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1 Kuntayhtymän johtajan katsaus 
 
Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu poikkeuksellisen epävarmassa toimintaympäristössä. Covid-19 -
pandemian etenemistä ja sen aiheuttamia vaikutuksia ei pystytä varmuudella ennustamaan. Vuonna 2020 

kunnille, mutta julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden tilanne jatkuu haastavana. 
Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan vuoden 
2020 aikana 4,5 % ja talouden toipuminen on hidasta. Julkisen talouden alijäämä ennustetaan kasvavan rajusti 
ja julkisyhteisön velka nousee ennusteen mukaan n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Väestöennusteiden 
mukaan väestömäärän ennustetaan vähenevän kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. Myös ikärakenteen 
muutos vaikuttaa palvelutarpeisiin. Ikävakioitu sairastavuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet ovat 
Oulunkaaren jäsenkunnissa korkealla tasolla maan keskitasoon verrattuna.  
 
Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääministeri Marinin hallituskaudella. Uudistuksen tavoitteena on turvata 
palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Sote-keskusohjelman ja rakennehankkeiden osiot ovat käynnistyneet 
alueellamme sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa. Yhteistoiminta-alueiden tasolla kehitetään sisällöllisesti 
mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja sekä valmistellaan Pohjois-Suomen osaamisen 
tukikeskustoimintamallia (OT-keskus). Tässä työssä jatketaan edellistä lapsiperheiden kehittämisohjelman 
(LAPE) kehittämistyötä erityisen vaativan tason yhteensovitettujen palvelujen osalta.  POPsoten -
rakennehankkeiden puolella Oulunkaari koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelustrategiatyön valmistelua 
sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa. Osana tätä työtä valmistellaan mm. POPalueen tilannekuvaa Simo 
mukaan lukien alueelliset erityispiirteet huomioiden. Tulevat hyvinvointialueet järjestävät palvelut pääosin 
julkisina palveluina, joita yksityiset-, sekä kolmannen sektorin palvelut täydentävät. Monituottajuus on osa 
palvelujen tuottamista jatkossakin. Hyvinvointialueiden monialaisuus ja verotusoikeus selvitetään 
parlamentaarisesti erikseen. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle alkuvaiheessa siirtyisivät sote-palvelut ja 
pelastustoimi. Tulevien hyvinvointialueiden rahoitus pohjautuisi alkuvaiheessa pääsääntöisesti 
tarveperusteiselle valtion rahoitukselle. Tarveperusteinen rahoitusjärjestelmä suosii alueita, joissa on korkeat 
palvelutarpeet. 
 
Osana peruspalvelujen vahvistamista kehitetään matalan kynnyksen palveluja sekä kiireettömän hoidon 
palveluja hoitotakuun kiristymisen myötä. Henkilöstömitoitukset tarkentuvat ikäihmisten palveluissa ja 
lastensuojelussa. LAPE-aikana kehitetyt perhekeskukset tulevat olemaan osa tulevaisuuden sote-keskuksia. 
Kuntien kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen ihmislähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
toimintoja. Mikäli sote-uudistuksen lait hyväksytään kesään 2021 mennessä, siirtyy soten järjestämisvastuu 
uusille perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.  Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisen yhteistoimintavelvoitteita koskevaa Paras-lakia on jatkettu sote-uudistukseen valmistautuessa. 
Nykyisten yhteistoiminta-alueiden kehittämistyö jatkuu keskeytyksettä. Oulunkaaren osalta tulee valmistella 
myös kuntapalvelutoimiston jatkoa, mikäli soten järjestämisvastuu siirtyy uudelle hallinnolliselle rakenteelle. 
Tähän valmistaudutaan jo vuonna 2021. 
 
Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymän rooli elinkeinoneuvonnassa ja hankkeiden hallinnoinnissa on 
päättynyt ja Oulunkaaren työterveyshuollon palvelut ovat jatkuneet yhtiömuodossa. Kuntapalvelutoimiston 
osalta tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa jatkuu. Yhteinen tietohallinto antaa valmiuksia IT-
toimintaympäristön aktiiviseen kehittämiseen palvelutuotannon tarpeet huomioiden. Digitaalisten palvelujen 
kehittämistyö on oleellinen osa tietohallinnon kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa 
palveluissa. 
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Omistajaohjauksen neuvottelukunnan työ on käynnistynyt hyvin. Vuoden 2020 aikana uudistettiin 
kuntaneuvotteluprosessi ja vuodelle 2021 laaditaan koko kuntayhtymää koskeva yhteinen palvelujen 
järjestämissopimus, joka pohjautuu syksyllä 2020 päivitettyyn kuntayhtymän strategiaan. Strategiset tavoitteet 
määrittelevän järjestämissopimuksen lisäksi palvelutuotannon johto on laatinut palvelujen 
toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään konkreettiset tavoitteet ja keinot strategisten tavoitteiden 
toteutumiselle. Toimeenpanosuunnitelmaan sisällytetään myös omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja 
kuntien linjaamat talouden tasapainotustoimet. Sisällöllisiin kehittämiskohteisiin on sisällytetty sekä sote-
uudistuksen valtionavustushankkeisiin sisältyvät toimenpiteet että Oulunkaaren omat kehittämishankkeet. 
Panostuksia saadaan mm. matalan kynnyksen palvelujen kehittämistyöhön ja digitaalisiin palveluihin. 
Mielentuki-toimintamalli laajenee nyt kaikkiin jäsenkuntiin ja ikääntymisteknologisten palvelujen 
mahdollisuuksia tutkitaan. Kuntayhteistyön tiivistäminen mahdollistaa palvelujen yhteensovittamista entistä 
vahvemmin osaamisen vahvistamiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi alueella.  
 
Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 135.562.052 
vuoden talousarvioon verrattuna). Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannukset kasvavat 3,7 % 
vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ja 1% vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Kunnittainen vaihteluväli 
sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannusten (oma toiminta ja erikoissairaanhoito) kasvun osalta on 
2,7 - 4,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Talouden tasapainottamisen työ jatkuu yhtymähallituksen 
nimeämän talouden tasapainotustyöryhmän periaatteiden mukaisesti vuoden 2022 loppuun saakka. 
Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat väestön palvelutarpeita.   
 
Leena Pimperi-Koivisto 
kuntayhtymän johtaja 
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2 Suunnittelun perusta 
 
Valtionvarainministeriö on arvioinut tulevia talousnäkymiä lokakuussa 2020 julkaistussa taloudellisessa 
katsauksessaan. Raportin mukaan talouden toipuminen on hidasta vuoden 2020 loppupuolella johtuen 
taloudenpitäjien alhaisesta luottamuksesta sekä epävarmuuden kasvusta. Covid-19-pandemia on suuri 
yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään vaikuttava häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja 
tulovaikutuksia. Pandemia on kuitenkin supistanut vuoden 2020 alkupuolella vähemmän Suomen taloutta kuin 
suurinta osaa Euroopan talouksista.  

 
Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan vuoden 2020 aikana 4,5 %. 
Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Talouskasvua vuonna 2020 tukee 
julkisten menojen lisääntyminen. Katsauksen mukaan talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. 
Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu 
jää edelleen vaisuksi. Asuinrakentamisen väheneminen heikentää investointien toipumista. Pandemia vaikuttaa 
vientiin ja teollisuustuotantoon heikentävästi ja ne lähtevät katsauksen mukaan kasvuun vasta vuoden 2021 
aikana. Bruttokansantuotteen ennustetaan vuonna 2021 kasvavan 2,6 % ja sitä seuraavana vuonna 1,7 %.  
 
Taloudellisen katsauksen mukaan työllisyyden ennakoidaan supistuvan vuoden 2020 aikana 2 %. Sen 
palautuminen alkaa vasta vuoden 2021 loppupuolella. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,2 prosenttiin 
vuoden 2021 aikana. Työllisyysasteen odotetaan palautuvan vähitellen, mutta jäävän 71,9 prosenttiin v. 2024.  
 
Kuluva vuosi 2020 näyttää huonolta julkisen talouden kannalta, sillä sen ennustetaan heikkenevän 
voimakkaasti. Katsauksen mukaan julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 
70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Kun talous lähivuosina elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan 
liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät, julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee. 
Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. 
(Lähde: Valtiovarainministeriö; Taloudellinen katsaus  Syksy 2020.)  
 
 

 
 
Paikallishallinnon velan ennakoitu kasvu.  
(Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus  Syksy 2020). 
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2.1. Suunnittelun taustatietoja 
 

Osana Pohjois-Pohjanmaan yhteistä kehittämistyötä tarkastellaan POPsoten alueellista tilannekuvaa. Alla on 
esitetty Pohjois-Pohjanmaaan väestökehityksen suuntaa vuoteen 2030 saakka. (Lähde: Tilastokeskus). Kuten 
kuviosta havaitaan, väestömäärän ennustetaan laskevan  Oulunkaaren alueella. Pohjois-Pohjanmaan 
asukasluku oli vuonna 2019 noin 413.800. Ennusteen mukaan vuonna 2030 asukkaita on yhteensä noin 
410.000 (-0,7 %).  

 
 

Väestönmuutos POPsote-hankealueella: Pohjois-Pohjanmaa ja Simo (Lähde: Tilastokeskus). 

Väestön ikärakenne muuttuu tulevina vuosina kaikilla alueilla kuten alla olevissa kuvioissa nähdään. 

Väestörakenteen muutos 2019 - 2030 (POPsote-hankealue: Pohjois-Pohjanmaa ja Simo, Lähde: Tilastokeskus).  
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Väestörakenteen suhteellinen muutos v. 2019 - 2030 (POPsote-hankealue: Pohjois-Pohjanmaa ja Simo, Lähde: 
Tilastokeskus) 

Alla olevassa kuviossa on kuvattu soten palvelutarpeet alueittain (ero maan keskiarvoon).  Kerroin sisältää 
tietoa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta. Pohjois-
Pohjanmaalla soten palvelutarpeet ovat keskimäärin samalla tasolla kuin koko maassa. 

 
Soten palvelutarpeet alueittain, ero maan keskiarvoon. POPsote-hankealue: Pohjois-Pohjanmaa ja Simo. 
(Lähde: THL). 



9 

3 Oulunkaaren malli 
 

3.1. Organisaatio 
 
Oulunkaaren organisaatiokaavio voidaan kuvata seuraavasti: 

 

Yhtymävaltuusto 
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee 
yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin kunnalla ja Pudasjärven kaupungilla 
kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla 
kullakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) 
varapuheenjohtajaa. 
 
Yhtymähallitus 
Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano (14 jäsentä) määräytyy jäsenkuntien väestömäärän perusteella 
seuraavasti: 

 Iin kunta: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Pudasjärven kaupunki: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Simon kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Utajärven kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Vaalan kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
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Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksessa pysyvinä 
asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. 
Yhtymähallituksen tehtävä on kaksijakoinen: kuntayhtymän yleiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksen tehtävät. 
 
Tarkastuslautakunta 
Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. 
Tarkastuslautakunnalla on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. 
 
Palvelutuotantolautakunta 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen toiminnasta vastaa 
palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä 14 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen 
seuraavalla kuntakohtaisella jaotuksella: 

 Iin kunta: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Pudasjärven kaupunki: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Simon kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Utajärven kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
 Vaalan kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 

 
Lautakunnalla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä 
toimivat palvelujohtajat (perhe- ja sosiaali-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat). 
 
Tiimit 
Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymän toimintamallissa ovat mukana jäsenkuntien ja kuntayhtymän 
viranhaltijoista koostuvat tiimit, jotka toimivat valmistelevana elimenä vastaten oman toimialansa 
suunnittelusta sekä prosessien kehittämisestä sekä osaltaan toiminnan arvioinnista. Tiimien rooli kuntien 
välisen yhteistyön ja viestinnän kanavana on myös merkittävä. Johtotiimiin kuuluvat jäsenkuntien 
kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja. 
Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Soten kehittämistiimin tehtävänä 
on ohjata ja edistää soten palvelujen kehittämistoimintaa. Hallintotiimin tehtävänä on yleisen kuntayhtymän ja 
kuntapalvelutoimiston toiminnan sekä niiden alaisten hankkeiden suunnittelu ja kehittäminen. Hallintotiimin 
jäseniä ovat kuntien ja kuntayhtymän hallintojohtajat. Tiimit toimivat tarvittaessa myös toimialansa 
hankkeiden ohjausryhmänä. 
 
Omistajaohjauksen neuvottelukunta 
Kuntalain 46 §:n mukaisen omistajaohjauksen toteuttamiseksi toimii omistajaohjauksen neuvottelukunta, 
johon kuuluvat jäsenkuntien kuntajohtajat, kunnan-/kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kunnan-
/kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat, kuntayhtymän johtava viranhaltija sekä hallituksen puheenjohtaja ja 
ensimmäinen varapuheenjohtaja. Neuvottelukunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus on kunnittain kiertävä, kauden ollessa 2 vuotta.  Neuvottelukunnan asiat 
ratkaistaan puheenjohtajan esittelyyn perustuen. 
 
Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan koollekutsumana. Kuntayhtymän 
taloutta ja toimintaa koskevat tavoitteet ja ohjeistukset tulee ottaa osaksi kuntayhtymän ja kuntien välisiä 
järjestämissopimuksia sekä kuntayhtymän kunkin talousarviovuoden perusteita. 
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3.2. Oulunkaaren strategia 
 
Oulunkaaren strategia on päivitetty syksyllä 2020 ja sitä esitetään hyväksyttäväksi yhtymävaltuuston 
kokouksessa 9.12.2020. 
 
Oulunkaaren visio on "Hyvinvointi syntyy yhdessä". 
 
Arvot ovat: 

 Yhdessä tekeminen 
 Vaikuttava osallisuus 
 Rohkea kehittäminen 

 
Strategiset tavoitteet ovat: 

 Jokainen voi osallistua oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen rakentamiseen 
 Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut ovat vaikuttavia 
 Palveluketjut ovat sujuvia, yhteen toimivia ja vastaavat kuntalaisten palvelutarpeisiin 
 Lähipalvelut uudistuvat 
 Oulunkaari on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani 
 "Kehittäminen kuuluu kaikille" -toimintamalli toteutuu 
 Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus tukee yheistyötä ja tasapainoista taloutta 

 
Strategian pohjalta laaditaan vuosittaiset järjestämis- ja palvelusopimukset ja niihin pohjautuvat toimeenpano-
ohjelmat. 
 
LISÄTÄÄN STRATEGIAKUVA 
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4 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 2023 
 

4.1. Talousarviorakenne 
 
Seutuvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2008 hyväksynyt talousarviorakenteen. Osastojako (osastotaso 2) on 
seuraava: 

 Hallinto 
 Elinkeinojen kehittäminen 
 Seudullinen kuntapalvelutoimisto 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus 
 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto 
 Rahoitus 
 Investoinnit 

 

4.2. Sitovuustaso 
 
Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. 
Oulunkaaren talousarvion sitovuus on osastotaso 2, mutta sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa sitovuustaso 
on kuntakohtainen. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimuksen mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja 
kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon 
toiminnan muutos kesken vuoden edellyttää lisämäärärahaa, kyseessä olevan päätöksen tekee ensin 
peruskunta ja sen jälkeen Oulunkaaren yhtymävaltuusto. 
 
Euromääräisten tavoitteiden lisäksi sitovia ovat järjestämissopimus sekä strategisten tavoitteiden painopisteet 
vuodelle 2021. 
 

4.3. Laskutuksen perusteet 
 
Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti: 

 kuntayhtymän hallinto: asukaslukujen suhteessa 
 seudullinen kuntapalvelutoimisto: käytön mukaisten tuotehintojen perusteella 
 yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus: asukaslukujen suhteessa, palvelujen ostot käytön mukaan 
 sosiaali- ja terveystoimen hankkeet: asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan 
 yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto: asukaslukujen suhteessa 
 yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto: jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva palvelutuotanto 

maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kuntien kesken tapahtuva palvelutuotanto laskutetaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaan suoritemallilla 

 
Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa laskutuksessa ja ennakkolaskutuksissa 
edellisen toimintavuoden alun asukaslukua. 
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Sopimuskunnan lopullinen maksuosuus menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten 
perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen 
perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle 
pääomalle. Maksuosuutta määrättäessä vähennetään toteutuneista kustannuksista asiakasmaksut ja muut 
toimintatuotot.  
 
Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään. Ennakkomaksu 
lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten 
ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana 
talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan 
toisen kuukauden alusta lukien. 
 
Maksuennakoiden eräpäivät 
Kuntayhtymän maksuosuudet, ns. yleinen maksuosuus 
Maksuennakot laskutetaan kahdesti vuodessa, eräpäivät 31.3. ja 31.8. 
 
Kuntapalvelutoimiston tuotanto 
Maksuosuusennakoiden eräpäivä on kuukauden 12. päivä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon maksuosuudet 
Maksuosuusennakot on suoritettava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa kuukauden 12. päivään 
mennessä ja erikoissairaanhoidon ennakko 28. päivään mennessä. Tasauserä on suoritettava laskutusvuotta 
seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään 
viivästyskorkolain mukainen korko. 
 
Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022 2023 on laadittu edellä mainitun osastojaon perusteella. 
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.   
 
Oulunkaaren hallintosäännön (51 §) mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle 
tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yhtymävaltuusto päättää, 
miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yhtymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia. 
 

4.4. Käyttösuunnitelmat 
 
Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. 
Käyttösuunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien toteuttaminen ja jaetaan 
tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Käyttösuunnitelman 
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille 
toimielimille ja viranhaltijoille.  
 

4.5. Talousarvion seuranta 
 
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa 
toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen ja 
palvelutuotannon toimeenpano-ohjelmiin kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumista. 
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Palvelutuotantolautakunta seuraa osaltaan toimeenpano-ohjelmien ja talousarvion toteutumista. Talousarvion 
pitävyyttä käydään säännöllisesti läpi omistajakuntien kanssa esim. johtoryhmien ja toimielinten kokouksissa. 
 
Mahdollisista muutoksista talousarviovuoden aikana neuvotellaan järjestämiskeskuksen johdolla kuntien ja 
palvelutuotannon kanssa. 
 

4.6. Talousarvion muutokset 
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. 
Määrärahamuutokset tulee hakea ennen kuin sitova määräraha on ylittynyt. Talousarviovuoden jälkeen 
talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 
 
Jos jokin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelualoista on ylittymässä, mutta kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
omatuotanto ei ylity, tulee määrärahan muutosta hakea syyskuun loppuun mennessä yhtymävaltuustolta. 
Mikäli kunnan raami on omassa tuotannossa tai erikoissairaanhoidossa ylittymässä, tulee asia viedä 
jäsenkunnan käsittelyyn. Kunnan raamin ylitykseen myöntää ensin jäsenkunnan valtuusto ylitysoikeuden ja sen 
jälkeen asia tuodaan Oulunkaaren yhtymävaltuuston käsittelyyn. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja 
tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä 
muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 

4.7. Käyttötalous: talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma 2022 2023 
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4.8. Tuloslaskelma 
 
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset 
 
 

Ulkoiset ja sisäiset TP2019 TA2020 TA2021 M-% 20-21 TS2022 TS2023 
TOIMINTATUOTOT 135 081  130 191  137 275  5,44 % 140 020  142 821  
Myyntituotot 123 327  116 957  124 057  6,07 % 126 538  129 069  
Maksutuotot 9 350  9 617  8 776  -8,74 % 8 952  9 131  
Tuet ja avustukset 1 974  3 233  4 085  26,35 % 4 167  4 250  
Muut toimintatuotot 427  382  355  -7,08 % 362  369  
TOIMINTAKULUT -134 891  -130 191  -137 275  5,44 % -140 020  -142 821  
HENKILÖSTÖKULUT -49 349  -47 328  -48 902  3,33 % -49 880  -50 878  
Palkat ja palkkiot -40 263  -38 451  -40 183  4,51 % -40 986  -41 806  
Henkilösivukulut -9 085  -8 877  -8 719  -1,78 % -8 893  -9 071  
PALVELUJEN OSTOT -68 792  -66 127  -72 219  9,21 % -73 663  -75 136  
AINEET, TARVIKKEET -3 617  -3 580  -3 787  5,79 % -3 863 3  -3 940  
AVUSTUKSET -5 270  -5 418  -4 566  -15,74 % -4 657  -4 750  
MUUT 
TOIMINTAKULUT -7 862  -7 736  -7 799  0,82 % -7 955  -8 114  
TOIMINTAKATE 189    0,00 %   
Rahoitustuotot ja -
kulut -93    0,00 %   
VUOSIKATE 96    0,00 %   
Poistot ja 
arvonalentumiset    0,00 %   
TILIKAUDEN TULOS 96    0,00 %   
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Tuloslaskelma, ulkoiset 
 
 

Ulkoiset TP2019 TA2020 TA2021 M-% 20-21 TS2022 TS2023 
TOIMINTATUOTOT 127 966  124 364  128 632  3,43 % 131 204  133 829  
Myyntituotot 116 212  111 130  115 414  3,85 % 117 722 868  120 077  
Maksutuotot 9 350  9 617  8 776  -8,74 % 8 952  9 131  
Tuet ja avustukset 1 974  3 233  4 085  26,35 % 4 167  4 250  
Muut toimintatuotot 427  382  355  -7,08 % 362  369  
TOIMINTAKULUT -127 776  -124 364  -128 632  3,43 % -131 204  -133 829  
HENKILÖSTÖKULUT -49 349  -47 328  -48 902  3,33 % -49 880  -50 878  
Palkat ja palkkiot -40 263  -38 451  -40 183  4,51 % -40 986  -41 806  
Henkilösivukulut -9 085  -8 877  -8 719  -1,78 % -8 893  -9 071  
PALVELUJEN OSTOT -61 685  -60 299  -63 576  5,43 % -64 848  -66 144  
AINEET, TARVIKKEET -3 610 26  -3 580  -3 787  5,79 % -3 863  -3 940  
AVUSTUKSET -5 270  -5 418  -4 566  -15,74 % -4 657  -4 750  
MUUT 
TOIMINTAKULUT -7 861  -7 736  -7 799  0,82 % -7 955  -8 114  
TOIMINTAKATE 189    0,00 %   
Rahoitustuotot ja -
kulut -93    0,00 %   
VUOSIKATE 96    0,00 %   
Poistot ja 
arvonalentumiset    0,00 %   
TILIKAUDEN TULOS 96    0,00 %   

 

4.9. Investoinnit 
 
Sopimuksessa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueesta (seutuhallitus 6.2.2009) 
kohdassa 9 on määritelty toimitiloista, kal -alueen tarvitsemat 
sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt ja toimitilat säilyvät kuntien omistuksessa ja kuntayhtymä vuokraa 
tarvitsemansa tilat kunnilta. Palvelualueiden käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset 
toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Toimitilojen käydessä 
tarpeettomiksi noudatetaan 12 kuukauden irtisanomisaikaa, ellei lyhemmästä irtisanomisajasta yhteisesti 
sovita. Toiminnan tarvitsemien lisätilojen osoittamisen tulee tapahtua samassa ajassa. Vuokrasopimukset 
laaditaan erikseen ja sopimustaso noudattaa tosiasiallisia ylläpitokustannuksia. Muutoin vuokran 
määräytymisessä noudatetaan yhdenmukaisia laskentaperusteita erityisesti kiinteistöpalvelujen ja 
pääomakustannusten osalta.  
 
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa tarvittava tuotantovälineistö luovutetaan 
kuntayhtymälle sopimuksen mukaiseen käyttöön kirjanpitoarvosta 31.12.2009 ja Simon kunta kirjanpitoarvosta 
31.12.2010. Sopijakuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo merkitään kuntayhtymän taseen 
käyttöomaisuuteen ja vastaava erä vieraan pääoman pitkäaikaisiin velkoihin. Korottoman velan takaisinmaksu 
alkaa erikseen sovittavalla maksutavalla ja aikataululla kolmen vuoden kuluttua sopimuksen syntymisestä. 
Mikäli kunta irtautuu yhteistoiminta-alueesta tai yhteistoiminta-alue purkautuu, palautuu kuntayhtymälle 
siirtynyt tuotantovälineistö takaisin jäsenkuntaan vastikkeellisena sen hetkisestä kirjanpitoarvosta siltä osin, 
kun sitä ei ole maksettu. Koneiden, laitteiden ja muun varustuksen uusimisesta vastaa yhteistoiminta-alue alle 
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10.000 euron hankintojen osalta. Yli 10.000 euron hankinnoista vastaa sijaintikunta, joka vuokraa laitteen 
yhteistoiminta-  
 

4.9.1. ICT-hankinnat 
 
Oulunkaaren ICT-hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella ja kustannukset sisältyvät palvelutuotannon 
normaaleihin käyttötalousmenoihin. 
 

4.9.2. Rahoitusvastuut 
 
Oulunkaaren kuntayhtymällä ei ole investointimenoja, vaan hankinnoissa käytetään 2 5 vuoden 
rahoitussopimuksia.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu nykyisten sekä tällä hetkellä tiedossa olevien hankintojen rahoitusvastuut 
kolmelle seuraavalle vuodelle. 
 
3 Step IT -  2021 2022 2023 
Oulunkaari 411 000 315 000 173 000 
Ii 268 000 179 000 97 000 
Pudasjärvi 147 000 117 000 58 000 
Simo 35 000 17 000 5 000 
Utajärvi 52 000 35 000 17 000 
Vaala 47 000 31 000 12 000 
Oulunkaaren työterveys Oy 7 000 6 000 3 000 
Yhteensä 967 000 700 000 365 000 
Oulunkaaren leasingvastuut yhteensä (  2021 2022 2023 
Leasingautot 202 000 197 000 202 000 
Muut hankinnat 13 000 10 000 7 000 
3 Step IT -leasingvastuut 411 000 315 000 173 000 
Yhteensä 626 000 522 000 382 000 
Kaikki leasingvastuut yhteensä 2021 2022 2023 
Leasingvastuut yhteensä 1 182 000 907 000 574 000 
 
Oulunkaaren budjetissa on vain Oulunkaaren leasingvastuut, mutta Oulunkaari vastaa myös jäsenkuntien 
leasingvastuista 3 Step IT sopimuksen kautta hankittujen ICT-laitteiden osalta. Muut hankinnat sisältävät 
hoitosänkyjen ja -patjojen leasingvastuita. 
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4.10. Rahoituslaskelma 
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5 Henkilöstö 
 
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu Oulunkaaren henkilöstön jakaantumista palvelualoittain ja -alueittain. 
Taulukot kuvaavat Oulunkaarella työskentelevien määrää, ei henkilötyövuosia. Määrätiedot ovat poikkileikkaus 
päivältä 1.1.2020, ja tämä tulee huomioida muun muassa määräaikaisten määrissä.  

Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Hallinto / Tsto Hallinto / Tsto 66 15 81 
Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Ii, sote Perhepalvelut 59 22 81 
  Terveyspalvelut 72 30 102 
  Vanhuspalvelut 83 51 134 
  Yhteensä 214 103 317 
Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Pudasjärvi, sote Perhepalvelut 70 26 96 
  Terveyspalvelut 83 36 119 
  Vanhuspalvelut 134 73 207 
  Yhteensä 287 135 422 
Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Simo, sote Perhepalvelut 13 8 21 
  Terveyspalvelut 41 10 51 
  Vanhuspalvelut 39 22 61 
  Yhteensä 93 40 133 
Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Utajärvi, sote Perhepalvelut 21 3 24 
  Terveyspalvelut 31 14 45 
  Vanhuspalvelut 29 14 43 
  Yhteensä 81 31 112 
Kunta / yksikkö Palveluala Vakin.  Määräaik.  Yht. 
Vaala, sote Perhepalvelut 15 6 21 
  Terveyspalvelut 36 12 48 
  Vanhuspalvelut 36 16 52 
  Yhteensä 87 34 121 

 
  
Yhteenveto kunnittain Vakin. Määräaik. Yht. 
Ii, sote 214 103 317 
Pudasjärvi, sote 287 135 422 
Simo, sote 93 40 133 
Utajärvi, sote 81 31 112 
Vaala, sote 87 34 121 
Yhteensä 762 343 1105 
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Henkilöstön keski-ikä (vuosina) Naiset Miehet Yht. 
Koko henkilöstö 48 45 46,5 

  
  

Henkilöstön työ- ja virkasuhteet 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 
  

  1.1.2019 
 

1.1.2020 
Toistaiseksi voimassa oleva työ- tai 
virkasuhde 791 791 792 794 801 
Avoimen viran tai työsuhteen hoito 3 8 3 9 10 
Muu määräaikainen työ- tai virkasuhde 62 54 72 54 79 
Muu sijainen 156 140 154 135 224 
Oppilas, harjoittelija 1 0 0 0 0 
Oppisopimus 3 3 2 5 3 
Osa-aikaeläkkeellä 14 15 7 10 5 
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 22 21 15 20 27 
Suojatyöntekijä 1 1 1 1 1 
Sairaslomasijainen 36 36 40 32 19 
Työllistetty 11 24 23 28 29 
Vuosilomasijainen 23 30 20 34 21 
Vuorotteluvapaan sijainen 4 1 3 2 0 
Yhteensä 1127 1124 1134 1124 1219 
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6 Toimintasuunnitelma 
 

6.1. Hallinto 
 

6.1.1. Hallinto-organisaatio 
 
Kuntayhtymän hallinto-organisaatioon kuuluvat yhtymävaltuusto, tarkastuslautakunta sekä yhtymähallitus ja 
johtotiimi sekä hallintotiimi. Yhtymähallinnon toimintakulut ovat yhteensä  
 

6.1.2. Yleinen kuntayhtymän hallinto 
 
Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon yleiskustannukset, 
asiahallinnon, viestinnän, tietohallinnon ja hankintatoimen. 
 
Henkilöstöhallintoon sisältyy hallinto- ja henkilöstöjohtajan palkkamenoista 50 %, yhteistyö- ja 
työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistamisten ja henki-lökuntaetuuksiin 
liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan korvaus työterveyshuollosta ja sisäisenä tulona eri 
hallintokuntien osuus yllä mainituista kustannuksista.  
 

 
 
Henkilöstöhallinnon painopistealueet vuonna 2021: 

 Työhyvinvointihankkeeseen osallistuminen ja osatoteuttajana hanketyön   
 tukeminen 

 Vakituisen varahenkilöjärjestelmän käynnistäminen 
 Uuden palkanlaskentaohjelman käyttöönotto 

 
Tietohallinnon tehtävät on palvelusopimuksella eriytetty ICT-palvelutuotannosta. Oulunkaaren kuntayhtymän 
tietohallinto ja kuntien tietohallinto on keskitetty Oulunkaaren kuntayhtymään. Tietohallinnosta vastaava 
tietohallintopäällikkö sijoittuu Oulunkaaren kuntayhtymän organisaatiossa järjestämiskeskukseen. 
 
Tietohallinnon painopistealueet vuonna 2021 ovat: 

 Sähköisen palvelutuotannon toiminnan varmistaminen ja kehittäminen 
 ICT- sopimussalkun ylläpito sekä tarvittaessa sopimusten uudelleen kilpailuttaminen 
 Käyttäjien ICT- ja tietoturvaosaamisen nostaminen 
 Aktiivinen osallistuminen alueelliseen tietohallintoyhteistyöhön 

 

6.2. Seudullinen kuntapalvelutoimisto 
 
Oulunkaaren seudullisen kuntapalvelutoimiston varsinainen palvelutoiminta käynnistyi 1.1.2009. Toiminta on 
keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu, uusinta tekniikkaa ja seudun osaamista hyödyntävä kuntien ja 
kuntaorganisaatioiden yhteinen tukipalvelujen asiantuntijakeskus. Palveluja ostavat Ii, Pudasjärvi, Simo, 
Utajärvi ja Vaala. Kuntapalvelutoimiston tavoitteena on palveluprosessien vakiointi/yhdenmukaistaminen, 
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tehtävien rationalisointi ja nopeuttaminen, kehittyneemmät työtavat, tehtävien hoidon helpottaminen, 
palvelujen saatavuuden parantaminen ja laadunhallinta, tietojen hyväksikäytön parantaminen, 
henkilöstöresurssien turvaaminen, kustannussäästöjen aikaansaaminen sekä menokehityksen parempi hallinta. 
Toiminnan palvelut ovat talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut. 
 

6.2.1. Kuntapalvelutoimiston tuotanto 
 
 Henkilöstöpalveluissa vuonna 2021 painopistealueet ovat: 

 Uuden palkanlaskentaohjelman käyttöönotto 
 AURA automaattisen raportoinnin käyttöönotto 
 Palkanlaskennan toimintakyvyn varmistaminen 
 Kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden mallin hahmotus ilman sotea 

 
Henkilöstöpalveluissa muodostuu palkkaerittelyjä vuodessa noin 51.000 kappaletta. Kustannukset sisältävät 12 
palvelusihteerin palkkauskustannukset. Vuodelle 2020 on arvioitu Talousarvioon on arvioitu, 
että Oulunkaaren osuus on 50 %. Maksuosuudet laskutetaan toteutuneiden tuotteistettujen palveluiden 
mukaisesti.  
 
Talouspalveluissa vuoden 2020 painopistealueet ovat: 

 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja riittävän resurssoinnin varmistaminen 
 Automaattisen talousraportoinnin vaatimusten sisäistäminen ja uusien käytäntöjen juurruttaminen 
 Kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden mallin hahmotus ilman sotea 

 
Palkkakustannukset sisältävät 12 palvelusihteerin, yhden taloussihteeri-controllerin ja puolikkaan asiantuntijan 

arvioitu, että Oulunkaaren osuus kustannuksista on noin 34 %. Maksuosuudet laskutetaan toteutuneiden 
tuotteistettujen palveluiden mukaisesti. 
 
Tietopalveluiden painopistealueet vuodella 2021 ovat: 

 Asiakaspalvelun ja tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ja laadun parantaminen 
 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 ICT-infrastruktuurin tietoturvan, käytettävyyden ja hallinnan kehittäminen 
 Käyttäjien tietoturvaosaamisen nostaminen 
 Sähköisten palveluiden kehittäminen ja yhtenäistäminen 
 Kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden mallin hahmotus ilman sotea 

 
Tietopalveluiden tehtävänä on noin 8.000 käyttäjän, noin 4.000 tietokoneen ja noin 50 palvelimen 
muodostama ICT-ympäristön ylläpito ja tuki. Palkkakustannukset sisältävät 12 it-asiantuntijan, yhden it-
suunnittelijan ja yhden tietopalveluesimiehen palkkakustannukset. Vuodelle 2021 on arvioitu menoja 
kokon  
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6.3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus 
 

6.3.1. Järjestämiskeskus 
 
Järjestämiskeskus toimii kuntien yhteistyö- ja asiantuntijakumppanina 

 Yhteistyö kuntiin 
 Kuntien johtoryhmätyöskentely, kuntaneuvottelut ja -seminaarit, osallistuminen kuntien 

luottamuselinten työskentelyyn kutsuttaessa, lausuntojen valmistelu yhteistyössä kuntien 
kanssa 

 Kuntien asiantuntijataho 
 Kehittämiskohteiden ja vaihtoehtoisten toimintamallien esiin nostaminen ja arvioiminen 

 Toiminnan arviointi, seuranta ja ohjaus 
 Toiminnan jatkuva arviointi, seuranta, valvonta ja ohjaus, vaikuttavuuden varmistaminen, 

raportoinnin avoimuus ja ajantasaisuus 
 Toiminnan suunnitelmallisuus ja ennakointi 

 Taustatiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen    
 Sopimusten hallinta 

 Järjestämissopimusneuvottelut, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden pitävyyden 
varmistaminen 

 Kansallisiin muutoksiin valmistaminen 
 Sote-uudistukseen etenemisen seuranta ja siihen valmistautuminen yhteistyössä kuntien 

kanssa.  
 
Kuntaneuvotteluprosessi 
Oulunkaaren kuntaneuvotteluprosessi uudistettiin vuonna 2020. Kuntaneuvotteluiden uudistamisen 
tavoitteena on mm. omistajayhteistyön tiivistäminen, yhteisen tilannekuvan ja tavoitteiden tarkentaminen, 
ennakoinnin kehittäminen sekä kansallisiin ja alueellisiin muutoksiin valmistautuminen. Keskeinen tavoite on 
myös yhteen sovittaa sote-palveluiden resurssitarpeet ja kehittäminen sekä kuntien taloudellinen kantokyky. 
Kuntaneuvotteluiden toteutustavasta päättää Oulunkaaren yhtymähallitus. Kuntaneuvotteluissa siirrytään 
kuntien erillisistä neuvotteluista Oulunkaaren yhteiseen prosessiin, jossa kuntakohtaiset tarpeet ja tavoitteet 
huomioidaan osana kuntayhtymän kokonaisuutta.  
 
Omistajaohjauksen neuvottelukunta toimii keskeisessä roolissa uudistetussa kuntaneuvotteluprosessissa. 
Omistajaohjauksen neuvottelukunta kokoontuu järjestämissopimuksen valmisteluun liittyen arviolta 4 - 6 
kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan mukaan Oulunkaaren järjestäjän edustajat sekä 
muut prosessin kannalta tarpeelliset toimijat. Ns. laajennettu omistajaohjauksen neuvottelukunta on nimeltään 
omistajayhteistyökokous. Kokousten teemat ajoittuvat vuosikelloon seuraavasti: maaliskuun kokouksessa 
käsiteltäviä asioita ovat edellisen toimintavuoden arviointi, yhteisen tilannekuvan tarkentaminen sekä 
kehittämisen linjaukset. Kesäkuun kokouksessa jatketaan yhteisen tilannekuvan äärellä sekä käynnistetään 
järjestämissopimuksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista neuvottelu. Lisäksi käsitellään kehittämisen 
linjauksia sekä kuntien ja Oulunkaaren tavoitteiden yhteensovittamista. Syyskuun  ja lokakuun kokouksissa 
listalla on järjestämissopimuksen viimeistely. Keskeistä uudistetussa prosessissa on 
omistajayhteistyökokousten taustavalmistelu. Järjestämissopimus on joulukuussa päätöksenteossa 
kuntayhtymän ja kuntien toimielimissä. 
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6.3.2. Järjestämissopimukset 
 
Oulunkaaren ja kuntien strategioiden pohjalta syntyy vuosittainen järjestämissopimus johon on kirjattu 
Oulunkaaren ja kuntien yhteinen näkemys ja sitoutuminen talousarviovuoden tavoitteisiin ja budjettiin. 
Järjestämissopimus syntyy uudistetun kuntaneuvotteluprosessin tuloksena. Järjestämissopimuksen 
toteutumista seurataan yhteistyössä Oulunkaaren ja jäsenkuntien kanssa kuukausittaisen talousarvioseurannan 
yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla arvioinnilla. 
 

6.3.3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet 
 
 
Nimi Kuvaus Kesto Rahoittaja Lisätietoja 
Hankesalkku: Mielekäs elämä kotona 
 
  Lähde!  
  - taiteesta 
osallisuutta 

Hanke tarjoaa heikommassa asemassa 
oleville henkilöille mahdollisuuden 
osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin 
heidän työ- ja toimintakykynsä sekä 
hyvinvointinsa edistämiseksi.  

2020-
2023 ESR 

Osatoteuttajana Iin 
KulttuuriKauppila.  

POPsote-
hankkeen 
osahankkeisiin 
osallistuminen 

Tulevaisuuden sote-keskus 
  Rakenneuudistushanke 

2020-
2021 

(2022) 
STM 

  

 
  Kysy ja kuuntele  
  -sijoitettujen 
lasten hyvinvointi 
ja systemaattinen 
kuuleminen 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa 
sijoitettujen lasten kokemuksista ja 
kohtelusta sekä vahvistaa lasten kuulemista 
osana sosiaalityön käytäntöjä. Tavoitteena 
on myös kehittää systemaattisen kuulemisen 
sekä epäkohtiin puuttumisen välineitä ja 
rakenteita. 

2019-
2021 THL 

Oulunkaari on mukana 
hankkeessa 
kehittäjäkumppanina. 

 
   
  Ikäihmisten 
perhehoitoa 
Pohjoiseen 

Hanke jatkaa Perhehoitoa ja 
palveluyrittäjyyttä -hankkeessa aloitettua 
toimintamallin juurruttamista Lapin ja 
Koillismaan alueilla, monipuolistaa 
maaseudun palveluita sekä edistää sote- ja 
monialayrittäjyyttä. Hankkeen toiminta 
koskee Simon kunnan sote-palveluja. 
Tuloksia on tarkoitus hyödyntää soveltuvin 
osin myös muissa Oulunkaaren kunnissa. 

09/2019  
02/2021 Leader 

Koskee Simoa.Koko 
hankkeen omarahoitus 

Mukana on kaikkiaan 19 
kuntaa Lapin ja Koillismaan 
alueelta. 

 
  KRIPA  
  - kansainvälinen 
residenssien 
innovaatioverkosto 
Pohjois-
Pohjanmaalle 

Tavoitteet: Yhteistyön edistäminen ja Pohjois 
Pohjanmaan maaseudun kansainvälisen 
vetovoiman ja näkyvyyden lisääminen. 
Residenssitoiminnan kaupallisen potentiaalin 
kartoittaminen ja pilotoiminen osana 
maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja 
kolmannen sektorin kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Verkostomaisen ja laadukkaan 
residenssitoiminnan edistäminen Pohjois 
Pohjanmaalla 

2020-
2022 

Maaseutu-
rahasto 

Päätoteuttajana Iin kunta. 
Oulunkaari toimii 
yhteistyökumppanina 
erityisesti työpaketissa 3. 
Ei omarahoitusosuutta. 

VERTY  
  - Vertaistukea, 
työllisyyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämistä -
yhdessä! 

Työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien 
henkilöiden hyvinvoinnin ja 
työelämäpolkujen kehittäminen. 

2020-
2022 ESR 

Hanketta hallinnoi Vaalan 
kunta. Oulunkaari toimii 
yhteistyökumppanina. Ei 
omarahoitusosuutta. 
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  Lastensuojelun 
monialainen 
kehittäminen 
Pohjois-Suomessa 

Tavoitteena on, että 
  1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset 
ja nuoret saavat päihde- ja 
mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen 
ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti 
  2. lastensuojelun asiakkaana olevien 
lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskentelevien ammattilaisten osaaminen 
vahvistuu 
  3. kehitetyt toimintamallit varmistavat 
lastensuojelun lasten ja nuorten 
osallisuuden omissa prosesseissaan. 

2020-
2022 STM 

Kainuun, Keski-
Pohjanmaan, Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan 
yhteinen hanke. 
Omarahoitus koko hanke-
ajalle n. 6600  

 
  Kotona 
perheessä 

Hankkeen tavoitteena on perhehoidossa 
olevien ikäihmisten hyvinvoinnin 
paraneminen.  

2020-
2022 STEA 

Hanketta hallinnoi 
Perhehoitoliitto. Oulunkaari 
toimii yhteistyökumppanin 
roolissa, ei 
omarahoitusosuutta. 

Hankesalkku: Teknologian ja sähköisen maailman imussa 
 
  ROBOOST 

Hankkeessa kartoitetaan tämän hetkistä 
osaamista, suunnitellaan sen pohjalta 
oppimismateriaalia sekä tuodaan 
yhteistyöorganisaatioihin robotiikkaa 
kokeiluun. Hankkeen aikana luodaan myös 
kehittyvän verkoston terveydenhuollon 
teknologian/robotiikan parissa toimiville.  

2020-2022 STM 

Hankkeessa on mukana 
useampia 
ammattikorkeakouluja (mm. 
Oamk).  Oulunkaari toimii 
yhteistyökumppanin 
roolissa, ei 
omarahoitusosuutta. 

 
  Henki ja elämä 

Jatkoa Tolppa-toimintakyvyn ja osallisuuden 
parantaminen luonnon parissa -hankkeelle 
(2018 2020). Henki ja elämä -hankkeella on 
tarkoitus syventää luontolähtöisten 
menetelmien tuntemusta ja sovellettavuutta, 
ja siten parantaa niiden avulla saatua 
vaikuttavuutta mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisyssä ja niistä toipumisessa. 
Henki- ja elämä hankkeessa toiminta ja 
menetelmät rakentuvat Tolppa-hankkeen 
hyviksi osoittautuneille toimintatavoille. 
Uudessa hankkeessa korostuvat Tolppa  
hankkeen osallistujien tärkeiksi kokemat 
luontoperustaiset Green Care  menetelmät. 
Niitä täydentävät paikan henki, tunnemuistot 
ja Recovery- eli toipumisorientaatio 
kokonaisvaltaisena hankkeen toimintaa 
ohjaavana ajattelun viitekehyksenä. 

2020-2023 ESR 

Päätoteuttajana 
Mielenterveys ry. Koskee 
vain Simoa. Oulunkaari 
kehittäjäkumppanin 
roolissa, eli 
omarahoitusousuutta.  

Hankesalkku: Uudenlaiset lähipalvelut ja toimiva palveluverkko 
POPsote: 
palvelustrategian 
osahanke 

Maakunnallisen sote-palvelustrategian 
valmistelu 

2020-2021 STM 
Oulunkaari koordinoi 
maakunnallista työtä 

  



27 

Hankesalkku: Muutoksen johtaminen, kehittämisen vauhdittaminen 
VTR-
tutkimusrahoitus  

  2021 VTR 
Ei 
nettokustannusvaikutuksia. 

Vetoa ja pitoa 
kuntatyöhön 

Työhyvinvoinnin kehittäminen uudentyyppisin 
työkaluin. Hankkeessa laajennetaan 
Oulunkaaren PUHURIA-mallia eli 
työhyvinvointipalvelujen tarjotinta.  

2020-2022 ESR 

Iin kunta toimii 
päätoteuttajana. Mukana 
myös Pudasjärvi, Utajärvi ja 
Vaala. Oulunkaari toimii 
osatoteuttajana 
hankkeessa. Omarahoitus 
tarkentuu. 

OSMU Hankkeen tavoitteena on osaamisen 
kehittämisen toimintamallin toteuttaminen 
Pohjois-Pohjanmaan sotetuotantoalueella. 
Malli rakentuu alueen työelämän ja tutkimus- 
ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. 
Mallin kehittäminen aloitetaan neurologisten 
sairauksien osaamisen kehittämisestä 
potilaan hoitopolun ja sairauden eri vaiheissa. 

2020-2022 ESR 

Hanketta hallinnoi OAMK ja 
muina kumppaneina ovat 
PPSHP, Oulun yliopisto ja 
Oulun kaupunki. Oulunkaari 
on hankkeessa 
toiminnallisena 
yhteistyökumppanina ilman 
omarahoitusosuutta.  

 

6.4. Sosiaali-ja terveyspalvelutuotanto 
 

6.4.1. Perhepalvelut 
 
Perhepalveluissa järjestetään pääsääntöisesti lakisääteisiä sosiaalihuollon palveluja, joilla tuetaan lasten, 
nuorten, perheiden ja aikuisten hyvinvointia. Perhepalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut,  koulu- 
ja opiskelijaterveydenhuolto, oppilashuolto (koulukuraattori, koulupsykologi), perheoikeudelliset palvelut, 
sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, työikäisten palvelut, päihdehuolto sekä 
vammaispalvelut. 
 
Toiminnan lähtökohtana ovat hyvinvointia tukevat ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut sekä 
tarpeenmukaiset kuntouttavat ja intensiivisen tuen palvelut. Palveluiden tarjonta perustuu lakisääteisyyteen, 
asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä oikea-aikaiseen palveluohjaukseen.  
 
Perhepalveluiden tavoitteet vuodelle 2021 on kuvattu talousarvion liitteenä olevassa  
toimeenpanosuunnitelmassa. Vuonna 2021 tullaan edelleen kehittämään varhaisen tuen palveluja, kuten 
perhekeskustoimintaa. Myös maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelun pilotointia sekä Mielen tuki- 
toimintamallia laajennetaan kaikkiin Oulunkaaren kuntiin. Erityisryhmien asumispalvelujen 
toteuttamisvaihtoehtoja selvitetään Oulunkaaren alueella. Tavoitteena on hyödyntää sähköisiä palveluja 
asiakastyössä enenevissä määrin. Oulunkaari on myös aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. 
 

6.4.2. Terveyspalvelut 
 
Oulunkaaren terveyspalvelut tuottaa jokaiseen kuntaan lähipalveluna vastaanotto-, kuntoutus-, mielenterveys-, 
osastohoito- sekä suun terveydenhuollon palvelut. Kuntalaiset asioivat pääasiassa omilla terveysasemillaan, 
mutta voivat halutessaan valita vaihtoehtoiseksi asiointipaikaksi jonkun toisen Oulunkaaren kunnan 
terveysaseman tai minkä tahansa terveyskeskuksen Suomessa valinnanvapautta hyödyntäen. Lyhytaikaista 
osastohoitoa järjestetään toisessa Oulunkaaren kunnassa silloin, kun oman kunnan osastolla ei ole paikkoja. 
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Terveyspalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla ja oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon 
palveluilla. Sähköisiä palveluja kehitetään systemaattisesti ja pyritään näin ollen mahdollistamaan kuntalaisille 
turvallinen yhteydenottokanava perinteisen puhelinasioinnin rinnalle. 
 
Terveyspalveluissa kehitetään aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä yhdessä kuntien 
hyvinvointiryhmien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa.  
Yhteistyötä  tehdään erikoissairaanhoidon kanssa myös hoitoprosessien kehittämisen osalta. 
 
Terveyspalveluiden tavoitteet vuodelle 2021 on kuvattu talousarvion liitteenä olevassa 
toimeenpanosuunnitelmassa. 
 

6.4.3. Vanhuspalvelut 
 
Vanhuspalveluiden tavoitteena on tuottaa iäkkäille heidän tarvitsemaansa laadukasta hoitoa ja huolenpitoa 
yhdenvertaisesti ja palvelut tuotetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vanhuspalveluiden 
kokonaisuus muodostuu omaishoidosta, kotiin annetuista palveluista sekä erilaisista asumispalveluista. 
Palveluiden kehittämisen painopiste on kotona asumisen tukemisessa ja kotiin annettavissa palveluissa.  
Palveluissa hyödynnetään myös ikäteknologian mahdollisuuksia. 
 
Vanhuspalveluiden tavoitteet vuodelle 2021 on kuvattu talousarvion liitteenä olevassa 
toimeenpanosuunnitelmassa. 
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7 Talousarvio ja taloussuunnitelma 
 

7.1. Laskelma hallinon ja elinkeinojen kuntaosuuksista 
 
 
 

 
 
Tarkempi tieto maksuosuuksien jakautumisesta kunnittain elinkeinohankkeiden osalta löytyy 
talousarviokirjasta otsikon 7.4 Laskelma kuntien maksuosuuksista v. 2018 2023 alta sivulta 41. 
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7.2. Laskelma kuntapalvelutoimiston maksuosuuksista 

 

Seudullinen kuntapalvelutoimisto 
 
Tuloslaskelma 
 

 TP2019 TA2020 TA2021 Muutos 2020-  Muutos 2020-2021% 
TOIMINTATUOTOT 3 492  3 475  3 909  434  12,50 % 
Myyntituotot 3 464  3 475  3 909  434  12,50 % 
Maksutuotot     0,00 % 
Tuet ja avustukset 1     0,00 % 
Muut toimintatuotot 26     0,00 % 
TOIMINTAKULUT -3 492  -3 475  -3 909  -434  12,50 % 
HENKILÖSTÖKULUT -1 738  -1 693  -1 775  -82  4,85 % 
PALVELUJEN OSTOT -1 493  -1 504  -1 819  -314  20,88 % 
AINEET, TARVIKKEET -15  -15  -13  2  -12,90 % 
AVUSTUKSET     0,00 % 
MUUT TOIMINTAKULUT -244  -261  -301  -40  15,34 % 
TOIMINTAKATE     0,00 % 
VUOSIKATE     0,00 % 
TILIKAUDEN TULOS    0  0,00 % 
TILIKAUDEN YLI-
/ALIJÄÄMÄ     0,00 % 

 
 
Seudullinen kuntapalvelutoimisto 
Maksuosuudet 
   

Kuntapalvelutoimiston 
 

TP TA TA Muutos TA 2020 ->  TA 2021 
2019 2020 2021  % 

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 815 213 792 267 907 719 115 452 14,6 
Pudasjärven kaupunki 503 967 524 894 599 139 74 245 14,1 
Utajärven kunta 268 705 289 178 340 698 51 520 17,8 
Vaalan kunta 261 615 267 846 322 828 54 982 20,5 
Simon kunta 181 476 188 267 236 406 48 139 25,6 
Oulunkaaren kuntayhtymä 1 433 390 1 412 663 1 502 770 90 107 6,4 
Maksuosuudet yhteensä 3 464 366 3 475 115 3 909 560 434 445 12,5 
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Henkilöstöpalvelut 
 
Tuloslaskelma 
 

 TP2019 TA2020 TA2021 Muutos 2020-  Muutos 2020-2021% 
TOIMINTATUOTOT 697  626  703  76  12,22 % 
Myyntituotot 696  626  703  76  12,22 % 
Maksutuotot     0,00 % 
Tuet ja avustukset 1     0,00 % 
Muut toimintatuotot     0,00 % 
TOIMINTAKULUT -697  -626  -703  -76  12,22 % 
HENKILÖSTÖKULUT -493  -438  -484 42  -46  10,57 % 
PALVELUJEN OSTOT -149  -135  -147  -11  8,71 % 
AINEET, TARVIKKEET -5  -3  -2  1  -27,78 % 
AVUSTUKSET     0,00 % 
MUUT TOIMINTAKULUT -49  -49  -69  -19  39,02 % 
TOIMINTAKATE     0,00 % 
VUOSIKATE     0,00 % 
TILIKAUDEN TULOS     0,00 % 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     0,00 % 

 
 
Henkilöstöpalvelut 
Maksuosuudet 
 

 TP TA TA Muutos TA 2020 ->  
TA 2021 

  2019 2020 2021  % 
Iin kunta (sis. liikelaitokset) 124 213 103 398 129 065 25 667 24,8 
Pudasjärven kaupunki 86 961 72 712 92 454 19 742 27,2 
Utajärven kunta 54 901 50 680 57 834 7 154 14,1 
Vaalan kunta 43 838 42 400 45 973 3 573 8,4 
Simon kunta 36 723 34 266 38 720 4 454 13,0 
Oulunkaaren kuntayhtymä 349 689 323 534 339 534 16 000 4,9 
Maksuosuudet yhteensä 696 326 626 990 703 580 76 590 12,2 
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Talouspalvelut 
 
Tuloslaskelma 
 

 TP2019 TA2020 TA2021 Muutos 2020-  Muutos 2020-2021% 
TOIMINTATUOTOT 1 012  1 054  1 123  68  6,50 % 
Myyntituotot 1 002  1 054  1 123  68  6,50 % 
Maksutuotot     0,00 % 
Tuet ja avustukset     0,00 % 
Muut toimintatuotot 9     0,00 % 
TOIMINTAKULUT -1 012  -1 054  -1 123  -68  6,50 % 
HENKILÖSTÖKULUT -655  -651  -635  15  -2,39 % 
PALVELUJEN OSTOT -267  -296  -368  -72  24,31 % 
AINEET, TARVIKKEET -5  -7  -6  1  -20,00 % 
AVUSTUKSET     0,00 % 
MUUT TOIMINTAKULUT -83  -99  -113  -13  13,59 % 
TOIMINTAKATE     0,00 % 
VUOSIKATE     0,00 % 
TILIKAUDEN TULOS     0,00 % 
TILIKAUDEN YLI-
/ALIJÄÄMÄ     0,00 % 

 
 
Talouspalvelut 
Maksuosuudet 
   

 TP TA TA Muutos TA 2020 ->  
TA 2021 

  2019 2020 2021  % 
Iin kunta (sis. liikelaitokset) 211 565 220 058 235 275 15 217 6,9 
Pudasjärven kaupunki 167 553 175 705 188 910 13 205 7,5 
Utajärven kunta 117 260 117 533 142 917 25 384 21,6 
Vaalan kunta 88 616 93 108 100 619 7 511 8,1 
Simon kunta 65 122 66 658 77 186 10 528 15,8 
Oulunkaaren kuntayhtymä 352 862 381 458 378 153 -3 305 -0,9 
Maksuosuudet yhteensä 1 002 977 1 054 520 1 123 060 68 540 6,5 
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Tietopalvelut 
 
Tuloslaskelma 
 

 TP2019 TA2020 TA2021 Muutos 2020-  Muutos 2020-2021% 
TOIMINTATUOTOT 1 782  1 793  2 082  289  16,13 % 
Myyntituotot 1 765  1 793  2 082  289  16,13 % 
Maksutuotot     0,00 % 
Tuet ja avustukset     0,00 % 
Muut toimintatuotot 17     0,00 % 
TOIMINTAKULUT -1 782  -1 793  -2 082  -289  16,13 % 
HENKILÖSTÖKULUT -589  -604  -655  -51  8,51 % 
PALVELUJEN OSTOT -1 077  -1 073  -1 303  -230  21,47 % 
AINEET, TARVIKKEET -4  -4  -4  -  11,36 % 
AVUSTUKSET     0,00 % 
MUUT TOIMINTAKULUT -111  -111  -118  -7  6,28 % 
TOIMINTAKATE     0,00 % 
VUOSIKATE     0,00 % 
TILIKAUDEN TULOS     0,00 % 
TILIKAUDEN YLI-
/ALIJÄÄMÄ     0,00 % 

 
 
Tietopalvelut 
Maksuosuudet 
   

 TP TA TA Muutos TA 2020 ->  
TA 2021 

  2019 2020 2021  % 
Iin kunta (sis. liikelaitokset) 479 435 468 811 543 379 74 568 15,9 
Pudasjärven kaupunki 249 453 276 477 317 775 41 298 14,9 
Utajärven kunta 96 545 120 965 139 947 18 982 15,7 
Vaalan kunta 129 161 132 338 176 236 43 898 33,2 
Simon kunta 79 630 87 343 120 500 33 157 38,0 
Oulunkaaren kuntayhtymä 730 839 707 671 785 083 77 412 10,9 
Maksuosuudet yhteensä 1 765 063 1 793 605 2 082 920 289 315 16,1 
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7.3. Laskelma SOTEN raamista kunnittain 
 

7.3.1. Kaikki kunnat yhteensä 
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Huomioitavaa: 

  Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä 
toimitilavuokrat. Kuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sisältyvät myös palvelujen 
ostojen kokonaissummiin. 
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7.3.2. Iin kunta 
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7.3.3. Pudasjärven kaupunki 
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7.3.4. Simon kunta 
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7.3.5. Utajärven kunta 
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7.3.6. Vaalan kunta 
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8 LIITTEET 
 

8.1. Järjestämissopimus 
 
 
 

8.2. Toimeenpano-ohjelma 
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