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Verkosto-Oulun toimintaperiaate
Uuden Oulun kunnat hyväksyivät yhdistymissopimuksen 28.6.2010. Yhdistymissopimuksessa on
määriteltiin uuden Oulun visio; uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus.
Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. Sopimuksen yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on verkosto-Oulun toimintaperiaate.

Elinvoiman ja
toimintakyvyn
vahvistaminen

Vahvan
verkosto-Oulun
rakentaminen

Kunta- ja
palvelurakenteen
sekä palveluiden
kehittäminen

Henkilöstöhallinnon Yhdistymisen hyvä
erityinen
toteuttaminen ja
huomioiminen
jatkuva arviointi

Verkosto-Oulu toimintaperiaate konkretisoituu sekä ulospäin suuntautuvana verkostona että uuden Oulun sisäisenä toimintana. Verkosto-Oulu toimintaperiaate määriteltiin yhdistymissopimuksessa seuraavasti:
1.

Määrätietoinen työskenteleminen pohjoisen kumppanuusverkoston rakentamiseksi yhteistyössä muiden pohjoisen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän kuntien, maakuntaliittoliittojen, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä puheena olevien valtioiden ja Euroopan Unionin kanssa.

2.

Vahva verkottuminen uuden Oulun neljän tärkeän liikennesuunnankehityskäytävien
vahvistamiseksi eli Kemin, Tornion ja Rovaniemen suuntaan, Kuusamon suuntaan, Kajaanin suuntaan ja Kokkolan suuntaan.

3.

Uuden Oulun alueen olemassa olevan keskusverkon, infrastruktuurin ja ympäristön moni-ilmeisyyden hyödyntäminen asumisen, palveluiden ja yritysten tarpeisiin. Se vaatii
tuekseen vuorovaikutteista suunnittelua ja vaikutustenarviointia.

4.

Vahva verkottuminen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Palvelutarpeiden kasvaminen erityisesti hoivapalveluissa lisää luontaista tarvetta siirtyä monituottaja-mallin
suuntaan, jossa korostuu kunnan yhteistyö ja yhdessä kehittäminen palveluiden tuottajien kanssa.

5.

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen kuntalaislähtöisesti. Palvelutarjonnassa,
muun muassa lähipalveluissa, otetaan huomioon uuden kunnan alueiden asukkaiden
erityistarpeet ja -olosuhteet. Suurta väestöpohjaa vaativat palvelut ja hallintopalvelut
tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää
uutta teknologiaa ja monikanavaista palveluverkostoa.

6.

Verkosto-Oulun toimintaperiaatteen tunnetuksi tekeminen ja positiivisen kuntakuvan
vahvistaminen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
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Verkosto-Oulu toimikunta
Yhdistymishallitus nimesi Verkosto-Oulu toimikunnan 20.10.2010:
Jäsenet

Varajäsenet

PJ Veikko Ervasti Oulu
VPJ Matti Kakko Yli-Ii
Jonna Taivaloja Haukipudas
Virpi Jääskö Oulunsalo
Reijo Niemi Kiiminki
Liisa Koskela Haukipudas
Mari-Leena Talvitie Oulu
Jorma Axelsson Oulunsalo
Vesa Huittinen hk:n edustaja

Sanna Poikkimäki Oulunsalo
Juhani Kallioranta Yli-Ii
Niina Barck Haukipudas
Henri Kylèn Haukipudas
Arja Huhtanen Yli-Ii
Pasi Kemppainen Oulu
Maija Bolszak Oulu
Pekka Simonen Kiiminki
Irja Ervasti hk:n edustaja

Toimikunnan valmistelijoiksi nimettiin kaupunginjohtaja Matti Pennanen ja kunnanjohtaja Jukka
Weisell. Toimikunnan sihteerinä on toiminut strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist ja muut jäsenet toimikunnan työtä valmistelleessa työryhmässä ovat olleet Maria Ala-Siuru, Anneli Korhonen, Timo Mäkitalo, Timo Nousiainen, Pauliina Pikkujämsä ja Kalervo Ukkola

Pohjoisen kumppanuus-verkoston
rakentaminen

Keskusverkon, infran ja ympäristön
moni-ilmeisyyden, hyödyntäminen
asumisen, palveluiden ja yritysten
tarpeisiin

Vahva verkottuminen neljän
kehityskäytävän vahvistamiseksi

Vahva verkottuminen yritysten,
yhdistysten ja järjestöjen kanssa

Verkosto-Oulun tekeminen
tunnetuksi

Kuntalaislähtöisyys, alueiden
erityistarpeet ja -olosuhteet
teknologian hyödyntäminen
monikanavainen palveluverkosto

Sisäiset verkostot

Ulkoiset verkostot

Verkosto-Oulu -toimikunnan tehtävänä on yhdistymissopimuksen täsmentäminen ja verkosto-Oulu toimintamallin kuvaaminen. Verkosto-Oulu on toimintamallissa kuvattu sisäisinä verkostoina ja
ulkoisina verkostoina.

Kuva 1. Verkosto-Oulun ulkoiset ja sisäiset verkostot

1.2

Verkosto-Oulu toimintamallin onnistumisen kriittiset tekijät
Uuden Oulun yhdistymishallituksen strategiaseminaarissa 10.11.2010 määriteltiin lopputulemat ja
niihin liittyvät kriittiset tekijät, jotka tulisi saavuttaa asetettuihin päämääriin pääsemiseksi.
Sisäisten verkostojen osalta korostuivat uuden Oulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen niin asumisessa kuin yritystoiminnassa. Erityisenä haasteena on säilyttää ja parantaa keskustojen vetovoimaisuutta, jotta sillä voitaisiin tuke niin asumista kuin palveluyritysten sijoittumista
keskustoihin.
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KRIITTISET TEKIJÄT

LOPPUTULEMAT

Hyödynnetään uuden Oulun
tarjoamat mahdollisuudet
sumiseen ja yhteistoimintaan

Keskustan, infran ja
ympäristön moni-ilmeisyyden
hyödyntäminen

Keskustat ovat vetovoimaisia
ympäristöjä palveluyrityksille

Toimivien kumppanuusmallien
synnyttäminen

Verkottuminen yritysten,
yhdistysten ja järjestöjen
kanssa

Toimivat yhteisöjen
kumppanuusverkostot
Yritysverkostojen tukeminen
Lisätään asiakkaan/asukkaan
valinnanvapautta

Palveluiden järjestäminen
ja tuottaminen
kuntalaislähtöisesti

Lähipalvelut saavutettavissa

Kuva 2.
Sisäisten verkostojen
päämäärät ja kriittiset
tekijät

Alueelliset/keskitetyt palvelut
ovat saatavilla

Toimivat kumppanuusmallit niin yhteisöjen kuin yritystenkin kanssa ovat tärkeitä erityisesti tulevaisuuden palvelutarpeen tyydyttämisessä ja toisaalta eri osapuolten osallistumisessa uuden Oulun rakentamiseen.
Yhdistymissopimuksessa on uuden Oulun tärkeäksi periaatteeksi kirjattu monikanavaisen palveluverkoston kehittäminen ja uusien palvelukonseptien hyödyntäminen. Kuntalaislähtöisten palveluiden järjestämisessä on keskeistä huolehtia lähipalveluiden saavutettavuudesta sekä alueellisten ja
keskitettyjen palveluiden saatavuudesta.
Ulkoisten verkostojen lopputulemiin täydennettiin uuden Oulun aseman vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Näiden verkostojen osalta kriittisinä tekijöinä nähtiin luottamus, yhteistyösuhteet, brändijohtamisen onnistuminen ja toimiva edunvalvonta.

KRIITTISET TEKIJÄT

LOPPUTULEMAT

Luottamuksen lisääminen

Pohjoisen
kumppanuusverkoston
rakentaminen

Yhteistyösuhteiden
vahvistaminen/luominen

Vahva verkottu,inen neljän
kehityskäytävän
vahvistamiseksi

Brändijohtaminen onnistuu:
Oulu on arvokas brändi
– sisään ja ulos!

Verkosto-Oulun tunnetuksi
tekeminen ja positiivinen
kuntakuva

Toimivat edunvalvonnan keinot

Uuden Oulun asema
vahvistuu kansallisesti ja
kansainvälisesti

Kuva 3.
Ulkoisten verkostojen
päämäärät ja kriittiset
tekijät
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muutokset
2 2 Toimintaympäristön
Toimintaympäristön
muutokset
Uuden Oulun toimintaympäristö muuttuu joka tasolla; uusi Oulu on maantieteellisesti merkittävästi
Uuden Oulun toimintaympäristö muuttuu joka tasolla; uusi Oulu on maantieteellisesti merkittä-

aiempaa
laajempi
ja samoin
senjademografiset
(väestörakenteelliset)
tekijät muuttuvat,
ympäristövästi
aiempaa
laajempi
samoin sen demografiset
(väestörakenteelliset)
tekijät
muuttuvat, ympäristökuntien
erilaisten
väestörakenteiden
ja
perhekokojen
myötä.
Palvelutarpeen
muutokset näkuntien erilaisten väestörakenteiden ja perhekokojen myötä. Palvelutarpeen muutokset näkyvät

kyvät tulevaisuudessa organisaation sisäisessä verkostojen johtamisessa. Uuden Oulun syntymisen myötäorganisaation
myös yhteisöjen
muodostamat
verkostot
edellyttävät
omistajaohjauksen
selkeyttämistä.
tulevaisuudessa
sisäisessä
verkostojen
johtamisessa.
Uuden
Oulun syntymisen
myötä

myös yhteisöjen muodostamat verkostot edellyttävät omistajaohjauksen selkeyttämistä.

2.12.1

Sisäinentoimintaympäristö
toimintaympäristö
Sisäinen

Uusi Oulu
historiallisesta
yli 400 vuotta
kaupungista,
kirkonkylistä
ja taajamisUusimuodostuu
Oulu muodostuu
historiallisesta
yli 400vanhasta
vuotta vanhasta
kaupungista,
kirkonkylistä
ja taajamista,
sekä perinteisestä
maaseudusta.
keskustaan
matkaan
Yli-Iin yli
keskusta, kylistä
sekäkylistä
perinteisestä
maaseudusta.
Kaupungin Kaupungin
keskustaan on
matkaan on
Yli-Iin
keskustasta
tasta yli 50 kilometriä ja Haukiputaan ja Kiimingin keskustasta noin 22 kilometriä. Kuntakeskuk-

50 kilometriä
ja Haukiputaan
ja Kiimingin keskustasta
noin 22kaupunkirakenteeseen.
kilometriä. Kuntakeskuksista Oulunsasista Oulunsalo
liittyy kiinteimmin
olemassa olevaan
lo liittyy kiinteimmin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Yli-Ii

VT 4
VT 20
Haukipudas
Kello
Kiiminki
Jääli

Ylikiiminki

Oulu
OULU
Oulunsalo

VT 22
Kuva 4 Uusi Oulu muodostuu kaupunkiympäristöstä, taajamista ja perinteisestä maaseudusta
Kuva 4. Uusi Oulu muodostuu kaupunkiympäristöstä, taajamasta ja perinteisestä maaseudusta
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2
Uusi Uusi
Oulu Oulu
on pinta-alaltaan
yli 3000
. Ennen
Ylikiimingin
liittymistä
(1.1.2009)
oli Oulun
on pinta-alaltaan
yli km
3000
km2. Ennen
Ylikiimingin
liittymistä
(1.1.2009)
olikaupunOulun kau2 369 km2. Vuoden 2013 alusta pinta-ala yli kaksinkertaistuu ja asukasmäärä kaspun-gin
pinta-ala
gin pinta-ala 369 km . Vuoden 2013 alusta pinta-ala yli kaksinkertaistuu ja asukasmäärä kasvaa noin
vaa noin 1,3-kertaiseksi.
1,3-kertaiseksi.
Uusi Oulu on pinta-alaltaan yli 3000 km2. Ennen Ylikiimingin liittymistä (1.1.2009) oli Oulun kaupungin pinta-ala 369 km2. Vuoden 2013 alusta pinta-ala yli kaksinkertaistuu ja asukasmäärä kasvaa noin
1,3-kertaiseksi.
90 %

80 %
7090
%%
6080
%%

Lähteet: Maanmittauslaitos, Tilastokeskus

Lähteet: Maanmittauslaitos, Tilastokeskus

*)Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos 1.1.2009

5070
%%
*)Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos 1.1.2009

4060
%%
3050
%%
2040
%%
1030
%%

020
%%
10 % Haukipudas

Kiiminki

Oulu

Oulunsalo

Yli-Ii

Osuus maapinta-alasta (%)
Osuus asukasmäärästä (%)
Haukipudas
Kiiminki
Oulu noin 31 %.
Oulunsalo
Yli-Ii
Kuva 5 Kaupunki
laajenee kaksinkertaiseksi
ja asukasluku kasvaa
0%

Kuva 5. Kaupunki
laajenee
kaksinkertaiseksi ja (%)
asukasluku kasvaa
noin
31%.
Osuus
maapinta-alasta
Osuus
asukasmäärästä
(%)

Uusi Oulu koostuu 22:stä suuralueesta. Ne poikkeavat toisistaan merkittävästi kuntalaisten demoKuva 5 Kaupunki laajenee kaksinkertaiseksi ja asukasluku kasvaa noin 31 %.
grafisten tekijöiden osalta. Oulun väestöntiheys ilman Ylikiiminkiä on noin 380 henkeä/km2 kun
Uusi Oulu koostuu 22:stä suuralueesta.
Ne poikkeavat toisistaan merkittävästi kuntalaisten demo2
taas Yli-Iissä
vain
2,8 henkeä/km
. Väestöntiheys
Haukiputaalla
ja Kiimingissäkin
vain
reilu 40 kun
grafisten
tekijöiden
osalta.
Oulun
väestöntiheys
ilman
Ylikiiminkiä
on noinon
380
henkeä/km2
Uusi Oulu2koostuu 22:stä suuralueesta. Ne 2poikkeavat
toisistaan
merkittävästi
kuntalaisten
demohenkeä/km
ja Oulunsalossa
115 henkeä/km
.
taas Yli-Iissä
vain 2,8 henkeä/km2.
Väestöntiheys
Haukiputaalla ja Kiimingissäkin on vain
reilu 40
2
grafisten tekijöiden osalta. Oulun väestöntiheys ilman Ylikiiminkiä on noin 380 henkeä/km kun
henkeä/km2 ja Oulunsalossa 2115 henkeä/km2.
taas Yli-Iissä vain 2,8 henkeä/km . Väestöntiheys Haukiputaalla ja Kiimingissäkin on vain reilu 40
henkeä/km2 ja Oulunsalossa 115 henkeä/km2.

Kuva 6 Ikäluokkien osuus kokonaisväestöstä kunnittain.
Kuva 6. Ikäluokkien osuus kokonaisväestöstä kunnittain.
Kuva 6 Ikäluokkien osuus kokonaisväestöstä kunnittain.

kunnissa 27 %. Uudessa Oulussa alle 14vuotiaiden määrä on puolitoistakertainen ny-

8 kyiseen verrattuna. Toisaalta Kiimingissä ja
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Oulunsalossa yli 65-vuotiaiden määrä on reiOulun ja muiden liitoskuntien väestön ikärakenne poikkeaa toisistaan merkittävästi. Alle 14-vuoti-

lusti alleaiden
10 %,osuus
kun ikäluokan
osuus
on kunnissa 27 %. Uudessa Oulussa alle 14-vuotiaiden määon Oulussa
17 Oulussa
% ja muissa
9
rä on
puolitoistakertainen
lähes 13%
ja Yli-Iissä
20 %. Nuortennykyiseen
aikuisten verrattuna. Toisaalta Kiimingissä ja Oulunsalossa yli 65-vuoKuva 7 Ikäluokkien
suhteelliset
Oulussa
ja muissa 20 %.
tiaiden määrä on reilusti alle 10 %, kun ikäluokan
osuus Oulussa
on osuudet
lähes 13%
ja Yli-Iissä

liitoskunnissa.
aikuisten
on toisaalta Oulussa
yli kaksinkertainen muihin liitoskuntiin verrattuna.
osuus onNuorten
toisaalta
Oulussaosuus
yli kaksinkertainen

muihin liitoskuntiin verrattuna.
Oulun ja muiden liitoskuntien väestön ikärakenne poikkeaa toisistaan merkittävästi. Alle Uuden Oulun kunnissa perhekoot poikkeavat
voimakkaasti toisistaan kaikkien muiden paitsi
14-vuotiaiden osuus on Oulussa 17 % ja muissa
kunnissa 27 %. Uudessa Oulussa alle 14-

kahden hengen talouksien osalta. Yhden hen-

vuotiaiden määrä on puolitoistakertainen ny- gen talouksien suhteellinen osuus on Oulussa
kyiseen verrattuna. Toisaalta Kiimingissä ja

selvästi korkein. Perusperheiden (3 - 4 hengen

Oulunsalossa yli 65-vuotiaiden määrä on rei- asuntokunnat) osuus on Haukiputaalla, Kiiminlusti alle 10 %, kun ikäluokan osuus Oulussa ongissä ja Oulunsalossa noin 30 % kun se on Oulähes 13% jasuhteelliset
Yli-Iissä 20osuudet
%. Nuorten
aikuisten lussa alle 20 %. Yli-Iissä on suhteessa eniten yli
Kuva 8 Asuntokuntien
uuden Oulun
Kuva 7. Asuntokuntien suhteelliset osuudet uuden
Kuva
osuudetOulussa
Oulussa
Kuva8.7Ikäluokkien
Ikäluokkien suhteelliset
suhteelliset osuudet
ja ja
muissa
kunnissa.
Oulun kunnissa.
muissa
liitoskunnissa.
viiden
hengen
perheitä.
liitoskunnissa.
osuus on toisaalta Oulussa yli kaksinkertainen
muihin liitoskuntiin verrattuna.
Uuden Oulun
toisistaanpoikkeavat
myös elinkeinorakenteen
ja työpaikkojen
määrän
osalta.
Uudenkunnat
Oulunpoikkeavat
kunnissa perhekoot
voimakkaasti toisistaan
kaikkien
muiden
paitsi kah-

den hengen talouksien osalta. Yhden hengen talouksien suhteellinen osuus on Oulussa selvästi korkein. Perusperheiden (3 - 4 hengen asuntokunnat) osuus on Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa
noin 30 %
kunsesevaihtelee
on Oulussa
alle 20
%. Yli-Iissä
on
suhteessa
ylikaikkien
viiden hengen
voimakkaasti
muidenperheitä.
paitsi
on yli 120
prosenttia,
kun
muissa
liitoskunnissa
noin
40:stä toisistaan
jaeniten
60 prosenttiin.
Uuden

Oulun
kunnissa
perhekoot poikkeavat
Lähes 90 prosenttia teollisista työpaikoista sijaitsee OulunUuden
alueella.
Oulun
työpaikkaomavaraisuus
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Uuden Oulun kunnat poikkeavat toisistaan myös elinkeinorakenteen
ja työpaikkojen
määrän
osalkahden
talouksien
osalta.kunnissa
Yhden
henOulun yhteen
laskettu työpaikkaomavaraisuus on yli 110 %.
Tästä hengen
huolimatta
uuden Oulun

ta. Lähes 90 prosenttia teollisista työpaikoista sijaitsee Oulun alueella. Oulun työpaikkaomavarai-

yli 120(11/2011).
prosenttia,Työttömyysaste
kun se vaihteleeon
muissa
liitoskunnissa
noin 40:stä
prosenttiin.
gen
talouksien
suhteellinen
on OulussaUuon yli 10suus
000 on
työtöntä
Kiimingissä
ja Oulunsalossa
noinjaosuus
9 60
prosenttia

2.2
Ulkoinen
toimintaympäristö
den Oulun
yhteen
laskettu työpaikkaomavaraisuus on yli 110 %. Tästä huolimatta uuden Oulun kun-

selvästi
korkein. Perusperheiden
(3 - 4noin
hengen
ja muissa
kunnissa
12 prosenttia.
nissa
on yli11
10-000
työtöntä (11/2011). Työttömyysaste
on Kiimingissä
ja Oulunsalossa
9 pro-

senttia ja muissa kunnissa 11 - 12 prosenttia.
asuntokunnat) osuus on Haukiputaalla, KiiminOulu
Pohjois-Suomen
ja koko
pohjoisen
pääkaupunki.
Oulu ontutkintoa
myös
valtaon
muitavähemmän
kuntia vähemmän
niitä,
joilla
ei ole perusasteen
ja toiOulussaOulussa
onon
muita
kuntia
niitä,
joilla
eiSkandinavian
ole
perusasteen
jälkeistä jälkeistä
tutkintoa
(25
%)toinen
ja (25
toi-%)
gissä
ja
Oulunsalossa
noin
30
%
kun
se
on
Ousaalta
enemmän
ylemmän
korkeakouluasteen
ja
tutkijakoulutusasteen
suorittaneita
(yht.
17
%).
osakeskus,
joka
tasapainottaa aluekehitystä
muodostamalla
Etelä-Suomen
rannikon
ja pääsaaltakunnan
enemmän
ylemmän
korkeakouluasteen
ja tutkijakoulutusasteen
suorittaneita
(yht.
17 %).osalta
YliYli-Iin koulutustaso
on merkittävästi muita
alhaisempi.
Muiden
uuden
Oulun
kuntien
koulussa alle 20 %. Yli-Iissä on suhteessa eniten yli
Kuva
8 Asuntokuntien
suhteelliset
osuudet
uuden
Oulun
kaupunkiseudun
ohella
toisen
vahvan
kasvualueen.
Oulun
vahvuudet
ovat osaamisessa,
lutuserot
ovat
vähäisiä.
Iin koulutustaso
on
merkittävästi
muita
alhaisempi.
Muiden
uuden
Oulun kuntien
osalta koulu-teollisessa
kunnissa.
viiden hengen perheitä.
perinteessä,
laajassa ja korkeatasoisessa palvelutarjonnassa ja ennen kaikkea uudistumisalttiudessa
tuserot
ovat vähäisiä.

2.2

jaUuden
eteenpäin
kyvyssä. toisistaan
Näitä vahvuuksia
tuetaan aktiivisellajaverkostoitumisella
ja yhteisOulunkatsomisen
kunnat
poikkeavat
myös elinkeinorakenteen
työpaikkojen määrän
osalta.
Ulkoinen
toimintaympäristö
työllä
kumppaneiden
Läheskaikkien
90 prosenttia
teollisista kanssa.
työpaikoista sijaitsee Oulun alueella. Oulun työpaikkaomavaraisuus
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päämarkkinoita ja halvan työvoiman maihin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja taantuman seurauksena
Oulun seutukunta menetti 2355 työpaikkaa pääasiassa teollisuudesta mutta myös kaupan alalta ja
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Oulu on perinteisesti vahva teollisuuden, palvelujen, koulutuksen ja hallinnon kaupunki. Vahvan
teollisuuden ansiosta vuonna 1958 perustetussa monitiedekuntaisessa yliopistossa on alusta asti ollut myös teknillinen tiedekunta. Oulun teknologiaimago rakentui 1980 luvulta lähtien eri toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. ICT-toimialalla on koettu voimakas murros tuotannon siirtyessä lähemmäksi päämarkkinoita ja halvan työvoiman maihin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja taantuman
seurauksena Oulun seutukunta menetti 2355 työpaikkaa pääasiassa teollisuudesta mutta myös
kaupan alalta ja rakentamisesta.
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Oulua pidetään maailmalla edelleen – aivan oikein - yhtenä tärkeänä teknologiayhteisönä. Oulu
valittiin vuonna 2012 mm. ainoana Euroopasta jatkoon korkeasti arvostetussa maailmanlaajuisessa
kilpailussa, jossa etsitään älykkäitä yhteisöjä (Intelligent Communities of the World). Jatkoon valitut
seitsemän huippukaupunkia edustavat malliyhteisöjä, jotka toimivat menestyksellisesti niin asukkaiden arjessa kuin talouselämän kehityksessä.
Oulun vahva ICT-osaaminen antaa hyvän pohjan kehittää uutta tietointensiivistä liiketoimintaa esimerkiksi innovatiivista terveys- ja hyvinvointiteknologiaa ja edistyksellistä ympäristöteknologiaa.
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Verkosto-Oulu toimintamalli
-OULU

Johatmisjärjestelmä

Elinvoimaisuus

VERKOSTO

Osallisuus ja vaikuttaminen

Strategiatyön alkuvaiheessa määriteltyjen tavoitteiden eli ns. lopputulemien saavuttamiseksi tulee ratkaista, millä keinoilla kriittiset menestystekijät saavutetaan. Verkosto-Oulu –toimintamalli on läpäisevä
ajattelu- ja toimintatapa suhteessa palveluihin, elinvoimaisuuteen, osallistumiseen ja johtamiseen eli
asiakokonaisuuksiin ja aihepiireihin, joita neljä muuta toimikuntaa käsittelee. Toimenpiteet ja toiminnan
painopisteet on esitetty tekstin vihreissä laatikoissa.

Palveluiden järjestäminen

3
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Kuva 12. Verkosto-Oulu toimintamalli on
läpäisevä ja ajattelu- ja toimintatapa.

3.1

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen kuntalaislähtöisesti
Palvelut ovat keskeinen kuntalaisten arjen sujumiseen vaikuttava tekijä. Tavoitteeksi määriteltyyn
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen kuntalaislähtöisesti liittyviä kriittisiä menestystekijöitä
ovat:
• Lisätään asukkaan/asiakkaan valinnanvapautta
• Lähipalvelut saavutettavissa
• Alueelliset/keskitetyt palvelut ovat saatavilla
Palveluiden järjestämisen kannalta nousee keskeiseksi monikanavaisen palveluverkoston rakentaminen siten, että se ottaa huomioon myös maantieteellisesti laajan kaupunkirakenteen ja sen eri
alueiden poikkeavat demografiset ja sosioekonomiset (yhteiskunnallis-taloudelliset) tekijät.

3.1.1

Palvelutuotannon aluemalli
Kaupungin palvelutuotanto jakautuu tyypillisesti järkevästi hallittaviin alueisiin. Alueet muodostuvat kunkin palvelutuotannon omista tarpeista eikä juurikaan huomioida muiden palveluiden aluejakoa. Valmistelutyössä nousi esille palvelualuemalli, jolla tarkoitetaan palvelutuotannon jakamista maantieteellisesti muutamaan palvelualueeseen. Lähtökohtaisesti kaikissa ydinpalveluissa käytettäisiin samaa palvelutuotannon aluejakoa. Tuotannon aluemallilla edesautetaan em. kriittisten
menestystekijöiden saavuttamista, koska se
• mahdollistaisi joustavamman yhteistyön eri palveluprosessien välillä ja lisäisi sitä kautta palveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Uuden Oulun johtamisjärjestelmää rakennettaessa on nähty erityisen tärkeänä, että sitä voitaisiin täydentää pääprosessit läpäisevällä poikittavalla toimintatavalla, jolla voitaisiin paremmin turvata hyvinvoinnin monialaisuus. Tämä on tärkeää esimerkiksi monialaista tukea tarvitsevien perheiden osalta.
• parantaisi palveluiden tasavertaisempaa saavutettavuutta,
• tukee eri alueiden omaleimaisuutta ja niiden vetovoimaa. Uuden Oulun alueet poikkeavat demografisten, sosioekonomisten ja maantieteellisten tekijöiden osalta. Tuotannon

mä on tärkeää esimerkiksi monialaista tukea tarvitsevien perheiden osalta.
-

parantaisi palveluiden tasavertaisempaa saavutettavuutta,

- tukeesumma
eri alueiden omaleimaisuutta ja niiden vetovoimaa. Uuden Oulun alueet poikkeavat
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demografisten, sosioekonomisten ja maantieteellisten tekijöiden osalta. Tuotannon palvekykenevät joustavammin
vastaamaan
myös oman
alueen
tarpeista
lähtelualueetpalvelualueet
kykenevät joustavammin
vastaamaan myös
oman alueen
tarpeista
lähteviin
palveviin palvelutarpeisiin.

lutarpeisiin.
-

• mahdollistaisi palvelutuotannon jatkuvan kehittämisen tarjoamalla innovaatioille ja pi-

mahdollistaisi
palvelutuotannon
jatkuvan
kehittämisen tarjoamalla innovaatioille ja pilolo-toinnille
sopivan kokoisen
alustan.
toinnille sopivan kokoisen alustan.

-

• tukee monipalvelukeskus-ajattelua.

tukee monipalvelukeskus-ajattelua.

Kuva 13. Palvelutuotannon aluemalli-rakenne tukemaan prosessien sisäistä ja välistä yhteistyötä.
Kuva 13 Palvelutuotannon aluemalli-rakenne tukemaan prosessien sisäistä ja välistä yhteistyötä.

Ydinpalveluissa pyritään yhtenäisiin palvelutuotannon alueisiin
Ydinpalveluissa pyritään yhtenäisiin palvelutuotannon alueisiin

3.1.2

Monikanavainen palveluverkko
Yhdistymissopimuksessa korostettiin, että palvelutarjonnassa, muun muassa lähipalveluissa, otetaan huomioon uuden kunnan alueiden asukkaiden erityistarpeet ja -olosuhteet. Suurta väestöpohjaa vaativat palvelut ja hallintopalvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää uutta teknologiaa ja monikanavaista palveluverkostoa.
Valmistelutyössä tuli esille yhteispalvelun hyödyntäminen erityisesti alueellisten ja keskitettyjen
palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi uudessa pinta-alaltaan laajassa Oulussa. Yhteispalveluiden kehittämistä on linjattu hallitusohjelmassa. Sen mukaan luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Kuntaliitoksissa ja mahdollisessa kuntarakenteen kokonaisuudistuksessa yhteispalvelujen rooli palveluiden saavutettavuuden parantamisessa on merkittävä.
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Yhteispalvelu on tapa tarjota erityisesti julkishallinnon palveluja (Kela, poliisi, maistraatti ja kuntapalvelut) ja harkinnan mukaan myös yksityisiä palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn
liittyvää neuvontaa. Sähköisten palveluiden lisääminen edellyttää vaihtoehtoisia tapoja palvelujen
tarjontaan niille, jotka eivät omatoimisesti osaa tai halua käyttää sähköisiä palveluita.

Kuva 14. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan yhteispalvelupisteillä.

Toteutetaan yhteispalvelupisteet osaksi monikanavaista palveluverkostoa
Lisätään ja kehitetään sähköisiä palveluja.

Uuden Oulun osalta vaaditaan kehittämistyötä, jossa määritellään mm. yhteispalvelupisteiden verkko, palvelutarjotin ja teknologiat. Erityisesti Oulun naapurikuntien kannalta on tärkeää pa-rantaa
palveluiden saavutettavuutta. Yhteispalvelupisteet voidaan sijoittaa muiden palveluiden yhteyteen
esimerkiksi entiset kunnanvirastot, asukastuvat, monipalvelukeskukset ja kirjastot sekä osin toiminnallisestikin integroida muihin palveluihin ja kolmannen sektorin toimintaan.

3.2

Keskusverkon, infran ja ympäristön moni-ilmeisyyden
hyödyntäminen
Valmistelutyössä perehdyttiin uuden Oulun kuntien yleiskaavoitukseen, keskusverkon muodostumiseen, maankäytön toteuttamisohjelmaan ja työpaikka-alueiden sijoittumiseen. Keskusverkon,
infran ja ympäristön moni-ilmeisyyden hyödyntämisen kriittisiksi menestystekijöiksi määriteltiin:
• Hyödynnetään uuden Oulun tarjoamat mahdollisuudet asumiseen ja yritystoimintaan
• Keskustat ovat vetovoimaisia ympäristöjä palveluyrityksille
Uuden Oulun keskusverkko tulee ratkaista pohjaksi maankäytön suunnittelulle ja myös palveluiden suunnittelulle.

Oulu on verkostojen summa

3.2.1
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Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuudet uudessa Oulussa
Yhdistymissopimuksessa on linjattu, että Oulun seudulla yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaisesti asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille. Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle rakennettaessa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeutuu maisemaan eikä siitä aiheudu ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista tai kohtuuttomia kustannuksia
pitkälläkään aikavälillä.
Asuntotuotannosta valtaosa sijoittuu maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti asemakaavoitetuille alueille. Uuden Oulun kunnilla on toisistaan poikkeavat suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös -käytännöt sekä erilainen suhtautuminen kaavoitussopimuksiin. Näiltä osin täytyy
uuden Oulun tehdä omat linjauksensa.
Moni-ilmeinen asuminen tarkoittaa erilaisia asuinympäristöjen hyödyntämistä, missä huomioidaan
myös erilaiset asumismuodot. Uudessa Oulussa on entistä paremmat mahdollisuudet vapaa-ajanasuntojen rakentamiseen. Kuntalaislähtöisesti tavoitteena on tarjota monipuolisia vaihtoehtoja
asumiseen. Uuden Oulun tulee hyödyntää kaikkien liitoskuntien tarjoamat mahdollisuudet tonttitarjonnassa. Muutoin on vaarana, että seudun yhdyskuntarakenne hajautuu kasvavalla vauhdilla.

1. Asuntorakentamista linjataan lyhyellä aikavälillä maankäytön
toteuttamisohjelmassa (MATO) ja pitkän aikavälin linjaukset tehdään
käynnissä olevassa uuden Oulun yleiskaavassa.
2. Kuntalaislähtöisenä tavoitteena on tarjota monipuolisia vaihtoehtoja
asumiseen.
3. Asumisodotusten arvioimiseksi yleiskaavan valmistelun yhteydessä
tehdään asukasbarometri.
4. Maanhankinnalla ja asemakaavoituksella turvataan myös aluekeskusten
ja paikalliskeskusten asuntorakentamisen edellytykset.
5. Maankäytön suunnittelulla parannetaan vapaa-ajan asuntojen
rakentamisen edellytyksiä.
6. Laaditaan maapoliittinen ohjelma.
7. Ohjataan rakentamisen laatua ja energiaviisasta rakentamista.
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Keskusverkon vahvistaminen
Keskusverkon vahvistaminen
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tettavissa. Joukkoliikenteen osalta tarvitaan nopeita yhteyksiä ja riittävän ti- Kuva 15. Uuden Oulun keskusverkko vaatii linjauksen
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on turvataalukun- Kuva 15 Uuden Oulun keskusverkko vaatii linjauksen.
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määriä.

palvelut ovat saavutettavissa. Joukkoliikenteen osalta tarvitaan nopeita yhteyksiä ja riittävän tiheitä
vuorovälejä. Runkolinjaston alueella on tavoitteena lisätä matkustajamääriä.
1. Uusi Oulu tarvitsee elinvoimaisen ja voimakkaasti kehittyvän pääkeskuksen,
mikä edellyttää jatkossakin resurssien suuntaamista kaupungin keskustan
kehittämiseen.
2. Palvelutarjontaa kehitetään panostamalla voimakkaasti keskustojen
rakennettuun ympäristöön; julkiseen tilaan ja keskustojen
asuntorakentamisen mahdollisuuksiin.
3. Kehitetään sujuvia liikenneyhteyksiä erityisesti alue- ja paikalliskeskustoista
pääkeskukseen sekä alue- ja paikalliskeskusten välillä.

3.2.3

Uuden Oulun tarjoamat mahdollisuudet yritystoimintaan
Uuden Oulun alueella on useita olemassa olevan infrastruktuurin piirissä olevia työpaikkakeskittymiä. Kasvavat hyvinvointi- ja hoiva-alan sekä palveluyrittäjyys laajemminkin murtautuu ulos perinteisistä työpaikkakeskittymistä lähemmäksi asiakkaita ja osin sekoittuen asumisen alueille. Kaupan yksikkökoko on jatkuvassa kasvussa. Kaupan suuryksiköiden sijoittumista tullaan jatkossa
sääntelemään maakuntakaavassa, jota ollaan parhaillaan uudistamassa

1. Hyödynnetään koko uuden Oulun tarjoamat mahdollisuudet
yritystoimintaan. Hyödyntämisen lähtökohtana on olemassa oleva
infrastruktuuri.
2. Uuden Oulun alueella on useita työpaikkakeskittymiä.
Työpaikka-alueita tulee tarkastella isompana kokonaisuutena ja etsiä
niille toimivat roolit.
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Verkottuminen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa
Yhdistymissopimuksessa on linjattu tavoitteeksi vahva verkottuminen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Palvelutarpeiden kasvaminen erityisesti hoivapalveluissa lisää luontaista tarvetta siirtyä monituottajamallin suuntaan, jossa korostuu kunnan yhteistyö ja yhdessä kehittäminen
palveluiden tuottajien kanssa. Tavoitteeksi asetetussa Verkottuminen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa määritettiin seuraavat kriittiset menestystekijät:
• Yritysverkostojen tukeminen
• Toimivien kumppanuusmallien synnyttäminen
• Toimivat yhteisöjen kumppanuusverkostot
Oulun kaupunki ja sen elinkeinoyksikkö BusinessOulu on aktiivisesti mukana suurhanketoiminnoissa sekä Pohjois-Skandinavian kehityksessä. Tavoitteena on hyödyntää vahvuutemme eli erinomaiset logistiset yhteydet, osaava työvoima ja kansainvälinen ”Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki” – asema. Tavoitteena on saada Ouluun (suurhankkeissa) toimivia kansainvälisiä ja kotimaisia yrityksiä sekä niiden työntekijöitä. BusinessOulu yhdessä muiden yrityskehittäjien kanssa valmentaa seudullamme jo toimivia yrityksiä. Yrityksiä myös autetaan verkostoitumaan, jotta niillä olisi paremmat mahdollisuudet päästä alihankkijoiksi suuriin ja kansainvälisiin projekteihin. Koulutuksen ja oppilaitoksien rooli on keskeinen, sillä suuret hankkeet tarvitsevat osaavia tekijöitä vuosikymmeniksi eteenpäin.

1. Edistetään paikallisten yritysten verkostoitumista, jotta ne voivat olla
mukana toteuttamassa suurhankkeita.
2. Osallistutaan alkuvaiheen yritysten pääomitukseen rahastosijoituksilla

Yhdistysten ja järjestöjen verkostojen hallinta ja tukemisen toimintamallit täytyy arvioida ja luoda
yhdenvertainen menettelytapa. Verkostolle tulee määrittää neutraali vastuutaho. Useissa kolmannen sektorin toimijoiden hankkeissa on rahoitusajoituksesta johtuva ”kuolemanlaakso”, jonka ylittämiseen tarvitaan tukimekanismi, jollainen on ollut käytössä mm. Haukiputaan kunnalla.

1. Tuetaan yhteiskunnallisen yrityksen perustamista.
2. Hankintaosaamisen kehittäminen; kehitetään hankintakriteerejä
tukemaan palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä ja sosiaalisten
kriteerien käyttöä hankinnoissa.
3. Tuetaan yhdistysten julkisia palveluja täydentävää toimintaa.
4. Perustetaan puskurirahasto kolmannen sektorin toimijoiden
hankkeiden käynnistämisen tukemiseksi.

Yhdistysten ja järjestöjen alueellisessa toiminnassa korostuu tarve toimitiloille. Toimitilat tulee olla laajasti ja yhdenvertaisesti toimijoiden käytössä, mikäli kustannuksista vastaa kaupunki. Tiloissa on tarkoituksenmukaista hakea synergiaa muiden kaupungin toimintojen kuten esimerkiksi yhteispalvelupisteiden, monipalvelukeskusten, kirjastojen ja koulujen kanssa.
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Yhdistyksillä ja järjestöillä on myös merkittävä mahdollisuus tarjota paikkoja tuettuun työllistämiseen. Työllistämistoiminta on kasvanut laajaksi asukastupien toiminnan yhteydessä. Kilpailuneutraliteetin varmistaminen ja kolmannen sektorin tuotettavaksi soveltuvien palveluiden lisääntyminen puoltavat yhteiskunnallisen yrityksen perustamista.

1. Asukastupaverkoston laajentaminen uusille suuralueille: Haukipudas,
Kello, Yli-Ii, Kiiminki, Jääli, Oulunsalo
2. Yhteispalvelupisteet ovat luonteva ympäristö kolmannen sektorin
toimijoille yhdistysten kokoontumispaikkana ja asukastupina,
kol-mannen sektorin palvelutuottajien ”toimistohotellina”
(maksullista). Kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää myös
muita YPP:n fasiliteetteja.

3.4

Uuden Oulun asema vahvistuu kansallisesti ja kansainvälisesti
Uusi Oulu on verkostoitunut laajasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uuden Oulun aseman
vahvistaminen edellyttää tavoitteellista edunvalvontaa ja verkostojen hyödyntämistä. Tuloksellinen
kansainvälinen toiminta vaatii aktiivista osallistumista ja riittävät resurssit. Verkostoja luovat kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön lisäksi esimerkiksi elinkeinoelämä sekä koulutus- ja
kulttuuritoimijat ja -vaikuttajat. Verkostoitumista tapahtuu kaikilla tasoilla.

Oulun ystävyyskaupungit

Arkangeli, Venäjä
Leverkusen, Saksa
Halle, Saksa
Bursa, Turkki
Odessa, Ukraina
Siofok, Unkari
Boden, Ruotsi
Alta, Norja
Matera, Italia
Kronstadt, Venäjä
Hangzhou, Kiina
Tanno, Japani
Szigetszentmiklos, Unkari

Oulun partnerikaupungit
Luulaja, Ruotsi
Glasgow, Skotlanti
Karlsruhe, Saksa
Sendai, Japani
Tshwane, Etelä-Afrikka
San Jose, USA
Astana, Kazakstan
Manaus,Brasilia
Niagara,Kanada
Tel Aviv, Israel
Fujisawa, Japani
Jällivaara, Ruotsi
Kiiruna, Ruotsi

Kuva 16. Laajeneva kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Oulun kummikaupungit
Uumaja, Ruotsi
Matagalpa, Nicaragua
Ilembula, Tansania
Moncton, Kanada
Oulu
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Verkosto-Oulu toimikunta on käsitellyt verkostoitumista alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen
tason edunvalvonnan ja sidosryhmätoiminnan näkökulmasta. Sidosryhmätoiminnan tavoitteena
on Oulun, Pohjois-Suomen ja pohjoisimman Euroopan elinvoiman vahvistaminen sekä näiden alueiden edunvalvonta ja Oulun roolin toteuttaminen.
Oulun kaupungin edunvalvonnasta, toimintalinjauksista ja kannanotoista päättävät:
• Ylin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto ja asiantuntija-virkamiehet, jotka toimivat kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa Oulun kaupungin edustajina.
• Hallintokunnat osallistuvat omalta osaltaan sidosryhmien toimintaan, luovat yhteistyösuh-teita ja verkostoituvat.
Elinkeinoelämän vahvistamiseksi Business Oulu on tärkeä toimija elinkeinojen ja siihen liittyvän
yhteistyön kehittämisessä sekä brändityön edistämisessä ja markkinoinnissa. Yhteistyö yrittäjien,
heitä edustavien järjestöjen ja muiden elinkeinosektorin toimijoiden kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on Oulun menestyksen kannalta hyvin tärkeää. Business-osaamisella on tässä erityinen tehtävä.

3.4.1

Pohjoisen kumppanuusverkoston rakentaminen
Edunvalvonnassa on kilpailutilanne, jossa tuloksia saavutetaan vain olemalla aktiivisella yhteistyöllä. Tässä Oulun tulee kantaa huolta koko Pohjois-Suomen asemasta ja roolista suomalaisessa
aluerakenteessa. Oulun aseman merkittävän vahvistamisen edellytys on edunvalvonnan yhteistyö
Pohjoisessa kansallisissa ja kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa. Kumppanuuden lähtökohtana ovat luottamus ja yhteisten tavoitteiden määrittäminen.

Pohjois-Suomen yhteistyön painopisteet:
1. Win-Win yhteistyön tunnistaminen pohjoisen Suomen alueella
2. Oulu toimii ja osin kilpailee muiden keskuskaupunkien ja metropolien
kanssa
3. Oulu valtakunnan toisena osakeskuksena ajaa Pohjois-Suomen
yhteisiä etuja
4. Euroopan unionin liikennejärjestelmien ydinverkko (TEN-T), kirkastaa
poh-joisen merkitystä, Bothnian Corridor tullee yhdistymään Pohjolan
kolmion (Helsinki-Tukholma-Oslo-Kööpenhamina) kautta EU:n
TEN-T-verkkoon
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3.4.1.1 Kansallinen edunvalvonta
Toimiminen yhteiskunnallisessa asiavalmistelussa
siihen vaikuttamalla ja valmius tarttua EU:n tarjoamiin kehitysmahdollisuuksiin ovat eteenpäin vievää toimintapolitiikkaa. Yhtälailla tärkeää on tuoda
Oulun asemaa tunnetuksi kaupunkien ystävyys-,
kumppanuus- ja yhteistyöverkostoissa, joissa lukuisten tutustumiskäyntien ja vierailujen kautta
luodaan myönteistä mielikuvaa oululaisesta osaamisesta.
Lisääntyvä pohjoisen alueen merkitys ja toteutuvat investoinnit edellyttävät parempien logististen
yhteyksien toteutumista (tie- ja rataverkot, ympärivuoti en merenkulku, satamat, lentoyhteydet). Suo- Kuva 17. Logististen yhteyksien merkitys.
men ja Ruotsin Perämeren käytävä, Bothnian Corridor ja Luoteis-Venäjän yhteydet tukevat Eu:n TENT-ydinverkkoa. Oulu-Seinäjoki kaksoisraide on verkon kiireellisin toteuttamiskohde.

Koulutus- ja innovaatiopolitiikan painopisteet:
1. Yliopiston, Oamk:n ja kaupungin rooli innovaatioallianssin
toteutumisessa.
2. Ammatillisen koulutuksen järjestelyt huomioiden
ammattikorkeakoulun eriyttäminen omaksi yhtiöksi ja lähialueiden
ennakoidut muutokset.
3. Ammatillisten koulutuspaikkojen, mukaan lukien
oppisopimuspaikkojen, riittävyys Oulun seudulla, OKM:n linjauksiin
vaikuttaminen, mm. koulutuspaikkojen jakomallin ohjaaminen alle
16-vuotiaiden ikäluokkaan suhteutettuna.
4.

Kansallisen yhteistyön painopisteet:
1. Toiminta Suomen kuntaliiton 16 suurimman kaupungin kaupunkipoliittises-sa ryhmässä. Kaupunginjohtajat jäseninä, valmistellaan suurten kaupunkien kannanottoja.
2. Toiminta ministeriöiden ja suurten kaupunkien yhteisessä kaupunkipolitii-kan yhteistyöryhmässä ja sen suurkaupunkijaostossa.
3. Kuuden suurimman kaupungin yhteistyö (ns. 6-pack), jossa valmistellaan suurimpien kaupunkien yhteisiä kannanottoja ja edunvalvontaa.
4. Vahvistetaan Pohjois-Suomen toimijoiden yhteistyötä.
5.

sa valtionhallinnon
ja EU:n niihin linjauksiin, jotka sivuavat aluepo19
Oulu on verkostojen summa

a työllisyyteen
alue-edunvalvonta
ja kaupunkipoliittisia päätöksiä.
3.4.1.2 liittyviä
Kansainvälinen
Euroopan Unionin toiminta, globalisoituminen ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema asettavat haasteita Oululle ja velvoittavat kaupungin toimimaan aktiivisesti eri verkostoissa. Pohjoisen
Skandinavian ja Luoteis-Venäjän merkittävät taloudelliset kehityshankkeet tulevat vaikuttamaan
myönteisesti koko Pohjois-Suomen kehitykseen. Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen ja pohjoisen
Skandinavian merkittävin talouden ja toimintojen keskus.

tavoitteena Oulun kaupungin ja koko Pohjois-Suomen kehittämiGlobaalitalouden jatkuva muutos – ei vähiten nykyinen tilanne - haastaa toimimaan Oulun ja koko pohjoisen alueen hyödyksi kaupungin elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämiseksi sekä työllisyyden turvaamiseksi. Työpaikkojen turvaaminen ja osaajien pysyminen kiinni työssä ja Oulun
seudulla edellyttää sekä kaupungin että alueemme muilta toimijoilta tavoitteellisuutta elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

n rakentaminen ja ylläpitäminen sekä aktiivinen edunvalvonta.

aktiivisesti suomalaisessa
kaupunkipoliittisessa
kehitystyössäosaamisen
antaa meille suuren ja
n vahvana jaToimiminen
kasvavana
pohjoisimman
Euroopan
mahdollisuuden olla vaikuttamassa valtionhallinnon ja EU:n niihin linjauksiin, jotka sivuavat aluepoliittisia, erityisesti tässä tilanteessa työllisyyteen liittyviä alue- ja kaupunkipoliittisia päätöksiä.

Kansainvälisessä
on tavoitteena
Oulun kaupungin ja koko Pohjois-Suomen
kehittäa veturikaupunkina
jatoiminnassa
pohjoisen
kumppanuusverkon
keskuksena.
misen kannalta tärkeiden yhteyksien rakentaminen ja ylläpitäminen sekä aktiivinen edunvalvonta.
Oululle on tärkeää profiloituminen vahvana ja kasvavana pohjoisimman Euroopan osaamisen ja
teknologian keskuksena, alueensa veturikaupunkina ja pohjoisen kumppanuusverkon keskuksena.

thnian

Perämerenkaaren yhteistyö - Bothnian Arc (Skellefteåsta Kokkolaan) , jossa toiminnassa ns. pääkaupunkeja ovat Oulu ja Luulaja, on organisoitunut yhdistykseksi. Sen tarkoituksena on alueiden
yhteinen edunvalvonta ja taloudellisen edun edistäminen, alueellisen yhteistyön lisääminen ja toimijoiden aktivoiminen sekä Perämerenkaaren markkinointi yhteisenä toiminta-alueena.

ssa

vat
yhdis-

eiden

llisen

eistyön

minen

nti

Kuva 18. Perämerenkaaren yhteistyöalue.

Kuva 18 Perämerenkaaren yhteistyöalue
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Barents –yhteistyöllä, johon kuuluvat

Barents
–yhteistyöllä,
johon kuuluvat
Suomen,
Ruotsin, Norjan
ja Venäjän
Suomen,
Ruotsin,
ja Venäjän
pohjoiset
osat, Norjan
on selkeä
yhteys EU:n
pohjoisen
politiikkaan
pohjoiset
osat,ulottuvuuden
on selkeä yhteys
EU:n
ja EU:n raaka-ainestrategiaan. Samalpohjoisen ulottuvuuden politiikkaan ja
la sen kautta vahvistetaan käytännösEU:n
raaka-ainestrategiaan.
Samalla ulotsen
sä kansallista
arktisen toiminnan
tuvuutta.
Tavoitteena
ovat yhteiset
linkautta
vahvistetaan
käytännössä
kansaljaukset
alueen
keskeisten
toimijoiden
lista arktisen toiminnan ulottuvuutta.
kanssa. Barentsin alueelle kohdisteTavoitteena
ovat taloudellisia
yhteiset linjaukset
alutaan mittavia
panostukeen
kanssa. Basiakeskeisten
erityisestitoimijoiden
sen luonnonvarojen
hyödyntämiseksi.
Barents-yhteistyöllä
rentsin alueelle kohdistetaan mittaviahae- Kuva
Kuva19
19.Barentsin
Barentsin
alue
keskeinen
lähialueyhteistyössä.
alue
onon
keskeinen
lähialueyhteistyössä
taan aktiivisesti elinkeinopoliittisia yhtaloudellisia panostuksia erityisesti sen
teistyömahdollisuuksia ja -avauksia.
luonnonvarojen
hyödyntämiseksi.
Barents-yhteistyöllä
haetaan
aktiivisesti
elinkeinopoliittisiaon
yh-merOululainen elinkeinoelämä
on päätoimija,
mutta hyvällä
yhteistyöja kontaktiverkostolla
kittävä rooli asioiden ja
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on tehdään
merkittävä
rooli asioiden
Pohjoismaista
yhteistyötä
Perämeren
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ja ystävyyskaupunkityön ohella myös yhteistyössä suurlähetystöjen, ministeriöiden, eduskunnan, lukuisten kunta- ja kaupunkitason kontaktien kanssa sekä Pohjoismaiden neuvoston sekä Pohjola-Norden –järjestön välityksellä.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään Perämeren kaaren ja ystävyyskaupunkityön ohella myös yhteis-

Venäjä-yhteistyötä tehdään Barents-yhteistyön ohella kahdenvälisesti ystävyyskaupunki Arkan-

työssä
ministeriöiden,
lukuisten
kunta- ja kaupunkitason
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gelinsuurlähetystöjen,
ja partnerikaupunki
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ja aluehallintovirastolla on myös vakiintuneet yhteistyökumppanit samoissa kaupungeissa. Uusia yhteis-

kanssa
sekä Pohjoismaiden neuvoston sekä Pohjola-Norden –järjestön välityksellä.
työmahdollisuuksia on haettu Moskovan suuntaan sekä poliittisessa että elinkeinopoliittisessa yhteistyössä. Kuntaliitoksen myötä uutena kumppanina on Kronstadtin kaupunki. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös suurlähetystön ja ministeriöiden kautta. Kahdenvälisessä yhteistyössä on
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ti myös suurlähetystön ja ministeriöiden kautta. Kahdenvälisessä yhteistyössä on myös arktinen

Eurocities-organisaatio on suurin ja vaikuttavin kansainvälinen kaupunkijärjestö Euroopassa, jäse-

yhteistyö
keskeistä.
ninä ovat
suuret kaupungit. Järjestö painottaa kaupunkien äänen kuuluvuutta EU:ssa. Oulu toimii

Eurocities –järjestössä yhteistyössä kuuden suurimman kaupungin (6-pack) kanssa. Vuosittain on
suuri tapahtuma AGM, Annual General Meeting, joka on kaupunginjohtajien foorumi. Kaupunkien
yhteistyötä
toteutetaan
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daan. Kansainvälisiä korkean tason poliittisia valtuuskuntia ja asiantuntijaryhmiä vierailee Oulussa säännöllisesti. Oulu isännöi usein myös mm. valtionhallinnon ja EU:n järjestämien kansainvälisten tuoreimmat
tapahtumientiedot
paikkana.
Yhteistyötä
välittää
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piiristä alueelle. asioissa tehdään alueellisesti mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kauppakamarin kanssa. Oulu toimii myös oululaisen ja pohjoissuomalaisen vientitoiminnan hyväksi yhteistyössä Finnpron kanssa.

sessa toimijajoukossa. Brysselissä on keskeinen toimija European North Finland –toimisto, joka

Oulu hyödyntää myös ICF (Intelligent Community Forum) Foundationin globaalia kaupunkiverkostoa elinkeinopainotteisesti yritysten vientimahdollisuuksia lisäten sekä kaupunkimarkkinoinnin työkaluna. ICF kaupunkiverkoston kautta pyritään myös vahvistamaan Oulun houkuttelevuutta investoinneille. ICF toiminnassa on maailmanlaajuisesti mukana useita satoja kaupunkeja.
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Kansainvälisen toiminnan painopisteet:
1. Barents yhteistyö
a. Tiivis strateginen poliittisen ja virkamies-hallinnon
yhteistyö ja vaikuttaminen yhteistyökumppanien kanssa, joita
ovat erityisesti ystävyyskaupungit, partneri-kaupungit,
BarentsBoard, Barentsin alueneuvosto, Pohjoismaiden
ministerineuvosto, diplomaattiyhteydet, maiden poliittiset
päättäjät.
2. Perämerenkaaren yhteistyö (Bothnian Arc)
3. EU-edunvalvonta
a. Kaupungin ylimmän poliittisen ja virkamiesjohdon aktiivista
yhteydenpitoa ja tapaamisia EU-päättäjiin vahvistetaan.
b. Toteutetaan myös kansallisen kaupunkipolitiikan kautta.
c. Perämerenkaaren yhteistyö
4. Yleiseurooppalainen yhteistyö
a. Pidetään yhteyksiä ja osallistutaan yleiseurooppalaiseen
yhteistyössa 6-kaupunkien kanssa eri maiden,
yhteistyökaupunkien ja alueiden kanssa. Painopisteet ja
kohteet vaihtelevat eri vuosina eri kumppanien kanssa.
Yhteistyö vaatii jatkuvaa uudelleen asemointia ja ketteryyttä.

Elinkeinopainotteista yhteistyötä on useiden tahojen kanssa. Perämerenkaaren alueella toimitaan
monipuolisesti yhteishankeissa ja verkostoissa. Kiinassa Hangzhoussa on saatu aikaan aiesopimus turismin, kulttuurin, koulutuksen, korkean teknologian ja ympäristöteknologian yhteistyöstä.
Yh-dysvaltojen San Josen kanssa on aikaansaatu high tech –toimintaa sivuava aiesopimus. Japanin Sendain kanssa on myös tehty aiesopimus, jossa painopisteenä on hyvinvointiala ja erityisesti
hyvinvoinnin palvelumallit. Kansainvälistä toimintaa on laajennettu mm. Kazakstaniin. Yhteistyötä on myös Etelä Afrikkalaisen Tshwanen (Pretoria) kaupungin kanssa.

Elinkeinopoliittiset painopisteet:
1. Barents-alueella lähialueyhteistyö elinkeinohankkeissa Norjan ja
Ruotsin kanssa. Venäjä-yhteistyön painopisteenä matkailu.
2. Investointien saanti (invest in -toiminta) ja uusien yritysten
etabloituminen Oulun kaupunkiseudulle
3. Oulussa toimivien yritysten viennin edistäminen kasvaville
markkinoille
4. Lähialueen suurhankkeet
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Vahva verkottuminen neljän kehityskäytävän vahvistamiseksi
Painopisteet ja toimenpiteet neljän kehityskäytävän vahvistamiseksi:

• Pitkän aikavälin kehitystavoitteiden painopisteenä ovat erityisesti
TEN-T ydin-verkko ja Bothnian Corridor, Jäämeren väylä sekä suorat
pohjoisen yhteydet Venäjän suuntaan.
• Verkottumista esitetään kehitettäväksi yhteistyössä Oulun ja
pohjoisen alueen maakuntaliittojen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja
Lapin maakuntaliitto), em. alueen kanssa kaupunkien ja kauppakamarien sekä vastaavien Ruotsin sidosryhmien kanssa.
• Määritetään yhteistyössä Kehityskäytävien yhteiset tavoitteet,
huomioidaan liikennepoliitikan lisäksi myös elinkeinopoliittiset
tavoitteet.
• Oulun verkottumista koordinoi konsernipalvelujen elinvoiman
palvelualue.

3.4.3

Verkosto-Oulun tunnetuksi tekeminen ja positiivinen kuntakuva
Hyvä maine houkuttelee yrityksiä ja osaavia ihmisiä, toisin sanoen luo menestystä kaupunkiseudulle. Oulun maine on perustunut huipputeknologiaan ja osaamiseen.
Oulun kaupunkiseudulla on monipuolinen ja kehittyvä elinkeinorakenne. Nämä pohjoisen kasvu-keskuksen mahdollisuudet on saatava yleiseen tietoisuuteen niin täällä Oulun kaupunkiseudulla kuin
myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Oulun hyvä maine yrittämisen- ja asumisen paikkana on merkittävä keino myös Oulun positiivisen ongelman eli nuorten työllisyyden hoitamisessa.
Tulevaisuus on Oulussa. Oulun kaupunkiseudun ylivoimainen kilpailuetu on hyvin koulutettu ja Suomen nuorin väestö. Toinen ainutlaatuinen kilpailuetu on Oulun asema Suomessa ja Skandinavian
pohjoisilla alueilla.
Kaikki kaupunkiseudun ihmiset, yritykset ja yhteisöt ovat puheillaan ja teoillaan osa kaupunkiseu-dun
brändiä ja vaikuttavat sen maineeseen. Vuoden 2011 syksyllä lanseerattiin 100 Tekoa Oulusta –ohjelma Oulun lentoaseman uudisrakennuksen avajaisten myötä. Vuonna 2013 lanseerataan Uuden Oulun
maineteko juhlavuoden yhteydessä, minkä tavoitteena on saada merkittävää kansallista näkyvyyttä.
Brändistrategiassa määritellään muun muassa kaupunkiseudun kilpailuetutekijät, ylivoimaiset kilpailuedut, asema, arvot ja tavoitemielikuva. Tämän tarkastelun tuloksena syntyy kooste asioista, joilla Oulun kaupunkiseutu erottuu kilpailijoistaan.
Eri sukupolvien välinen rakentava yhteistyö ja osaaminen on avainasia Oulun tulevaisuuden rakentamisessa. Nuorille on annettava tilaa, mahdollisuuksia ja vastuuta - heitä pitää kuunnella herkällä korvalla. Tämä on kaikkien etu: eri ikäryhmien, yritysten ja päättäjien. Nuorten syrjäytymiseen ja työttömyyteen puuttuminen on todellista brändityötä.
Oulun toinen ylivoimainen kilpailuetu on sen asema Suomessa ja Euroopan pohjoisilla alueilla. Oulun
yli 230 000 asukkaan kaupunkiseutu on Suomen pohjoinen metropoli ja koko pohjoisen Skandinavian keskus. Kaupunkiseudun päättäjien tärkein tehtävä on peilata kaikkia suunnitelmia ja päätöksiä
tämä iso kuva mielessä. Se edellyttää todellista arjen tason verkottumista koko pohjoisella alueella,
mutta myös valtakunnallista verkottumista ja vaikuttamista alueen etujen takia.
Merkit Oulun uudesta noususta ovat vahvat. Oulun keskustan kehittäminen, alueen teknologiateollisuus, lähialueelle syntyvä ydinvoimala ja useat kaivosteollisuuden hankkeet sekä monikuntaliitoksen
tuloksena syntyvä Uusi Oulu synnyttävät kasvun kierteen. Tämän kierteen synnyttämisessä ja ennen
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Kuva 20 Oulun asema osa Barentsin aluetta

kaikkea voimistamisessa markkinoinnilla ja viestinnällä on iso ja tärkeä tehtävä. Suunnitelmallisesti toteutetulla markkinoinnilla ja viestinnällä lisätään kiinnostusta kaupunkiseutuun - lisätään Oulun
imua. Tämä taas parantaa alueen asukkaiden itsetuntoa ja ylpeyttä Oulusta.
Yhteismarkkinoinnin toimenpiteet kohdistetaan pääosin Oulun kaupunkiseudun ulkopuolelle – niin
kotimaahan kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on nostaa Oulun kaupunkiseudun tunnettuutta ja
houkuttelevuutta eri kohderyhmissä kansainvälisesti ja kansallisesti. Brändiviestinnässä tulee huomioida Oulun asema 5,5 miljoonan asukkaan Barentsin alueella.
Yhteismarkkinoinnin toimenpiteet on suunniteltu painopisteittäin:
1.

Kaupunkiseudun sisäinen markkinointi ja viestintä.

2.

Yritykset, investoinnit ja osaaminen, joka koostuu imagokampanjasta, päättäjäkampanjasta, nuorten ja osaamisen kampanjasta, kansainvälisistä toimenpiteistä sekä teknologian käytettä-vyys ja yrittäminen –kampanjasta.

3.

Painopisteenä on asuminen ja elämisen laatu toimenpiteineen, jotka tukevat myös rekrytointia ja matkailua. Lisäksi tulevat yksittäiset markkinointitoimenpiteet, messut, näyttelyt sekä tutkimus ja seuranta.

Koko uuden Oulun n. 13 000 henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat merkittävä
tekijä positiivisen kuntakuvan viestinnässä. Kaupungin työtekijät ovat
verkostoituneet laajasti kansallisesti ja osin myös kansainvälisesti.
Verkostojen hyödyntämiseksi
-

varmistetaan oman henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrys
Oulu-brändin tavoitteista ja sisällöstä järjestämällä riittävä koulutus
ja sisäinen viestintä

-

Kuntakuvaviestintää tehdään systemaattisesti
• Oulun verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla, erityisesti
Barentsin alueella
• viestimällä Oulun osaamisesta ja vahvuusalueista keskeisille
yhteistyötahoille ja –toimijoille.
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