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Oulun seutu 2003-2012 

Oulun seudun kunnat 2013: 
• Hailuoto 
• Kempele 
• Liminka 
• Lumijoki 
• Muhos 
• Oulu 
• Tyrnävä 



MALPE-yhteistyön vaiheita 

Oulun seutu solmi vuonna 
2004 Oulun seudun 
liikenne 2020 
aiesopimuksen 2004-2007 
 
 

Vuonna 2009 hyväksyttiin 
Oulun seudun 
maankäytön ja 
liikenteen aiesopimus 
2009-2012 
 

5.4.2013 allekirjoitettiin 
Oulun seudun ja valtion 
välinen maankäytön, 
asumisen, liikenteen, 
palvelujen ja elinkeinojen 
(MALPE) aiesopimus 



Seudullinen palvelustrategia 

Oulun seutu-Elinvoimainen edelläkävijä 

Strategiaprosessi toteutettiin kesä – joulukuussa 2003. Seutuvaltuusto hyväksyi 
palvelustrategian kesäkuussa 2004 

• päättäjät ja henkilöstö sitoutuvat seudunpalvelustrategian 
toteuttamiseen 

• asukkaat ja kunnat tiedostavat seudullisten palvelujen 
mahdollisuudet 

• seudullisilla palveluilla saadaan hyötyä ja hyvinvointia Oulun 
seudulle ja sen asukkaille 

• palveluja järjestetään yhteistyössä kuntarajoista riippumatta 
• palvelurakenteista ja tilaaja-tuottajamallia kehitetään 

seudullisena toimintatapana 
• seudullinen investointi- ja omistajapolitiikka on koordinoitua 



Palvelustrategian toteuttamisohjelma 

Oulun seutu-Elinvoimainen edelläkävijä 

Seutuvaltuusto hyväksyi 10.11.2005 
toteuttamisohjelman ja kärkihankkeet: 
 
1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden seudullinen 

toimintamalli (TITUS-hanke) 
2. Päivähoidon seudullinen toimintamalli 
3. Seudullinen palveluverkko- ja investointiohjelma 
4. Seudullisten opetuspalvelujen kehittäminen (toisen 

asteen koulutus ja perusopetus) 
5. Seudullinen maankäytön toteuttamisohjelma 
6. Seudulliset tekniset palvelut 
7. Seudullinen opetuspalvelukeskus 
8. Oulun seudun liikuntapalvelukeskus 
9. Oulun seudun nuorisotyön osaamis- ja palvelukeskus 
10. Oulun seudun IT-strategia 
11.Seudullinen kilpailuttamisen asiantuntijayksikkö ja 

seudullinen materiaalihankintayksikkö 

Vuonna 2013 
 

• Oulun seudun 
ympäristötoimi 
liikelaitos 

• Oulu-Koillismaa 
pelastusliikelaitos 

• Oulun jätehuolto 
 

Seudun kuntien 
yhteinen  
• puhelin- ja 

dataliikenne 
• sähköinen 

hankintajärjestelmä 



TITUS-hanke 

Tavoite 
 

• valmistellaan Oulun seudun 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluiden 
tilaaja- tuottajamallin mukainen 
toimintajärjestelmä 

• tilaamisen asiantuntemus 
keskitetään, mutta kunnat toimivat 
palveluiden tilaajana 

• palveluita tuotetaan tehokkaammissa 
alueellisissa ja toiminnallisissa 
kokonaisuuksissa 

• vetovastuu tietyn palvelun 
tuottamisesta voi olla yhdellä 
kunnalla 

 



TITUS-hanke 

• Oulun seutuhallitus hyväksyi 3.12.2008 
 
• Kunnat totesivat omissa päätöksissään, ettei Oulun 

seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yhteistoiminta-alueen perustamiselle 
yhteistoimintaraportissa esitetyssä muodossa ole 
edellytyksiä 



Lakeuden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue selvitys 

Oulun eteläiset kunnat Hailuoto, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä hyväksyivät 
helmikuussa 2009 aiesopimuksen yhteistoiminta-
alueen muodostamisesta. 
 
Laadittiin 

 
• kartoituksia, nykytilan kuvauksia palveluverkosta 

ja aihioita uudenlaiseksi palveluverkoksi 
• yhteistoimintasopimus 
• henkilöstösopimus 

 
Tavoitteena oli aloittaa yhteistoiminta vuoden 2013 
alussa.  
 
Hanke kariutui kaikkien kuntien yhteisellä 
päätöksellä. Yhteisymmärrystä ei löytynyt 
yhteisestä hinnoittelusta eikä kuntien 
terveyskeskussairaalapaikoista. Keskustelua herätti 
myös vastuukuntamalli. 

Rantalakeus 3.11.2011 

Syntyykö supistettu 
Lakeuden yhteistyöalue? 
 
Maanantaina lakeuden sote-yhteistyöstä 
neuvotelleet kunnat päättivät, että 
yhteistoiminnalle ei ole edellytyksiä 
ainakaan kuuden kunnan kesken. 
Varsinkin Kempeleen valtuusto oli 
kannassaan jyrkkä. Valtuuston 
päätökseen esitetty lisäys 
yhteistyöneuvotteluissa kertyneen 
materiaalin hyödyntämisestä ei kiinnosta 
valtuuston enemmistöä, eikä heidän 
mielestään sitä tule käyttää myöskään 
mahdollisen tulevasta yhteistyöstä 
neuvotellessa. 
Viimeistään tässä vaiheessa selvisi, että 
yhteistyölle ei ole näköpiirissäkään 
mahdollisuuksia. Tiina Rajalan 
puheenvuorosta kuulsi syvä epäluottamus 
suunniteltua yhteistyötä kohtaan. 
Naapureiden kanssa hän ei halua muuta 
yhteistyötä kuin tuuliviirin. 
 

 



 

Kuntien yhdistyminen ja palvelujen järjestäminen 

Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja 
Yli-Ii päättivät muodostaa uuden Oulu 
nimisen kunnan 28.6.2010 

 
 
Yhdistymishallitus päätti 4.5.2011 
palvelujen järjestämisvastuun siirtymisestä 
Oulun kaupungille 

• hyvinvointi-, yhdyskunta- ja ympäristö-, 
liikunta- ja nuorisopalvelut 1.1.2012 lukien 

• varhaiskasvatus-, perusopetus ja lukiopalvelut 
1.8.2012 
 



 

Oulun palveluverkon nykytila 
Väliraportti 9.5.2012 

Huomioita uuden Oulun palveluverkon nykytilasta: 
• kuntalaisten mielestä lähipalveluja tarvitaan 
• kuntatalouden näkökulmasta palveluverkko hajanainen ja 

palvelujen tuotantoyksiköt liian pieniä 
• liian tiukasti eri palveluille määritellyt alueet ohjaavat 

palveluiden fyysistä sijoittumista (vajaakäyttö/tarpeeton 
rakentaminen) 

• painopiste fyysisessä asioinnissa ja fyysisissä toimipisteissä 
 
Palveluverkkosuunnittelussa: 
• pyritään monituottajamalliin (kunta, yksityinen, järjestö) 
• kiinteistöt suunnitellaan muunneltaviksi 
• mitoituksen perusteena palvelujen kustannukset ja 

saavutettavuus  sekä palvelun käyttötiheys 
• lisätään verkkoasiointia, etäpalvelujen käyttöä ja automaattista 

kulunvalvontaa 
 



 

Oulun palvelumalli 2020 

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 

 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden 
keskeiset linjaukset esim. 

• Vähennetään kaupungin toiminnan sijoittamista ulkoisiin 
vuokratiloihin 

• Omakotitonttien luovuttamista kasvatetaan 250:stä 400 
tonttiin vuodessa vuoteen 2020 mennessä 
 

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden keskeiset 
linjaukset esim. 

• Siirrytään valtakunnallisen tuntijaon minimiin 
• Perusopetuksen oppilaskohtaisia tilaneliöitä tiivistetään.  
• Laaditaan koulutilojen tarveselvitys. Kouluverkkoa 

karsitaan tarvittaessa 
 

Hyvinvointipalveluiden keskeiset linjaukset 
esim. 
• Lasten ja nuorten palveluketjussa painopisteenä 

ennaltaehkäisevät avohuollon- ja kuntouttavat palvelut 
• Ikäihmisten palveluissa tuetaan ja aktivoidaan 

ikäihmisten toimintakykyä 
• 7 hyvinvointikeskusta, joita täydentävät 

hyvinvointipisteet 
• 6 suun terveydenhuollon keskusta 

 
 



 

Oulun palvelumalli 2020 

 Tilaaja-tuottajamallista siirrytään elämänkaarimalliin ja sen mukaiseen 

johtamisjärjestelmään 

 



 

Oulun palveluverkko 2015-2025 

 Nykytilan kartoitus 

 



 

 

Oulun palveluverkko 2015-2025 

 

Ongelmia 
 
• Kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa 

jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa  
• suunnittelumittakaava muuttuu 
• käsitteet, tilastot, neliöt erilaisia jne. 

• Kireästä taloustilanteesta selviäminen 
haasteellista 
• patoutunut investointitarve purkautuu 

kuntarakennemuutoksen toteuduttua 
• oma etu ajaa yhteisen edun edelle 
• suunnitellaan, mutta päätöksenteossa ei 

toimita suunnitelmien mukaan 
• tulevaisuuden ennakointi vaatii 

resursseja, mihin ei ole varauduttu 
 
 

 



 

 

Oulun palveluverkko 2015-2025 

 

Suunnittelu ja toteuttaminen vaativat aikaa 
 
• Hyväksytään uusia tapoja tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
 

• Ihminen kasvaa ja sopeutuu toiminnan 
kehittämiseen 

 
 


