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Alueverkkosopimukset
Oulunkaaren kunnat ovat rakennuttaneet yhteisen koko kuntayhtymän alueen kattavan tietoverkon, ns. alueverkon. Käytössä oleva tietoverkkokokonaisuus on rakentunut kolmessa vaiheessa;

Pudasjärven tietoliikenneratkaisu perustuu aikaisemmin toteutettuun Koillismaan tietoverkkoon

Iin, Utajärven ja Vaalan tietoliikenneratkaisu on rakennettu ns. Oulunkaaren
alueverkkona, johon Pudasjärvi myös on kytketty

Simo on liitetty Oulunkaaren alueverkkoon yhteistoiminta-alueeseen liittymisen yhteydessä.
Tämä toteutushistoria on johtanut siihen, että Oulunkaaren kunnissa on alueverkkojen osalta kaksi erilaista sopimusta; Koillismaan tietoverkon sopimus ja Oulunkaaren alueverkkosopimus. Oulunkaaren sopimuksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Koillismaan tietoverkon sopimuskausi on päättymässä lokakuussa 2014.
Koillismaan kunnista Kuusamon kaupunki on tehnyt päätöksen jatkaa tietoliikennepalvelusopimusta 1.11.2014 alkaen nykyiseen sopimukseen pohjautuen vähintään vuoden ajan.
Oulunkaaren kuntien yhteistyön ja sote-yhteistoiminta-alueen toiminnan jatkamisen kannalta päätös Pudasjärven tietoliikenneratkaisun jatkumisesta on kriittinen,
sillä Pudasjärvi muodostaa sekä tietoliikenteen että alueella käytössä olevien yhteisten ICT-ratkaisujen kannalta keskeisen solmukohdan. Jatkamalla sopimusta
muodossa ”toistaiseksi voimassa oleva, irtisanomisaika 12 kk” Pudasjärvi ja muut
Oulunkaaren kunnat olisivat sopimuksellisesti samassa tilanteessa, joka selkeyttää merkittävästi tietoliikenneratkaisujen suunnittelua jatkossa.
Kuntien tietoliikennesopimukset
Alueverkkosopimukset kattavat kuntien välisen tietoliikenneverkon, ns. runkoverkon toiminnan. Sen lisäksi jokaisella kunnalla on omat sopimuksensa, joilla määritetään kuntien taajama- ja lähiverkkojen toteutuksesta. Näiden sopimusten osalta
kuntien sopimustilanne on vaihteleva; osa kunnista on uudistanut sopimuksensa
36 kuukaudeksi eteenpäin ja osa kunnista vielä selvittää jatkosopimuksen sisältöä.
Lisäksi kunnilla on lukuisia erillistoteutuksia mm. kiinteistövalvonnan käyttötarkoituksessa, joissa sopimuskumppanina voi olla alueverkko-operaattori tai joku muut
toimittaja. Kokonaisuudessaan kuntien tietoliikennesopimukset muodosta vaikeas-

ti hallittavan kokonaisuuden, joka elää jatkuvasti erityisesti kunnissa tapahtuvan
korjaus- ja uudisrakentamisen johdosta.
Kuituverkot
Alueverkkoratkaisut eivät tarjoa tietoliikenneratkaisua kuntalaisille. Laajakaistayhteyksien saatavuuden parantamiseksi Pudasjärven kaupungin ja Utajärven kunnan alueille on perustettu ns. kuituyhtiö/osuuskunta. Näiden organisaatioiden rooli
tulee olemaan tärkeä erityisesti kotiin annettavien ICT-avusteisten palveluiden tuotannon mahdollistamiseksi. Myös kuntien omistamien kuitujen omistuksen ja ylläpidon siirtäminen kuitutoimijoille on järkevää ja tarjoaa mahdollisuuden säästää
kustannuksia.
Esitys (kyj):
Johtotiimi linjaa Oulunkaaren kuntien tahtotilan ja sitoutumisen alueverkkotoiminnan jatkamisesta sekä sopii toimintaperiaatteista kuntien tietoliikenneratkaisujen
toteuttamisesta ja sopimusten jatkamisesta.
Päätös:

Kunnat sitoutuvat alueverkkotoiminnan jatkamiseen. Tietohallintopäällikkö Matti
Matero toimii kuntien yhteistyökumppanina. Järjestetään kuntien kanssa
yhteistyötilaisuus, jossa sovitaan tarkemmista linjauksista. Kunnat nimeävät
osallistujat tilaisuuteen.
Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli tietohallintopäällikkö Matti Matero.

Yhtymähallitus 30.4.2014
Esitys (kyj):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

