaislähtöisyyttä on mm. palvelun oikea-aikainen saatavuus, palveluiden saavutettavuus (sijainti), toimivat, riittävät ja viihtyisät tilat sekä ammattitaitoinen
henkilöstö. Sosiaali- ja terveystoimen strategisena tavoitteena on tehdä säännöllisin väliajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä. Asiakkaille tai omaisille säännöllisesti
tehdyt tyytyväisyyskartoitukset voidaan ulottaa esimerkiksi tietyn alueen perheille
tai tietylle asiakaskunnalle (esim. lapsiperhebarometri) osoitetuksi kyselyksi, että
saataisiin laajempi käsitys palvelutarpeista ja palveluiden laadusta. Uusissa hankkeissa pyritään aikaisempaa aktiivisemmin kuulemaan palvelun käyttäjien mielipiteitä. Tästä on esimerkkinä Kastellin monitoimitalon lapsivaikutusten arviointiprosessi, Hiukkavaaran kaavoitustyö sekä Ritaharjun monitoimitalon kalustaminen.
Palveluissa ei vielä ole systemaattista palveluiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin mallia. Kunnallisten palvelujen laatusuosituksia on annettu eri palveluista lähinnä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
THL (ennen Stakes) toimesta. Joidenkin palveluiden (esim. lasten päivähoito, lastensuojelu) laadun takaamiseksi on lailla ja asetuksella mitoitettu sitovasti henkilöstön määrä sekä koulutustaso. Laatukriteerit ja palvelukuvaukset ja palvelujen
laadun seuranta sekä omalle palvelutuotannolle että ostopalveluille antavat mahdollisuuden tasalaatuisten palveluiden järjestämiselle ja tuottamiselle.

Päivähoito
Päivähoito ja opetuspalvelut kootaan hallinnollisesti palvelukokonaisuudeksi. Päivähoidon, opetustoimen ja nuorisotoimen yhteistyötä tehostetaan tilojen ja henkilöstöresurssien käytössä. Palveluverkko sisältää tuetun kotihoidon ja kunnallisen
perhepäivähoidon sekä päiväkotihoidon. Yksityisen perhepäivähoidon sekä päiväkotihoidon toimintaedellytyksiä kehitetään vuosittain tarkastelemalla yksityisen
hoidon tuen kuntalisän määrää.

Oulun uusi palvelumalli 2020 19

Päivähoidon palveluverkon joustavaa käyttöä kehitetään palveluita järjestettäessä. Päivähoitopalveluiden kokonaismäärä kasvaa vuosittain palvelutarpeen mukaisesti, mikä on vuositasolla noin 100 hoitopaikkaa. Palveluverkko muuntuu palvelutarpeen kysynnän mukaan: uusien asuinalueiden palvelutarpeen kasvu katetaan
muuta palvelutarjontaa tarkastelemalla ja siirtämällä resurssia mikäli tarve niissä
vähenee. Päivähoidon palveluverkkoa kehitetään siten, että toiminnan järjestämisen kannalta haasteellisista ja/tai epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan.
Vapautuvia toimitiloja tarjotaan aktiivisesti muille toimijoille.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut
Mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden palvelurakenne on monipuolinen, sisältäen
monentasoisia ja myös eri tahojen – mm. järjestöjen, yksityisen ja kunnan joustavasti tuottamia palveluita, hoitoa ja tukea. Kansallinen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma (Mieli 2009) edellyttää mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan järjestämisen ns. yhden oven periaatteella ja myös tuleva terveydenhuoltolaki tuo muutoksia palveluiden rakenteeseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiinteämmän yhteensovittamisen kautta. Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutuksia ei vielä ole arvioitavissa palvelurakenteen näkökulmasta.
Palveluiden järjestämisessä painopiste on avohoidossa ja – huollossa. Laitoshoidon suhteellinen osuus ei nouse (psykiatria, kehitysvammahuolto) ja joiltain osin
(lastensuojelu) edelleen laskee. Asiakkaiden palvelujen parantamiseksi nykyistä
varsin hajanaista palveluverkkoa kootaan muodostamalla 3-4 nykyistä vahvempaa
mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden avopalveluiden keskittymää kaupunkiin. Palvelut sijoitetaan pääosin suurimpien terveysasemien yhteyteen tai niiden välittömään läheisyyteen.
Psykiatrinen laitoshoito keskitetään kokonaisuudessaan Peltolan kaupunginosaan.
Tarveselvitystyö aloitetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kanssa sen jälkeen, kun monikuntaliitoksen vaikutukset ovat tiedossa. Yksityisten
palveluiden määrä ja sijoittuminen palveluverkossa määräytyy hankintasuunnitelman (vrt. edellä) ja siinä asetettujen kriteereiden kautta. Tilojen ja palveluiden
hankinnan eriyttäminen toisistaan tuo mahdollisuuden vaikuttaa tehokkaasti myös
yksityisten palveluiden sijoittumiseen.

Terveydenhuolto
Tuleva terveydenhuoltolaki tuo muutoksia terveydenhuollon palvelujärjestelmän
rakenteeseen ja toimintaan. Potilaiden valinnan vapaus lisääntyy. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat aikaisempaa kiinteämmin yhteistyössä ja
erikoisosaaminen tuodaan perusterveydenhuollon lääkäri-hoitajatiimien tueksi.
Kuntalaisten valinnanvapauden lisääntymisen myötä terveysasemapiirien asukasmääriä ja palvelukykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on kehittää terveysasemaverkkoa kuitenkin turvaten väestönkasvun vaatimat palvelut. Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus toteutetaan 2011−2013 ja sillä on palvelukyvyn ja terveysasemaverkon kehittymisen kannalta keskeinen merkitys.
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Suun terveydenhuollon toimipisteet siirtyvät pääsääntöisesti terveysasemien yhteyteen. Suun erikoishoidot keskitetään ja sijoitetaan Aapistie 3:een muun erikoishammaslääkäritoiminnan yhteyteen.

Vanhustyö
Moniportaista palvelurakennetta yksinkertaistetaan ja painopistettä sekä resursseja siirretään laitoshoidon lisäämisestä kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä
edistäviin ja tukeviin palveluihin sekä monipuoliseen palveluasumiseen. Tätä kautta vähennetään laitoshoidon tarvetta. Kotona asumisen mahdollistuminen edellyttää kotona asumista tukevien palveluiden lisäksi ikäihmisten terveys- ja toimintakykyhaasteisiin vastaavia asiantuntevia terveysasema- ja avokuntoutuspalveluja,
lyhytaikaisen sairaalahoidon ja kuntoutuksen palveluja sekä vuorohoito- ja kuntoutuskotityyppisiä palveluja.

3.2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin yhteistyön
syventäminen sekä PPSHP:n jäsenkuntien omistajaohjauksen
tehostaminen

3.2.1 Sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tehostaminen

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hyväksytyn (14.12.2009)
omistajastrategian mukaista toimintaa jatketaan: perusterveydenhuollon vahvistaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja yhteensovittamisen syventäminen, kokonaiskustannusten kasvun hillitseminen

Sairaanhoitopiirin (SHP) tehtävänä on järjestämisvastuun mukaan huolehtia erikoissairaanhoidon palveluista jäsenkunnille tasavertaisesti sekä huolehtia yliopistolliselle SHP:lle säädetyistä muista tehtävistä. Erikoissairaanhoidon palvelujen
tuottaminen suunnitellaan yhdessä kuntien ja/tai yhteistoiminta-alueiden kanssa niin, että sekä vaativa, erityistason ja perustason erikoissairaanhoito tuotetaan
tarkoituksenmukaisimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla potilaalle kokonaisvaltaisesti optimaalisella tavalla. Tämä vaatii voimavarojen tarkoituksenmukaisen jaon, mikä tulee tehdä yhdessä omistajakuntien kanssa. Terveydenhuollon
resurssien jakautumisessa painotus on perusterveydenhuollon vahvistamisessa.
Hoidonporrastuksen jäntevä järjestäminen edellyttää kansanterveystyön ja osittain sitä tukevan perustason erikoissairaanhoidon kokoamista suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi lähivuosina. Koko SHP:n alueen terveydenhuollon kokonaisuutta suunniteltaessa tulee huomioida kokonaiskustannuksien säilyminen kuntien
kantokyvyn ja yhteisesti sovittujen raamien mukaisena. Tämä edellyttää yhteistä suunnittelua, tehtävänjakoja, tarvittaessa resurssien jakamista ja uudelleen allokointia.
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Keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi pitää nosta yhteensopivat tietotekniset järjestelmät, keskeisimpänä sairaskertomusjärjestelmät. Tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan osalta korostuu yhteistyö yliopiston ja alueen muiden tutkimusja koulutusyhteisöjen kanssa. Tutkimustyön vahvistamiseksi tutkimustyötä koordinoidaan ja voimavarat kootaan. Tämä työ omistajakuntien näkökulmasta vaatii huomattavaa läpinäkyvyyden lisäämistä erityisesti akateemisen kliinisen tutkimuksen ja EVO–rahojen sekä SHP:n toimintavarojen käytön osalta.
SHP:n valtuuston ja hallituksen yhteistoiminnan tueksi perustetaan kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin asiantuntijoista muodostuva virkamiestyöryhmä (advisory board), joka on sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämä ja sillä
on tavalla tai toisella aloitteenteko-oikeus.
SHP:n alueen terveydenhuollon toiminnan organisoitumiseen Oulun kaupungin
kantana on vahvan peruskunnan näkökulma. Jo nykyisellään kaupungin vaikutusmahdollisuudet on rajattu äänileikkurilla SHP:n valtuustossa. Tulevien rakenteiden on tuettava alueen väestöpohjaltaan ja maksuosuudeltaan suurimman kunnan vaikutusmahdollisuuksia.

3.2.2

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin yhteistyön 			
syventäminen tukipalveluissa

Ateria- ja puhtauspalvelut
• Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyötä tehostetaan ja selvitetään mahdollisuudet joidenkin palvelujen yhdistämiseen ateria- ja
puhtauspalvelujen alueella

• Tavoitteena yhteistyön tehostaminen Oulun kaupungin mielenterveyspalveluiden ja PPSHP:n kesken Peltolan alueella ja Kiviharjussa, toiminnan aloittaminen 1.6.2010. Selvitetään henkilöstön asema ja huomioidaan eläköityminen.
• Kevään 2010 aikana tehdään esiselvitys ja aikataulutus Oulun kaupunginsairaalan ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä huomioimalla henkilöstön
asema, eläköityminen ja oman toiminnan osuus
• Kaupungin laitoshoidon ja sairaanhoitopiirin palvelujen yhdistämisestä tehdään
jatkoselvitys vuonna 2010. Yhteistyötarkastelu painottuu yhteisiin investointeihin. Päätökset tehdään talousarviosuunnittelun yhteydessä vuonna 2011.

Hankinta, varastot ja kuljetukset

• Oulun kaupunki ja PPSHP jatkoselvittävät mahdollisuuden siirtyä
yhteiseen hankintaorganisaatioon ja keskusvarastoon sekä kuljetuspalveluissa yhteiseen kilpailutukseen ja kilpailutusjärjestelmään

• Tehdään jatkoselvitys voidaanko yhteistyötä lisätä vaiheittain niin, että yhteiseen hankintaorganisaation voidaan siirtyä 2013
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• Tehdään jatkoselvitys yhteisen uuden keskusvaraston perustamisesta, joka sisältäisi tilat myös lääkevarastolle
• Tehdään jatkoselvitys kuljetuspalveluissa siirtymisestä yhteiseen kilpailutusjärjestelmään ja yhteisiin kilpailutuksiin ja mahdollisuudesta yhteiseen organisaatioon

Tila-asiat ja tekninen huolto

• Kontinkankaan kampuksen alueen tila- ja teknisten huoltopalveluitten tehokasorganisointi yhteistyössä Oulun kaupungin ja PPSHP:n
kesken.

• Tavoitteena on Kontinkankaan kampuksen yhteinen huoltola ja yhteistyö jätehuollon, vartioinnin ja ulkoilualueiden hoidossa

Henkilöstöhallinto ja taloushallinto sekä tietohallinto

• Henkilöstö-, talous- ja tietohallinnossa haetaan ratkaisua, jossa
palveluja keskittämällä ja hankkimalla yhteentoimivat tietojärjestelmät saadaan palvelujen parantumista ja kustannustehokkuutta
toimintojen organisoinnissa.
• Valtakunnallisessa yhteistyössä asiaa tarkastellaan SITRA:n hankkeessa, jonka raportti valmistuu huhtikussa 2010. Sen jälkeen linjataan jatko Oulun kaupungin ja PPSHP:n osalta.

3.2.3

Sairaanhoidolliset ydinprosessit

• Sairaanhoidolliset hoitoketjut tarkastellaan klinikkakohtaisesti ja
sovitaan työnjaon ja resurssien jakautumisesta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä huomioiden tehtävien siirrot, päällekkäisyyksien poistot sekä kaupungin oman erikoislääkäritoimen ja terveysasemien osaamisen kehittäminen sekä terveydenhuollon tukipalvelut.
• Tulevan terveydenhuoltolain ja Paras-lain linjausten mukaan perustasoista erikoissairaanhoitoa tulee siirtymään terveyskeskusten
järjestettäväksi.
• Perustason erikoissairaanhoidon tarvitsemien lisätilojen, niin avokuin laitospaikkojen, järjestäminen on tarkoituksenmukaisinta nykyisen Kiviharjun laitoksen tontille.

• Erikoissairaanhoitoa järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Toimintoja on siirtynyt ja siirtyy yhä enenevässä määrin perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoille. Näiden palveluiden keskittäminen tuo taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Erikoisvastaanotoille toiminnallisesti paras ympäristö on Kontinkangas, jolloin voidaan
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hyödyntää OYS:n läheisyyttä. OYS:n palveluja voidaan hyödyntää myös oppimisterveyskeskuksessa ja kaupunginsairaalassa. Kontinkankaan alueelle on
luotavissa ainutlaatuinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö uuden terveydenhuoltolain hengessä.
• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden strategian, tulevan terveydenhuoltolain linjausten ja Paras-lain linjausten mukaan perustasoista erikoissairaanhoitoa tulee siirtymään terveyskeskusten järjestettäväksi ja tämä toiminta tulee tarvitsemaan myös jossain määrin sairaansijoja. Tämänhetkisen alustavan suunnittelun mukaan perustason erikoissairaanhoidon palveluiden alueellinen järjestäminen tulee SHP:n pohjoisella toiminta-alueella perustumaan varsin pitkälle Oulun kaupungin järjestämän perustason erikoissairaanhoidon varaan. Tämä hoidon porrastuksen muuttuminen lisää lyhytaikaisen perustason
erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen tarvetta vähintään 40 – 60 sairaansijan verran. Paras sijainti myös uusille somaattisille sairaansijoille on kaupunginsairaalan välittömään läheisyyteen / yhteyteen rakennettava lisätila Kiviharjun tontille. Uudisrakentamisen ja yksityiseltä ostamisen lisäksi on selvitettävä
PPSHP:n mahdollisuus vuokrata tiloja perustason erikoissairaanhoitotoimintaa
varten.
• Kontinkankaan alueen somaattisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avo- että laitoshoidon tilojen kehittämisessä keskeisessä osassa ovat
A-talon saneeraus sekä kaupunginsairaalan tilojen mahdollinen laajennus. Tässä yhteydessä myös päihdehuollon ja mielenterveyspalveluiden sijoittaminen
Peltolan alueelle ovat keskeisiä.

3.2.4

Sairaanhoidolliset tukipalvelut
• Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen ja tuottaminen joko yhteistyössä Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä tai
seudullisesti selvitetään ja pannaan käytäntöön.

• Röntgenpalvelujen yhdistäminen: Oulun kaupungin röntgen siirtyy PPSHP:n
valmistuvaan avopalvelutaloon. Toiminnat talossa aloitetaan vuoden 2011 alussa. Oulun kaupunki on linjannut siirtävänsä oman röntgeninsä toiminnan
PPSHP:iin yhdistämällä sen radiologian klinikkaan.
• Apuvälinehuolto: Seudullisen apuvälinekeskuksen tavoitellaan käynnistyvän vuoden 2011 alusta. Valmistelussa on ollut mukana sairaanhoitopiiri ja Oulun seutu. Keskusta suunnitellaan SHP:n alaiseksi liikelaitokseksi. Sille siirretään apuvälineiden hankinta, lainaamistoiminta, osa ohjauksesta, sovittaminen,
kunnostus, kierrätys ja koko logistiikka. Keskukseen siirretään kaupungin apuvälinepalveluissa toimiva henkilöstö. Kevään 2010 aikana tulee saada kuntien
ja sairaanhoitopiirin päätökset seudulliseen apuvälinekeskukseen liittymisestä.
• Lääkehuolto: Tavoitteena yhdistetyn sairaala-apteekin perustaminen. Toiminnan seudullinen järjestäminen toisi kustannushyötyjä: lääkehankinta, valmiusvarastoinnin keskittäminen ja peruslääkevarastoinnin yhdentäminen, logistiikka, henkilöstö. Suuri volyymi mahdollistaisi koneellisen lääkejakelun. Lisäksi kaupunki joutuu vuoden 2010 aikana päättämään uuden lääketilaus/-huolto
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ohjelman hankkimisesta. Hankkeen edistyminen edellyttää tilaongelman ratkaisua.
• Välinehuolto: Kaupungin välinehuollosta merkittävä osa on hammashuollon
välineiden huoltoa. Yhteistoiminnan haetaan Kontinkankaan alueen välinehuollon järjestelyistä, sekä Aapistien (hammashuolto, kaupungin ja yliopisto/SHP)
välinehuollon järjestelyistä yhdentämällä erillisiä välinehuoltopisteitä. Laajempi
välinehuoltoyhteistyö tai keskittäminen on vielä alkuvaiheessa.

3.3 Opetustoimi
• Laadukasta ja tasalaatuista perusopetusta annetaan kaupungin eri
osissa oppilasmäärämuutoksiin joustavasti sopeutuen. Lähikouluperiaatetta sovelletaan tarkoituksenmukaisella tavalla mukaan lukien myös erityisopetus ja erikoisluokkaopetus.
• Opetuksen tulee antaa riittävät tiedot ja taidot oppilaille, sekä
opetuksen tulee edistää sivistystä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien
kunnioitusta.

Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko
mukautuu joustavasti kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin.
Opetuksen järjestämisessä sovelletaan lähikouluperiaatetta. Sitä toteutetaan niin,
että lähikouluna voi toimia muukin alueen koulu kuin oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu. Haja-asutusalueilla lähikoulu voi olla myös pienkoulu. Oulun kaupungin perusopetuksen koulut on jaettu kahdeksaan (8) oppilasalueeseen. Uusi aluejako mahdollistaa alueellisen palveluverkon monipuolisen tarkastelun ja perusopetuspalveluiden kehittämisen sekä edistää alueen koulujen välistä yhteistyötä opetuspalveluiden järjestämisessä. Alueen opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki järjestetään siten, että ne mahdollistavat erilaisten oppilaiden opiskelun yhtenäisessä
toimintakulttuurissa. Lähikouluperiaatetta sovelletaan tarkoituksenmukaisella tavalla myös erityisopetuksen, peruskoulun erikoisluokkien ja maahanmuuttaneiden
valmistavan opetuksen järjestämisessä.

• Kestävä kehitys otetaan huomioon sekä 1) yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kestävyyden että 2) koulukiinteistöjen ilmastovaikutusten näkökulmista
• Oppilaiden ja henkilökunnan terveyden edistäminen toteutuu
muun muassa luopumalla tarvittaessa huonokuntoisista ja sisäilmaongelmaisista rakennuksista

Kouluverkkoa kehitetään kestävän kehityksen vaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Yhtenäinen perusopetus on tässä suhteessa keskeinen toimintatapa. Oppilaan näkökulmasta se tarkoittaa yhtenäistä opin polkua, se tukee pysyvien kaverisuhteiden syntymistä ja
vähentää opettajien vaihtumista. Se tarkoittaa myös jatkuvuutta kodin ja koulun
yhteistyössä.
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Oulun seudun ilmastostrategiassa on linjattu ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi painopiste liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Koulukiinteistöt ovat keskeinen
osa Oulun kaupungin rakennusomaisuudesta, joten ilmastovaikutukset tulee ottaa
huomioon kouluverkkoa kehitettäessä ja koulupalvelujen sijaintia valittaessa.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistäminen on kouluverkon kehittämisen keskeisiä tavoitteita. Verkkoratkaisujen kautta on mahdollista päästä eroon
huonokuntoisista, sisäilmaongelmien vaivaamista koulurakennuksista.
• Luodaan edellytyksiä yhä kiinteämmälle yhteistyölle varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa niin, että syntyy
asiakkaan näkökulmasta ehyt ja joustava palvelujen kokonaisuus. Päivähoito ja opetuspalvelut kootaan hallinnollisesti palvelukokonaisuudeksi. Siirto toteutetaan niin, että kaikki nykyiseen päivähoidon vastuualueeseen kuuluvat toiminnat pysyvät yhtenä kokonaisuutena. Kouluverkon tavoitteena on parempi taloudellisuus ja tuottavuus sekä tilojen
joustava käyttö.

Kouluverkon kehittämisen tavoitteena on luoda kouluille edellytyksiä yhä kiinteämmälle yhteistyölle varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa. Päivähoito ja opetuspalvelut kootaan hallinnollisesti palvelukokonaisuudeksi. Palvelut sovitetaan yhteen siten, että niistä syntyy kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmasta ehyt ja joustava palvelujen kokonaisuus. Toimintatapaa ja
prosesseja kehitetään ottaen huomioon Oulun kaupungin laajenemisen mukanaan
tuomat haasteet.
Toimivien koulupalvelujen tavoitteena on innostava oppimisympäristö. Talouden
ja tuottavuuden näkökulma puoltaa suurempaa keskimääräistä yksikkökokoa, tilojen monikäyttöisyyttä sekä korkeaa tilojen käyttöastetta. Suurempi yksikkökoko
mahdollistaa valinnaisuuden. Tavoitteena on tilojen ja henkilöstöresurssien joustava alueellinen käyttö.

• Lukioverkko on seudullinen palvelu, osa toisen asteen koulutuksen
kokonaisuutta. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat valita opintoja useammasta koulusta joko suorittamalla kursseja toisessa
koulussa tai hyödyntämällä verkko-opetusta.

Lukioverkkoa kehitetään seudullisena palveluna, osana toisen asteen koulutuksen
kokonaisuutta. Opiskelijan valinnan mahdollisuuksien ja hyvien liikenneyhteyksien merkitys korostuu. Tavoitteena on nykyistä tarkoituksenmukainen määrä kouluyksiköitä, jotka sijaitsevat julkisten liikenteen palvelun piirissä. Tällöin opiskelijat voivat valita opintoja useammasta koulusta. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yksiköiden sijainti lukioiden lähellä laajentaa edelleen opiskelijalle avautuvaa tarjontaa.

• Opetustoimen palveluverkkoa ja koulujen tilamitoituksia koskevat
kehittämislinjaukset vuoteen 2020 saakka määrittävät, että perusopetustilojen määrä kasvaa korkeintaan oppilasmäärän kasvun
verran.
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Perusopetuksen tilojen kokonaismäärä saa kaupungin tasolla kasvaa vuoteen
2020 mennessä korkeintaan oppilasmäärän kasvua vastaavasti. Palvelukysynnältään kasvaville alueille tarvittavien lisätilojen vastapainoksi on tilankäyttöä tarvittaessa vähennettävä alueilla, joissa kysyntä on vähenevää.
• Opetustoimen hallintoa kootaan alueelliselta pohjalta ja yhtenäistä perusopetusta tukien tavoitteena hyvä johtaminen ja toiminnan
tuottavuuden paraneminen.

Oulun kaupungin perusopetuksen koulut on jaettu kahdeksaan (8) oppilasalueeseen. Yhtenäinen perusopetus (lk. 1-9) on tulevaisuuden vallitseva peruskoulumuoto. Yhtenäisen perusopetuksen toteutuminen on myös yksi perusopetuksen
laatukriteereiden taustalla oleva perusolettamus eli tavoitteena on peruskoulun
(järjestelmänä) kehittäminen yhtenäisemmäksi. Yhtenäinen perusopetus tarjoaa
eheän oppimisen polun luokilla 1-9, mikä hyödyttää sekä oppilaita että opettajia.
Ala- ja yläkoulujen opettajat tekevät tiiviimmin yhteistyötä ja koko koulu työskentelee yhtenäisen peruskoulun edellyttämien pedagogisten tavoitteiden suunnassa. Oppilasryhmäkoot eivät ole suoraan verrannollisia koulun kokoon, vaan niihin
vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Oppilashuollossa tehostetaan varhaista puuttumista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

3.4 Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja -toimintaa kehitetään uusien viestintäratkaisujen sekä verkostomaisen toimintamallin avulla. Tavoitteena on hyvin verkostoitunut ja yhteistoimintaetuja hyödyntävä kulttuuritoimijoiden kenttä. Tapahtumien
toimintaedellytyksiä parannetaan käynnistämällä suunnittelutyö uusien tilaratkaisujen ja toimintamallien saavuttamiseksi. Uuden monipalvelukonseptin luominen
kaupungin omien, kolmannen sektorin toimijoiden ja liikeyritysten toimintaympäristöksi ja tilaratkaisuksi suuraluetasolla antaisi mahdollisuuksia luopua nykyisestä
hallintokuntien omien palveluiden yksittäisten kiinteistöjen ajattelumallista ja lisäisi samalla asuinalueiden vetovoimaisuutta.

3.4.1

Kirjastopalvelut

• Käynnistetään aluekirjastomallin toteuttamien. Laaditaan tarkennettu suunnitelma, missä toimipistetarkastelun lähtökohtana on
väestöpohjan koko sekä palvelun käyttötiheys. Kirjastoautopalvelujen tarve selvitetään.

Suunnitelma sisältää esityksen palvelujen keskittämiseksi, huomioiden seuraavat
tavoitteet
– kävijämäärä/toimipiste - tavoitteen määrittäminen (esim. 50 000 hlöä)
• Resursseja keskitetään: tuottavuuden kasvattaminen, parempi palvelutaso,
		 aukioloajat
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• Muita toimijoita hyödyntämään samoja tiloja (esim. asukastuvat,
		 nuorisotyö), jotta tilojen käyttöaste nousee ja vapautuvista tiloista muissa
		 palvelupisteissä voidaan mahdollisesti luopua
• Erityisen tarkastelun alla ovat yksiköt, joiden kävijämäärä on alhainen
– kirjastopalvelujen saatavuus n. 5 km säteellä mahdollisesti lopetettavasta
toimipisteestä
– Kaukovainion koulun/kirjaston hankesuunnitelma tarkistetaan alueen
kirjastopalvelujen toteuttamiseksi
– Kirjaston toimipisteiden erikoistuminen
– Tarkennettu suunnitelma käsitellään TA2011 valmistelun yhteydessä

3.4.2

Kaupunginteatteri

• Teatterissa otetaan käyttöön teatterin johtaja – taiteellinen johtaja -malli. Teatterin tilojen käyttöä tehostetaan.
• Teatterin hallintomuodosta tehdään jatkoselvitys

Tulevalla hallintomuotoratkaisulla pitää luoda vakautta teatterin talouteen, hallintoon ja johtamisjärjestelmään. Kunnianhimoisen teatteritaiteen tekemisen on oltava jatkossakin keskeinen päämäärä. Lisäksi uudessa toimintamallissa tulee ottaa
huomioon myös näyttämötaiteen toteuttamisen monialainen toimintamalli. Teatterin osaaminen sekä sen tilat ja välineet tulisi olla tulevaisuudessa entistä enemmän myös muiden toimijoiden käytettävissä, jolloin tilojen käyttöaste ja saatavat
vuokratulot lisääntyisivät sekä tarjonta monipuolistuisi.
-

-

3.4.3

Teatterille laaditaan alustava liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma
• Suunnitelma sisältää mallin peruskunnan avustuksesta ja sen perusteista
Taloudellisen ja toiminnallisen arvioinnin perustellaan tehdään esitys, onko 		
kaupunginteatterin hallintomuoto jatkossa
• Oulun kaupungin 100% omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö
• liikelaitos
• taseyksikkö
Selvitys valmistuu 31.8.2010 mennessä

Kaupunginorkesteri
• Kaupunginorkesterin toimintaa kehitetään osana tulevaa Musiikkikampusta

Musiikkikampuksen toimintamallin kehittämiseksi käynnistetään jatkoselvitys; selvitys valmistuu 31.12.2010 mennessä. Tarveselvityksessä huomioidaan Oulun
kaupungin julkisten tilojen yhteismarkkinoinnin ja myynnin tehtävien hoitaminen.
Päätökset julkisten tilojen myynnin ja markkinoinnin vastuutahosta linjataan johtamisjärjestelmän valmistelun yhteydessä.
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3.4.4

Museot ja Tietomaa
• Taiteen ja historian museotoimen yhteistyötä lisätään.
• Selvitetään Tietomaan sijoittumisen vaihtoehdot.

–
–

Käynnistetään valmistelut museoiden yhteisen organisaation muodostamiseksi
Selvitetään Tietomaan sijoittumisen vaihtoehdot; Myllytulli vai Hietasaari

3.5 Muut palvelut
3.5.1 Liikuntatoimi
• Liikuntapalvelujen tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus parantuvat, palvelut ovat laadukkaat. Ensisijaista on tukea lasten ja
nuorten kasvua ja kehitystä, työikäisten terveyttä ja työkykyä sekä ikäihmisten omatoimisuutta ja toimintakykyä.
• Alueellisen palveluverkon lähtökohtana on väestöpohjan koko sekä palvelun käyttötiheys

Oulun kaupunki on profiloitunut terveyttä edistävän liikunnan edistäjäksi. Liikuntapalvelujen ja -paikkojen tarjoaminen perustuu liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan
ja asiakasstrategiaan. Alueellisen palveluverkon lähtökohtana on väestöpohjan koko sekä palvelun käyttötiheys. Erityisryhmien tai erityislajien osalta käyttöä pyritään keskittämään tiettyihin paikkoihin laadukkaiden liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi ja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi liikuntatoimi panostaa myös tiedottamiseen yhteistyössä muiden hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Vaikuttavuus edellyttää monihallinnollista ja monialaista yhteistyötä. Liikuntatoimessa jatketaan edelleen niin valtakunnallista kuin paikallista yhteistyötä. Paikallisella tasolla liikuntapalveluiden
kehittämisessä ja toteuttamisessa jatketaan yhteistyötä Oulun seudun kuntien,
kaupungin eri hallintokuntien, urheiluseurojen, eri vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, Oulun Kansalaisopiston, yksityisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntapalvelujen verkostoa ja palvelujen järjestämistä tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri hallintokuntien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden
kanssa. Liikuntapaikkojen ja -palvelujen verkostoitumisessa tulee huomioida entistä tehokkaammin monikäyttöisyys ja poikkihallinnollisuus.
Tulevaisuudessa on tarpeen linjata ja rajata perinteisten lähiliikunta-, paikallis- ja
aluekeskustasoisten liikuntapaikkojen lisäksi, mihin liikuntalajeihin kaupunki lähtee rakentamaan reittejä/paikkoja, mihin se osoittaa tiloja ja alueita, joiden operointi vastuutetaan esimerkiksi seuroille tai yksityisille, mihin lajeihin annetaan
avustuksia ja mihin velvoitetaan seuroja ja yksityisiä toimijoita panostamaan itse.
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3.5.2

Nuorisotoimi

• Nuorisotyön palvelujen tilasidonnaisuutta vähennetään. Moniammatillista yhteistyötä, kumppanuutta ja verkkonuorisotyötä vahvistamalla
vapautetaan henkilöstöresursseja varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Alueelliset nuorisotoimen tilat sijaitsevat pääsääntöisesti koulujen, päiväkotien tai
kirjastojen kanssa samassa kiinteistössä. Nuorisotoimen oman toiminnan ohella
nuorisojärjestöt ja vapaat nuorisoryhmät ovat tilojen ensisijaisia käyttäjiä, mutta
näiden lisäksi tiloja luovutetaan monipuolisesti alueen asukkaiden ja muiden hallintokuntien käyttöön. Kaupungin palvelutiloja käytetään nykyistä tehokkaammin
palvelutuotannossa ja vapaassa kansalaistoiminnassa.
Työpajatyöryhmän hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2010 aikana.
Vuoden 2010 aikana selvitetään mahdollisuudet monipuolistaa Sanginjoen leirikeskuksen käyttöä.
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4. Henkilöstöä koskevat linjaukset

Palkitseminen
Palkitsemisen työryhmä, johon kuului keskushallinnon, hallintokuntien ja henkilöstöjärjestöjen edustajia, on valmistellut toiminnan ja talouden kehittämisohjelman
toteuttamiseen liittyvää koko kaupungin henkilöstön palkitsemista.
Palkitsemiskriteereiksi on esitetty asetetun budjetin saavuttaminen sekä hallintokunta- että kaupunkitasolla. Lisäksi mittareina ovat työhyvinvointiin liittyen sairauspoissaolojen kehitys, kehityskeskustelujen määrä.
Palkitsemiskriteerit:
1. Budjetin tavoitteiden saavuttaminen (70 %)
1.1.
Hallintokuntaa sitovan budjetin saavuttaminen (maksimi 35 %)
			 - taloudellinen tulos (20 %)
				 * ei lasketa investointiosuutta
			 -toiminnalliset tavoitteet (15 %)
				 * kehityskeskustelujen määrä, yli 6 kk:n palvelussuhteissa olevilla 		
				 väh.80 prosenttia (hallintokuntakäsite: esim. kulttuuritoimessa voi
				 olla erikseen teatteri, orkesteri ym.)
1.2.
			

Koko kaupungin budjetin saavuttaminen
- taloudellinen tulos (maksimi 35 %)
		
* vuosikate/asukas

Kohdat 1.1. ja 1.2. ovat palkitsemisessa itsenäisiä kuitenkin siten, että 1.2. kohdan palkkion saaminen edellyttää myös kohdan 1.1. saavuttamista.
2. Työhyvinvointi (30 %) koko kaupunkitasolla
			
			

- sairauspoissaolopäivien suhteellinen osuus (sisältää myös tapaturmat)
ei kasva (%)

				

* 31.12.2009 tilanne koko kaupungin osalta, tarkkuus 0,1 % tasolla

Kohdan 2 palkitsemisen edellytyksenä on kohdan 1.2 tavoitteiden saavuttaminen.
Vuoden 2010 tuloksen osalta palkitsemismalli koskee koko henkilöstöä ja muita
palkitsemisjärjestelmiä ei käytetä. Vuoden 2010 kokemuksen perusteella päätetään vuoden 2011 alkupuolella, miten palkitsemista vuodesta 2011 eteenpäin jatketaan.
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Tuottavuuden kasvu
• Tuottavuuden kasvutavoitteen toteuttaminen edellyttää resurssien
priorisointia ja arviointia, minkä muotoista ja kuinka laajaa palvelutaso- ja palvelupisteverkkoa on tarkoituksenmukaista ylläpitää.
Vuosina 2010-2012 henkilötyövuosien tulee vähentyä n. 200 /vuosi, huomioiden väestön kasvun aiheuttamat resurssitarpeet nettovähennys n. 100 henkilötyövuotta / vuosi.
• Rakenteelliset muutokset (mahdollinen siirtyminen ostopalveluihin) tarkastellaan erikseen.

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 § 115 hyväksymässä talousarviossa todetaan,
että henkilöstömäärän tulisi vähentyä jonkin verran suunnittelukaudella, mikäli
saavutetaan 2-3 % tuottavuuden kasvu toiminnan tehostamisen myötä. Tämä tarkoittaa koko henkilöstön määrässä n. 200 henkilön vähenemistä.
Väestönkasvusta yms. johtuva palvelujen kysynnän kasvu puolestaan on arvioitu
vaikuttavan henkilöstömäärän kasvuun n. 100 henkilön verran. Nämä tekijät huomioiden kokonaishenkilöstömäärän tulisi vähentyä n. 100 henkilöllä vuodessa.
Vakinaisen henkilöstömäärän pysyessä samalla tasolla sijaisten ja määräaikaisten
palvelussuhteiden määrä vähenee. Tämä tarkoittaa tiukempaa rekrytointipolitiikkaa täyttölupamenettelyssä ja eri kehittämishankkeiden uudelleenarviointia.
Työhyvinvoinnin ja varahenkilöjärjestelmien kehittämisen myötä myös sijaisten
käyttöä voidaan vähentää. Kaikkien uusien toimintojen aloittaminen voi merkitä
pysyvämpää henkilöstön määrän kasvua, mistä tulisi pidättäytyä tässä taloustilanteessa ja ennen päätöksiä palvelujen tuottamisstrategiasta.

Toimenpiteet

Hallintokuntakohtaiset toimenpiteet
1. Hallintokunnat valitsevat henkilöstöön liittyvien eri kehittämisvaihtoehtojen
(esim. työajan käyttö, mitoitus, eläköitymisen hyödyntäminen, mitä voisi jättää
tekemättä, tilapäisen henkilöstön käytön rajaaminen jne.) osalta, missä ja miten he voisivat tehostaa henkilöstöresurssin käyttöä. Eri hallintokunnat valitsevat juuri heille sopivat vaihtoehdot. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi henkilöstömäärään ilmoitetaan talousarvioprosessin yhteydessä.
2. Hallintokuntakohtainen tavoite ja toimenpiteet määritetään talousarvion yhteydessä em. mukaan, seuranta tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkikohtaiset toimenpiteet
3. täyttölupamenettelyä jatketaan vuoden 2012 loppuun asti
4. Toteutetaan kaupungin strategiset tavoitteet (esimerkiksi kehityskeskustelujen
pitäminen) hyödyntämällä henkilöstöön liittyvien kehittämistyöryhmien esittämiä toimenpiteitä.
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