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1. Johdanto
Valtuustosopimuksessa vuosille 2013 - 2016 (3.6.2013) sovittiin, että tilaajatuottajamallista
siirrytään
elämänkaarimalliin
ja
sen
mukaiseen
johtamisjärjestelmään.
Johtamisjärjestelmän
uudistamista
on
valmisteltu
kehittämisjaostossa vuosina 2014 - 2016. Uudistamisen tausta-ajatuksena on
asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja hallinnollisen työn vähentäminen.
Kaupunginhallitus (20.1.2014 § 28) asetti johtamisjärjestelmän keskeisiksi
kehittämistavoitteiksi:
1) Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen
a. Asiakaslähtöisyys on lähtökohtana organisaatiorakenteelle
b. Tiedolla johtaminen mahdollistaa asiakaslähtöisyyden
c. Valinnanvapauden kasvun huomioiminen
2) Organisaation uudistaminen
a. Valmistellaan Oulun oma elämänkaaren huomioiva asiakaslähtöinen
hyvinvointimalli
b. Hyvinvointipalvelujen tilaaja-tuottajamallista luopuminen
3) Poikkitoiminnallisuus vahvasti osana elämänkaarimallia
4) Johtamisen selkeyttäminen
a. Poliittisen johtamisen vahvistaminen ja selkiyttäminen
b. Johtamisjärjestelmän selkiyttäminen ja tasojen vähentäminen
c. Hallinnon keventäminen
d. Sopimusohjaus vaatii kumppanuuden johtamista
e. Päätöksenteon ja valmistelun avoimuuden ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.
Johtamisjärjestelmän uudistaminen valtuustosopimuksen (2013) mukaisesti
aloitettiin
hyvinvointipalvelujen
uudelleen
organisoinnilla,
missä
tilaajatuottajamalli purettiin siirtämällä järjestäjän ja tuottajan tehtävät samaan
organisaatioon 1.3.2014 alkaen (kv 16.12.2013 § 168).
Kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät tarkensivat 10.11.2014 valtuustosopimusta
seuraavasti: ”Oulun kaupunki ottaa käyttöön uuden johtamisjärjestelmän
valtuustokauden 2017 alkaessa. Tässä yhteydessä apulaiskaupunginjohtajien ja
hallintojohtajan tehtävänimikkeistä luovutaan. Kaupungin virkajohdon valinnat
suoritetaan ilman poliittisia mandaattipaikkoja.”
Kaupunginhallitus on linjannut johtamisjärjestelmän valmistelua ja toimeenpanoa
2.6.2014 § 254, 8.12.2014 § 480 ja 27.4.2015 § 182 sekä hyväksynyt 27.4.2015
seuraavat linjaukset jatkovalmistelun pohjaksi:
- Aluemalli valmistellaan operatiivisella johtamisen tasolla sivistys- ja
kulttuuripalvelujen sekä hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi.
o Elämänkaariajattelu toteutetaan toiminnallisesti neljällä alueella.
- Omistajapolitiikasta strategisella tasolla vastaavat kaupunginvaltuusto,
kaupunginhallitus, konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.
- Hyvinvointipalvelujen siirtymiseen ”sote-alueelle” varaudutaan
organisaatiouudistuksessa.
o Kuntalain tarkoittamasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategisesta johtamisesta vastaa kaupunginhallitus ja operatiivisesta
lautakuntataso.
o Tukipalvelujen valmistelua jatketaan.
- Esitykset johtamisjärjestelmästä tuodaan erikseen kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Johtamisjärjestelmän
uudistuksessa
tuetaan
poikkitoiminnallisuutta
ja
elämänkaariajattelua sekä vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä siirtämällä valtaa,
vastuuta ja resursseja alueelliseen toimintamalliin lähemmäksi asiakkaita. Samalla
vähennetään tasoja organisaatiorakenteessa ja selkiytetään johtamista.
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Elämänkaariajattelu
toteutetaan
toiminnallisesti
neljällä
alueella.
Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus tuli voimaan nopeutetusti vuoden 2016
alusta. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen organisaatiouudistus tuli voimaan 1.1.2017.
Ylimmän johdon, omistajaohjauksen ja konsernihallinnon tehtäväjärjestelyt tulivat
voimaan 1.4.2016 alkaen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallinen rakenneuudistus vaikuttaa
hyvinvointipalvelujen
lisäksi
useiden
liikelaitosten
toimialaan.
Palvelurakenneuudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kuntaa
suurempien itsehallintoalueiden vastuulle.
Liikelaitoksiin liittyvää johtamisjärjestelmää on valmisteltu vuoden 2016 aikana.
Uusi
kaupunginvaltuusto
aloittaa
1.6.2017.
Poliittisista
toimielimistä
valtuustokaudelle 2017 – 2020 on päätetty kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 § 52
ja kaupunginhallituksessa 23.1.22017 § 13.
Oulun Konttori liikelaitoksen tehtävät siirtyivät 1.1.2017 konsernihallinnolle, Oulun
tekniselle liikelaitokselle ja tytäryhtiö Monetra Oy:lle (kv 16.5.2016 § 42).
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta sekä Monikulttuurikeskus Villa Victor
siirtyivät konsernihallinnosta sivistys- ja kulttuuripalveluihin 1.1.2017 (kh
17.10.2016 § 293). Oulun Työterveyden toiminta siirtyi 1.1.2017 Oulun kaupungin
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhdessä perustamalle työterveyshuollon
palveluja tuottavalle osakeyhtiölle (inhouse-yhtiö) (kv 16.5.2016 § 43).
Nykyinen organisaatio tuli voimaan 1.1.2017 (kv 9.11.2015 § 96, kh 23.11.2015 §
444, kh 8.2.2016 § 53, kh 15.2.2016 § 54, kv 29.2.2016 § 14, kh 29.3.2016 § 98,
kv 16.5.2016 § 42 ja 43, kh 17.10.2016 § 293).
Kunnan johtamisjärjestelmän
(410/2015).

keskeinen

juridinen

perusta

on

kuntalaissa

Oulussa
johtamisjärjestelmä
sisältää
kaupunkikonsernin
strategisen
ohjausjärjestelmän,
luottamushenkilöja
viranhaltijaorganisaation
sekä
toimintamallin: ”Oulun tapa toimia” -periaatteita. Organisaation osien tehtävät ja
toimivaltasuhteet määritetään johtosäännöissä.
Toimintamallin käyttöönotto alkoi keväällä 2012. ”Oulun tapa toimia” on Oulun
kaupungin
yhteinen
toimintamalli,
joka
koostuu
yhdessä
sovituista
toimintatavoista. Toimintamallia parannetaan jatkuvasti palautteen ja arvioinnin
avulla. Toimintamallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja ja –
malleja siten, että resurssit suuntautuvat järkevästi, tehokkaasti ja joustavasti
kuntalaisten palvelutarpeisiin. Se yhdistää toiminnan strategisiin tavoitteisiin ja
tukee tiedon kulkua.
Luottamuselinten ja – henkilöiden sekä kaupungin johdon vastuita löytyy suoraan
myös kuntalaista.
Johtamisjärjestelmän ja strategisen ohjauksen asiakirjoja ovat kaupunkistrategia,
ja sen toteuttamis- ja toimenpideohjelmat. Uuden Oulun strategia ja strategiset
päämäärät valmistuivat 2013 (kv 19.8.2013 § 108).
Tähän asiakirjaan on kerätty johtamisjärjestelmän
strateginen
ohjausjärjestelmä,
organisaatio
ja
pääperiaatteet sekä johtamisjärjestelmän arviointimalli.

keskeiset osat:
toimintamallin

Asiakirjan
tavoitteena
on
antaa
kokonaiskuva
Oulun
kaupungin
johtamisjärjestelmästä 2017. Asiakirjaa päivitetään keväällä 2017. Tätä asiakirjaa
voidaan
hyödyntää
mm.
ulkoisessa
viestinnässä,
koulutuksissa,
muutosjohtamisessa sekä johtamisjärjestelmän kehittämisessä.
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2. Konsernin ja toiminnan ohjaus
2.1. Strateginen ohjausjärjestelmä
Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan.
Kaupunkistrategian avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa.
Kaupunkistrategian toteuttamis- ja toimenpideohjelmat täsmentävät strategisten
linjausten
toimeenpanoa.
Ohjelmat
tukevat
myös
poikkitoiminnallista
toimintamallia sekä asiakaslähtöisyyden ja elämänkaarimallin kehittämistä.
Strategiseen ohjausjärjestelmään sisältyy myös sopimusohjaus.
Kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä esitetään kuvan 1 yläosassa.

Kuva 1. Kaupunkikonsernin strateginen ohjausjärjestelmä (asiakirjat).
Tärkeimmät
toteuttamisja
toimenpideohjelmat
järjestämisohjelma ja omistajapoliittinen ohjelma.

ovat

palvelujen

Kaupunkistrategian toteuttajia ovat kuntalaiset aktiivisina toimijoina, yritykset,
järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palvelujen tuottajina sekä kaupunki toiminnan ja
palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Strategia työstetään laaja-alaisena
yhteistyönä kaupungin johdon, sidosryhmien ja oman henkilökunnan kanssa. Myös
kuntalaisia
osallistetaan
strategiaprosessiin.
Strategia-asiakirjan
hyväksyy
kaupungin-valtuusto. Kaupunkistrategia laaditaan joka neljäs vuosi, ja se tehdään
pitkän aikavälin suunnitelmana.
Oulun kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty kaupunginvaltuuston
päättämissä
omistajapoliittisissa
linjauksissa. Kaupunginvaltuusto
päättää
omistuksien kehittämisvisiot ja toiminnan tavoitteet toimikaudekseen. Linjaukset
on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja
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osakkuusyhteisöille,
kuntayhtymille
ja
säätiöille
päätöksenteon
tueksi.
Kaupunginhallitus hyväksyy linjausten pohjalta omistajapoliittisen ohjelman.
Palvelujen järjestämisohjelma sisältää kaupunkistrategiaa toimeenpanevat,
kuntalaisen hyvinvointia ja strategisia hankintalinjauksia koskevat keskeiset
tavoitteet ja toimenpiteet. Lauta- ja johtokunnat päättävät tämän ohjelman
mukaisista toimenpiteistä käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Keväällä
2013 valmistunut Palvelumalli 2020 –asiakirja toimii suunnittelun asiakirjana mm.
MATO-työssä (Maankäytön toteuttamisohjelma) ja palveluverkkosuunnittelussa.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa
taloudelliset tavoitteet.

hyväksytään

kunnan

toiminnalliset

ja

Hankintapoliittinen
ohjelma
määrittää
yhtenäisen
perustan
kaupungin
hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaus- sekä kehittämistoimenpiteille. Se ohjaa
toimimaan konsernin palvelujen järjestämisohjelman ja omistajapoliittisen
ohjelman linjausten mukaisesti ja tukee hallinnonalojen hankintojen johtamista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset sekä vuosittain
talousarvion ja toimintasuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen
järjestämisohjelman (strategian toimeenpano-ohjelman), joka sisältää myös
henkilöstölinjaukset,
strategiset
hankintalinjaukset
ja
kehittämisohjelmat.
Kaupunginhallitus
hyväksyy
lisäksi
omistajapoliittisen
ohjelman,
ympäristöohjelman, henkilöstöohjelman ja toimenpideohjelmat.
Strategisella ohjausjärjestelmällä vaikutetaan lautakuntien ja johtokuntien
operatiiviseen toimintaan. Lauta- ja johtokunnat tekevät talousarvioprosessissa
tilaamisen käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät tilaajan hankintasuunnitelmat.
Kaupunkistrategia toiminnallistuu käyttösuunnitelmissa.
Ohjausjärjestelmän asiakirjat esitellään taulukossa 1.
Taulukko 1. Kaupunkikonsernin strategisen ohjausjärjestelmän asiakirjat.
Asiakirja

Merkitys

Kaupunkistrategia

Oulun kaupunkiyhteisön strategia. Ylin
toimintaa ohjaava asiakirja. Sisältää
mm. omistajapoliittiset ja palvelujen
järjestämisohjelman päälinjaukset.
BusinessOulun toimintasuunnitelman
keskeinen tavoite on saada alueelle
lisää työpaikkoja, investointeja ja
vientiä.
Sisältää kaupunkistrategiaa toimeenpanevat, kuntalaisen hyvinvointia ja
strategisia hankintalinjauksia koskevat
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet.
Ohjelma perustuu Oulun kaupungin
omistajapoliittisissa linjauksissa
asetettuihin kehittämistavoitteisiin. Se
sisältää omistusten kehittämiseen
liittyvät keskeiset tehtävät ja
toimenpiteet vuosiksi 2013 - 2016.
Ohjelma hyvän ympäristön tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä
kaupungin elinvoimaisuuden
varmistamiseksi.

BusinessOulun
toimenpide
ohjelma
Palvelujen
järjestämisohjelma
Omistajapoliittinen
ohjelma

Ympäristöohjelma

Henkilöstöohjelma

Ohjaa kaupungin henkilöstötyötä. Siinä
määritetyt tavoitteet, keinot ja mittarit
otetaan käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa sen eri tasoilla.

Päätöksenteko

KV
19.8.2013
§ 108

KH
18.2.2013
§ 123

KH
2.2.2015
§ 52

KH
3.2.2014
§ 44

KH
12.5.2014
§ 231

KH
28.4.2014
§ 198

Aikataulu

Laaditaan joka 4.v.:
pitkän aikavälin
suunnitelma >10 v.
4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.
4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.
4 v > 10 v, vuosittain
tarkistus talous-arvion
yhteydessä.

4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.
4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.
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Kaupunkikulttuurin
toimenpideohjelma

Linjaa ensisijaisesti Oulun kaupunkiorganisaation toimintaa kaupunkikulttuurin mahdollistamiseksi ja
kehittämiseksi.

Valtuustosopimus

Luo toiminnallisen ja taloudellisen
kehyksen kaupunginvaltuuston
työskentelylle valtuustokaudella.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvion osana laaditaan seuraavan vuoden hankintasuunnitelma.
Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan
resurssit lautakunnan päätöksellä talousarvion mukaisesti. Lautakunta
ohjaa toimintaa edelleen käyttösuunnitelman ja sen toteutumisvertailujen
avulla. Käyttösuunnitelma sisältää
lautakunnan palvelujen hankintasuunnitelmat palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti.
Palvelujen järjestäjän ja tuottajan
välinen sopimus.

Talousarvio ja
taloussuunnitelma

Tilaamisen
käyttösuunnitelmat
(sis. tilaajan hankintasuunnitelmat)
Palvelusopimus
Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat

Liikelaitoksen pitkän aikavälin
suunnitelma.
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8.12.2014
§ 526

KH

4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.

3.6.2013

4v

KV

Ta:1 v.
Tts: 2 v.

Ltk

1 v,
2 v ja pitempiaikai-set
suunnitelmat, jotka
pohjautuvat tehtyihin
sopimuksiin.

1v
johtok.

4 v.,
vuosittain tarkistus
talousarvion
yhteydessä.

Kaupunkistrategian ohjelmat muodostuvat strategian painopisteistä ja strategisista
linjauksista (kuva 2). Ohjelmakokonaisuus täsmentää painopisteiden ja linjausten
keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut toimenpiteiksi ja
hankkeiksi.

Kuva 2. Kaupunkistrategian toteuttaminen.
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Palvelujen järjestämisohjelmassa on määritelty Oulun sopimusohjausta ja sen
kehittämistä:
- Oulun palvelujen järjestäminen perustuu sopimusohjaukseen. Sitä
sovelletaan sekä omaan palvelutuotantoon sisäisenä sopimusohjauksena
että palveluhankintoihin ulkoisilta tuottajilta.
- Sisäinen sopimusohjaus uudistetaan kumppanuuteen perustuvaksi malliksi.
- Ulkoista
sopimusohjausta
tehostetaan
ottamalla
käyttöön
sopimustenhallinnan systemaattinen hallintamalli.

2.2. Omistajaohjaus ja konserniohjaus
Oulun kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty kaupunginvaltuuston
päättämissä
omistajapoliittisissa
linjauksissa. Omistajapolitiikassa
on
kyse
omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä
konserniohjauksesta. Omistajapolitiikan keskeinen näkökulma on strateginen ja
taloudellinen. Siinä määritellään
- missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja
sijoittajana,
- millaisia tuotto- ja muita tavoitteita omistukselle asetetaan,
- mitkä
ovat
pääoman
hankinnan,
käytön
ja
palvelutuotannon
tuotantovälineiden hankinnan periaatteet ja
- kuka omaisuuden arvosta ja käytöstä vastaa ja miten seuranta ja valvonta
on järjestetty.
Omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja
varmistaa pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän
päätöksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys sekä pääomien käytön
tehokkuus.
Kaupunginvaltuusto päättää valtuustokausittain omistuksilleen kehittämisvisiot ja
toiminnan
tavoitteet. Linjaukset
on
tarkoitettu
ohjeeksi
kaupungin
päätöksentekijöille
ja
henkilöstölle,
tytärja
osakkuusyhteisöille
sekä
kuntayhtymille tulevien yksittäisten päätösten tueksi. Kaupunginvaltuuston
hyväksyttyä omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallitus hyväksyy linjausten
pohjalta omistajapoliittisen ohjelman. Omistajapoliittinen ohjelma toimii valtuuston
asettamien linjausten täytäntöönpanovälineenä. Hyväksytyn omistajapolitiikan on
konkretisoiduttava päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Linjausten toteutumista
seurataan, ja toimialueiden ja yksiköiden on raportoitava linjausten toteutumisesta
niiden omassa toiminnassaan.
Omistajapoliittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisissa ohjelmissa
strategioissa. Linjaukset konkretisoituvat yksittäisiä investointipäätöksiä
konsernirakennetta koskevia ratkaisuja harkittaessa.

ja
ja

Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline ja sillä luodaan puitteet
ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kaupungin tavoitteiden
mukaiselle
omistajaohjaukselle.
Konserniohjeen
tarkoituksena
on
tukea
kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että
konsernia
voidaan
ohjata
yhtenäisillä
ohjeilla
ja
toimintaperiaatteilla.
Konserniohjeen tavoitteena on kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan
läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöistä saaman tiedon laadun
parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Konserniohje koskee Oulun kaupunkia
ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kaupungin osakkuusyhteisöissä
kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen
periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.
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Konserniohjetta
sovelletaan
kulloinkin
konserniin
kuuluviin
Kaupunkikonserniin kuuluvat kaupungin määräysvallassa olevat
tytäryhteisöt, jotka esitellään liitteessä 1.
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yhteisöihin.
yhteisöt eli

Tytäryhteisöjen hallituksissa noudatetaan myös kaupunginhallituksen hyväksymää
Hyvä
hallinto
ja
johtamistapa
–ohjetta, joka täydentää
lakisääteisiä
menettelytapoja ja konserniohjetta. Tällä ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Oulukonsernin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että
tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen
oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta sekä riskienhallinta ja että
kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti
ja
tehokkaasti konsernin kokonaisetu turvaten.
Kaupunginvaltuusto asettaa myös talousarviossa vuosittain toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet merkittäville tytäryhteisöille ja kuntayhtymille. Yhteisöt
raportoitavat toiminnastaan kaupungin tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

2.3. Johto- ja ohjausryhmät sekä muut yhteistyöryhmät
Kaupungin johto- ja ohjausryhmät ovat osa johtamisjärjestelmää. Toimintamallissa
on määritelty johtamisjärjestelmään liittyvät johto- ja ohjausryhmät sekä muut
yhteistyöryhmätyypit.
Konsernihallinnon
toimintasäännössä
määritellään
poikkitoiminnalliset ohjausryhmät 1.1.2017 alkaen (kuva 3). Johto- ja
ohjausryhmien tehtäviä tarkastellaan uudelleen keväällä 2017.

Kuva 3. Konsernin yhteiset johto-, ohjaus- ja muut yhteistyöryhmät.
Johtoryhmien tärkein yhteinen tehtävä on ohjata ja kehittää kaupungin toimintaa
ja taloutta niin, että kaupunkistrategia ja vuositavoitteet sekä kaupungin
lakisääteiset
velvoitteet
toteutuvat.
Kaupungin
johtoryhmän
tasolla
edunvalvontatehtävällä on suuri painoarvo samoin kuin tulevaisuuteen
suuntaavalla johtamisella. Johtoryhmätyöskentelyllä varmistetaan myös käytännön
johtamisessa tarvittava viestintä. Kaupungin ylin johto kokoontuu suppeammassa
kokoonpanossa johdon viikkopalavereihin.
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Kaupungin johtoryhmä kokoontuu n. 15 kertaa vuodessa. Näistä 4 - 5 kokousta
ovat strategiapäiviä.
Taulukko 2. Kaupungin johtoryhmä (päivitetään keväällä 2017 päätösten jälkeen).
Ryhmä
Kaupungin
johtoryhmä
(kaupunginjohtaja
nimeää)

Pj, jäsenet
Kaupunginjohtaja,
talousjohtaja,
henkilöstöjohtaja,
viestintäjohtaja,
BusinessOulun
johtaja,
palvelualueiden
johtajat (3)

Tavoite
Kaupungin strateginen johtaminen,
kaupunkistrategian valmistelu ja
toteuttamisen edellytysten varmistaminen,
kaupungin edunvalvonta.
Teemat, jotka esillä joka kokouksessa
- toimintaympäristön tilannekuva ja
ennakointi
- strategiset asiat, strategian mukaisen
etenemisen varmistaminen
- talouden seuranta ja toimenpiteet
Teemat, jotka esillä 1-3 krt/vuosi
- kaupunkistrategian toteutuminen;
kaupunkistrategian toteuttemis- ja
toimenpideohjelmat
- yhteiset kehittämislinjaukset
ja -ohjelmat
- poikkitoiminnalliset asiat
- omistajapoliittiset asiat
- talousarvion valmistelu
- viestintä ja markkinointi, edunvalvonta
- tietohallintoasiat
- henkilöstöpolitiikka
- hankintapoliittiset linjaukset
- johtamisjärjestelmän ja toimintamallin
arvionti; sisältää mm. sopimusohjauksen
toimivuus
- tiedolla johtamisen asiat

Johtoryhmien toiminta on tavoitteellista ja tehokasta. Johtoryhmät laativat
toiminnalleen vuosittaiset tavoitteet ja vuosikellon, joka sisältää asioiden
vuositasoisen
käsittelyprosessin.
Johtoryhmät
itsearvioivat
työskentelyään
kaupungin yhteisellä arviointimallilla. Arviointimallissa arviointialueita ovat
johtoryhmätyöskentelyn tavoitteet ja tehtävät, roolit ja vastuut, työskentelytavat,
sisäiset suhteet, viestintä sekä johtoryhmäläisen rooli ja vastuu.
Konsernihallinnossa, palvelualueilla ja liikelaitoksissa on jokaisessa yksi kaupungin
johtamisjärjestelmään kuuluva johtoryhmä. Konsernihallinnossa ja palvelualueilla
voi olla lisäksi vastuualueittaisia johtoryhmiä. Johtoryhmien kokoonpanosta
päättää kyseisen yksikön johtaja. Yksiköiden johtoryhmämalleista vastaavat
konsernihallinnon johtajat, palvelualueen johtaja tai liikelaitoksen johtaja.
Kaupungin henkilöstötoimikunta vastaa yhteistoiminta-asiakirjan mukaisesti
kaupunkitason
yhteistoimintaelimelle
kuuluvien
tehtävien
hoitamisesta.
Henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Lautakunnissa ja
liikelaitoksissa yhteistoiminta järjestetään siten, että yhteistyöelimenä on
henkilöstötoimikunta tai johtoryhmä. Yhteistoiminnan järjestämisestä päättää
asianomainen lautakunta ja liikelaitoksissa johtaja kuultuaan yhteistoimintaasiakirjan allekirjoittajajärjestöjä.
Ohjausryhmät tukevat kaupungin johtoryhmän toimintaa. Ne toteuttavat konsernin
poikkihallinnollista toimintatapaa sekä konsernihallinnon päätöksenteon valmistelu-, asiantuntija- ja ohjausroolia suhteessa palvelualueisiin ja liikelaitoksiin. Niiden
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määrä voi vaihdella. Tällä hetkellä ohjausryhmiä on kuusi: kehittämisen
ohjausryhmä, tietohallinnon ohjausryhmä, hankintojen ohjausryhmä, viestinnän
ohjausryhmä ja kansainvälisen toiminnan ohjausryhmä. Osallistujat määrittää
puheenjohtaja ryhmän tavoitteen perusteella.
Myös ohjausryhmien toiminta on tavoitteellista ja tehokasta. Ne laativat
toiminnalleen vuosittaiset tavoitteet ja vuosikellon, joka sisältää asioiden
vuositasoisen käsittelyprosessin. Ryhmät kokoontuvat oman vuosikellonsa
mukaisesti n. 6 - 10 kertaa vuodessa. Myös ne itsearvioivat työskentelyään
kaupungin yhteisellä arviointimallilla.
Ohjausryhmät tuovat sovitut asiat kaupungin johtoryhmän käsittelyyn johtoryhmän
vuosikellon mukaisesti. Osa ohjausryhmäasioista voi edetä käsittelyyn ja
päätöksentekoon esim. kaupunginhallituksen jaostoihin ja kaupunginhallitukseen.
Ohjausryhmien vastuualueet voivat muuttua kaupungin johtamisjärjestelmän
kehittymisen myötä.
Taulukko 3. Ohjausryhmät
(Ohjausryhmien tehtävät täsmennetään kaupunginjohtajan päätöksellä keväällä 2017.)

Ryhmä
Kehittämisen
ohjausryhmä

Pj, jäsenet
Pj. strategiapäällikkö,
jäsenet
konsernihallinnon ja
palvelualueiden
kehittämispäälliköitä/muíta
edustajia,
kehittämissalkkujen
salkkuvastaavat

Tehtävät
1. Kaupunkistrategian valmistelu ja
toimeenpano:
- kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien
ja hankintapoliittisen ohjelman
poikkitoiminnallisten tavoitteiden valmistelu
ja toimeenpanon varmistaminen
- strategisten kehittämisen
poikkitoiminnallisten painopisteiden
valmistelu
2. Tietojohtamisen kehittämisen ohjaus:
- kehittämiseen liittyvät linjaukset,
kehittämisen painopisteiden tunnistaminen
- toimii tietojohtamisen
kehittämistyöryhmän ohjausryhmänä
- Tietojohtamisen toimintamalli;
tietotuotteet ja -palvelut,
roolit, tehtävät ja vastuut, käytänteet sekä
aikataulut
- työkalut ja alustat
- yhteistyöverkostojen hallinta
- tutkimustoiminnan painopisteet ja
yhteistyö
3. Kaupungin asiakkuuden hallinta ja
asiakasohjauksen toimintamalli
4. Kehittämisen toimintamalli ja rahoitus:
- kaupungin yhteinen kehittämisen
projektimalli, menetelmät ja työkalut
- kehittämisen projektimalli ja salkkujen
hallinta
- kaupungin yhteinen laatu- ja
toimintajärjestelmä
- kehittämisen rahoitusvälineet
- toiminnan ja kehityshankkeiden
tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät,
parhaiden käytänteiden jakaminen
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5. Oulun kaupungin kansallisten
kehittämiskumppanuuksien koordinointi:
- mm. 6Aika–strategian Oulun
toteutuskokonaisuuden ohjausryhmä
Talousohjausryhmä

Pj. konsernihallinnon
talouspäällikkö, jäsenet
palvelualueiden
talouspäälliköt, controllerit,
taloussuunnittelija,
konsernihallinto (siht.)
Laajennetussa johtoryhmässä lisäksi jäseninä
liikelaitosten
talouspäälliköt/talousvastaa
vat + kutsuttuja
asiantuntijoita tarpeen
mukaan

- Koordinoi ja kehittää taloustoimintoja
sekä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä
kaupunkikonsernissa
 Kehittää kaupungin talousohjausta,
käsittelee talouden hoitoa koskevat
linjaukset ja ohjeet
 Valmistelee ja koordinoi talousarvion
valmisteluun liittyvät asiat
 Valmistelee ja koordinoi tilinpäätöksen
valmisteluun liittyvät asiat
 Ohjaa ja kehittää kaupungin seurantaa
niin, että päätöksentekijöillä on
käytettävissään mahdollisimman oikea
ja ajantasainen tieto talouden
toteutumasta
 Seuraa ja kehittää talouspalvelujen
sopimusohjausta
 Ohjaa taloushallinnon prosessien ja
talouden tietojärjestelmien kehittämistä
 Koordinoi ja kehittää talousosaamista
(ulkoinen ja sisäisen laskenta)

Tietohallinnon
ohjausryhmä

Pj. tietohallintopäällikkö,
keskeisten palvelualueiden
tietohallintovastaavat,
siht. Digitaalisen Agendan
ohjelmakoordinaattori

- Edistää ICT–yhteistyötä, yhtenäisiä
toimintatapoja ja asiakaslähtöisiä ICTpalveluita kaupunkitasolla
- Seuraa ja varmistaa kaupungin
strategisten linjausten toteutumista ICT:n
alueella
- Toimii Digitaalinen Agenda kehittämissalkun koordinaatioryhmänä
- Hyväksyy ICT:hen liittyvät
kokonaisarkkitehtuurilinjaukset ja –
periaatteet
- Huolehtii ICT-linjausten ja aikataulujen
tiedottamisesta palvelualueille
- Toimii asiakkuusryhmänä Oulun
Tietotekniikan puitesopimuksen
valmistelussa ja seurannassa

Hankintojen
ohjausryhmä

Pj. kehittämispäällikkö
(strateginen hankintatoimi),
palvelujen tilaaja- ja
tuottajajohtoa,
tarvittaessa
merkittävimpien
liikelaitosten johtajat,
tarvittaessa asiantuntijoita

Ohjausryhmä hyödyntää valmistelussa
verkostoryhmiä, joiden teemoja voivat olla
mm. ICT:hen liittyvät toimintamallit ja
kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva ja
tietosuoja, ICT-hankinnat, projektit tai
palvelukokonaisuudet.
- Vastaa hankintapoliittisen ohjelman
kehittämisen toimenpiteiden
toteuttamisesta
- Vastaa monituottajamallin ja strategisten
hankintalinjausten kehittämisestä,
suunnittelusta sekä toimeenpanon
valvonnasta
- Seuraa hankintoihin liittyviä
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kehittämistoimenpiteitä konsernissa,
kansallisesti ja kansainvälisesti
sekä vastaa kumppanuusajattelun ja
monituottajamallin mukaisesta
yhteistyöstä ja markkinavuoropuhelusta
hankinta-asioissa julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin kanssa
- Koordinoi ja ohjaa palvelualueiden ja
muiden konsernitoimijoiden viestintää ja
markkinointia
- Valmistelee viestintäohjeet
- Linjaa Oulu-konsernin viestinnän uudet
palvelut ja toimintamuodot

Toimintamalliin kuuluu myös muut yhteistyöryhmät, verkostot ja foorumit. Ne ovat
ohjausryhmien puheenjohtajien tai yksiköiden johtajien vastuulla.
Yksiköiden
johtajat
vastaavat
yleensäkin
yksikön
käyttämien
kokouskäytäntöjen
koordinaatiosta niin, että päällekkäisiä toimintatapoja ei synny.
Ohjausryhmätyöllä
ja
verkostoryhmillä
myös
tuetaan
yhteistyötä
konsernihallinnon, palveluista vastaavien palvelualueiden ja liikelaitosten välillä.
Lisäksi Oulun kaupungin ohjausjärjestelmään kuuluu kaupunkitasoisia yhteisiä
periaatteita mm. seuraavilta alueilta:
 tiedolla johtaminen
 asiakasohjaus
 asioinnin ohjaus
 hallinnon ohjaus
 kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
 työllisyyden edistäminen
 aluekehittäminen
 kaupunkipolitiikka
 kansainväliset asiat ja vaikuttaminen.
Valmistelusta vastaa konsernihallinto.

2.4. Tiedolla johtaminen
Päätöksenteon ja johtamisen tulee perustua luotettavaan tietoon ja analyyseihin,
selkeisiin vaihtoehtoihin sekä ennakointiin päätösten seuraamuksista. Tietoa tulee
hankkia, ja se tulee saattaa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää paitsi
päätöksenteossa
ja
johtamisessa
myös
palveluprosesseissa
ja
niiden
kehittämisessä sekä vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on tiedolla tuettu organisaatio, yhteinen toimintamalli, joka merkitsee
harmonisoidun
tiedon,
siihen liittyviä
käytänteitä
sekä
tietorakenteita.
Toimintamallin kehittäminen edellyttää paitsi tietosisältöjen, myös tietojohtamisen
rakenteiden ja sitä mahdollistavien työkalujen ja teknisten ratkaisujen
kehittämistä.
Kunnan johtaminen, toiminnan ja palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen sekä
talouden hallinta tarvitsevat tiedon ja tiedonkulun järjestämistä sekä tiedon
hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. Menestyminen murroksessa edellyttää
toimivaa
tiedolla
johtamista
ja
muutosjohtamista.
Tiedolla
johtamisen
toimintamallin
toteuttamista
ja
kehittämistä
tehdään
yhteistyössä
konsernihallinnon ja palvelualueiden kanssa.
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3. Organisaatio ja toimintamalli
Kaupunkien organisoitumisen oikeudellinen perusta säädetään lähinnä kuntalaissa.
Oulun
kaupungin
organisaatio
muodostuu
kaupunginvaltuustosta,
kaupunginhallituksesta,
tarkastustoimikunnasta,
sisäisestä
ja
ulkoisesta
tarkastuksesta,
kaupungin
johtajistosta,
konsernihallinnosta,
kolmesta
palvelualueesta, liikelaitoksista sekä lautakunnista ja johtokunnista.
Organisaatiota on muutettu keväällä 2013 ja vuonna 2016. Hyvinvointipalveluissa
siirrettiin järjestäjän ja tuottajan tehtävät samaan organisaatioon 1.3.2014 alkaen
(kv 16.12.2013 § 168) ja on vaiheittain siirrytty hyvinvointikeskusmalliin (kh
5.10.2015 § 368; hyvinvointiltk 28.10.2015 § 104). Apulaiskaupunginjohtajien ja
konsernipalveluiden hallintojohtajan virat lakkautettiin (kv 9.11.2015 § 96) ja
konsernipalveluiden organisaatiota sekä ylimmän johdon vastuita ja työnjakoa
muutettiin 1.4.2016 alkaen (kh 23.11.2015 § 443; kh 8.2.2016 § 53). Sivistys- ja
kulttuuripalvelut siirtyi aluemalliin 1.1.2017. (kh 23.11.2015 § 444).
Kaupungin järjestämät palvelut on organisoitu kolmeen laajaan, asiakaslähtöiseen
palvelualueeseen:
sivistysja
kulttuuripalvelut,
hyvinvointipalvelut
sekä
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Konsernihallintoon kuuluu konserniohjaus ja
konsernipalvelut -yksiköt.
Laajojen palvelualueiden lisäksi palveluja yhdistetään myös poikkitoiminnallisesti
palvelualueiden välillä. Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmissa asetetaan
valtuustokaudelle organisaation yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden
toteuttaminen
vaatii
poikkitoiminnallista
yhteistyötä.
Poikkitoiminnallisen
yhteistyön tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä vaikuttavuuden
parantaminen ja tuottavuuden kasvattaminen toimintatapoja ja vastuujakoja
uudistamalla. Resurssien käyttöä tarkastellaan ja kohdennetaan tarvittaessa
uudelleen.
Oulun kaupungin organisaatio esitetään kuvassa 5.
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3.1. Organisaatiokaavio

Kuva 5. Oulun kaupungin organisaatio 1.1.2017.

3.2. Johtosäännöt
Johtamisjärjestelmässä organisaatiorakenteella ja johtosäännöillä on keskeinen
rooli. Johtosäännöt määrittelevät organisaation eri osien välisen työnjaon,
valtuudet ja vastuut.
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Kaupunginvaltuusto
on
kuntalain
mukaisesti
siirtänyt
johtosäännöissä
toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Kuntalaissa ja muissa laeissa on kuitenkin rajoituksia toimivallan siirtämisestä.
Valtuusto voi johtosäännössä antaa kunnan muulle viranomaiselle oikeuden siirtää
sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä annetaan määräykset mm. valtuuston
toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen
käsittelystä,
valtuutettujen
valtuustotyöskentelyä
varten
muodostamista
valtuustoryhmistä
sekä
muista
kokoukseen
liittyvistä
asioista.
Kaupunginhallituksen johtosäännössä on määräykset kaupunginhallituksen,
kaupunginjohtajiston ja konsernipalvelujen tehtävistä ja toimivallasta.
Palvelujen järjestämisestä vastaavien lautakuntien tehtävät ja toimivalta
määritellään yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen, hyvinvointipalvelujen sekä
sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosäännöissä. Pääosin viranomaistehtäviä
suorittavilla
rakennusvalvontatoimella
ja
Oulun
seudun
ympäristötoimi
liikelaitoksella on omat johtosääntönsä, vaikka ne kuuluvat johtamisjärjestelmän
mukaisesti yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin. Liikelaitoksille on omat
johtosääntönsä lukuun ottamatta Oulun teknistä liikelaitosta ja Liikelaitos Oulun
Tilakeskusta,
joiden
johtosäännölliset
asiat
löytyvät
yhdyskuntaja
ympäristöpalvelujen säännöstä.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
ulkoisen tarkastuksen johtosäännön.
Säännössä on tarkastuslautakunnalle kuuluvat tehtävät ja toimivalta sekä ulkoisen
tarkastuksen yksikön tehtävät ja sen johtajana toimivan kaupunginreviisorin
tehtävät ja toimivalta. Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston
alaisuudessa ja kaupunginreviisori tarkastuslautakunnan alaisuudessa.
Hallintosäännössä on yleiset määräykset asioista, jotka koskevat hallintoa,
taloutta, hankintoja ja henkilöstöä. Hallintosäännön määräyksiä noudatetaan,
mikäli muissa johtosäännöissä ei ole muita määräyksiä asiasta. Uuden kuntalain
mukaisen hallintosääntö viedään valtuuston päätettäväksi huhtikuussa 2017, ja se
astuu voimaan 1.6.2017.
Kaupunginhallituksella on myös oikeus antaa päätöksellään kaikkia hallintokuntia
ja liikelaitoksia koskevia määräyksiä ja ohjeita. Kaupunginhallitus voi myös
päätöksellään asettaa toimikuntia hoitamaan tiettyä tehtävää.

3.3. Luottamushenkilöorganisaatio
Ylimmät luottamushenkilötoimielimet ovat kuntalain mukaiset kaupunginvaltuusto
ja kaupunginhallitus. Muita lakisääteisiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja
keskusvaalilautakunta. Luottamushenkilötoimielimet esitetään kuvassa 5.
Luottamushenkilötoimielimet
arvioivat
omaa
sisäistä
toimintatapaansa
vuosittaisella arvioinnilla. Luottamushenkilötoimielimissä on yhteensä 225 jäsentä
(liite 1).

3.3.1. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston
tehtävät on säädetty kuntalaissa ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä.
Valtuusto asettaa toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan ja toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunnan tehtävät säädetään kuntalaissa.
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Kuntalaissa säädetään kunnanhallituksen tehtäväksi mm. vastata kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valvoa kunnan etua ja jollei johtosäännössä
toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus
vastaa kuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi kaupungin johtamisesta ja
kehittämisestä valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja siitä johdettujen
ohjelmien, tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Uuden kunnan
kaupunginhallitukseen valittiin yhdistymissopimuksen mukaisesti ensimmäisenä
vaalikautena (2013 – 2016) vähintään yksi varsinainen jäsen ja varajäsen
jokaisesta yhdistyneestä kunnasta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on joko päätoiminen tai osa-aikainen. Tällä
hetkellä Oululla on päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Puheenjohtaja
 vastaa poliittisesta yhteisöjohtamisesta, yhteydenpidosta kuntalaisiin ja
yhteisöihin sekä viestittää kaupungin tavoitteista,
 vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta sekä
osallistuu verkosto- ja sidosryhmätyöhön,
 johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimintaa sekä
 hyväksyy kaupunginjohtajan viranhoitoon liittyvät matkat, koulutukset ja
sopimusten mukaiset virkavapaudet sekä vuosiloman.
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
kaupunginjohtajan kanssa.

käy

vuosittain

kehityskeskustelun

Kaupunginhallituksella on kehittämisjaosto ja konsernijaosto. Kehittämisjaoston
tehtävänä on kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien käsittely ja esitysten teko
kaupunginhallitukselle, kaupungin johtamisjärjestelmän valmisteluvastuu sekä
työllistämisen edistämiseen liittyvät tehtävät. Kehittämisjaosto käsittelee myös
hankkeiden rahoitukseen liittyviä asioita.
Konsernijaosto mm. ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti
sekä
huolehtii
konsernivalvonnan
toteuttamisesta,
tekee
esitykset
kaupunginhallitukselle konserniohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä
hallintoja
johtamistapaohje)
ja
omistajapoliittisista
linjauksista
sekä
omistajapoliittisesta toimenpideohjelmasta.
Kaupunginhallitus asettaa tarkastustoimikunnan, joka on osa kaupunkikonsernin
sisäistä valvontajärjestelmää. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat
kaupunkikonsernin valvontajärjestelmän asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäinen
tarkastus on osa johdon ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja
kaupunginjohtajisto käyttävät tukena valvontatoimessaan. Tarkastustoimikunnan
ja sisäisen tarkastuksen tehtävät määritellään johtosäännössä.
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vastuut ja tehtävät kerrotaan tarkemmin
johtosäännössä.

3.3.2. Lautakunnat
Palvelualueiden
lautakuntia
ovat
hyvinvointilautakunta,
sivistysja
kulttuurilautakunta
sekä
yhdyskuntalautakunta.
Lautakunnat
toimivat
kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Oulussa palvelualueiden lautakuntien
puheenjohtajat voivat olla osa-aikaisia. Tällä hetkellä osa-aikainen puheenjohtaja
on
hyvinvointilautakunnalla,
sivistysja
kulttuurilautakunnalla
sekä
yhdyskuntalautakunnalla.
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Hyvinvointilautakunta vastaa sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyspalvelujen ja
ikäihmisten
hyvinvoinnin
palvelujen
järjestämisestä
ja
tuottamisesta.
Hyvinvointilautakunta kehittää hyvinvointipalveluja kaupunkistrategiassa ja
palvelujenjärjestämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vastaa lakien
ja asetusten mukaan kaupungille kuuluvien hyvinvointipalvelujen sekä niihin
liittyvien
viranomaistehtävien
järjestämisestä.
Hyvinvointilautakunnan
alaisuudessa toimii yksilöasiainjaosto.
Yksilöasianjaosto tekee hyvinvointipalvelujen toimialaan kuuluvat yksilöpäätökset,
ellei toimivalta kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle ja käsittelee
hyvinvointipalveluja koskevat lakien mukaiset viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt
oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta kehittää palveluja kaupunkistrategiassa ja
palvelujenjärjestämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa
lakien ja asetusten mukaan kaupungille kuuluvien palvelujen ja niihin liittyvien
viranomaistehtävien
järjestämisestä.
Oulussa
sivistysja
kulttuuripalvelulautakunnalle kuuluu myös varhaiskasvatus.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille kuuluvien tehtävien järjestämisestä ja
tuottamisesta vastaavat toimialoillaan yhdyskuntalautakunta, rakennuslautakunta,
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, Oulun teknisen
liikelaitoksen johtokunta, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta, OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta ja Oulun Vesi liikelaitoksen
johtokunta.
Yhdyskuntalautakunta
vastaa
mm.
toimialansa
palvelujen
järjestämisestä,
tuottamisesta
ja
kehittämisestä
kaupunkistrategian,
omistajapoliittisen ohjelman ja palvelujen järjestämisohjelman linjausten
mukaisesti sekä sisäisestä sopimusohjauksesta, palvelujen tilaamisesta ja
toimialansa viranomaistoiminnasta. Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii
yhdyskuntajaosto ja seudullinen joukkoliikennejaosto.
Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja
valmistelee katujen nimistöasiat sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä
ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kunnan erillispäätökset koskien
asemakaava-alueen nimimuutoksia. Joukkoliikennejaosto toimii joukkoliikennelain
tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena Oulun kaupungin, Iin,
Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella. Jaosto
vastaa
kuntalain
tarkoittamana
yhteisenä
toimielimenä
sopijakuntien
muodostamalla
alueella
harjoitettavan
reittija
kutsujoukkoliikenteen
lupaviranomaistoimesta, muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa
paikalliselle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä kuntien
keskenään sopimista joukkoliikenteen tehtävistä.
Rakennuslautakunta johtaa rakennusvalvontatoimea ja vastaa sen toiminnasta.
Rakennuslautakunnan tehtävänä on mm. huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia
rakennusvalvontaviranomaisena.
Lautakuntien vastuita ja tehtäviä määritellään tarkemmin johtosäännöissä.

3.3.3. Liikelaitosten johtokunnat
Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa
liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnat toimivat kaupunginhallituksen
alaisuudessa.
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Oulussa on seuraavat liikelaitosten johtokunnat: BusinessOulu liikelaitoksen
johtokunta, Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, Oulun teknisen
liikelaitoksen johtokunta (31.5.2017 asti), Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen
johtokunta (31.5.2017 asti), Oulun Vesi liikelaitoksen johtokunta, Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitoksen johtokunta, Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta (31.5.2017
asti) ja Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunta. Uutena johtokuntana
1.6.2017 aloittaa liikelaitosten johtokunta, joka ohjaa Liikelaitos Oulun
Tilakeskusta, Oulun teknistä liikelaitosta ja Liikelaitos Oulun Serviisiä. (Kh
23.1.2017 § 13.)
Johtokuntien vastuita ja tehtäviä määritellään tarkemmin johtosäännöissä ja
hallintosäännössä.

3.4. Viranhaltijaorganisaatio ja johdon vastuut
Oulun kaupungin organisaatio on hallinnollisesti linjaorganisaatio.
Kaupungin
ylimmän
viranhaltijajohdon
muodostavat
kaupunginjohtaja,
talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginjohtajan varahenkilönä toimii
talousjohtaja.
Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen alaisena.
Kaupunginjohtajan
erityisenä tehtävänä on vastata kaupunkistrategiasta, kaupunkikonsernin
taloudesta, johtamisesta ja ohjauksesta,
alueellisesta, kansallisesta ja
kansainvälisestä edunvalvonnasta, omistajapolitiikasta, elinkeinopolitiikan ja
maankäytön strategisesta ohjauksesta, työllisyyden edistämisestä, kaupungin
kilpailukyvyn ja elinvoiman edistämisestä, seutuyhteistyön edistämisestä sekä
hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi kaupunginjohtaja
vastaa valtuustokausittain hyväksyttävän kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien
ja palveluverkkosuunnitelman valmistelusta, hyvinvointikertomuksen valmistelusta
ja BusinessOulu liikelaitoksen omistajaohjauksesta.
Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat yhdyskuntajohtaja, hyvinvointijohtaja,
sivistys- ja kulttuurijohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, BusinessOulu
liikelaitoksen johtaja, sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö ja erikseen
nimettävät henkilöt. Lisäksi kaupunginjohtaja johtaa konsernihallintoa, joka toimii
kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Talousjohtajan erityisenä tehtävänä on vastata toiminnan ja talouden ohjauksesta
omistajapolitiikan
valmistelusta
sekä
liikelaitosten
ja
tytäryhteisöjen
omistajaohjauksesta lukuun ottamatta BusinessOulu liikelaitosta. Talousjohtajan
alaisuudessa toimivat Oulun Serviisin, Oulun Työterveyden, Oulun Konttorin ja
Oulun Tietotekniikka liikelaitosten johtajat.
Henkilöstöjohtajan erityisenä tehtävänä on vastata kaupungin
toimivuudesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikan valmistelusta.

hallinnon

Hyvinvointijohtajan, sivistys- ja kulttuurijohtajan sekä yhdyskuntajohtajan
vastuulla
on
vastuualueensa
palvelujen
järjestäminen
ja
kehittäminen
kaupunkistrategian, omistajapoliittisen ohjelman ja palvelujen järjestämisohjelman
linjausten
mukaisesti.
Palvelualueiden
johtajat
johtavat
vastuualueensa
henkilöstöä, taloutta ja toimintaa. Vastuut esitetään tarkemmin liitteessä 1.
Palvelualueiden johtajien esimiehenä toimii kaupunginjohtaja.
Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen
toimintaa. (Kuntalaki § 68.)
Johtajien tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin johtosäännöissä.
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3.5. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen, hyvinvointipalvelujen sekä
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelualueet
Palvelualueita ovat sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, yhdyskuntaja ympäristöpalvelut sekä elinkeinopalvelut. Laajojen palvelualueiden lisäksi
palveluja
yhdistetään
myös
poikkitoiminnallisesti
palvelualueiden
välillä
asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Erityiskehityskohteena hallintorajat
ylittävässä
yhteistyössä
ovat
palvelujen
järjestämisohjelmassa
valitut
painopistealueet, jotka on määritelty seuraaville asiakasryhmille: lapset ja
lapsiperheet, työikäiset ja ikääntyneet.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut kehittää palveluja kaupunkistrategiassa ja
palvelujenjärjestämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa
lakien ja asetusten mukaan kaupungille kuuluvien palvelujen ja niihin liittyvien
viranomaistehtävien järjestämisestä.
Sivistys- ja kulttuuripalveluja johtaa sivistys- ja kulttuurijohtaja. Sivistys- ja
kulttuuripalvelut jakautuu seuraaviin vastuualueisiin:
 varhaiskasvatus
 perusopetus- ja nuorisopalvelut
 lukio- ja vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuspalvelut
 liikuntapalvelut
 kulttuuripalvelut.
Sivistys- ja kulttuuripalveluita on tuotettu vuoden 2017 alusta lähtien uudella
toimintamallilla, jossa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä osa
nuorisopalveluista toimivat aluemallissa ja jossa keskitettyjä palveluita ovat lukio,
vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut.
Alueiksi on määritelty pohjoinen, eteläinen, keskinen ja itäinen hyvinvointialue.
Aluetta johtaa aluepäällikkö.

Kuva 6. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen organisaatio 1.1.2017.
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Hyvinvointipalvelut
kehittää
hyvinvointipalveluja
kaupunkistrategiassa
ja
palvelujenjärjestämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vastaa lakien
ja asetusten mukaan kaupungille kuuluvien hyvinvointipalvelujen sekä niihin
liittyvien viranomaistehtävien järjestämisestä. Järjestäjän ja tuottajan tehtävät
koottiin yhteen organisaatioon 1.3.2014 alkaen.
Hyvinvointipalvelut on siirtynyt hyvinvointikeskusmalliin vaiheittain v. 2014 alkaen.
Hyvinvointikeskukset (6 kpl) toimivat neljällä hyvinvointialueella: eteläinen,
pohjoinen, itäinen ja keskinen alue. Hyvinvointialueilla toteutetaan kotona ja
arkiympäristössä
tapahtuvat
palvelut,
tarvittaessa
hyvinvointipisteiden,
hyvinvointikeskuksien ja suun terveydenhuollon palvelut. Hyvinvointialueella
palvelut järjestetään monitoimijaisesti, kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja
kolmannen sektorin toimesta. (Kh 5.10.2015 § 368).
Hyvinvointipalvelut jakautuu seuraaviin vastuualueisiin:
 sosiaalisen hyvinvointi
 ikäihmisten hyvinvointi
 terveyspalvelut.
Hyvinvointipalvelut
tuotetaan
vastuualueilla
Hyvinvointipalveluja johtaa hyvinvointijohtaja.

ja

hyvinvointikeskuksissa.

Kuva 7. Hyvinvointipalvelujen organisaatio (oma palvelutuotanto).
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa strategisen maankäytön suunnittelusta ja
ohjauksesta, kaupunkisuunnittelusta ja teknisistä palveluista, rakentamisen
ohjaus-,
lupa-,
valvontaja
pakkokeinopalveluista,
seudullisista
ympäristöpalveluista, pelastustoimesta ja vesihuollosta toiminta-alueellaan.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelua johtaa yhdyskuntajohtaja. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluihin kuuluu
- yhdyskunta ja ympäristöpalvelut,
- rakennusvalvonta,
- Liikelaitos Oulun Tilakeskus,
- Oulun tekninen liikelaitos,
- Liikelaitos Oulun seudun ympäristötoimi,
- Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja
- Oulun Vesi liikelaitos.

Kuva 8. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen organisaatio.
Elinkeinopalvelut on organisoitu BusinessOulu liikelaitokseen. Oulun kaupungin
elinkeinopolitiikan
tarkoituksena
on
luoda
yrityksille
ja
yrittäjyydelle
toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä
kilpailukykyä ja työllisyyttä. Kaupunginhallitus yhdessä BusinessOulu liikelaitoksen
kanssa
vastaa
elinkeinopolitiikan
järjestämisestä
ja
toteuttamisesta.
Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden
kanssa.
BusinessOulu liikelaitos vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta
edistämällä alueen yritys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Liikelaitos järjestää
yrityskehityspalveluja, kehittää yritysten toimintaympäristöä ja vastaa kaupungin
kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista.
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3.6. Asiantuntija- ja tukipalvelut
Oulun kaupungin asiantuntija- ja tukipalvelujen organisointitapaan
hallinnolliset rajat ylittävää poikkihallinnollisuutta ja matriisimaisuutta.

sisältyy

Kuva 9. Kehittämisen, tietohallinnon, viestinnän, elinvoiman ja hankintojen
asiantuntija- ja tukipalvelut.

Kuva 10. Talouden ja hallinnon asiantuntija- ja tukipalvelujen hajakeskitetty malli.
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3.6.1. Strategiset asiantuntijapalvelut
Oulussa merkittävä määrä strategisia asiantuntijapalveluja on keskitetty
konsernihallintoon, mutta näitä vastuita on myös palvelualueilla ja liikelaitoksissa.
Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja sitä johtaa
kaupunginjohtaja.
Konsernihallinto
jakautuu
konserniohjauksen
ja
konsernipalveluiden yksiköihin.
Konserniohjausyksikkö muodostuu seuraavista ohjausryhmistä:
1. Strategia, elinvoima ja edunvalvonta
2. Talous- ja omistajaohjaus
3. Hallinto ja henkilöstö.
Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja ja heidän suorat alaisensa
kuuluvat konserniohjaus-yksikköön.
Konserniohjaus-yksikön
tehtävä
on
huolehtia
kaupunginvaltuuston,
kaupunginhallituksen ja jaostojen päätösvalmistelusta, konsernin yhteisöjen
omistajaohjauksesta, kaupungin toimintaan ja poliittisen päätöksentekoon liittyvän
hallinnon järjestämisestä sekä henkilöstöpolitiikasta. Konserniohjauksen tehtävät
on jaettu kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan kesken.
Konserniohjauksen esimiehenä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan
alaisuudessa toimivat talousjohtaja, henkilöstöjohtaja ja erityisasiantuntijat.
Kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tehtävistä ja toimivallasta
on määräykset kaupunginhallituksen johtosäännössä ja jatkodelegoinneissa sekä
täsmennyksiä
konsernihallinnon
toimintasäännössä.
Kaupunginjohtajan
alaisuudessa toimii sisäisen tarkastuksen yksikkö.
Yksikön tehtävistä on
määräykset
kaupunginhallituksen
johtosäännössä
ja
kaupunginjohtajan
vahvistamassa toimintaohjeessa.
Konsernipalvelut-yksikön tehtävänä on toimia ylimmän johdon määrittelemissä
asiantuntija- ja ohjaustehtävissä ja järjestää keskitetyt asiantuntijapalvelut
kaupunkikonsernille. Konsernipalveluilla on oma hallinnollinen esimies, joka toimii
henkilöstöjohtajan
alaisuudessa.
Konsernipalveluiden
ryhmiä
ovat
kaupunkistrategia, viestintä, talous, rahoitus, tietojohtaminen, tietohallinto,
lakipalvelut,
hallinnon
ja
henkilöstön
asiantuntijat,
asianhallinta
ja
työllisyyspalvelut.
Tehtäviä
ja
vastuita
määritellään
konsernihallinnon
toimintasäännössä.
Konsernihallinnon organisaatio esitetään kuvassa 11. Konsernihallinto toimii
matriisimaisesti.
Substanssiohjausta
konsernipalveluiden
ryhmille
antaa
kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja (kuva 12).
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Kuva 11. Konsernihallinnon organisaatio 1.1.2017.

Kuva 12. Konsernihallinto, konserniohjauksen johtajien ohjausvastuiden
jakautuminen 1.1.2017 alkaen.
Konsernihallinnon asiantuntijoista esim. controllerit, tietohallinnon asiantuntijat ja
viestintäasiantuntijat
työskentelevät
muiden
palvelualueiden
kuin
konsernipalveluiden tiloissa, vaikka ovatkin hallinnollisesti konsernipalvelujen
työntekijöitä.
Strategisten asiantuntija- ja tukipalvelujen hajakeskitetty malli esitetään kuvissa 9
ja 10. Tarkemmat roolit kuvataan liitteessä 2.
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3.6.2. Operatiiviset asiantuntija- ja tukipalvelut
Operatiivisia asiantuntija- ja tukipalveluja on organisoinnissa keskitetty
tukipalveluliikelaitoksiin ja tytäryhtiö Monetra Oy:hyn. Ns. hallinnon tukipalveluista
kaupunginjohdon sihteerit on organisoitu konsernihallintoon hallinnon ja
henkilöstön asiantuntijat –ryhmään, palvelualueiden johtajien sihteerit johtajien
alaisuuteen ja koulusihteerit sivistys ja kulttuuripalvelujen alaisuuteen.
Tietoteknisistä palveluista vastaa keskitetysti Oulun Tietotekniikka liikelaitos.
Konsernipalveluissa
on
tietohallintoyksikkö,
joka
vastaa
ICT–palvelujen
järjestämisestä ja kaupungin tietohallinnon strategisesta suunnittelusta ja
suunnitelman toteuttamisesta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, rekrytointipalveluita ja kuntalaisten
asiakaspalveluja (Oulu10 keskitetyt asiakaspalvelut) ostetaan konsernin tytäryhtiö
Monetra Oy:ltä. Monetra Oy:ssä kilpailutetaan Oulun kaupungissa keskitetyiksi
päätetyt hankinnat. Monetra Oy toimii julkisista hankinnoista annetun lain
tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.
Monetra Oy:n pääomistajat ovat Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri. Lisäksi omistajina on muita kuntia, kuntayhtymiä sekä
osakeyhtiöitä.
Operatiivisten asiantuntija- ja tukipalvelujen hajakeskitetty malli esitetään kuvissa
9 ja 10.

3.7. Liikelaitokset
Oulun organisaatiossa on 8 liikelaitosta. Oulun elinkeinopalvelut on organisoitu
BusinessOulu liikelaitokseen, joka vastaa yhdessä kaupunginhallituksen kanssa
elinkeinopolitiikan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Tukipalvelutuotanto on
organisoitu liikelaitoksiin: Oulun tekninen liikelaitos, Liikelaitos Oulun Tilakeskus,
Liikelaitos Oulun Serviisi ja Oulun Tietotekniikka liikelaitos. Liikelaitosten tehtävänä
on tuottaa tukipalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti.
Vesihuollosta vastaa Oulun Vesi liikelaitos. Pelastustoimintaa hoitaa OuluKoillismaan pelastusliikelaitos, joka tuottaa toiminta-alueellaan asukkaiden
turvallisuuteen ja elinympäristön suojaamiseen, onnettomuuksien ehkäisyyn,
pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun kuuluvat palvelut. Pelastusliikelaitoksen
toiminnassa noudatetaan kuntien välistä yhteistoimintasopimusta, jonka ovat
solmineet Oulu, Kempele, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi,
Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja muut ympäristöhallintoa koskevat palvelut tuottaa Oulun seudun
ympäristötoimi liikelaitos. Seudullisessa liikelaitoksessa ovat mukana Hailuoto,
Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos ja Oulu. Edellä mainitut kolme
liikelaitosta kuuluu yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin.
Liikelaitosten tehtävät määritellään johtosäännöissä ja hallintosäännössä.
Liikelaitosten omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallitus sekä viranhaltijoina
kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja yhdyskuntajohtaja kaupunginhallituksen
johtosäännön mukaisesti.

3.8. Asiakaslähtöinen, hallintorajat ylittävä palvelujen kehittäminen
Oulussa asiakaslähtöinen toimintatapa on vahvasti sisällä johtamisjärjestelmässä:
strategisissa asiakirjoissa (mm. palvelujen järjestämisohjelma), organisaatiorakenteessa sekä toimintatavassa ja – kulttuurissa. Oulun palvelujen järjestämisen
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monialaisuus,

monikanavaisuus,

Oulun
asiakaslähtöisessä
toimintatavassa
palvelut
kootaan
kuntalaisen
näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi, millä parannetaan palveluiden
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta kaikissa ikäsegmenteissä. Palveluketjujen
kehittäminen on poikkitoiminnallista, hallintorajat ylittävää. Poikkitoiminnallisella
kehittämisellä on mahdollista myös löytää ja poistaa päällekkäisyyksiä, keventää
palvelurakennetta sekä tehostaa palvelua. Lisäksi eri toimijoiden ja kuntalaisten
yhteistyötä, sitoutumista ja vastuun ottamista lisätään niin, että palvelut ovat
aidosti moniammatillisia ja –alaisia ja vastaavat ennaltaehkäisevästi erilaisiin
palvelutarpeisiin.
Poikkitoiminnallisen yhteistyön tavoitteena on asiakaslähtöisyyden vahvistaminen
sekä vaikuttavuuden parantaminen ja tuottavuuden kasvattaminen.
Organisaation hallintorajat ylittävää yhteistyötä tukevat konsernihallinto sekä
johto- ja ohjausryhmätyöskentely.

4. Jatkuva arviointi
Kaupungin toiminnan ja tulosten systemaattinen arviointi on lähtökohtana
toiminnan ja palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiselle
sekä myös tiedolla johtamiselle ja johtamisen kehittämiselle. Kaupungin toimintaa
ja taloutta arvioi usea toimija eri näkökulmista. Näkökulmista keskeisimpiä ovat
konserniohjaus, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä asiakasnäkökulma.
Arviointi on kiinteä osa kaupungin toiminnan suunnittelua ja johtamista sekä
strategisella että operatiivisella tasolla. Arviointia tehdään eri organisaatiotasoilla.
Toiminnan arviointi- ja laatutyö nivoutuu tiiviisti kunkin palvelualueen omaan
ydintoimintaan.
Arviointi on myös osa kaupungin tiedolla johtamisen ja
tietojohtamisen kokonaisuutta, millä mahdollistetaan oikean, ajantasaisen ja
luotettavan tiedon jakaminen ja hyödyntäminen.
Arviointi- ja laatutyön koordinaatiovastuu on keskitetty konsernihallintoon.
Toiminnan konsernitasoista kehittämistä varten on muodostettu organisaation
laatuja
kehittämisasiantuntijoiden
yhteistyöverkosto
(arviointija
laatutyöryhmä). Arvioinnin ja laadunkehittämisen perusperiaatteena on ns.
jatkuvan kehittämisen näkökulma (PDCA –sykli), jossa arviointi on kiinteä osa
organisaation
toimintaa.
Toiminnan
ja
tulosten
itsearvioinnit
tehdään
koordinoidusti
palvelualueittain
kahden
vuoden
välein
CAF–menetelmää
hyödyntäen. Arvioinnin tuloksena esiin nousseet kehittämiskohteet kytketään
systemaattisesti ja kiinteästi toiminnan suunnitteluun osaksi strategia- ja
vuosisuunnittelua sekä seurantaa.
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Liite 1
Toimielinten jäsenten määrät
Toimielin 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus 2013 - 2016
Kaupunginhallitus 2017 Lautakunnat
Hyvinvointilautakunta
Keskusvaalilautakunta
Rakennuslautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Tarkastuslautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Johtokunnat
BusinessOulu liikelaitos johtokunta
Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta
(31.5.2017 asti)
Liikelaitos Tilakeskuksen johtokunta
(31.5.2017 asti)
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunta
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen
johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta
(31.5.2017 asti)
Oulun Tietotekniikan liikelaitoksen
johtokunta
Oulun Vesi liikelaitoksen johtokunta
Yhteensä
Liikelaitosten johtokunta
(1.6.2017 alkaen)

Jäseniä
67
17

Varajäs.
67
17

13

13

Pj:t
pj., 4 varapj.
pj., + 2
varapj.
pj., 2 varapj.

13
5
11
13
9
13

13
5
11
13
9
13

pj.,
pj.,
pj.,
pj.,
pj.,
pj.,

5
7

5
7

pj., varapj.
pj., varapj.

7

7

pj., varapj.

7

7

pj., varapj.

9

9

pj., varapj.

7

7

pj., varapj.

5

5

pj., varapj.

7
215

7
215

pj., varapj.

7

7

pj., varapj.

varapj.
varapj.
varapj.
varapj.
varapj.
varapj.

Lisäksi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä kuntayhtymiin ja säätiöihin
nimetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavat määrät hallituksen jäseniä:
Oulun kaupungin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt
Tytäryhtiöt

Hallituksen
jäsenten määrä
yhtiöjärjestyksen
mukaan

Energialiiketoiminta
Oulun Energia Oy
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Oulun Energia Urakointi Oy
Oulun Sähkönmyynti Oy
Turveruukki Oy
Huoltovoima Oy

3-8
2-5
2-5
9
2-5
3

Asuntoliiketoiminta
Sivakka-Yhtymä Oy
Asunto Oy Haukiputaan Moisasenmäki
Oulun Asuntohankinta Oy
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari

3-5
3
3-7
3-5
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Oulun Remonttimylly Oy
Oulun Sivakka Oy
Oulun Tervatalot Oy

29 (31)

3-5
3-8
3-5

Kiinteistöliiketoiminta
Haukiputaan Kehitys Oy
Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalo
Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo
Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki
Kiinteistö Oy Oulun Maikkulan Toivo
Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli
Maikkulan Keskus Oy
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy

4-6
3-5
3-5
3-5
3-5
5
5
4-8

Muu liiketoiminta
Monetra Oy
Nallikari Seaside Oy
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Jätehuolto Oy
Oulun Kaupunginteatteri Oy
Oulun Pysäköinti Oy
Oulun Satama Oy
Oritkarin Huoltorakennus Oy
Oulun Tuotantokeittiö Oy
Oulun Työterveys Oy
ScanLab Oy

3-5
3-6
3-5
3-6
3-6
3-6
5-8
3-7
3
3-5
5-7
3-5

Osakkuusyhtiöt
Haukiputaan Jäähalli Oy
Haukiputaan Palvelukulma Oy
Kiinteistö-Ali Oy
Kiinteistö Oy Oulunsalonkulma
Kiinteistö Oy Raksilan tekojääkentän katsomo
Kiinteistö Oy Sävelparkki
Koha-Suomi Oy
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy
Oulu Innovation Oy
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy
Oulun Matkailu Oy
Partnera Oy
RehaParkki Oy
Yli-Iin Liiketalo Oy
Säätiöt
Oulun Musiikkijuhlasäätiö
Oulun Palvelusäätiö
Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö
Kuntayhtymät
Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Yhteensä

Hallituksen
jäsenten määrä
yhtiöjärjestyksen
mukaan
3-5
3-5
3
3-5
4
3-5
5-9
6
3-6
4
5-8
3-7
3
3x

5
5
6

14
11
13
217 - 313
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Liite 2
Stategiset asiantuntijatehtävät, jotka sijoittuvat hallinnollisesti palvelualueille
ja liikelaitoksiin.
Nimike
Talouspäällikkö

Hallintopäällikkö

Henkilöstöpäällikkö

Kehittämispäällikkö

Tehtäväkuva
Käyttösuunnitelma, tilinpäätös ja seuranta, toiminnan ja talouden
suunnittelu ja yhteensovitus, haettavat erilliset valtionosuudet ja
rahoitus, arvonlisäverotus, henkilöstösuunnittelu ja analysointi.
Yhdyskunta- ja ympäristöprosessin osalta vastuualueisiin voi
kuulua myös sisäisten liikelaitosten asioita. Talous-, hallinto- ja
henkilöstöpäällikön tehtävät voivat olla eri tavoin yhdisteltyjä
palvelualueesta riippuen.
Konsultointi, koulutus, ohjeistus ja soveltaminen palvelualueella
liittyen päätösvalmisteluun ja asianhallintaan. Talous-, hallinto- ja
henkilöstöpäällikön tehtävät voivat olla eri tavoin yhdisteltyjä
palvelualueesta riippuen.
Konsultointi, koulutus, ohjeistus ja soveltaminen palvelualueella
liittyen henkilöstö-, rekrytointi- ja työsuojeluasioihin, turvallisuuteen ja riskienhallintaan sekä osaamisen johtamiseen. Hyvinvointipalvelujen henkilöstöpäällikkö toimii sijoittuneena hyvinvoinnin
palvelutuotantoon. Liikelaitosten yhteinen henkilöstöpäällikkö
toimii sijoittuneena hallinnollisesti konsernipalveluihin. Talous-,
hallinto- ja henkilöstöpäällikön tehtävät voivat olla eri tavoin
yhdisteltyjä palvelualueesta riippuen.
Vastaa kehittämisen, strategiaprosessin, arvioinnin ja tietojohtamisen tehtäväkokonaisuudesta palvelualueen palvelujen järjestämisen ja/tai tuottamisen näkökulmasta sekä vastuualueiden
yhteensovittamisesta konsernin kokonaisuuteen. Sisältää myös
muita, konsernin yhteisiä tehtäviä (monipuolinen toimenkuva).
Kehittämisen ja toiminnan yhteen sovittaminen yhdessä toiminnasta vastaavan johtajan kanssa.

Konsernin erityispalvelut ja asiantuntijapooli palvelualueille ja strategiselle
johdolle.
Vastuualue
Kehittämisen ja
tietojohtamisen
asiantuntija(t)

Kuvaus
Kehittämisen, tietojohtamisen ja tutkimustoiminnan strateginen
koordinointi, konsernin yhteinen laatu- ja toimintajärjestelmä,
kehittämistoiminnan synergia ja yhteensovittaminen konsernissa,
suunnittelupalvelut ja kehittämisen erityistehtävät (konsultti ja
asiantuntijakäsipari palveluista vastaaville palvelualueille),
tietopalvelut ja analyysit. Asiantuntijatehtävät sisältävät mm.
ohjelma- ja salkkukoordinaattorin tehtävät, jotka yksilöidään
tarkemmin jatkotyössä.
Asiakkuuden Asiakkuuden hallintaan liittyvän toiminnan sekä asiakkuustiedon
hallinnan
tuottamisen yhteensovittaminen ja koordinointi konsernissa hyvinasiantunvoinnin painopisteiden mukaisesti.
tija(t)
Viestinnän
Päätöksenteon viestintään, asiakasviestintään sekä maineenhallinja markkitaan liittyvät tehtävät (mm. viestintäasiantuntijat ja tiedottajat).
noinnin
Maineenhallinnan ja kaupunkimarkkinoinnin osalta tehtäväjakoa
asiantunkonsernipalvelujen ja BusinessOulun välillä tarkennetaan.
tija(t)
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Johdon tukeminen elinvoimaan liittyvissä tehtävissä, mm. elinvoimaja verkostotoiminnan kehittäminen ja koordinointi, työpaikat ja
yrittäjyys sekä korkeatasoisen koulutus- ja innovaatioympäristön
kehittymistä palvelevat toimet.
Asiantuntija, Hankinnan strategioiden toimeenpano, toimintamallien kehittäminen
strateginen ja arviointitapojen suunnittelu, monituottajamallin käyttöönoton
hankintatukeminen, hankintasuunnittelijoiden työn ohjaus ja koordinointi,
toimi
hankintatoiminnan tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköisen
asioinnin kehittäminen.
HankintaKonsernin hankintatoiminnan toteuttaminen strategian mukaisesti
suunnittelija poikkitoiminnallisten vastuualueiden mukaisesti (alustavasti hyve,
siku ja yleishallinto, tekniikka ja ympäristö, ICT, logistiikka), vastaa
tuoteryhmänsä kokonaiskuvan rakentamisesta, ohjaamisesta,
tavoitteiden asetannasta ja toteutumisesta, taloudellisesta
arvioinnista sekä tuoteryhmien markkina-, nykytila-, toimintaympäristö- ja riskianalyysin laatimisesta yhdessä operatiivisen hankintatoimen ja prosessien kanssa, ohjaa/toteuttaa ja avustaa prosessien
hankinta/kilpailutusprosessin toteuttamista, yhteistyö
palvelualueiden ja liikelaitosten sekä keskitetyn hankintatoimen
kanssa.
Päätöksen- Asiantuntijuus ja koordinointi liittyen vastuualueiden mukaisesti
teon ja
lakiasioihin, päätöksenteon tukeen ja sääntöihin, asiakirjahallintoon,
kuntalaiskuntalaisvaikuttamiseen ja yhteisötoimintaan sekä johdon ja
vaikuttaluottamushenkilöiden tukeen.
misen
asiantuntija(t)
Henkilöstö- Asiantuntijuus ja koordinointi liittyen henkilöstö-, rekrytointi- ja
asiantuntyösuojeluasioihin, turvallisuuteen ja riskienhallintaan sekä osaatija(t)
misen johtamiseen. Henkilöstöpäälliköiden ja muiden henkilöstöasiantuntijoiden ohjaus palvelualueilla henkilöstöjohtamisen
verkostojen kautta. Liikelaitosten yhteinen henkilöstöpäällikkö toimii
sijoittuneena hallinnollisesti konsernipalveluihin. Henkilöstöasiantuntijoiden vastuualueet tarkennetaan jatkotyössä.
Tietohallin- Tietohallinnon erityistehtävät: strategisen yhdenmukaisuuden
toasianvarmistaminen, ICT-palvelujen johtaminen, toimialayhteistyö
tuntija
vastuualueittain. Tietohallinnon asiakasvastuut palvelualueittain
sekä konsernipalvelut ja liikelaitokset.
Controller
Strategisen johdon ja johdon tuki strategisessa suunnittelussa,
talousjohtamisen erityistehtävät mm. rahoitus ja leasing. Controllertoiminnon lähipalvelut mm. kustannuslaskenta ja sisäinen laskentatoimi, vaihtoehtoislaskennat ja skenaatiot sekä talousasiantuntijuus
johtoryhmissä. Tehtäväjakoa controller-roolin ja talouspäällikön
välillä selkiytetään jatkotyössä.

