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TIIVISTELMÄ
Kaupungin talous
Talouden hallinnan tavoitteet eivät ole toteutuneet vuosina 2006–2008. Toimintamenojen
kasvu on jatkunut voimakkaana ja samanaikaisesti verotulojen kasvu on hidastunut. Myös
arviot vuoden 2009 verotuloista ovat huolestuttavia. Yhteisöverotulojen kertymä oli jo
loppuvuonna 2008 arvioitua huonompi. Kaupunginhallituksen kevään 2009 aikana aloittama talouden tilan tarkastelu ja tarvittavien toimien suunnittelu on välttämätöntä. Toiminnan tuottavuudesta ja sen kehityksestä tulee saada nykyistä luotettavampia tietoja.
Peruskunnan toimintakulut olivat 2,4 % korkeammat kuin alkuperäisessä talousarviossa oli
arvioitu. Myös useissa liikelaitoksissa toimintakulut olivat arvioitua korkeammat. Edelliseen
vuoteen verrattuna kaupungin toimintakulut kasvoivat 13,3 %. On aiheellista kiinnittää
huomiota siihen, että menolajikohtaiset toteutumat poikkeavat merkittävästikin arvioista.
Tämä kertoo siitä, että toimintojen kustannusrakennetta ei tunneta riittävän hyvin. Myös
hallintokuntien ja liikelaitosten tuloarviot tulee tehdä nykyistä tarkemmin.
Investointimäärärahoja jäi vuonna 2008 käyttämättä yhteensä 22,2 miljoonaa euroa.
Erityisesti rakennusinvestointien suunnittelun ja toteutuksen aikataulut eivät ole pitäneet.
Tästä syystä myös vuositason määrärahavaraukset eivät ole tulleet käytetyiksi. Sen sijaan
hanketasolla kustannusarviot ovat pääosin toteutuneet.
Kaupunkistrategia
Toimintakertomuksessa on kattavasti raportoitu kaupunkistrategian toteutumisesta. Tulosten todentamisessa on kuitenkin ollut vaikeuksia. Kaupunkistrategian ohjaavuuden näkökulmasta on tärkeää, että strategisten tavoitteiden ja niiden toteutumisen arviointikriteereiden (mittarit) epätarkkuudet korjataan. Vuoden 2009 aikana toteutettavassa kaupunkistrategian tarkistamistyössä nämä sisällölliset ja tekniset epäkohdat on tilaisuus korjata.
Hallintokuntien ja liikelaitosten strategisten tavoitteiden tulee toteuttaa kaupunkistrategiaa. Tavoitteita tulee olla nykyistä vähemmän, jotta resurssit ja toiminta voidaan
kohdistaa olennaisiin asioihin ja priorisointi toimii aidosti. Taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden tulee olla samansuuntaisia. Arviointikriteerejä on uudistettu jo vuoden 2009
talousarviossa hallintokuntien ja liikelaitosten osalta, mutta kaupunkistrategian vuositason
tavoitteet ja arviointikriteerit eivät edelleenkään sisälly talousarviokirjaan.
Ympäristönäkökulma kaupungin toiminnassa
Ympäristötavoitteet on tarpeellista kytkeä tiiviisti kaupunkistrategiaan. Erityisen tärkeää
on määritellä tavoitteet ja toimet nykyistä tarkemmin ja seurata strategian toteutumista
mittareilla. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja kaavoitustavoitteiden toteutumisen jälkikäteisarviointi on välttämätöntä, ja arvioinnin tuottaman tiedon tulee olla päätöksentekijöiden käytettävissä, kun kaupunkistrategiaa tarkistetaan.
Kaupunki on vastannut 2000-luvun alkupuolen omakotitonttien kysyntäpaineisiin ja lisännyt tarjontaansa, mutta yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttama kysynnän hiipuminen
ja tonttireservin syntyminen edellyttää, että tonttien luovutustavoitetta on aihetta tarkistaa vuosittain. Asukkaiden ja yritystoiminnan tarpeita vastaavan maankäytön, pientalotonttien lisäyksen ja toimivan joukkoliikenteen yhteensovittaminen on haasteellista.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä korostuu rakennusten elinkaaritaloudellisuus. Uusittavaan erillisinvestointien hankeohjeeseen on tarkoitus sisällyttää ympäristönäkökulma.
Rakennusvalvonnan työn tuloksena on mahdollista saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä rakennusten elinkaaren aikana. Haasteena on vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden kasvattaminen. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämän kaupungin
toimintasuunnitelman laatiminen on viivästynyt.
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Oulun seudun ilmastostrategiaesityksen tavoitteena on koota yhteen keskeiset toiminnat
ja tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Seurantatiedot
on tarkoitus esittää vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteydessä. Riskeinä ovat osapuolten sitoutuminen strategian edellyttämiin toimiin ja talouden taantuman vaikutukset.
Liikuntapalvelut
Liikuntatoimen kustannus asukasta kohden nousi kahden vuoden laskun jälkeen 4,9 %.
Henkilöstökustannukset ovat kuitenkin laskeneet vuosittain. Liikuntalaitosten ja -alueiden
lisääntynyt käyttö on pystytty hoitamaan pienentyneellä henkilöstömäärällä asukasta
kohden.
Uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyys jäi hieman alle tavoitteen vuonna 2008 ja
laski myös vuoden 2006 tasosta. Tyytymättömiä oltiin uimahallien ja kuntosalien varusteiden toimivuuteen sekä kuntosalien ja pesutilojen toimivuuteen ja siisteyteen.
Liikunnan edistämiseksi valmisteltiin kaupungin terveysliikuntaohjelma eri tahojen yhteistyönä. Terveysliikunnan edistäminen väestön hyvinvoinnin lisäämiseksi ja sosiaali- ja
terveystoimen menojen kasvun hillitsemiseksi on tärkeää.
Päivähoitopalvelut
Vuonna 2008 päivähoidon palveluiden kysyntä oli ennakoitua suurempi alle kouluikäisten
lasten määrän kasvun vuoksi. Kasvu ylitti arvioidun määrän 162 lapsella. Lasten määrän
kasvusta huolimatta päivähoidon palvelujen saanti toteutui lain mukaisessa järjestelyajassa. Ruuhkatilanteissa kuitenkin osa sisaruksista jouduttiin sijoittamaan päivähoitoon eri
puolille kaupunkia. Päivähoidon asiakastyytyväisyys laski hieman vuoden 2006 tasosta.
Eniten laski tyytyväisyys päivähoitojärjestelmän toimivuuteen.
Oulun päivähoidon palveluiden deflatoidut kokonaiskustannukset kasvoivat vuosina
2005–2007 suurista kaupungeista prosentuaalisesti eniten. Kasvua selittää pääosin palvelujen kysynnän kasvu. Kustannus lasta kohden oli Oulussa kuitenkin edelleen alhaisin
vuonna 2007. Oulun kustannustasoa selittää yksityisen hoidon järjestäminen yksityisen
hoidon tuella, mikä on edullisempaa kuin ulkopuolelta ostettu palvelu. Kustannuksiin
vaikuttaa myös muita suurempi kotihoidon osuus ja Oulun seudun alhaisempi palkkataso.
Omistajapolitiikka
Kaupungin omistusten ja omistajapoliittisten linjausten uudelleen tarkastelu ja konserniohjauksen ja -valvonnan tehostamistoimet tulee tehdä mahdollisimman pian. Myös
talouden muuttunut tila vaatii tätä. Aiotut kehittämistoimet eivät toteutuneet vuoden
2008 aikana. Omistajapolitiikan tehostamistoimiin tulee sisältyä myös konsernijohtamisen
ja -valvonnan roolien ja vastuiden selkeyttäminen.
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan (ilman hankkeita ja työllistämistä) menomäärärahoihin
tehtiin 11,1 miljoonan euron korotus vuonna 2008. Tämän jälkeen menot ylittivät muutetun talousarvion vielä 1,7 miljoonaa euroa.
Tuottajan kaikkien nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat muutettuun talousarvioon
nähden heikompina. Toimintakatteet alittivat valtuustoon nähden sitovan tason. Tuottajan talouden toteutuman raportointiin sisältyy virhe. Valtuuston joulukuussa 2008 päättämiä talousarviomuutoksia ei ole lainkaan huomioitu talouden toteutuman vertailussa.
Toteutuman vertailu on tehty suhteessa alkuperäiseen talousarvioon.
Osa sosiaali- ja terveystoimen palvelu- ja hoitotakuutavoitteista jäi saavuttamatta. Näissä
tavoitteissa palvelujen saatavuus ei toteutunut lain edellyttämässä määräajassa.

4

Jatkohoitopaikkaa (palvelu- ja hoivakoti) odotti 63 vanhusta maaliskuussa 2009. Vanhusten hoitoketjun toimivuutta tulee parantaa, jotta vanhukset sijoittuisivat tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.
Opetustoimi
Opetustoimen menot ilman ulkopuolista rahoitusta ylittivät talousarvion 0,5 miljoonaa
euroa (0,4 % kokonaismenoista). Seurantajärjestelmä ei pystynyt ennakoimaan loppuvuoteen kohdistuvia menoja, kuten koulujen sitoumuksia tukipalveluissa.
Kulttuuritoimi
Koko kulttuuritoimen toimintatulot ylittyivät ja toimintamenot alittuivat, mutta muutamissa
sitovissa toiminnan ja talouden tavoitteissa ei onnistuttu. Oulun kaupunginteatterin
talouden tavoitteet toteutuivat arvioitua huonommin sekä vuonna 2007 että vuonna
2008, minkä johdosta teatterin tulee tervehdyttää talouttaan pitkäjänteisesti.
Tekninen toimi
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korjausvelka on vuosi vuodelta kasvanut. Tavoitteeksi
on asetettu, että korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä. Nykyisillä investointimäärärahoilla tavoitteen saavuttaminen ei ole näköpiirissä.
Oulun Serviisi
Vuosi 2008 oli uuden Oulun Serviisi -liikelaitoksen käynnistämisvuosi, joka jäi alijäämäiseksi
0,84 miljoonaa euroa. Uuden liikelaitoksen käynnistymisen aiheuttamat muutokset osaltaan keskeyttivät tuloksellisuuden kasvun. Ateria- ja puhtauspalvelujen yhdistäminen
antaa kuitenkin jatkossa synergiaetuja. Tuloksellisuustavoitteiden toteuttaminen vaatii
edelleen vahvaa panosta prosessien kehittämiseen. Kustannuslaskennassa, hinnoittelussa
ja raportoinnissa on kehittämistarvetta.
Muutos on ollut haasteellinen sekä henkilöstölle että esimiehille, eikä sen vaikutuksia
voida vielä arvioida. Muutoksen käynnistyksessä Oulun Serviisissä on toimittu kaupunkistrategiassa ja henkilöstöstrategiassa edellytetyllä tavalla.
Oulun tekninen liikelaitos
Tekniseen liikelaitokseen on keskitetty vuoden 2009 alusta lukien kaikki kaupungin omana
tuotantona tapahtuva alueiden ja toimitilojen kunnossapito. Rakenteet ovat olemassa,
tehtävänä on nyt toimintojen sisällön kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään toimintajärjestelmän avulla systemaattisesti koko liikelaitoksessa.
Muutos on ollut haasteellinen sekä henkilöstölle että esimiehille, eikä sen vaikutuksia
voida vielä arvioida. Muutoksen käynnistyksessä Oulun teknisessä liikelaitoksessa on
toimittu kaupunkistrategiassa ja henkilöstöstrategiassa edellytetyllä tavalla.
Tytäryhtiöt
Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteet tulee määritellä kaupunginvaltuuston hyväksymässä
talousarviossa ja tavoitteiden tarkastelun tulee olla vuosittaista. Tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa toimintakertomuksessa on parannettavaa.
Tilaaja-tuottajamalli (ydinkunta-palvelukuntamalli)
Ydinkunta-palvelukuntamalliin on siirrytty vaiheittain ja hakien kullekin toiminnalle sopiva
toteutus. Kokemuksia mallin soveltamisesta on nyt kertynyt kymmenen vuoden ajalta.
Tänä aikana on esitetty seurantaraportteja. Mallin vaikutuksia ja tuloksia ei kuitenkaan
ole vielä riittävästi analysoitu ja dokumentoitu.
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Tilaaja-tuottajamallin myönteisinä piirteinä on tuotu yleisesti esille kustannustietoisuuden
lisääntyminen ja talouden seurannan tehostuminen. Myös tarve määritellä tarvittavat
palvelut ja niiden laatuvaatimukset on koettu toimintaa kehittäviksi. Asiakasnäkökulma
on mallin käyttöönoton seurauksena konkretisoitunut.
Tarkastuslautakunnan arviointityössä esille tulleita keskeisiä tilaaja-tuottajamallin kehittämiskohteita ovat tilaajan ja tuottajan roolien ja tehtävien selkeyttäminen, omistajaohjauksen tehostaminen, nykyistä selkeämpien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden
määrittely sekä sopimuskäytäntöjen parantaminen.
Tuotteistus ja kustannuslaskenta
Tuotteiden (palveluiden) määrittely on vasta alkuvaiheessa. Tärkeää on, että määrittelyn
lähtökohtana on asiakkaan saama palvelu. Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan edistyminen vaatii yhteistä ohjeistusta ja kustannuslaskennan malleja.
Edellisten vuosien arviointikertomusten havaintoja
Vuoden 2008 arviointikertomukseen on valikoitu vuosien 2005–2007 arviointikertomuksissa
käsittelyistä asioista sellaisia asioita, jotka eivät ole tulleet käsitellyiksi kertomuksen muiden
aiheiden yhteydessä ja joita lautakunta pitää tärkeinä kuntalaisten palveluiden ja
kaupungin toiminnan kehittämisen näkökulmista. Tällaisia aiheita ovat joukkoliikenne,
maahanmuuttajien kotouttaminen, erityisryhmien asuminen, kaupungin henkilöstön
sairauspoissaolot ja moniammatillinen, poikkihallinnollinen yhteistyö.
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1 LAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA VUONNA 2008
Arviointikohteet
Tässä toimikautensa viimeisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on
useissa arvioinneissaan ottanut tarkastelun ajanjaksoksi koko valtuustokauden
eli vuodet 2005–2008 ja kaupunkistrategian 2015 toteutumisesta on esitetty
lyhyt kokonaisarviointi. Lisäksi on tarkasteltu aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa esitettyjen havaintojen tilannetta tällä hetkellä.
Muutoin arviointikohteet on valittu ja arviointi tehty lautakunnan hyväksymien
ja aikaisempinakin vuosina sovellettujen arviointiperiaatteiden mukaisesti.
Kaupunkistrategiaan kiinnittyviä arviointikohteita oli vuonna 2008 neljä:
ympäristönäkökulman huomioon ottaminen kaupungin toiminnassa, liikuntapalvelut, päivähoitopalvelut ja omistajapolitiikka. Kaupungin talouden tilaa ja
talouden hallinnan tavoitteiden toteutumista lautakunta on arvioinut vuosittain. Nyt lautakunta on kaupungin talouden tilaa arvioidessaan perehtynyt
myös alkuvuoden 2009 tapahtumiin kaupungin taloudessa ja talouden
näkymiin.
Liikelaitoksia otettiin vuonna 2008 arvioitavaksi kaksi, vuoden 2008 alussa
edeltäjiään laajemmilla toimialamäärityksillä aloittaneet Oulun Serviisi ja Oulun
tekninen liikelaitos. Tytäryhtiöistä arvioitiin energiatoimialan yhtiöistä Oulun
Sähkönmyynti Oy:tä ja Oulu Energian Siirto ja Jakelu Oy:tä.
Hallintokuntien ja liikelaitosten vuositason tavoitteiden toteutumista on arvioitu
tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella ja
otettu tähän kertomukseen tarkasteltaviksi ne tavoitteet, joissa vuositason
tavoitteisiin ei päästy.
Arviointikohteisiin perehtyessään lautakunta on tehnyt havaintoja tilaajatuottajamallin soveltamisesta ja tuloksista sekä siihen läheisesti liittyen
toimintojen ja palvelujen tuotteistamisesta ja kustannuslaskennan tasosta.
Nämä havainnot on koottu tähän arviointikertomukseen omien otsikoidensa
alle.
Vuosien 2005–2007 arviointikertomuksissa käsitellyistä aiheista on valikoitu
tähän kertomukseen sellaisia asioita, jotka eivät tule käsitellyiksi kertomuksen
muiden aiheiden yhteydessä ja joita lautakunta pitää tärkeinä kaupungin
toiminnan kehittämisen ja kuntalaisten palveluiden näkökulmista.
Lautakunta on antanut vuoden 2008 aikana kaupunginvaltuustolle arviointimuistionsa kahdesta seuranta- ja välitilinpäätösraportista.
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Lautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunta huolehtii Oulun kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Oulun kaupungin tarkastussäännön mukaan lautakunnan tulee arvioida myös hallinnon ja talouden sekä
palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Tarkastuslautakunta 2008
Varsinaiset jäsenet
Juha Huikari, puheenjohtaja
Outi Klintrup, varapuheenjohtaja
Sari Halonen
Pentti Juutinen
Eeva Paakkola
Pirjo Pyörälä
Juha Rahkola
Maarit Raitio
Raimo Salow

Varajäsenet
Tapio Sivonen
Taimi Määttä
Marjatta Aittakumpu
Jaakko Huuki
Elina Keskitalo
Roberta Fabritius
Tauno Jokinen
Helena Pajunen
Kostia Järviaho

Lautakunnan puheenjohtaja Juha Huikari ilmoitti 21.1.2009 kirjeellään tarkastuslautakunnalle pidättäytyvänsä loppukauden ajan tarkastuslautakunnan
työstä, koska oli tullut valituksi Oulun kaupunginhallituksen jäseneksi. Hänen
henkilökohtainen varajäsenensä Tapio Sivonen on osallistunut kevätkauden
2009 ajan lautakunnan työhön.
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2 KAUPUNGIN TALOUS
Vuoden 2008 talousarvion toteutuminen
Tulot
Kaupungin tulot (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot
yhteensä) olivat 885,4 miljoonaa euroa vuonna 2008, mikä on 10 % enemmän
kuin edellisenä vuonna.
Peruskunnalle kertyi toimintatuottoja 19,8 miljoonaa euroa (7 %) enemmän
kuin talousarviossa oli arvioitu. Ero koostuu vuoden aikana tehdystä tuloarvion
2,4 miljoonan euron muutoksesta ja tilinpäätöksen osoittamasta 17,4 miljoonan euron ylityksestä. Merkittävimmät olivat maanmyyntitulojen 2,1 miljoonan
euron ja maa- ja vesialueiden vuokratulojen 1,8 miljoonan euron ylitykset sekä
Sivakka-yhtymä Oy:lle siirretyistä asunnoista saatu myyntitulo (apporttina, arvo
noin 3 miljoonaa euroa). Myös useimmissa liikelaitoksissa kertyi toimintatuottoja
arvioitua enemmän. Suurin niistä oli Oulun Energian 24,5 miljoonan euron ylitys.
Verotuloja kertyi noin 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa oli
arvioitu. Yhteisöverotuotoissa alkoi näkyä laskua jo syksystä 2008 alkaen, ja
joulukuun kertymä oli alle puolet edellisen vuoden joulukuun kertymästä.
Yhteisöveron koko vuoden kertymä jäi 4 miljoonaa euroa alle talousarvion.
Ansio- ja pääomatuloveroa kertyi 2,7 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Kaikkiaan verotulojen kertymä oli kuitenkin 5,6 % edellistä
vuotta korkeampi. Valtionosuudet olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,3 %)
talousarviossa arvioitua korkeammat.
Peruskunnan rahoitustuottoihin sisältyy 31,9 miljoonaa euroa liikelaitosten
tulouttamia peruspääomien korkoja. Summa on 5,8 miljoonaa euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna. Eroa selittää ennen muuta Tilakeskus liikelaitoksen perustaminen ja sille asetettu tuloutustavoite.
Vuoden 2008 talousarvion tulojen suurimmat ylitykset johtuivat kertaluonteisista tapahtumista ja liikelaitosten maksujen ja hintojen korotuksista. Verotulojen toteutuma oli lähellä arviota, vaikka yhteisöverotulojen kertymä oli
loppuvuonna arvioitua huonompi.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallintokuntien ja liikelaitosten
tuloarviot tehdään nykyistä tarkemmin.
Menot
Kaupungin toimintakulut olivat 819,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen
verrattuna kulut kasvoivat 13,3 %. Toimintakulut olivat edellistä vuotta
korkeammat kaikissa merkittävissä kuluerissä eli aineiden ja tarvikkeiden
ostoissa (31,3 %), palveluiden ostoissa (16,8 %) ja henkilöstökuluissa (8 %).
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Peruskunnan toimintamenot ylittävät alkuperäisen talousarvion 20,5 miljoonalla eurolla (2,4 %), kun otetaan huomioon vuoden aikana tehdyt yhteensä
13,8 miljoonan euron menomäärärahojen korotukset ja muutetun talousarvion
yhteensä 2 miljoonan euron ylitykset. Vuoden 2008 aikana tehdyistä menomäärärahojen korotuksista suurin oli sosiaali- ja terveystoimen 11,9 miljoonan
euron korotus. Tilinpäätöksessä todetuista menomäärärahojen ylityksistä
suurimmat ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 1,7 miljoonan euron ja opetuslautakunnan 0,5 miljoonan euron ylitykset. Näitä ja muita hallintokuntakohtaisia ylityksiä on tarkasteltu luvussa 4. Myös useimmissa liikelaitoksissa
toimintakulut olivat talousarviossa arvioitua korkeammat.
Vuoden 2008 rahoituskuluihin on kirjattu arvonalennuksia yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Sijoitukset arvostetaan markkinahintaan. Finanssikriisin seurauksena sijoituksissa sijoitusrahastoihin ja joukkovelkakirjalainoihin oli merkittäviä
arvonalentumisia.
Peruskunnan toimintakulut olivat 2,4 % korkeammat kuin alkuperäisessä
talousarviossa oli arvioitu. Myös useissa liikelaitoksissa toimintakulut olivat
arvioitua korkeammat. Edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin toimintakulut
kasvoivat 13,3 %.
Tarkastuslautakunta katsoo aiheelliseksi kiinnittää huomiota siihen, että
menolajikohtaiset toteutumat poikkeavat merkittävästikin arvioista. Tämä
kertoo siitä, että toiminnan kustannusrakennetta ei tunneta riittävän hyvin.
Investoinnit
Investointeihin käytettiin 157,4 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja jäi
käyttämättä 22,2 miljoonan euron arvosta. Edelliseen vuoteen verrattuna
toteutunut investointitaso oli noin 3 miljoonaa euroa alhaisempi.
Investointisuunnitelman toteutuminen vuonna 2008
Investointikohde

TA 2008, milj. €

Toteutuma, milj. €

Toteutuma %

Maa- ja vesialueet

13,0

10,7

82 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

43,3

42,0

97 %

Muu peruskunta yhteensä

24,6

22,9

93 %

Rakennukset

61,7

45,5

74 %

Energian investoinnit

17,3

20,5

118 %

Muut liikelaitokset yhteensä

19,7

15,8

80 %

179,6

157,4

88 %

Investoinnit yhteensä

Investointikohdassa ”kiinteät rakenteet ja laitteet” näkyy Kuusamontien
rakentamiseen Tiehallinnon osuuteen talousarviossa varattu 9,4 miljoonaa
euroa, toteutuma oli 10,8 miljoonaa euroa.
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Rakennusinvestointien varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä 16,2
miljoonaa euroa. Vuosibudjettien alitukset olivat suurimmat seuraavissa
hankkeissa: Raatin liikuntakeskus 3,8 miljoonaa euroa, Teknisten virastojen talo
1,9 miljoonaa euroa, Ritaharjun monitoimitalo 1,6 miljoonaa euroa, Rajakylän
hoiva 1,4 miljoonaa euroa ja kaupungintalon peruskorjaus 1,2 miljoonaa
euroa. Hankekohtaisia vuoden 2008 määrärahojen ylityksiä oli neljässä hankkeessa yhteensä 0,6 miljoonan euron arvosta.
Investointimäärärahoja jäi vuonna 2008 käyttämättä yhteensä 22,2 miljoonaa
euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti rakennusinvestointien suunnittelun ja toteutuksen aikataulut eivät ole pitäneet. Tästä
syystä myös vuositason määrärahavaraukset eivät ole tulleet käytetyiksi. Sen
sijaan hanketasolla kustannusarviot ovat pääosin toteutuneet.
Talouden hallinnan tavoitteiden toteutuminen
Talouden hallinta pitkällä aikavälillä on yksi kaupunkistrategian kriittisistä
menestystekijöistä.
Talouden hallinnan tavoitteiden toteutuminen vuosina 2005–2008
Tunnusluvut

Toteutuma

Toimintakatteen kasvu

Tulorahoituksen kasvu
(verot + valtionosuus)

Toimintakatteen kasvu

2005

7,3 %

2,9 %

2006

6,1 %

4,6 %

2007

4,5 %

9,7 %

2008

7,4 %

11,2 %

keskiarvo 2005–08: 6,3 %

keskiarvo 2005–08: 7,1 %

pienempi kuin
tulorahoituksen kasvu

Investointien tulorahoitus-

2005

123 %

prosentti suurempi kuin

2006

90 %

100 % pitkällä aikavälillä

2007

61 %

2008

51 %
keskiarvo 2005–08: 81 %

Kaupungin toimintamenot ovat kasvaneet 170,4 miljoonaa euroa eli 26,3 %
vuodesta 2005 vuoteen 2008. Tämä on merkinnyt, että keskimääräinen
toimintakatteen kasvu on jaksolla 2005–2008 ollut 7,1 %. Samanaikaisesti
tulorahoituksen keskimääräinen kasvu on ollut 6,3 %.
Investointitaso on vuosien 2001–2008 aikana ollut 100–160 miljoonan euron
välillä, lukuun ottamatta 79 miljoonan euron investointitasoa vuonna 2005.
Investointien tulorahoitusprosentti oli kaudella 2005–2008 keskimäärin 81 %.
Prosenttia nostavat vuoden 2005 luvut. Tuolloin toteutunut investointitaso oli
alhainen ja verotulokertymä hyvä.
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Verotulojen kehitys on ollut Oulussa jo useana vuonna alhaisempi kuin koko
maan verotulojen kehitys. Yhteisöverotuloissa alkoi näkyä laskua jo vuoden
2008 loppupuolella, ja arvioiden mukaan yhteisöverotulot laskevat merkittävästi lähivuosina. Ansio- ja pääomaverotulojen kasvun arvioidaan vuonna
2009 olevan alhaisempi kuin vuoden talousarviota tehtäessä oli arvioitu.
Verotulojen kehitys vuosina 2005–2008 ja arvio vuodelle 2009
Vero

2005

2006

2007

2008

TA 2009, arvio

Tark.arvio (x)

Kunnan tulovero

4,2 %

5,5 %

5,1 %

7,1 %

4,8 %

2,4 %

Yhteisövero

18,5 %

- 0,5 %

0,3 %

- 4,2 %

5,9 %

- 32,8 %

Kiinteistövero

14,2 %

15,1 %

5,9 %

6,1 %

7,0 %

6,0 %

Yhteensä
6,1 %
4,6 %
Koko maa
keskimäärin
4,2 %
6,4 %
x) Keskushallinnon arvio helmikuussa 2009

4,5 %

5,6 %

5,0 %

- 1,7 %

7,5 %

7,6 %

- 2,7 %

Talouden hallinnan tavoitteet eivät ole toteutuneet vuosina 2006–2008. Toimintamenojen kasvu on jatkunut voimakkaana, kun samanaikaisesti verotulojen
kasvu on hidastunut. Tarkastuslautakunta on esittänyt huolestumisensa
verotulojen muuta maata alhaisemmasta kasvusta Oulussa jo arviointikertomuksissaan vuosilta 2006 ja 2007.
Arviot vuoden 2009 verotuloista ovat huolestuttavia. Tarkastuslautakunta pitää
kaupunginhallituksen kevään 2009 aikana aloittamaa talouden tilan tarkastelua ja tarvittavien toimien suunnittelua välttämättömänä. Peruskunnan
vuoden 2008 tulos oli alijäämäinen.
Talouden hallintaan liittyvänä strategisena tavoitteena on myös tuottavuuden
ja taloudellisuuden kasvattaminen. Arviointikriteerinä on, että mittaristo on
valmis syksyllä 2008. Vuoden 2008 toimintakertomuksessa on raportoitu, että
mittaristo on nyt valmis ja sitä on käytetty vuoden 2009 talousarvion valmistelussa.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että mittaristo tuottavuuden tarkastelulle on
valmisteltu. Tuottavuuden nostaminen on kuitenkin niin keskeinen asia, erityisesti nykyisessä talouden tilanteessa, että tuottavuuden tasosta ja sen
kehityksestä pitää saada luotettavaa tietoa nopeasti.
Kaupungin ja konsernin talous
Kaupungin ja konsernin talouden tilaa on tarkasteltu vuosikate -tunnusluvun
avulla. Vuosikate on tärkeä tunnusluku, kun arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Vuoden 2008 tilinpäätöksen sisältyy ensimmäistä kertaa täydellinen
konsernitilinpäätös eli taseen lisäksi tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimintakertomustiedot.

12

Kaupungin vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta mutta oli kuitenkin 3,4
miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua parempi. Vuosikatetta heikensi
toimintakulujen voimakas kasvu ja verotulojen heikko kertymä. Peruskunnan
vuosikate oli huomattavasti edellistä vuotta alhaisempi, mutta organisaatiomuutoksien vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia. Kaupungin vuosikate vuonna 2008 oli 589 euroa asukasta kohden. Konsernitasolla vastaava tunnusluku
oli 806 euroa asukasta kohden.
Vuosikatteet vuosina 2002–2008

150

100

milj. €
50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Peruskunta

73,1

42,0

30,8

44,4

41,4

36,5

7,9

Kaupunki

103,8

79,0

72,1

94,2

105,3

95,0

78,7
107,6

Konserni

Konsernin ylijäämä oli 18,2 miljoonaa euroa, kun kaupungin tasolla ylijäämäksi
muodostui 24,9 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna kaupungin ylijäämä oli
95,8 miljoonaa euroa. Peruskunnan tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Alijäämä oli
-6,7 miljoonaa euroa. Konsernissa investointien tulorahoitusprosentti oli 43 %,
kun kaupungin vastaava luku oli 51 %. Konsernin omavaraisuus oli edelleen
hyvää 68 %:n tasoa. Konsernin lainakanta oli 2 660 euroa asukasta kohden.
Kaupungin tasolla lainaa oli 803 euroa asukasta kohden.
Suurten kaupunkien talouden tunnuslukuja vuosina 2005–2008
Tunnusluku

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Turku

Oulu

2005

80 %

100 %

61 %

40 %

6%

123 %

2006

84 %

130 %

77 %

62 %

39 %

90 %

2007

85 %

117 %

98 %

49 %

67 %

61 %

2008

78 %

32 %

62 %

63 %

33 %

51 %

2005

1 318

618

992

2 492

715

589

2006

1 205

542

1 058

2 779

1 537

515

2007

1 263

508

959

3 025

1 956

579

2008

1 150

473

937

3 077

1 914

803

Investointien tulorahoitus %

Lainaa euroa/asukas
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3 KAUPUNKISTRATEGIA
3.1 Kaupunkistrategian toteutuminen
Vuoden 2008 toimintakertomuksessa on kattavasti raportoitu vuonna 2005
hyväksytyn ja vuonna 2007 tarkistetun kaupunkistrategian 2015 toteutumisesta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia koostuu 19
kriittisestä menetystekijästä ja 46 strategisesta tavoitteesta. Näkökulmia on
neljä BSC-mallin mukaisesti eli yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky,
talous, toimintatavat ja rakenteet sekä henkilöstö ja kyvykkyys. Vuositason
tavoitteet ja arviointikriteerit on määritelty virkamiestyönä. Samoja vuositason
tavoitteita ja arviointikriteerejä on johdonmukaisesti käytetty kaupunkistrategian toteutumisen raportoinnissa. Hallintokuntien ja liikelaitosten vuositason
tavoitteet ja arviointikriteerit sen sijaan ovat sisältyneet kaupunginvaltuuston
hyväksymiin talousarvioihin.
Tarkastuslautakunta on välitilinpäätöksistä antamissaan arviointimuistiossa ja
vuosittaisissa arviointikertomuksissaan esittänyt havaintoja siitä, että hallintokuntien ja liikelaitosten strategisia tavoitteita ei ole kaikilta osin johdettu
kaupunkistrategiasta. Lautakunta on kritisoinut myös tavoitteiden suurta
määrää ja toimenpiteiden esittämistä tavoitteina.
Vuoden 2008 toimintakertomuksessa ei ole pystytty raportoimaan tai esittämään arviota kaikkien strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä johtuu
pääosin siitä, että arviointikriteereistä ei ole käytettävissä ajantasaisia
toteutumatietoja.
Kaupunginhallitus päätti helmikuussa vuonna 2009, että kaupunkistrategia
tarkistetaan vuoden aikana talousarvioprosessin yhteydessä. Työ liitettiin kiinteästi myös talouden toimenpideohjelman 2009–2012 laatimiseen. Päätöksen
mukaan kaupunkistrategian laajempi uudistaminen tehdään myöhemmin.
Tarkastuslautakunta pitää kaupunkistrategian ohjaavuuden näkökulmasta
tärkeänä, että strategisten tavoitteiden ja niiden toteutumisen arviointikriteereiden määrittelyyn liittyvät puutteet ja epätarkkuudet korjataan. Vuoden
2009 aikana toteutettavassa kaupunkistrategian tarkistamistyössä nämä
sisällölliset ja tekniset epäkohdat on tilaisuus korjata.
Hallintokuntien ja liikelaitosten strategisten tavoitteiden tulee toteuttaa
kaupunkistrategiaa. Tavoitteita tulee olla nykyistä vähemmän, jotta resurssit ja
toiminta voidaan kohdistaa olennaisiin asioihin ja priorisointi toimii aidosti.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tulee olla samansuuntaisia.
Arviointikriteerejä (mittareita) on uudistettu jo vuoden 2009 talousarviossa
hallintokuntien ja liikelaitosten osalta, mutta kaupunkistrategian vuositason
tavoitteet ja arviointikriteerit eivät edelleenkään sisälly talousarviokirjaan.
Toimintakertomuksessa todetaan, että käytetyillä arviointikriteereillä tarkasteltuna valtaosa kaupunkistrategian tavoitteista on toteutunut. Kaikkiaan 46
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tavoitteesta vajaan kymmenen arviointikriteerin mittaustulos on selvästi alle
tavoitteen. Nämä tavoitteet eivät siis ole toteutuneet. Esimerkkinä ovat talouden hallinta ja asukkaiden itsenäinen ja terve elämä -kriittisiin menestystekijöihin liittyvät strategiset tavoitteet. Toteutumattomiksi voitaneen katsoa
myös tavoitteet, joiden toteutumana raportoidaan vain, että niiden toteuttaminen on siirretty muiden toimielinten vastuulle tai että tavoitteisiin liittyvät
toimet ovat kesken. Esimerkkinä tästä ovat kaupunkikulttuuria ja seudullista
palvelurakennetta koskevat strategiset tavoitteet. Monien strategisten tavoitteiden osalta voidaan päätyä myös arvioon, että raportoidut toimenpiteet
ovat oikeita mutta niiden vaikutuksia ei vielä pystytä todentamaan. Useiden
tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi myös muiden tahojen
kuin kaupungin oma toiminta, ja vaikutukset tulevat näkyviin pitkän ajan
kuluttua. Esimerkkejä tällaisista ovat elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa,
kaupungin logistista asemaa, kaupunkikeskustan kehittämistä ja myös
ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönottoa koskevat tavoitteet.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että toimintakertomuksessa on kattavasti raportoitu kaupunkistrategian toteutumisesta. Kaupunkistrategia on
ohjannut toimintaa strategian tarkoittamaan suuntaan. Ohjausvaikutusta on
kuitenkin syytä parantaa. Tulosten todentamisessa on ollut vaikeuksia.
3.2 Ympäristönäkökulma kaupungin toiminnassa
Oulun kaupunkistrategian yksi keskeinen päämäärä on hyvä ja viihtyisä,
ympäristönäkökulmat huomioon ottava sekä ekologisesti tasapainoinen
kaupunkiympäristö. Päämääränä on myös, että maankäyttö vastaa asukkaiden ja yritystoiminnan tarpeita.
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2007 kaupunkistrategian tarkistuksessa määritellyt kriittiseksi menestystekijäksi, että valtuusto arvioi päättäessään hankkeista
niiden vaikutusta suhteessa kaupungin talouteen, toiminnallisen ympäristön
muutokseen ja ympäristön ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen.
Tarkastuslautakunnan arviointityö kohdistuu siihen, kuinka yleiskaavoitus,
tekninen keskus, rakennusvalvontavirasto ja Tilakeskus toiminnallaan tukevat
kaupunkistrategian ympäristötavoitteiden saavuttamista. Erityisesti arvioidaan
toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kaavaa laadittaessa on
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.
Maakuntakaava esittää maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Oulussa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Oulun seudun yhteinen yleiskaava ohjaa seudun kaikkien kuntien
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maankäyttöä alueilla, joissa ei ole kunnan omaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Seudun yleiskaavasta on päättänyt Oulun seudun seutuvaltuusto, ja
ympäristöministeriö on sen vahvistanut.
Kuntatasolla kunnan laatimat ja päättämät yleiskaavat ohjaavat yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Joka toinen vuosi laadittava Oulun maankäytön
toteuttamisohjelma sisältää konkreettiset asuntotuotantotavoitteet, palveluverkkoa koskevat tavoitteet, asemakaavoitusohjelman ja kunnallistekniikan
tavoitteet.
Oulussa keskushallinnon talous ja strategia -ryhmän maankäytön strateginen
ohjaus -tiimi valmistelee yleiskaavat ja tavoitesuunnitelmat. Kestävän kehityksen tavoitteissa vuodeksi 2008 keskushallinto on kirjannut yhdeksi tavoitteekseen edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin
nojaavan kaupunkiympäristön luomista, yhdyskuntarakenteen ja alueiden
käytön taloudellisuutta, liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä
erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
Tavoitteen toteuttamiseksi keskushallinto seuraa, ohjaa ja arvioi yleiskaavan,
maankäytön toteuttamisohjelman sekä keskustan maankäytön ja liikenteen
yleissuunnitelman toteutumista.
Oulun yleiskaavan 2020 mukaan tavoitteena ovat kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen, täydennysrakentaminen ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen sekä palvelujen saavutettavuus. Tavoitteena
on myös kaupunkirakenteen tasapainottaminen sijoittamalla asuntotuotantoa
lähelle merkittäviä työpaikka-alueita sekä uusien asuntoalueiden sijoittaminen niin, että niillä luodaan edellytykset palvelujen järjestämiselle ja joukkoliikenteelle. Monet yleiskaavan tavoitteista tähtäävät ilmastonmuutoksen
hillintään, vaikka niitä ei ole suoraan nimetty ilmastonmuutokseen.
Valtakunnallisessa suurten kaupunkien kehityspiirteitä selvittävässä KARAhankkeessa ja vuoden 2009 alussa valmistuneessa Oulun yleiskaavan 2020
seurantaraportissa on tarkasteltu yhdyskuntarakenteen kehitystä ja kaavoitustavoitteiden toteutumista. KARA-hankkeessa on havaittu, että tarkastelujaksolla 1980–2005 on merkkejä sekä kaupunkirakenteen eheytymisestä että
hajautumisesta.
Eheytymistä osoittavat väestötiheyden, rakennetun alueen yhtenäisyyden ja
väestön keskittyneisyyden tarkastelu. Etenkin Oulun alueella on tapahtunut
eheytymistä. Oulu on pystynyt pitämään hajarakentamisen kurissa sekä onnistunut eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tuottamaan maankäytöltään
tehokkaita pientaloalueita. Oulussa väestötiheys on kasvanut voimakkaasti,
mikä johtuu väestömäärän kasvusta. Yhdyskuntarakennetta on tiivistetty
täydennysrakentamisella (esimerkiksi Etu-Lyötty, Alppila, Toppila). Kuitenkin
samanaikaisesti on syntynyt uusia pientaloalueita, joilla joukkoliikenteen ja
muu palvelutaso on vähäisen kysynnän vuoksi alhainen. Varsinaiselle hajaasutusalueelle rakentaminen on Oulussa hyvin vähäistä.
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Yhdyskuntarakenteen hajautuminen puolestaan näkyy väestön keskustaetäisyyden kasvuna Oulun keskustasta ja väestöosuuden vähenemisenä tiheästi
asutuilla alueilla. Vuodesta 1980 kaupunkiseudun taajama-alueen maapintaala on kasvanut voimakkaasti. Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen
kasvu on painottunut alueille, joilla päivittäinen asiointi hoidetaan omalla
autolla. Vastaavasti julkisten palvelujen tarpeet suuntautuvat yhä enemmän
taajaman ulkokehälle.
Oulun kaupunkiseudun kehitystä leimaavat yhdyskuntarakenteen seutuistuminen, työssäkäyntialueen laajentuminen, lapsiperheiden muutto reuna-alueille
sekä henkilöautoliikenteen kasvu. Toimivan joukkoliikenteen järjestäminen
kaupungin reuna-alueilla on haasteellista.
Tarkastuslautakunta pitää yhdyskuntarakenteen kehityksen ja kaavoitustavoitteiden toteutumisen jälkikäteisarviointia välttämättömänä. Arvioinnin
tuottaman tiedon tulee olla päätöksentekijöiden käytettävissä, kun kaupunkistrategiaa tarkistetaan.
Kaupungin tonttitarjonta
Teknisen keskuksen kaupunkistrategiaan liittyvänä kriittisenä menestystekijänä
on kasvun ja kehityksen mahdollistava yhdyskuntarakenne. Vuoden 2008
talousarviossa todetaan, että maankäytön toteuttamisohjelman 2008–2012
mukaan kaupungin asuntotuotannon tavoitteena on luoda edellytykset
kysyntää vastaavalle ja kestävän kehityksen tavoitteita toteuttavalle
asuntotuotannolle. Suunnittelukaudella jatketaan panostusta pientalotonttituotantoon. Vuosittain tavoitteena on luoda edellytykset 1 450 uuden
asunnon valmistumiselle.
2000-luvun alkupuolella omakotitonttien kysyntä kasvoi vuosittain niin, että
kaupungin saamia tonttihakemuksia enimmillään oli vuonna 2004 lähes 700.
Omakotitonttien tuottotavoitetta on nostettu vuosien 2005 ja 2006 tasosta,
jolloin tontteja luovutettiin enemmän kuin oli asetettu tavoitteeksi. Pientalotonttitarjonta perustuu toisaalta kuntalaisten asumistoiveisiin ja toisaalta
kuntien keskinäiseen kilpailuun nuorista perheistä. Kahtena viime vuonna
pientalotonttien kysyntä on kuitenkin supistunut ja rakentaminen kokonaisuutena vähentynyt. Talouden taantuma vähentänee rakentamista edelleen
vuonna 2009.
Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen kaupungin tonttien luovutus on
1 000–1 100 asuntoa varten vuodessa. Tavoitteena on luovuttaa omakotitaloja varten 300 tonttia vuodessa. Kerrostalotontteja luovutetaan 300–400
asuntoa varten ja loput ryhmäpientalo- sekä rivitalo- ja pienkerrostalotontteja
varten. Kokonaisuutena kaupungin tonttien luovutusta koskeva tavoite on
toteutunut vuonna 2008, mutta pientalojen osuus on ollut tavoitetta pienempi
ja kerrostaloasuntojen tavoitetta suurempi.
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Tonttien luovutus vuosina 2005–2008
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Rivitalo- ja
pienkerrostaloasunnot

Kerrostaloasunnot

Yhteensä asuntoa

2005

363

197

426

986

2006

258

133

494

667

1 552

2007

260

105

190

710

1 265

2008

235

85

218

547

1 085

Yleiskaavan toteutumisen seurantaraportin mukaan 2000-luvulla kerrostaloasuntoja on tuotettu asuntotuotannon jakaumatavoitetta enemmän ja pientaloasuntoja vastaavasti vähemmän.
Kaupungin pientalotonttien reservi keväällä 2009 oli toteutuneen kehityksen
perusteella 2–3 vuoden tarve eli 538 ja niille voidaan rakentaa 638 erillispientaloa. Lähivuosien tonttitarjonta on Metsokankaalla, Ritaharjussa ja Hiukkavaarassa, josta tulee muodostumaan Oulun kaupungin kolmas aluekeskus.
Asemakaavoituksesta vastaa tekninen keskus. Sen toimintajärjestelmään on
määritelty prosessit ja niiden sisältämät työvaiheet. Kehittämistyössä noudatetaan EFQM–mallia (Euroopan laatupalkintomalli).
Tavoitteiksi on asetettu, että maankäyttö vastaa asukkaiden sekä yritystoiminnan tarpeita ja että pientalotonttien tuotantoa lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti. Tavoitteena on myös joukkoliikenteen seudullinen toimivuus,
jota on mahdollisuus edistää yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Tarkastuslautakunta pitää näiden tavoitteiden yhteensovittamista haasteellisena.
Kaupunki on vastannut 2000-luvun alkupuolen omakotitonttien kysyntäpaineisiin ja lisännyt tarjontaa. Yleisen taloudellisen tilanteen muutos on merkinnyt kysynnän hiipumista ja tonttireservin syntymistä. Tarkastuslautakunta
katsoo, että tonttien luovutustavoitetta on aihetta tarkistaa vuosittain.
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Ympäristönäkökulma kaupungin investoinneissa ja rakennusomaisuuden
hallinnassa
Rakennukset ovat merkittävin yksittäinen energiankuluttaja keskimäärin 40 %:n
osuudella Suomen kokonaiskulutuksesta ja 30 %:n osuudella kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten ilmastovaikutuksia voidaan hillitä merkittävästi
energiatehokkuutta parantamalla ja käyttötottumuksia muuttamalla.
Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä korostuu elinkaaritaloudellisuus, jonka osatekijöinä ovat terveys, turvallisuus, toiminnallisuus sekä energiansäästö, tilojen
tehokas käyttö, kestävät laitteet, kierrätyksen mahdollistaminen ja vähän
huoltoa tarvitsevat piha-alueet.
Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittaneen Tilakeskus-liikelaitoksen yhtenä
strategisena päämääränä on, että rakennusomaisuutta kehitetään aktiivisesti
ottamalla huomioon omistajan asettama tuottovaatimus, elinkaaritaloudellisuus ja yhteiskuntavastuullisuus.
Tilakeskus käyttää erillisinvestointeihin huomattavan summan kaupungin
varoja. Vuoden 2008 aikana tehtyjen muutosten jälkeen erillisinvestointeihin oli
varattu talousarviossa yhteensä 53,6 miljoonaa euroa. Lisäksi korjausrakennusohjelmaan oli varattu 8,1 miljoonan euron summa. Käyttö oli yhteensä 45,7
miljoonaa euroa.
Investointihankkeet on toteutettu vuodelta 2004 olevan kaupungin hankeohjeen mukaisesti. Ympäristönäkökulmaa ei tähän mennessä ole ollut
hankeohjeissa. Tavoitteena vuodeksi 2008 oli tarkistaa erillisinvestointien
hankeohjetta vastaamaan liikelaitoksen toimintaa, ja uudistettaviin ohjeisiin
ympäristönäkökulma on tarkoitus sisällyttää. Ohjeen on määrä valmistua
keväällä 2009. Tavoitteena oli myös, että korjausinvestointien ohjeistusta
tarkistetaan. Tarveselvitysohjetta on päivitetty.
Uudistettaviin hankeohjeisiin kirjataan muun muassa toiminnan sopeuttaminen
olemassa olevaan rakennuskantaan ja energiansäästötavoitteet kyseisen
kohteen hankesuunnitelmaan. Uudisrakennukset suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan matalaenergiatasoon, ja korjauskohteissa energiataloutta
parannetaan toimilla, jotka kokonaisuuden ja takaisinmaksun kannalta ovat
järkeviä. Uusinvestoinneissa huomioidaan energiatehokkuusinvestointien
vaatima noin 3–5 %:n tavoitehinnan nousutarve, joka myöhemmin saadaan
takaisin säästyneiden ylläpitokustannusten muodossa. Lisäinvestoinnin takaisinmaksuaika ja sitä kautta sen järkevyys selvitetään elinkaarilaskennalla.
Tarkastuslautakunta katsoo, että investointien suunnittelussa ja rakennusomaisuuden hallinnassa on aloitettu oikeansuuntaisia toimia ja vuodeksi 2008
asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kaupungin hankeohjeissa ei ole
tähän mennessä otettu ympäristönäkökulmaa huomioon muuten kuin
tarveselvitystä ja vaihtoehtojen vertailua korostamalla. Valtuuston vuonna
2008 hyväksymissä investointihankkeiden hankesuunnitelmissa on kuitenkin
edellytetty energiansäästötavoitteiden huomioimista.
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Ylläpitotoimintojen kehittämiseksi on otettu tuotantokäyttöön uusi huoltokirjaohjelmisto. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään energiakatselmukset, ja niiden pohjalta selvitetään energiatehokkuusinvestointien
tarve ja laajuus. Energiatehokkuuden parantamiseen liittyy myös käyttäjien
opastus tilojen käyttöön. Suurimpien hallintokuntien kanssa on pidetty kehityskokouksia vuokraukseen, korjaushankkeisiin ja ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Oulun kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen kauppa- ja
teollisuusministeriön (nykyisin TEM) kanssa, ja siinä on tavoitteena ohjeellinen
yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008–2016. Kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 16,64 GWh:n energiamäärä. Sopimukseen
on kirjattu, että kaupungin tulee laatia vuoden 2008 loppuun mennessä
toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet kaupungin energiankäytön
tehostamiseksi.
Toimintasuunnitelmien laadintaa koordinoi valtakunnallisesti Motiva Oy, ja
työkalu toimintasuunnitelmien laadintaan on saatu sopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa käyttöön vasta tammikuun 2009 alussa. Hallintokuntiin on
nimetty energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilöt, jotka osallistuvat
toimintasuunnitelman laadintaan. Toimintasuunnitelman on määrä tulla
käsiteltäväksi keväällä 2009.
Uudisrakentamisessa on mahdollisuus alusta pitäen ottaa huomioon energiansäästön vaatimat rakenneratkaisut, sen sijaan olemassa olevien rakennusten
energiatehokkuuden parantaminen vie aikaa. Tarkastuslautakunta pitää valitettavana sitä, että energiatehokkuussopimuksen edellyttämä toimintasuunnitelman laatiminen on viivästynyt valtakunnallisten ohjeiden puuttumisen
vuoksi.
Rakentamisen valvonta ja ohjaus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisen ohjauksen yhtenä tavoitteena on edistää rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan
kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.
Rakennusvalvontaviraston kriittiseksi menestystekijäksi on määritelty rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen.
Erityishuomio kohdistetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Vuoden 2008 tavoitteena oli koko uudistuotannossa omakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästötavoite ympäristöministeriön rakentamismääräysten 2007 tasoon verrattuna 30 % (2008) ja 35 % (2009). Tavoite toteutui
noin 32 %:n suuruisena. Rakennusvalvontaviraston laskelmien mukaan yhden
vuoden aikana valmistuvien oululaisten omakotitalojen 30 %:n energiansäästö
määräystasoon verrattuna merkitsee niiden 50 vuoden elinkaaren aikana
säästöä energialaskussa noin 15 miljoonaa euroa ja vähennystä hiilidioksidipäästöissä noin 44 miljoonaa kiloa.
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Rakennusvalvontaviraston laatutyön teemoina ovat olleet kosteudenhallinta
(2001–05) ja pientalon tekninen laatu (2003–06), ja nyt on teemana pientalon
tekninen asuttavuus (2007–09). Tavoitteena on ollut uudisrakentamisen teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun kehittäminen sekä mitattavan lisäarvon tuottaminen rakennuttajille. Energiansäästöön tähtäävän työn vaikuttavuus mitataan rakennuskohtaisesti kehitetyllä energianlaskentaohjelmalla.
Kosteudenhallinta-hankkeen vaikutuksista on tehty vuoden 2008 alussa kysely
oululaisille rakennusliikkeille. Kymmenen kyselyyn vastanneen mukaan koulutusta on lisätty, ja asenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet parempaan
suuntaan.
Pientalon tekninen laatu -hanke on koonnut asiakaspalautetta rakennuttajaperheiltä. Sen mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä laadunohjaukseen, ja
loppuvuoden 2008 palautteen mukaan 89 % perheistä asettaa tavoitteeksi
matalaenergiaratkaisun. Pientalon laadunohjaustyö on kytkeytynyt teknisen
keskuksen tonttien luovutukseen isoissa erissä, minkä ansiosta rakentajat on
mahdollista tavoittaa hyvin.
Tarkastuslautakunta katsoo, että rakennusvalvontavirasto on ollut edelläkävijä
ja tehnyt asiakaslähtöistä laatutyötä saavuttaen hyviä tuloksia ohjauksella ja
neuvonnalla. Toiminta on lisännyt osaamista ja tuottanut lisäarvoa rakennuttajille ja rakennushankkeille. Tämän työn tuloksena rakennusten elinkaaren aikana on mahdollista saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. Haasteena on vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden kasvattaminen.
Oulun seudun ilmastostrategia
Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2008 talousarviossa seudullisen ilmastostrategian laatimisesta. Ilmastostrategiahankkeessa ovat mukana
Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen kunnat. Strategian tavoitteena
on saada aikaan pysyviä toimintatapoja, joilla eri toimintojen energiankulutus
ja niistä aiheutuvat päästöt voidaan kääntää laskuun. Ilmastostrategiasta on
valmiina työryhmän esitys.
Alueen kasvihuonepäästöt vuonna 2005 olivat 2,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi laskettuna, mikä on vajaat 4 % koko maan päästöistä. Siitä Oulun osuus
oli 1,8 miljoonaa tonnia ja muiden kuntien osuus 0,4 miljoonaa tonnia.
Asukasta kohden kasvihuonekaasupäästöt ovat Oulussa noin 30 % maan
keskiarvoa suurempia ja selvästi suuremmat kuin muissa suurissa kaupungeissa.
Keskeisimmät päästölähteet Oulussa ovat energiantuotanto ja teollisuus,
joiden osuus oli noin 90 % kokonaispäästöistä. Ympäristökunnissa liikenteen
osuus oli yli 50 %.
Ilmastonmuutoksen hillintää tarkastellaan yhdeksän toiminnan kautta, joille on
asetettu päämäärät ja keskeiset keinot päämääriin pääsemiseksi. Ilmastostrategian täytäntöönpanossa lähtökohtana on sen sisällyttäminen kaupungin
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ja sen hallintokuntien ja liikelaitosten omiin strategioihin, ohjelmiin ja johtamisjärjestelmiin.
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen päämäärät on kohdistettu sään ääriilmiöiden tuomiin äkillisiin riskeihin, käytännön toimiin muuttuneissa olosuhteissa
sekä pitkän aikavälin vaikutusten tunnistamiseen.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että esitys Oulun seudun ilmastostrategiaksi on laadittu. Sen tavoitteena on koota yhteen keskeiset toiminnat ja
tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.
Seurannan välineiksi määritellään mittarit, ja seurantatiedot on tarkoitus
esittää vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteydessä. Riskeinä ovat osapuolten sitoutuminen strategian edellyttämiin toimiin ja talouden taantuman
vaikutukset.
Yhteenveto
Arvioinnin kohteena olleet virastot ja liikelaitos ovat pyrkineet sisällyttämään
ympäristönäkökulman tavoitteisiinsa ja toimintaansa. Maankäyttö- ja
rakennuslaki jo osaltaan edellyttää kestävää kehitystä: kaavoitusprosessiin
sisältyy ympäristövaikutusten arviointi.
Keskushallinnon talous ja strategia -ryhmän maankäytön strateginen ohjaus
-tiimi ja tekninen keskus vaikuttavat keskeisesti kaupunkiympäristöön. Maankäytön ratkaisut osaltaan ohjaavat rakentamista, liikennettä ja palveluja joko
ilmastonmuutosta hidastavaan tai sitä kiihdyttävään suuntaan. Ekologisessa
kaupunkisuunnittelussa keskeisiä asioita ovat muun muassa tehokas
maankäyttö, hyvät kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet ja kokonaistaloudellisuus. Esimerkkinä alueesta, jossa ympäristöasiat on tavoitteena ottaa
huomioon erityisen hyvin, on Hiukkavaara.
Osa hallintokuntien ja liikelaitosten kaupunkistrategiaan liittyvistä ympäristötavoitteista on kirjattu kestävän kehityksen ohjelmaan, joka on erillinen liite
talousarviossa. Vastaavasti raportointi toteutetaan erillisenä. Muutamat liikelaitokset raportoivat kestävän kehityksen toteuttamisesta myös toimintakertomuksissaan.
Kaupungin visiossa on määritelty, että Oulu on ekologisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaava kaupunki. Strategisena päämääränä on hyvä ja
viihtyisä, ympäristönäkökulmat huomioon ottava sekä ekologisesti tasapainoinen kaupunkiympäristö.
Tarkastuslautakunta näkee tarpeelliseksi, että ympäristötavoitteet kytketään
tiiviimmin kaupunkistrategiaan ja sen seurantaan. Toimijoita on paljon, minkä
vuoksi on erityisen tärkeää määritellä tavoitteet ja toimet kaupunkistrategiassa nykyistä tarkemmin ja seurata strategian toteutumista.
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3.3 Liikuntapalvelut
Toiminnan tehostaminen
Liikuntatoimen kustannus asukasta kohden vuonna 2008 oli 117,3 euroa, jossa
tapahtui kahden vuoden kustannusten laskun jälkeen 4,87 %:n nousu.
Henkilöstökulut laskivat edelleen aikaisemmista vuosista.
Liikuntatoimen deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset, euroa

Toimintakulut

2004

2005

2006

2007

2008

77,11

78,67

77,80

75,79

77,85

- henkilöstökulut

46,96

46,17

44,62

40,52

39,72

- muut toimintakulut

30,15

32,50

33,18

35,27

38,13

Tilavuokrat

31,57

34,39

34,92

36,07

39,44

Kustannukset yhteensä

108,68

113,06

112,72

111,85

117,30

Kustannusten muutos %

0,61

4,03

-0,30

-0,77

4,87

Henkilöstökulujen laskua selittää osaltaan se, että liikelaitoksiin siirtyi 10
henkilöä vuonna 2007 ja työllistettyjen henkilöiden määrä on vuosina 2004–
2008 vähentynyt 27 henkilöstä viiteen henkilöön. Teknologisten sovellusten
käyttöönotolla on pyritty parantamaan palveluja, ja sillä on ollut myös henkilöstökuluja pienentävä vaikutus. Kustannusten hallintaan on liikuntatoimen
mukaan pyritty vaikuttamaan myös erilaisilla palvelukonsepteilla, joita on
kehitetty urheiluseurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa, kuten latujen teko ja
liikuntapaikkojen ylläpito.
Liikuntalaitosten ja -alueiden käyntien määrä kasvoi vuosien 2007–2008
aikana. Kasvava käyntien määrä pystyttiin kuitenkin hoitamaan pienentyneellä henkilöstömäärällä suhteessa asukasmäärään.
Liikuntatoimen vuoden 2008 tavoite oli yhteensä 2 403 000 käyntikertaa. Sekä
laitosten että alueiden käyntien määrä alitti hieman tavoitteen. Käyntikertoja
kertyi yhteensä 2 317 063.
Liikuntalaitosten ja -alueiden käynnit ja liikuntatoimen henkilöstömäärä
Liikuntalaitosten käyntikerrat
Liikunta-alueiden käyntikerrat
Yhteensä
Henkilöstömäärä/10 000 asukasta

2004

2005

2006

2007

2008

1 528 608

1 554 665

1 528 585

1 505 948

1 537 156

711 286

991 653

735 851

803 752

779 907

2 239 894

2 546 318

2 264 436

2 309 700

2 317 063

14,3

13,3

13,1

11,7

11,3

Liikuntatoimen strategisena tavoitteena on palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Henkilöstömenot euroina käyntikertaa kohti ovat tavoitteen
mukaisesti hieman pienentyneet vuodesta 2007. Vuonna 2007 henkilöstömenot olivat 1,97 euroa käyntikertaa kohti. Vuoden 2008 vastaava luku oli
1,86 euroa.
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Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kehityksenä sitä, että vaikka
liikuntatoimen kustannus asukasta kohden nousi kahden vuoden laskun
jälkeen 4,87 %, henkilöstökustannukset ovat kuitenkin laskeneet vuosittain.
Vuonna 2007 henkilöstökustannusten laskuun vaikutti osaltaan se, että liikelaitoksiin siirtyi 10 henkilöä. Liikuntatoimi on tehostanut toimintaansa. Liikuntalaitosten ja -alueiden lisääntynyt käyttö on pystytty hoitamaan pienentyneellä
henkilöstömäärällä asukasta kohden.
Asiakastyytyväisyys
Liikuntapalveluiden asiakastyytyväisyyden tavoite oli, että tyytyväisyys uimahalleihin ja kuntosaleihin on tasolla 4 ja muihin liikuntapalveluihin tasolla 3,5.
Asteikko oli 1–5. Uimahallien (3,9) ja kuntosalien (3,67) asiakastyytyväisyys jäi
hieman alle tavoitteen ja laski vuoden 2006 tasosta. Tyytyväisiä oltiin
uimahallien ja kuntosalien palvelupisteisiin, hintoihin ja aukioloaikoihin.
Tyytymättömiä oltiin uimahallien ja kuntosalien varusteiden ja uima-allastilojen
toimivuuteen sekä kuntosalien ja pesutilojen toimivuuteen ja siisteyteen.
Raatin uimahallin sulkeminen elokuun 2008 alusta alkaen on lisännyt Oulun
uimahallin käyttäjämääriä. Koulujen salien kulkuyhteyksiin, varusteiden toimivuuteen ja palveluhintoihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Jäähallien ja tekojääradan kyselyn vastausprosentti jäi niin alhaiseksi, ettei johtopäätösten teko ole
luotettavaa.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
2008

2006

Uimahallit

3,90

3,98

Kuntosalit

3,67

3,82

Koulujen liikuntasalit

3,91

3,84

Jäähalli/tekojäärata

3,50

3,75

2008

2007

4,37

4,36

Liikunnan ohjauspalvelut

Tarkastuslautakunta toteaa, että uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyys jäi hieman alle tavoitteen vuonna 2008 ja laski myös vuoden 2006
tasosta. Tyytymättömiä oltiin uimahallien ja kuntosalien varusteiden toimivuuteen sekä kuntosalien ja pesutilojen toimivuuteen ja siisteyteen.
Terveysliikuntaohjelma
Liikuntatoimen strategisena tavoitteena on terveysliikunnan edistäminen ja
terveyserojen kaventaminen liikunnalla. Vuoden 2008 tavoitteen mukaisesti
valmisteltiin kaupungin terveysliikuntaohjelma moniammatillisena yhteistyönä.
Terveysliikuntaohjelman tavoite on edistää kaupunkilaisten liikunnallista aktiivisuutta ja terveyttä sekä tukea poikkihallinnollista, moniammatillista yhteistyötä.
Ohjelmassa on esitetty muun muassa keskeiset kehittämistavoitteet vuoteen
2010 mennessä sekä ohjelman tuloksellisuuden seuranta joissakin hallintokun-
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nissa. Kaupunginhallitus merkitsi huhtikuussa 2009 terveysliikuntaohjelman
tiedoksi ja edellytti hallintokuntia ottamaan ohjelmassa esitetyt toimet
huomioon toiminnassaan.
Terveysliikunnan edistäminen väestön hyvinvoinnin lisäämiseksi ja sosiaali- ja
terveystoimen menojen kasvun hillitsemiseksi on tärkeää. Tarkastuslautakunta
pitää hyvänä sitä, että liikunnan edistämiseksi on nyt valmisteltu kaupungin
terveysliikuntaohjelma eri tahojen yhteistyönä.
Liikuntaan aktivointi
Terveyserojen kaventamiseksi ja liikuntaan aktivoimiseksi liikuntatoimi kohdensi
palveluja vuonna 2008 strategisesti tärkeille ryhmille kuten lapset, nuoret,
erityisryhmät ja vanhukset. Palveluja järjestettiin myös osallistumalla aktiivisesti
moniammatilliseen yhteistyöhön sekä projekteihin paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Liikuntatoimen vuoden 2008 tasa-arvoselvityksen mukaan alle
18-vuotiaiden osuus varatuista vuoroista kasvoi tavoitteen mukaisesti. Vuonna
2005 vakiovuorot jakaantuivat siten, että yli 18-vuotiaiden osuus oli 51 % ja alle
18-vuotiaiden 49 %. Vuonna 2007 vastaavat osuudet olivat yli 18-vuotiailla
36 % ja alle 18-vuotiailla 64 %. Heinäpään jalkapallohalli otettiin käyttöön
syksyllä 2007, ja sen toiminta kohdennettiin junioreille.
Työikäisten kuntotestauksia laajennettiin terveyttä edistävän liikunnan
näkökulmasta. Ouluhallin kuntalaiskäyttöä ja lapsi- ja perheliikuntaa lisättiin.
Lasten uinninopetuksen toimintamalleja kehitettiin. Joulukuussa 2008 liikuntatoimi pyysi lasten ja nuorten alueellisten vaikuttajaryhmien esityksiä liikuntapaikkasuunnitteluun tukeakseen lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden
lisääntymistä ja lisätäkseen kaupunkilaisten osallisuutta. Nuorten ideat olivat
maanläheisiä käyttäjien esityksiä ja taloudellisesti toteutuskelpoisia. Osa
liikuntatoimen lupaamista toimista on jo toteutettu tai toteutetaan kesän 2009
aikana. Näitä ovat muun muassa tekojääkentän kesäkäytön monipuolistaminen, skeittipaikkojen koko kaupunkia koskevan suunnitelman tekeminen ja
jääkiekko- ja jalkapallomaalien lisääminen kaupungin kentille.
Seniorikortti 70+ -palvelukonseptin käyntikerrat lisääntyivät tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2008 kertyi yhteensä 38 268 käyntikertaa (vuonna 2007 kertyi
33 999 käyntikertaa). Ikääntyneiden vertaisohjaajien koulutusta ja tukemista
järjestettiin yhteistyössä KunnonLähde-toiminnan kanssa.
Tavoitteen mukaisesti otettiin käyttöön liikunta-avustajakortti vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden omatoimisen liikunnan edistämiseksi. Moniammatillisena
yhteistyönä toteutettiin Oulun seudun kuntien terveyttä edistävää erityisliikunnan hanketta.
Tarkastuslautakunta toteaa, että liikuntaan aktivoimiseksi liikuntatoimi on
kohdentanut palveluitaan eri väestöryhmille.
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Urheiluseurayhteistyö
Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi liikuntatoimi toteutti urheiluseurakyselyn
oululaisille urheiluseuroille loppuvuodesta 2007. Kyselyllä kartoitettiin seurojen
näkemyksiä kaupungin liikuntapaikoista ja -palveluista, seurojen avustuksista
sekä seurojen ja kaupungin välisestä yhteistyöstä. Seuroissa oltiin tyytyväisimpiä liikuntapaikkojen aukioloaikoihin, kunnossapitoon ja valvontaan. Kriittisimpiä oltiin harjoittelu- ja kilpailutilojen tarjontaan, liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen ja vakituisten liikuntavuorojen jakoperusteisiin.
Vastauksissa nousi esille tarve lisätä liikuntatoimen ja seurojen välistä yhteistyötä, jota on ruvettu vahvistamaan. Liikuntatoimi on muun muassa tehnyt
yhteistyötä urheiluseurojen kanssa hiihto- ja jääolosuhteiden kehittämiseksi.
Seurojen kanssa on pyritty löytämään harjoitusolosuhteita myös kaupungin
liikuntatilojen ulkopuolelta.
Liikuntatoimi jakaa oululaisille urheiluseuroille avustuksia vuosittain noin 330 000
euroa, josta toiminta-avustukset ovat 180 000 euroa. Vuonna 2008 tehdyssä
kahdessa toiminta-avustustarkastuksessa todettiin, että seurojen avustushakemuksissaan ilmoittamien ja harjoituspäiväkirjoista todennettujen suoritemäärien välillä oli suuria eroja. Seurojen hakemuksissaan ilmoittamat suoritemäärät ylittivät harjoituspäiväkirjoihin merkityt määrät. Lisäksi osa seuroista ei
ollut ohjeistuksesta huolimatta pitänyt harjoituspäiväkirjaa. Kyseessä on seurojen välinen tasa-arvo, sillä muun muassa seurojen ilmoittamat suoritemäärät
vaikuttavat jaossa olevan toiminta-avustuksen jakautumiseen seurojen kesken.
Havaitun epäkohdan vuoksi liikuntalautakunta päätti keväällä 2008, että
seuroja tulee ohjeistaa entistä tehokkaammin ja jatkossa tulee ilmenevistä
virheistä määrätä seuralle sanktio. Avustusten jakoperusteita uudistaessaan
lautakunta päätti lisäksi joulukuussa 2008, että toiminta-avustusta hakiessaan
seuran tulee jatkossa täyttää myös erillinen lomake, jossa se antaa tiedot
harjoitusryhmäkohtaisista osanottajista, harjoituspaikoista ja -ajoista sekä vuosikohtaisista suoritemääristä.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että liikuntatoimi on kiinnittänyt
huomiota urheiluseurojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen muun
muassa seurakyselyn tulosten perusteella.
Urheiluseurojen avustusohjeet on nyt uudistettu. Jatkossa tulee kiinnittää
huomiota siihen, että toiminta-avustusten jako tulee toteutumaan urheiluseuroihin nähden tasapuolisesti. Liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti
urheiluseuralle tulee määrätä sanktio väärien tietojen antamisesta avustushakemuksessaan.
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3.4 Päivähoitopalvelut
Päivähoidon palveluiden tarjonta ja kysyntä
Väestöennusteen pohjalta sosiaali- ja terveystoimi arvioi 0–6-vuotiaiden lasten
määrän kasvuksi noin 140 lasta vuodessa vuosien 2007–2012 aikana. Tämän
pohjalta hoitopaikkojen tarpeen kasvuksi arvioitiin noin 80 hoitopaikkaa
vuonna 2008 (päivähoidon kattavuus 51,7 %). Vuonna 2008 alle kouluikäisten
lasten määrä kasvoi kuitenkin 302 lapsella (1.1.2009 oli 11 830 lasta), joten
kasvu oli 162 lasta ennakoitua suurempi. Vuonna 2007 alle kouluikäisten lasten
määrä kasvoi 97 lapsella.
Lisääntyneen kysynnän vuoksi jouduttiin etsimään vuokratiloja, perustamaan
lisää hoitopaikkoja (päivähoitoryhmät, henkilöstön lisäys) ja markkinoimaan
avointa varhaiskasvatusta. Päivähoidon kattavuus nousi vuoden 2008 aikana
51,7 %:sta 52,5 %:iin laskettuna hoitopaikkojen suhteella 0–6-vuotiaiden
määrään.
Päivähoitopalveluiden palveluverkko muodostuu kaupungin palveluista, joita
täydentävät yksityiset palveluntarjoajat.
Strategisen tavoitteen mukaan
päivähoito järjestetään lähipalveluna ja palveluita on saatavissa tasapuolisesti
koko kaupungin alueella. Lähipalveluperiaate ei kuitenkaan kaikkien asiakkaiden kohdalla toteutunut, mikä asettaa lapsiperheet eriarvoiseen asemaan.
Uusilla rakennettavilla alueilla (Kuivasranta, Talvikangas, Kaakkuri) oli palveluvajausta. Erillistä seurantaa ei ole niiden lasten määrästä, joissa sisarukset
jouduttiin sijoittamaan päivähoitoon eri puolille kaupunkia. Päivähoitopaikka
pystyttiin kuitenkin järjestämään lain mukaisesti järjestelyajan puitteissa.
Vuoden 2009 alusta palveluiden kysynnän ruuhkahuippuun vastattiin muun
muassa ottamalla käyttöön siirrettävä tilaelementtipäiväkoti Kuivasrannan
päiväkodin yhteydessä. Päivähoidossa otettiin kokeilukäyttöön keskitetty palveluohjaus hajautetun mallin sijaan, minkä ansiosta hoitopaikkojen järjestely
on sosiaali- ja terveystoimen mukaan tehostunut.
Strategisen tavoitteen mukaan kevyempien hoitomuotojen suhteellista osuutta pyritään lisäämään tarjoamalla kotona lapsia hoitaville ensisijaisesti muuta
kuin kokopäivähoitoa. Vuonna 2008 avoimen varhaiskasvatuksen (leikkitoiminnan) palvelut uudistettiin ja tehtiin yhteistyösuunnitelma Mannerheimin
lastensuojeluliiton ja seurakuntien kanssa. Leikkitoiminnan käyntien määrä
kasvoi 18,5 %.
Perhepäivähoidon määrällisenä tavoitteena oli nykytason säilyminen. Tilaajan
ja tuottajan palvelusopimuksen mukaan tuottajalle maksetaan lisäkorvaus
perhepäivähoidon tuottamisesta tavoitetasoa enemmän. Perhepäivähoidossa tehostettiin rekrytointia. Kaupungin perhepäivähoidon hoitopäivien määrä
kasvoi 0,8 % vuonna 2008.
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Hoitopäivien, lasten ja käyntien määrän kehitys päivähoidon palveluissa
2005

2006

2007

2008

Muutos %
2007–2008

- kaupungin päiväkodit

780 461

800 985

829 785

865 313

4,3

- kaupungin perhepäivähoito

79 695

75 200

75 708

76 286

0,8

- yksityisen hoidon tuki*

110 756

116 708

121 067

127 357

5,2

262

2 135

2 140

2 098

-2,0

0

68

0

34

- kotihoidon tuki

2 608

2 682

2 632

2 564

-2,6

- Oululisä

1 083

1 140

1 197

1 149

-4,0

Leikkitoiminta/käynnit

35 121

36 698

36 834

43 671

18,5

Hoitopäivät

Ostot ulkopuolisilta/hoitopäivät
- päiväkoti
- perhepäivähoito
Lasten kotihoidon tuet/lapset

*Yksityinen päiväkoti ja perhepäivähoito
Vuonna 2008 päivähoidon palveluiden kysyntä oli ennakoitua suurempi alle
kouluikäisten lasten määrän kasvun vuoksi. Kasvu ylitti arvioidun määrän 162
lapsella. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että lasten määrän
kasvusta huolimatta päivähoidon palvelujen saanti toteutui lain mukaisessa
järjestelyajassa. Ruuhkatilanteissa kuitenkin osa sisaruksista jouduttiin sijoittamaan päivähoitoon eri puolille kaupunkia.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että toimintaa on parannettu palveluohjauksen keskittämisellä. Strategisen tavoitteen mukaisesti asiakkaiden
ohjausta kevyempiin hoitomuotoihin on tehostettu tarjoamalla kotona lapsia
hoitaville ensisijaisesti muuta kuin kokopäivähoitoa.
Asiakastyytyväisyys
Sosiaali- ja terveystoimen tavoite oli, että asiakastyytyväisyyden taso säilyy,
kuitenkin vähintään tasolla 3 (mittari 1–5). Vuonna 2008 kaupungin ja yksityisten päiväkotien asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ensimmäisen kerran internetissä. Kaupungin päiväkotien vastausprosentti oli 38 % (vuonna 2006 oli 77 %) ja
yksityisten 35 %.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuosilta 2008 ja 2006
Arvioinnin kohde

Kaupungin päiväkodit

Yksityiset päiväkodit

2008

2006

2008

2006

Järjestelmän toimivuus

3,51

4,06

3,72

4,28

Tilat

3,30

3,52

3,53

3,72

Toiminnan sisältö

3,86

3,98

4,07

4,18

Kokonaiskeskiarvo

3,71

3,92

3,92

4,12

Asiakastyytyväisyyden tavoite saavutettiin kokonaiskeskiarvon ollessa 3,71.
Keskiarvo laski kuitenkin hieman vuoden 2006 kyselystä ja oli alempi kuin
yksityisen päiväkotihoidon tulos. Eniten tyytyväisyys laski päivähoitojärjestelmän toimivuuteen sekä kaupungin että yksityisessä päivähoidossa. Kaupun-
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gin kyselyssä vastausten hajonta oli suurin kysyttäessä hoitopaikan saantia.
Vastaajista 37 % koki päässeensä palveluihin erinomaisesti samalla kun 10 %
vastaajista koki järjestelyjen sujuneen erittäin huonosti. Tyytymättömyyttä
aiheutti henkilöstön vaihtuvuus ja lapsiryhmän koko. Tyytyväisiä oltiin henkilöstön ammattitaitoon ja toiminnan sisältöön.
Kaupungin perhepäivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,91 (vuonna
2006 oli 4,24) ja yksityisen päivähoidon 4,19. Kaupungin päivähoidossa oltiin
eniten tyytymättömiä palvelujen riittämättömyyteen. Tyytyväisiä oltiin lapsen
viihtymiseen ja hoitajan ammattitaitoon.
Kaupungin päivähoidon asiakastyytyväisyys oli tavoitteen mukaisella tasolla
vuonna 2008. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tyytyväisyys
laski kuitenkin hieman vuoden 2006 tasosta ja oli alempi kuin yksityisen
päivähoidon tyytyväisyys. Tyytyväisyys päivähoitojärjestelmän toimivuuteen
laski eniten.
Oulun päivähoidon palvelujen ja niiden kustannusten vertailu
Vuonna 2007 kuuden suurimman kaupungin päivähoitoikäisten lasten (10
kuukautta–6 vuotta) määrä kasvoi 0,8 % (vuonna 2006 kasvua oli 0,5 %).
Oulussa lasten määrä kasvoi 1,4 %. Päivähoitoikäisiä lapsia oli vuoden lopussa
yhteensä 9 612.
Vuonna 2007 päivähoidon palveluiden (pienten lasten hoitojärjestelmä)
peittävyys oli Oulussa 93,1 % päivähoitoikäisistä. Vuonna 2006 peittävyys oli
94,2 %. Vertailussa ei ole mukana leikkitoimintaa (avoin varhaiskasvatus).
Päivähoitoikäisten lasten jakautuminen päivähoidon palveluihin joulukuun tilanteessa
100,0

94,2 93,1 92,3

93,6 91,2 92,0 92,7 93,0 92,3 93,3 91,8

91,6

80,0
%
päiv ähoitoikäisistä

60,0
40,0
20,0
0,0
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Oulu

Turku

Tampere

Vantaa

Espoo

Helsinki

Kotihoidon tuki

28,3 27,4 22,6 22,7 24,9 24,4 26,0 26,1 26,1 25,8 26,0 24,7

Yksityisen hoid.tuki

8,2

8,5

8,5

8,5

6,4

6,9

3,4

3,6

9,4

9,8

4,0

4,4

Ostopalv elupv hoito

0,1

0,1

5,7

5,2

1,9

1,9

1,6

1,6

9,6

10,1

3,8

3,8

Kaupungin perhepv hoito

5,2

5,3

6,0

5,7

3,8

3,6

6,7

6,0

7,1

6,9

5,1

4,9

Kaupungin pv koti

52,4 51,8 49,5 51,5 54,2 55,2 55,0 55,7 40,1 40,7 52,9 53,8
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Oulun perhepäivähoidon osuus päivähoitopalveluista kasvoi ja lasten määrä
lisääntyi 20 lapsella kaupungin tavoitteen mukaisesti vuonna 2007. Muissa
kaupungeissa perhepäivähoidon osuus ja lasten määrä laski. Oulussa yksityinen päivähoito järjestetään pääosin yksityisen hoidon tuella.
Oulun päivähoidon palveluiden deflatoidut kokonaiskustannukset kasvoivat
suurista kaupungeista prosentuaalisesti eniten vuosina 2005–2007 pääosin
palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Vuonna 2007 kustannukset kasvoivat 3,5 %.
Kaupunkien kustannusten keskiarvokasvu oli 1,3 %.
Päivähoidon palveluiden deflatoidut kokonaiskustannukset
ja niiden kasvu % vuoden 2007 rahanarvossa

Helsinki

milj. €
muutos %

Espoo

milj. €
muutos %

Vantaa

milj. €
muutos %

Turku

milj. €
muutos %

Tampere

milj. €
muutos %

Oulu

milj. €
muutos %

Yhteensä

milj. €
muutos %

2004

2005

2006

2007

268,57

269,41

263,77

264,56

-4,5

0,3

-2,1

0,3

160,21

162,28

162,50

167,04

-4,9

1,3

0,1

2,8

117,46

117,42

115,40

115,91

-1,3

0,0

-1,7

0,4

70,00

70,52

68,90

68,58

-2,1

0,7

-2,3

-0,5

81,42

82,23

83,55

85,39

-3,7

1,0

1,6

2,2

57,78

58,97

60,82

62,95

-1,4

2,1

3,1

3,5

755,44

760,81

754,94

764,43

-3,6

0,7

-0,8

1,3

Suurimmissa kaupungeissa käytettiin päivähoitopalveluihin keskimäärin 7 806
euroa päivähoitoikäistä lasta kohden vuonna 2007. Oulun vastaava kustannus
oli 6 549 euroa, mikä oli kaupunkien vertailun alhaisin. Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tiedon mukaan kustannuksiin vaikuttaa se, että Oulussa
yksityinen hoito toteutetaan pääosin yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.
Muissa kaupungeissa käytetään enemmän ulkopuolisilta ostettua palvelua,
joka on kalliimpaa. Muita kaupunkeja suurempi kotihoidon osuus pienentää
kustannuksia. Hoitohenkilöstön palkkataso on pääkaupunkiseudulla korkeampi. Oulun alueella on esimerkiksi saatavissa työllistettyjä avustaviin tehtäviin.
Päivähoidon palveluiden deflatoidut kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden, euroa
Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Espoo

Helsinki

Keskiarvo

2004

6 275

6 948

7 269

8 048

8 349

8 328

7 821

2005

6 328

7 053

7 451

8 010

8 288

8 426

7 872

2006

6 417

7 106

7 330

7 787

8 191

8 284

7 772

2007

6 549

7 243

7 381

7 703

8 265

8 274

7 806
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Oulun päivähoidon palveluiden deflatoidut kokonaiskustannukset kasvoivat vuosina 2005–2007 suurista
kaupungeista prosentuaalisesti eniten. Kasvua selittää pääosin palvelujen
kysynnän kasvu. Kustannus lasta kohden oli Oulussa kuitenkin edelleen alhaisin vuonna 2007. Oulun kustannustasoa selittää yksityisen hoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella, mikä on edullisempaa kuin ulkopuolelta ostettu
palvelu. Kustannuksiin vaikuttaa myös muita suurempi kotihoidon osuus ja
Oulun seudun alhaisempi palkkataso.
3.5 Omistajapolitiikka
Kaupunkistrategian 2015 kriittiseksi menestystekijäksi on määritelty tehokas ja
vaikuttava omistajapolitiikka. Tavoitteiksi on asetettu liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen sekä pääoman ja omistusten käytön
tehostaminen. Seuraavassa on arvioitu tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien
ohjauksen ja valvonnan tehostamista. Liikelaitokset ovat juridisesti osa
kaupungin organisaatiota ja kuuluvat saman yhteisölainsäädännön eli kuntalain piiriin kuin kaupungin muukin organisaatio (peruskunta). Niiden ohjauksessa ja valvonnassa voidaan käyttää toisenlaisia menettelyjä kuin tytäryhtiöihin.
Vuonna 2007 voimaan tulleisiin kuntalain muutoksiin sisältyi kuntakonsernia
koskevia uusia säännöksiä. Niiden tarkoituksena on vahvistaa kuntakonsernin
johtamista ja täsmentää konsernin johtamisen vastuita. Uutta oli myös
velvollisuus laatia täysimittainen konsernitilinpäätös ja toimintakertomuksessa
selvitettävien asioiden laajentaminen koskemaan konsernia.
Oulun kaupungin konserniohjausta ja -valvontaa koskevat määräykset
sisältyvät kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymään konserniohjeeseen.
Oulun konserniohje oli aikanaan edelläkävijä vertailtaessa suurten kaupunkien
konsernijohtamisen ja -valvonnan käytäntöjä. Kuntalain uudet säännökset,
toimintaympäristössä ja kaupungin tytäryhteisöissä tapahtuneet muutokset ja
viimeisimpänä talouden taantuma aiheuttavat sen, että konserniohjeen
sisältöä on tarkasteltava uudelleen.
Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna
2003. Sen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut paljon muutoksia, joten
myös kaupungin omistusten analyysi, arvojen määritys ja linjaukset omaisuuden hoidolle ja käytölle on syytä tehdä uudelleen ja ajantasaistaa. Tavoitteen
mukaan se olisi tullut tehdä jo vuonna 2008 mutta on siirtynyt vuodelle 2009.
Konsernin johtaminen (ohjaus ja valvonta) kuuluu konsernijohdolle, mikä
tarkoittaa kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa ja muita konserniohjeessa
konsernijohtoon kuuluviksi määriteltyjä viranhaltijoita. Valtuuston keskeisiä
tehtäviä konserniohjauksessa ja -valvonnassa on kuntalain uusien säännösten
mukaan asettaa tavoitteet konsernille ja sen tytäryhteisöille, valvoa niiden
toteutumista vuosittaisessa toimintakertomuksessa annetun raportoinnin
perusteella ja päättää konserniohjauksen periaatteista (konserniohje). Oulun
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kaupungin tytäryhteisöille on määritelty tavoitteita vuonna 2005 kaupunginvaltuuston tekemässä päätöksessä, toimialan strategia-asiakirjoissa ja vuoden
2009 talousarviossa. Viimeksi mainitussa tavoitteet on määritelty kuitenkin vain
tärkeimmille tytäryhtiöille (asiaa on käsitelty myös kohdassa 6.1). Vuoden 2008
toimintakertomuksessa on raportoitu aikaisempaa yhtenäisemmin tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilasta, mutta se ei ole vielä riittävää valtuuston
roolia ajatellen. Tavoitteiden toteutumisesta ovat selkeästi raportoineet vain
muutamat tytäryhtiöt. Taloutensa tilasta yhtiöt ovat raportoineet paremmin.
Kuntayhtymien omistajaohjauksen tehostaminen on myös siirtynyt. Niiden
hallintomallin vuoksi omistajaohjauksen tehostaminen ei ole mahdollista
yksittäisen omistajakunnan toimin. Se edellyttää toimintamallien muuttamista
myös kuntayhtymien sisällä. Saadun tiedon mukaan esimerkiksi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on perustanut työryhmän selvittämään asiaa. Oulun kaupungilla on työryhmässä edustus.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin omistusten ja omistajapoliittisten linjausten uudelleen tarkastelu ja konserniohjauksen ja -valvonnan
tehostamistoimet tehdään mahdollisimman pian. Myös talouden muuttunut
tila vaatii toimien nopeuttamista. Aiotut kehittämistoimet eivät toteutuneet
vuoden 2008 aikana.
Omistajapolitiikan tehostamistoimiin tulee sisältyä myös konsernijohtamisen ja
-valvonnan roolien ja vastuiden selkeyttäminen. Tarkastuslautakunta on arviointimuistioissaan ja -kertomuksissaan kiinnittänyt huomiota myös tarpeeseen
kehittää tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tilasta valtuustolle annettavaa
raportointia. Vuoden 2008 toimintakertomuksessa on tietoja tytäryhtiöistä
aikaisempaa kattavammin mutta ei riittävästi.
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4 HALLINTOKUNNAT
4.1 Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan vuoden 2008 menojen toteutuma (ilman
erikseen sitovia hankkeita ja työllistämistä) oli 413,5 miljoonaa euroa (368
miljoonaa euroa vuonna 2007). Vuoteen 2007 verrattuna menot kasvoivat
45,5 miljoonaa euroa, josta Ylikiimingin osuus on 11,5 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan talousarvion (ilman hankkeita ja työllistämistä)
toteutuma valtuustoon nähden sitovalla tasolla
Alkuperäinen
TalousarvioMuutettu
Tulot/menot milj. €
Toteutuma
talousarvio
muutos
talousarvio
Toimintatulot

49,7

- oma toiminta
- lakisääteiset

Ylitys +
Alitus -

0,9

50,6

52,4

1,8

46,5

1,4

47,9

49,8

1,9

3,2

-0,5

2,7

2,6

-0,1

Toimintamenot

400,8

11,1

411,8

413,5

1,7

- oma toiminta

275,8

7,2

282,9

284,6

1,7

- lakisääteiset

23,3

2,0

25,3

25,1

-0,2

- erikoissairaanhoito

101,7

1,9

103,6

103,8

0,2

Menot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Oman
toiminnan menot ylittyivät mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen laitospalvelujen
ostoissa (0,7 miljoonaa euroa) sekä terveydenhuollon kotisairaalahoidon
ostoissa (0,2 miljoonaa euroa), sairaankuljetuksissa (0,2 miljoonaa euroa) ja
hammaslaboratoriopalveluissa (0,3 miljoonaa euroa). Vanhustyössä oman
palvelutuotannon koti- ja hoivahoidon palvelut ylittyivät 0,7 miljoonaa euroa.
Muutettuun talousarvioon nähden tulot ylittyivät 1,8 miljoonaa euroa. Asiakasmäärien kasvu ja asiakasmaksujen korotukset lisäsivät vanhustyön ja päivähoidon tuloja. Mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa saatiin arvioitua enemmän
perustoimeentulotuen valtionosuutta. Terveydenhuollossa ylittyivät tulot kuntayhtymiltä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveystoimen
tilaajan (ilman hankkeita ja työllistämistä) menomäärärahoihin tehtiin 11,1
miljoonan euron korotus vuonna 2008. Tämän jälkeen menot ylittivät muutetun
talousarvion vielä 1,7 miljoonaa euroa.
Palvelu- ja hoitotakuutavoitteet
Vuonna 2008 sosiaali- ja terveystoimen palvelutakuutavoitteet eivät
toteutuneet lain mukaisesti toimeentulotukihakemusten käsittelyssä, sosiaalityöntekijän palvelutarvearviointiin pääsyssä ja lastensuojelutarpeen selvityksen
teossa. Ei-kiireellisen toimeentulotukihakemuksen keskimääräinen käsittelyaika
oli kahdeksan arkipäivää, kun lain mukaan hakemus tulee käsitellä seitsemän
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arkipäivän kuluessa. Seitsemän päivän käsittelyaikaan päästiin toukokuussa ja
elo–marraskuussa. Tarkastuslautakunta on jo vuoden 2006 arviointikertomuksessaan ja vuosien 2007–2008 välitilinpäätöksistä antamissaan arviointimuistioissaan tuonut esille toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen pitkittymisen.
Vuoden 2009 maaliskuussa keskimääräinen käsittelyaika oli jo 13,8 arkipäivää.
Toimeentulotukilain mukaan asiakkaan tulee päästä sosiaalityöntekijän
palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa. Tavoite ei toteutunut
aikuissosiaalityössä. Vastaanotolle päästiin keskimäärin 14 arkipäivän kuluessa.
Lastensuojelutarpeen selvitys tehtiin 4–5 kuukauden kuluessa. Lain mukaan
selvitys tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Tarkastuslautakunta on jo
vuoden 2008 välitilinpäätöksissä antamissaan arviointimuistiossa tuonut esille
lain mukaisten määräaikojen ylittymisen.
Lain mukainen kuuden kuukauden hoitotakuuraja ylittyi mahalaukun tähystystutkimuksiin ja reumalääkärin vastaanotolle pääsyssä. Jonotusaika oli 3–8
kuukautta.
Sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon ensikäynnille hoidon aloittamista
odottavien kokonaismäärä vuoden 2008 lopussa oli 3 939 oululaista potilasta,
joista yli kuusi kuukautta odottaneita oli 263 potilasta. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavia oli 2 003 oululaista potilasta, joista yli kuusi kuukautta odottaneita oli 33 potilasta. Sekä ensikäynnille että leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli eniten kirurgian vastuualueella.
Osa sosiaali- ja terveystoimen palvelu- ja hoitotakuutavoitteista jäi saavuttamatta. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana sitä, että näissä tavoitteissa palvelujen saatavuus ei toteutunut lain edellyttämässä määräajassa.
Vanhusten hoidonporrastus
Sosiaali- ja terveystoimen tavoite on, että jonotusaika erikoissairaanhoidosta
terveyskeskussairaalaan saa olla korkeintaan yksi vuorokausi. Tavoitteeseen ei
päästy vuonna 2008. Keskimääräinen jonotusaika oli 2,6 vuorokautta (vuonna
2007 oli 3,1 vuorokautta).
Vuonna 2008 kaupunginsairaala tehosti toimintaansa niin, että marras–
joulukuussa jonotusaika lyheni keskimäärin 1,5 vuorokauteen. Erikoissairaanhoidosta siirtoa odottavien potilaiden siirtoviivehoitopäivien (sakkopäivien)
määrä laski 63 %. Kaupunginsairaala ei kuitenkaan pystynyt ottamaan vastaan kaikkia jatkohoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaita siirrettiin yhteispäivystyksestä suoraan Oulun Diakonissalaitokselle, Oulun seudun kuntoutussairaalaan
ja ympäristökuntien terveyskeskuksiin.
Vanhusten hoitoketjun toimivuutta vaikeutti edelleen jatkohoitopaikkojen
(palvelukodit ja hoivat) puute. Uusia palvelukotipaikkoja ostettiin yhteensä 25.
Kaupunginsairaalassa, kotona ja muualla (ODL, OSKS, Cajanuskoti) jatkohoitopaikkaa odottavien vanhusten määrä lisääntyi vuoden 2008 aikana 73
jonottajasta 77 jonottajaan. Vuoden 2009 maaliskuun alussa avattiin 29-paik-
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kainen Hollihaan palvelukoti, jonka vaikutuksesta jatkohoitopaikkaa
jonottavien määrä laski 63 jonottajaan. Tarkastuslautakunta on jo vuosien 2006
ja 2007 arviointikertomuksissa tuonut esille huolensa vanhusten hoitoketjun
toiminnan ongelmista.
Vuoden 2008 lopussa jonotusaika erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon lyheni keskimäärin 1,5 vuorokauteen. Sakkopäivien määrä väheni
63 % vuonna 2008. Sen sijaan jatkohoitopaikkaa odotti maaliskuun 2009
tilanteessa edelleen 63 vanhusta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
hoitoketjun toimivuutta parannetaan jokaisessa vaiheessa, jotta vanhukset
sijoittuisivat tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.
Tuottaja
Sosiaali- ja terveystoimen koko palvelutuotannon vuoden 2008 toimintakate
oli yhteensä -2,88 miljoonaa euroa. Valtuustoon nähden erikseen nettositovia
yksiköitä olivat päivähoito, suun terveydenhuolto ja muut palvelualueet ilman
päivähoitoa ja suun terveydenhuoltoa.
Palvelutuotannon nettoyksiköiden valtuustoon nähden sitovien toimintakatteiden toteutuma
Suun
Muut palvelualueet
Toimintakate milj. €
Päivähoito
terveydenhuolto
yhteensä
Alkuperäinen talousarvio

0

0

0

Muutettu talousarvio

0

0,1

-1,35

Toteutuma

-0,26

-0,22

-2,40

Ylitys +/ alitus -

-0,26

-0,32

-1,05

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2008 nettoyksiköiden tulo- ja
menomäärärahojen korotukset ja sitovien nettotavoitteiden muutokset. Lisäksi
valtuusto päätti, että nettoyksiköihin ei sovelleta vuonna 2008 syntyvän
alijäämän kattamisvelvoitetta seuraavan kolmen vuoden aikana.
Muutettuun talousarvioon nähden kaikkien nettoyksiköiden toimintakate alitti
valtuustoon nähden sitovan tason. Suurin toimintakatteen alitus, 1,05 miljoonaa euroa, oli muiden palvelualueiden (ilman päivähoitoa ja terveydenhuolto) toimintakatteessa. Toimintakatteen toteutuma oli -2,4 miljoonaa
euroa, kun valtuustoon nähden sitova taso oli -1,35 miljoonaa euroa.
Edellä mainittuja valtuuston hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole lainkaan
huomioitu talouden seurannassa, joten tilinpäätös on siltä osin virheellinen.
Palvelutuotanto on tehnyt taloutensa toteutuman vertailun suhteessa alkuperäiseen talousarvioon, jossa kaikkien nettoyksiköiden valtuustoon nähden
sitova toimintakate on nolla.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveystoimen
kaikkien palvelutuotannon nettoyksiköiden toimintakatteet toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden heikompina. Toimintakatteet alittivat valtuustoon nähden sitovan tason. Suurin toimintakatteen alitus (1,05 miljoonaa
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euroa) oli muilla palvelualueilla yhteensä ilman päivähoitoa ja suun terveydenhuoltoa.
Palvelutuotannon talouden toteutuman raportointiin sisältyy virhe. Valtuuston
joulukuussa 2008 päättämiä talousarviomuutoksia ei ole lainkaan huomioitu
talouden toteutuman vertailussa. Talouden toteutuman vertailu on tehty suhteessa alkuperäiseen talousarvioon.
4.2 Opetustoimi
Opetustoimen tulot ilman ulkopuolista rahoitusta ylittivät muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa ja menot 0,5 miljoonaa euroa. Opetustoimesta
saadun tiedon mukaan seurantajärjestelmä ei pystynyt ennakoimaan toteutumaa. Loppuvuoteen kohdistui sellaisia menoja, jotka eivät ole ennakoitavissa keskitetyssä järjestelmässä, kuten koulujen sitoumukset tukipalveluissa.
Menot ylittyivät henkilöstömenoissa ja kuljetuskustannuksissa. Suurimmat henkilöstömenojen ylitykset olivat erityiskouluissa ja yksittäisissä perusopetuksen
kouluissa. Erityiskouluihin perustettiin uusia opetusryhmiä syksyllä 2008. Lisäksi
maahanmuuttajien opetuksen määrä kasvoi. Kuljetusten uuden sopimuskauden alkaminen elokuun 2008 alusta alkaen lisäsi kustannuksia. Myös kuljetusten tarve kasvoi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että opetustoimen menot
ilman ulkopuolista rahoitusta ylittivät talousarvion 0,5 miljoonaa euroa (0,4 %
kokonaismenoista). Seurantajärjestelmä ei pystynyt ennakoimaan loppuvuoteen kohdistuvia menoja kuten koulujen sitoumuksia tukipalveluissa.
4.3 Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimen tuotot ilman nettoyksiköitä jäivät 21 000 euroa alle talousarvion. Kirjaston tulot oli arvioitu liian suuriksi. Aukiolotunteja ja lainoja koskevat
suoritetavoitteet jäivät saavuttamatta, koska kaksi sivukirjastoa oli kiinni osan
vuotta, toinen tulipalosta aiheutuneiden korjaustöiden ja toinen remontin
vuoksi. Lisäksi Kaakkurin kirjasto avattiin vasta syyskuussa 2009.
Nettoyksikkönä toimivan teatterin toimintakate oli 95 000 euroa budjetoitua
huonompi. Katsojamäärätavoite alittui lähes 11 000 katsojalla mutta näytäntömäärätavoite ylittyi 21:llä. Edelliseen vuoteen verrattuna molemmat supistuivat yli 10 %. Syinä poikkeamiin olivat sairauslomat, joiden johdosta esityksiä
jouduttiin perumaan, ja suuren näyttämön odotettua heikompi myynti.
Teatteri ilmoittaa, että sen nettobudjettirakenne ja tavoitetasot tullaan
selvittämään vuoden 2009 aikana talouden tervehdyttämiseksi.
Nettoyksikkö Tietomaan toimintakate oli 13 000 euroa budjetoitua huonompi
jättielokuvan varausmaksun vuoksi. Vastaavan suuruinen säästö syntyy vuon-
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na 2009. Tietomaan kävijämäärätavoite ylittyi 8 600 hengellä ja kävijämäärä
kasvoi 11,6 % edellisvuodesta.
Koko kulttuuritoimen toimintatulot ylittyivät ja toimintamenot alittuivat, mutta
muutamissa sitovissa toiminnan ja talouden tavoitteissa ei onnistuttu. Teatterin
ja Tietomaan määrärahoja korotettiin vuoden aikana valtuuston päätöksillä.
Siitä huolimatta sitovuustaso ylitettiin. Teatterilla myös vuosi 2007 toteutui
tavoitetta huonommin. Tarkastuslautakunta katsoo, että teatterin tulee
tervehdyttää talouttaan pitkäjänteisesti.
4.4 Tekninen toimi
Teknisen keskuksen tavoitteena on usean vuoden ajan ollut, että kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 vuotta). Katu- ja viherpalvelujen vuoden 2008
korvausinvestoinnit olivat 5,8 miljoonaa euroa ja poistot 12,4 miljoonaa euroa.
Siten korjausvelkaa syntyi 6,6 miljoonaa euroa. Kuluneella vuosikymmenellä
ainoastaan vuosina 2001 ja 2002 investoinnit olivat suuremmat kuin poistot, ja
korjausvelkaa on kertynyt viideltä viime vuodelta yhteensä 25 miljoonaa
euroa.
Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana sitä, että kiinteiden rakenteiden ja
laitteiden korjausvelka on vuosi vuodelta kasvanut. Tavoitteen saavuttaminen
ei ole näköpiirissä nykyisillä investointimäärärahoilla.
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5 LIIKELAITOKSET
5.1 Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen
Vuonna 2008 aloitti toimintansa kolme täysin uutta liikelaitosta: Nallikari, Oulun
Konttori ja Oulun Tilakeskus. Aikaisemmista liikelaitoksista muodostettiin Oulun
Serviisi ja Oulun tekninen liikelaitos.
Liikelaitosten kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet koskivat tuloutustavoitetta, maksuja ja hinnoittelua sekä investointitasoa. Nallikarilla ja Oulun
Konttorilla ei ensimmäisenä vuonna ollut tuloutustavoitetta. Sitovat tavoitteet
saavutettiin lukuun ottamatta Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta, joka ylitti
investointitavoitteensa 98 000 eurolla, ja Tilakeskusta, jonka erillisinvestoinneista
neljän hankkeen määräraha ylittyi yhteensä 601 740 eurolla. Liikelaitokset
tulouttivat peruskunnalle yhteensä 31,9 miljoonaa euroa, mikä oli 5,8
miljoonaa euroa (22,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua selittää
vuoden 2008 alussa toimintansa aloittaneen Tilakeskuksen tuloutustavoite.
Vuoden 2007 ylijäämistä siirrettiin vuonna 2008 peruskunnan omaan pääomaan yhteensä 27 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle, että vuonna 2009 siirretään Oulun Energian, Oulun Jätehuollon ja Oulun
Tietotekniikan ylijäämistä yhteensä 10,5 miljoonaa euroa peruskunnan
taseeseen.
Liikelaitoksia oli 12 vuosina 2005–2007 ja 14 vuonna 2008.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto ja korvaus peruspääomasta

400
300
Milj.€

200
100
0

2005

2006

2007

2008

Korvaus
peruspääomasta

23,56

20,36

26,09

31,93

Liikevaihto

254,75

291,28

270,79

390,98

Liikelaitosten yhteenlaskettua liikevaihtoa kasvattivat Oulun Energia sekä uusista liikelaitoksista erityisesti Tilakeskus ja Oulun Konttori. Oulun Työterveysliikelaitoksesta siirtyi osa lokakuun 2008 alussa perustettuun ODL Oulun
Työterveys Oy:öön.
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Tietoja liikelaitosten taloudesta

LIIKELAITOS

Liikevaihto
2007
milj. €

Ylijäämä

Ylijäämästä
siirto
peruskunnalle

2007
milj. €

2007
milj. €

2008
milj. €

2007
milj. €

136,92

161,40

83,991)

21,82

19,90

19,84

19,87

20,88

0,39

0,51

4,30

4,30

Oulun Satama

5,87

5,78

0,28

0,09

0,75

0,81

Oulun Jätehuolto

8,89

9,53

0,34

0,72

0,05

0,27

Oulun Energia
Oulun Vesi

Nallikari

1,15

2008
milj. €

Korvaus
peruspääomasta

-0,05

2008
milj. €

11,80

10,86

0,14

0,23

0,20

0,06

Oulun Tietotekniikka

11,11

12,30

0,30

0,78

0,25

0,10

Oulun Ateria

13,53

0,03
23,28

25,00

10,00

2,00

0,30

0,00

Oulun Työterveys

Oulun Serviisi

2008
milj. €

0,20

0,10
-0,84

0,02

Oulun Katutuotanto

23,65

0,74

0,30

Oulun Comac

18,23

0,75

0,24

Oulun tekninen liikelaitos

52,06

1,38

0,28

Oulun Tilakeskus

60,56

6,91

6,25

Oulun Konttori

11,89

0,65

0,00

Ouluseudun Yrityspalvelukeskus

1,65

1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

16,26

16,47

0,11

0,21

0,00

0,00

Oulun seudun ympäristövirasto

3,02

3,17

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ
270,79
390,98
87,08
32,41
26,09
31,93
27,00
10,50
1) Oulun Energian tilikauden ylijäämä sisältää sähköverkon myynnistä tulleen 55,9 miljoonan euron
satunnaisen tuoton.

5.2 Oulun Serviisi
Perustiedot liikelaitoksesta
Liikelaitos Oulun Serviisi on muodostettu Oulun Ateria -liikelaitoksesta ja Oulun
Comacin siivouspalveluista. Lisäksi liikelaitokseen on yhdistetty siivouspalveluja
useista muista yksiköistä. Vuoden 2008 lopussa liikelaitoksessa työskenteli 504
työntekijää noin 260 toimipaikassa.
Neljällä palvelualueella toimi yhteensä 19 ateria- ja puhtauspalvelutiimiä,
jotka huolehtivat vastuukohteissaan sekä ruoasta että puhtaudesta. Serviisi
tuotti viime vuonna 31 125 ateriaa ja 377 696 puhtausneliötä toimintopäivää
kohden. Serviisin palvelujen myynnistä yli 90 % kohdistui kaupungin virastoille ja
liikelaitoksille.
Liikelaitoksen strategian yhtymäkohdat kaupungin strategiaan löytyvät erityisesti tilaaja-tuottajanäkökulmasta ja henkilöstön kehittämisestä. Kaupunkistrategiaa toteuttavia kriittisiä menestystekijöitä liikelaitoksen strategiassa ovat
talouden hallinta, kilpailukyvyn parantaminen, tilaaja-tuottajatoimintatapa,
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prosessien kehittäminen sekä selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä ja kyvykäs
ja oikein resursoitu henkilöstö.
Vuoden 2008 toteutunut liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa ja investoinnit 0,04
miljoonaa euroa. Valtuuston Oulun Serviisille asettama tuloutustavoite oli 19
800 euroa. Lisäksi valtuusto edellytti, että henkilöstöruokailulle asetettu
mahdollinen verotusarvon mukainen korotus otetaan huomioon, muutoin
hintoihin ei tehdä korotuksia. Muita sisäisiä veloitushintoja ei koroteta.
Tavoitteiden toteutuminen
Serviisi tuloutti peruskunnalle 19 800 euroa mutta teki 0,84 miljoonan euron
alijäämän. Vaikka liikevaihto toteutui hieman budjetoitua parempana, se ei
riittänyt kattamaan menojen ylitystä. Syinä menojen ylitykseen olivat palkkojen, elintarvikkeiden ja kuljetuskustannusten hintojen nousu, kuljetusten
lisääntyminen sekä puhtauspalvelujen sijaiskustannukset.
Tuloperusteissa tapahtui muutoksia ainoastaan henkilöstöruokailun hinnoissa.
Muutoin hinnoittelu on ollut ateriapalveluissa sama vuosina 2002–2008 ja
puhtauspalveluissakin usean vuoden ajan.
Serviisi tuotti viime vuonna noin 6,1 miljoonaa ateriasuoritetta. Suoritemäärä
kasvoi 0,5 miljoonalla (15 %) edelliseen vuoteen verrattuna, kun Serviisin
hoidettavaksi siirtyi muun muassa kaksi uutta päiväkotia.
Serviisiä edeltäneet Oulun Ateria ja Oulun Comacin siivouspalvelut kasvattivat
aiemmin tuottavuuttaan selvästi. Tavoitteena vuodeksi 2008 oli tuottavuuden
ja taloudellisuuden parantaminen edelliseen vuoteen verrattuna. Serviisin
käynnistymisvaiheessa työn tuottavuuden kehitys kuitenkin pysähtyi: ateriasuoritteita kertyi 18 työtuntia kohden, kun tavoitearvo oli 19. Puhtauspalveluissa ei ole käytettävissä tavoitearvoa vuodeksi 2008 eikä vertailukelpoista
tietoa vuodelta 2007.
Kilpailukyvyn parantamisessa tavoitteena vuodeksi 2008 oli, että ateriapalvelujen kustannustaso pysyy vuoden 2007 tasolla ja puhtauspalvelujen kustannustaso laskee 5 %. Ateriapalvelujen kustannustasotavoitteet eivät toteutuneet. Puhtauspalveluiden kustannustasosta ei ole käytettävissä vertailutietoa.
Liikelaitoksen tunnusluvut
TP 2007
(Oulun
Ateria)
Ateriasuorite / työtunti

TA 2008

TP 2008

19

19

18

2,41

2,40

2,66

1,17

1,26

Puhtaus-m /työtunti

207

2

Kokonaiskustannus €/ateria
Henkilöstökustannus €/ateria
Elintarvikekustannus €/ateria

0,86

0,86

0,89

Kokonaiskustannus €/puhtaus-m2/kk

1,78

Henkilöstökustannus €/puhtaus-m2/kk

1,44
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Tilaaja-tuottajatoimintatapaan liittyvänä tavoitteena vuodeksi 2008 oli
rajapintojen läpikäynti yhteistyössä kaupungin ja asiakkaiden kanssa sekä
kumppanuuden kehittäminen. Tavoite toteutui.
Syksyllä 2008 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä 88 % asiakkaista oli
tyytyväisiä. Ateria- ja puhtauspalvelujen välillä ei ollut olennaista eroa. Kysely
oli suppea ja sellaisena suuntaa antava. Eniten kehitettävää oli sekä ateriaettä puhtauspalvelujen laadussa, sen sijaan henkilöstön ystävällisyyteen ja
joustavuuteen asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä.
Tavoitteena oli myös prosessien ja toimintatapojen läpikäynti ja suunnitelmien
rakentaminen niiden korjaamiseksi ja laadunhallinnan kehittämiseksi. Prosesseja onkin kehitetty moniosaaja-, tuotannonohjausjärjestelmä-, mitoitus- ja
cook and chill -projektissa.
Serviisi teki 0,84 miljoonan euron alijäämän vuonna 2008. Toiminnan kustannukset olivat arvioitua suuremmat, eikä hintoja ole korotettu useaan vuoteen.
Uuden liikelaitoksen käynnistymisen aiheuttamat muutokset osaltaan keskeyttivät tuloksellisuuden kasvun. Ateria- ja puhtauspalvelujen yhdistäminen
antaa kuitenkin jatkossa synergiaetuja. Toimintatapoja on kehitetty, mutta
tarkastuslautakunta arvioi, että tuloksellisuustavoitteiden toteuttaminen vaatii
edelleen vahvaa panosta prosessien kehittämiseen. Suppean selvityksen
perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Serviisin palveluihin muutoksesta
huolimatta.
Serviisillä on paljon tilaajia ja runsaasti erilaisia tuotteita, mikä on haasteellista
sekä palvelun toteuttajille että hallinnolle. Muille kuin kaupungin omille
laitoksille myytävien palvelujen hinnoittelusta ei ole tehty periaatepäätöstä.
Kustannuslaskennassa, hinnoittelussa ja raportoinnissa on kehittämistarve.
Rakenteelliset muutokset ovat syynä siihen, että luotettavia vertailutietoja
edelliseltä vuodelta ei ole käytettävissä kaikilta osin. Suurten kaupunkien epävirallisessa vertailussa Oulun Serviisin ateriahinnat ovat halvimpien joukossa,
mutta toisaalta ateriapalvelujen alijäämä vuodelta 2008 oli 0,6 miljoonaa
euroa.
Muutoksen johtaminen
Serviisiin on siirtynyt Oulun Ateriasta noin 200, Comacista noin 120 ja sosiaali- ja
terveystoimesta (päivähoito, kaupunginsairaala, mielenterveystyö) noin 100
työntekijää. Jo vuonna 2007 Oulun Energiasta ja liikuntavirastosta siirtyi
Comaciin työntekijöitä, jotka nyt ovat serviisiläisiä.
Henkilöstö on ollut muutoksen tekemisessä mukana. Muutoksen johtamisessa
käytettiin Oulun Työterveyden asiantuntemusta ja sen kehittämää muutospysäkkityökalua. Syksyllä 2007 henkilöstölle pidettiin 31 muutoskoulutustilaisuutta, jotka tavoittivat 85 % henkilöstöstä. Henkilöstöpalavereissa käsiteltiin
muutoksen sisältöä ja uuden liikelaitoksen toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä.
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Sisäistä tiedotusta lisättiin. Prosesseja ja toimintatapoja kehitettiin useassa
projektissa.
Muutoskoulutuksena on toiminut myös moniosaajakoulutus, jossa työntekijät
ovat hankkineet ammattitaidon sekä ateria- että puhtauspalvelujen tehtäviin.
Esimiesten ja henkilöstön muutoskoulutusta jatketaan vuosina 2009–2010.
Edelleen haasteina ovat henkilöstön muutosvalmennus sekä kannusteet ja
palkitsemisjärjestelmät.
Selkeää ja tehokasta johtamisjärjestelmää vietiin eteenpäin laatimalla
tiimialue- ja tiimikohtaiset toimintasuunnitelmat ja aloittamalla niiden toteutus.
Kehityskeskusteluista toteutui 82 %.
Tavoitteina olivat myös tehtäväkierron ja moniosaamisen tavoitteellinen lisääminen ja henkilöstön työkyvyn lisääntyminen. Moniosaajakoulutuksessa oli 20
henkilöä ja moniosaajatehtävissä toimi 85 henkilöä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 24 henkilöä. Tehtäväkiertoa toteutettiin Itäisen alueen liikuntatiimissä.
Tavoitteet sairaus- ja tapaturmapoissolojen vähenemisestä eivät toteutuneet.
Henkilöstön työhyvinvoinnista saadaan tietoja myöhemmin, kun tehdään
työtyytyväisyyskysely ja käytettävissä on vertailukelpoisia tuloksia. Serviisi on
Oulun Työterveyden kanssa osallistunut hankkeeseen, jossa selvitetään,
voidaanko työntekijöiden työkyvyn palautumista tuki- ja liikuntaelinsairauksissa
edistää osasairausvapaalla.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että muutoksessa henkilöstöllä on ollut
mahdollisuus käydä läpi uuden liikelaitoksen toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä. Muutos on ollut haasteellinen sekä henkilöstölle että esimiehille, eikä sen
vaikutuksia voida vielä arvioida. Muutoksen käynnistyksessä Oulun Serviisissä
on toimittu kaupunkistrategiassa ja henkilöstöstrategiassa edellytetyllä
tavalla.
5.3 Oulun tekninen liikelaitos
Perustiedot liikelaitoksesta
Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittanut Oulun tekninen liikelaitos tuottaa
ylläpito- ja rakentamispalveluja, työkone- ja kuljetuspalveluja, rakennuttamis-,
mittaus- ja tutkimuspalveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Liikelaitokseen on siirtynyt toimintoja teknisestä keskuksesta, Oulun Logistiikasta, Oulun
Vedestä, Oulun Comacista ja Oulun Katutuotannosta. Comacissa ja Katutuotannossa liikelaitosmuotoinen toimintatapa on ollut käytössä vuodesta 2002.
Liikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2008 lopussa oli 467 työntekijää. Liikevaihto oli 52,1miljoonaa euroa ja investoinnit 0,8 miljoonaa euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 1,38 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oli varauduttu
0,57 miljoonan euron alijäämään.
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Ensimmäisenä toimintavuonna liikelaitos muodostui kahdeksasta yksiköstä,
joista infrayksikkö, ylläpitoyksikkö ja korjaus- ja kunnossapitoyksikkö olivat
suurimmat. Ne tuottivat lähes kolme neljäsosaa liikelaitoksen liikevaihdosta, ja
niissä oli yli puolet henkilöstöstä. Vuoden 2009 alusta tekniseen liikelaitokseen
yhdistettiin liikuntaviraston tuotannollinen toiminta, yhteensä 70 henkilöä.
Liikevaihdon lisäykseksi on arvioitu 3,8 miljoonaa euroa.
Teknisen liikelaitoksen yksiköt ilman tukiyksikköä, liikevaihto miljoonaa euroa

Infrayksikkö

8,59
15,03

Ylläpitoyksikkö

0,62
Mittaus ja geotekniikka
Kiinteistönhoitoyksikkö
10,5

Korjaus ja kunnossapito
Koneyksikkö
3,96

12,15
1,19

Logistiikkayksikkö

Valtuuston asettama tuloutustavoite oli 279 000 euroa. Maksujen osalta
valtuusto oli päättänyt, että urakat hinnoitellaan tilaajan kanssa tehtävissä
sopimuksissa. Alueiden kasvua sekä alihankinnan, tilavuokrien ja palkkojen
nousua ei viedä hintoihin vuonna 2008. Muita sisäisiä veloitushintoja ei
koroteta.
Tavoitteiden toteutuminen
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat. Kaupungin talousarviossa
ei asetettu tekniselle liikelaitokselle (silloin vielä liikelaitos B) muita tavoitteita,
vaan liikelaitos on toiminnan käynnistyttyä määritellyt strategian ja siihen
sisältyvät 23 kriittistä menestystekijää ja 32 tavoitetta vuodeksi 2008.
Tavoitteista suuri osa koski toiminnan käynnistämistä. Liikelaitoksen tavoitteena
oli muun muassa tehdä liiketoimintasuunnitelma ja strategia ja viestittää se
henkilöstölle, rakentaa toimintajärjestelmä ja tehdä liikelaitosta tunnetuksi
sekä sisäisesti ja ulkoisesti. Samanaikaisesti tavoitteena oli kasvattaa liikevaihtoa, säilyttää sertifiointi olemassa olevilla toiminnoilla, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta sekä saada aikaan synergiaetuja.
Henkilöstöä koskevia tavoitteita olivat muun muassa muutosvalmennuksen
jatkaminen, esimiestyön kehittäminen, keski-iän alentaminen, henkilöstön
talousosaamisen lisääminen ja työtyytyväisyyden säilyminen entisellä tasolla.
Liikelaitos on raportoinut tavoitteiden toteutumasta tiiviissä muodossa. Osan
tavoitteista raportoidaan toteutuneen, mutta monen kohdalla työ on kesken.
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Ongelmallista raportointi on silloin, kun rakenteellisten muutosten vuoksi ei ole
käytettävissä luotettavaa vertailutietoa, mutta tavoitteeksi on kuitenkin
asetettu muutos aiempaan. Vuonna 2009 seuranta on helpompaa, kun
käytettävissä ovat edellisen vuoden tiedot ja liikuntavirastosta siirtyneitä
palveluja seurataan erikseen.
Yksiköiden synenergiaedun täysimääräisessä hyödyntämisessä strategisena
tavoitteena oli olla johtava palveluntuottaja kiinteistö-, infra- ja logistiikkapalveluissa. Tavoitteena vuodeksi 2008 oli, että ydinprosessit on kuvattu. Liikelaitoksen sisältä nimettiin huhtikuun alussa 2008 kehityspäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu vastata toimintajärjestelmän rakentamisesta ja toiminnan systemaattisesta kehittämisestä sen avulla sekä tietohallinnon kehittämisestä.
Toimintajärjestelmän rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008.
Eri yksiköiden tuottamien tuotteiden saaminen samaan sopimukseen ei toteutunut vuonna 2008. Myöskään pitkäkestoisia sopimuksia ei saatu neuvotelluksi,
vaan suurin osa sopimuksista tehtiin vuodeksi kerrallaan. Seudullisessa yhteistyössä ei menty eteenpäin. Koko liikelaitoksen asiakastyytyväisyyden keskiarvo
vuonna 2008 oli 3,8 asteikolla 1–5.
Liikelaitoksen sisällä ja ulkopuolisten yrittäjien kanssa tapahtuvassa verkottumisessa strategisena tavoitteena oli eri yksiköiden osaamisen hyödyntäminen
palveluiden tuottamisessa ja alihankintaketjun laajentaminen. Tilinpäätösraportoinnin mukaan tavoitteet toteutuivat osittain.
Tarkastuslautakunta arvioi, että tilaaja-tuottajamalli soveltuu hyvin teknisen
liikelaitoksen toimintaan. Vertailutiedot yksityiseen ovat saatavissa ja erojen
syyt ovat selvillä. Vertailutietojen perusteella toimintaa voidaan kehittää
edelleen. Toimintamalli teknisellä sektorilla on jo kauan perustunut urakoiden
laskentaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että tekniseen liikelaitokseen on keskitetty
vuoden 2009 alusta lukien kaikki kaupungin omana tuotantona tapahtuva
alueiden ja toimitilojen kunnossapito. Rakenteet ovat olemassa, tehtävänä on
nyt toimintojen sisällön kehittäminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että
kehittämistyötä tehdään toimintajärjestelmän avulla systemaattisesti kaikissa
toiminnoissa.
Taloustilanne vuoden aikana näytti huonolta, mutta tulos oli selkeästi positiivinen. Teknisen liikelaitoksen talouden tavoitteet toteutuivat budjetoitua ja
välitilinpäätöksessä ennakoitua paremmin. Tuottavuuden ja taloudellisuuden
kasvun toteutumisen arviointia vaikeuttaa luotettavan vertailutiedon puute.
Liikelaitos ilmoittaa kehittävänsä seurantajärjestelmää ja tunnuslukuja.
Muutoksen johtaminen
Liikelaitos järjesti yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa muutospysäkkikoulutuksia koko sille henkilöstölle, joka siirtyi vuoden 2008 alussa aloittaneeseen
liikelaitokseen. Tammikuussa 2008 raportoitiin liikelaitoksen johtokunnalle, että

44

syys–joulukuun 2007 välisenä aikana pidettiin yhteensä 33 muutospysäkkiä
mukaan lukien strategiapäivät suunnitteluryhmälle. Koulutuksiin osallistui 477
henkilöä.
Koulutuksella pyrittiin varmistamaan välitön tiedonkulku ja mahdollistamaan
keskustelu muutoksen vaikutuksesta työyhteisöön ja muutoksen eteenpäin
viemisestä. Palaute pysäkeistä oli positiivinen. Muutosvalmennukselle on edelleen tarvetta, kun liikuntaviraston kunnossapitohenkilöstöstä tuli osa teknistä
liikelaitosta vuonna 2009. Haasteena on erilaisten toimintakulttuurien yhdistäminen. Henkilöstön oikealla kohdentamisella haetaan joustavuutta toiminnan
tarpeisiin. Vasta sitten saadaan toivottuja synergiaetuja.
Tavoitteeksi vuodeksi 2008 oli asetettu, että strategiset päämäärät ovat
kaikkien työntekijöiden tiedossa ja että ne on kohdennettu työtehtävään.
Tavoitteina olivat myös muutosvalmennuksen jatkaminen, henkilöstön mukanaolo kehitystyössä, ilmapiirin parantaminen ja se, että jokainen työntekijä
ymmärtää omaan tekemiseensä kohdistuvat tavoitteet. Tilinpäätösraportoinnin mukaan esimiehille annettiin koulutusta ja henkilöstön talousosaamista
lisättiin käymällä läpi säännöllisesti toimintaan ja talouteen liittyviä tunnuslukuja. Kehityskeskustelut pidettiin esimiesten arvion mukaan 70–80-prosenttisesti.
Työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6 asteikolla 1–5. Sairauspoissaoloja koskeva
tavoite toteutui (6,2 %) mutta työtapaturmatavoite ei (0,7 %). Henkilöstöstrategiassa olevia kriittisiä menestystekijöitä kuten osaamisen kehittämistä ja
ennakoivaa henkilöstösuunnittelua toteutettiin.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että muutoksessa henkilöstöllä on ollut
mahdollisuus käydä läpi uuden liikelaitoksen toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä. Muutos on ollut haasteellinen sekä henkilöstölle että esimiehille, eikä sen
vaikutuksia voida vielä arvioida. Muutoksen käynnistyksessä Oulun teknisessä
liikelaitoksessa on toimittu kaupunkistrategiassa ja henkilöstöstrategiassa
edellytetyllä tavalla.
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6 TYTÄRYHTIÖT
6.1 Tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Oulu-konserniin kuului vuoden 2008 lopussa 13 tytäryhtiötä. Taloudeltaan ja
toimialaltaan merkittävimpiä ovat vuokrataloyhtiöt (Sivakka-konserni ja Oulun
Asuntohankinta Oy) ja energiayhtiöt (Turveruukki Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy
ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy). Sivakka-konserni muodostettiin vuonna
2008. Energiayhtiöt siirtyivät vuoden 2009 alussa perustettuun Oulun Energia
liikelaitoksen johtokunnan alaiseen konserniin.
Tytäryhtiöille on asetettu tavoitteita kaupunginvaltuuston vuonna 2005 tekemässä päätöksessä, yhtiöiden perustamispäätösten yhteydessä ja joidenkin
osalta myös toimialan strategia-asiakirjoissa. Näiden asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta yhtiöiden tuli raportoida kaupungin vuoden 2008 toimintakertomuksen kokoamista varten. Tavoitteiden toteutumisen raportointi vaihtelee.
Muutoin yhtiöt raportoivat annettujen ohjeiden ja mallien mukaisesti ja tietojen
perusteella voi muodostaa käsityksen yhtiöiden tilasta. Lautakunnan käynneillä yhtiöissä on saatu vaikutelma, että erityisesti vuoden 2005 kaupunginvaltuuston päätöksessä asetettujen tavoitteiden viestintä konsernijohdolta
yhtiöiden johdolle ei ole ollut riittävää.
Merkittävimmille tytäryhtiöille on asetettu tavoitteet kuntalain uusien säännösten edellyttämällä tavalla vuoden 2009 talousarviossa. Esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden tavoitteita ei siihen ole sisällytetty.
Tarkastuslautakunta kirjoitti vuoden 2006 arviointikertomuksessaan, että Turveruukki Oy:n rooli ja tavoitteet tulisi määritellä uudelleen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja toimialan kehitystä. Vuoden 2007 kertomuksessaan
lautakunta arvioi, että myös Pysäköinti Oy:n roolia ja tavoitteita tulisi tarkistaa.
Vuoden 2009 talousarviossa on nyt määritelty näiden yhtiöiden rooli ja tavoitteet. Kaikki vuonna 2005 näille yhtiöille asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet, mihin ovat vaikuttaneet tosin myös toimintaympäristön muutokset.
Tytäryhtiöiden omistajaohjauksen ja -valvonnan on oltava tehokasta ja
omistajapoliittisten linjausten ajantasaisia, koska kaupungilla on niissä merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vastuita. Tasearvoltaan suurin on Sivakkakonserni. Sen pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden 2008 lopussa hieman yli
puolet koko konsernin lainakannasta.
Kaupungin ja Oulu-konsernin talouden vuoden 2008 tunnuslukuja
Tunnusluku

Kaupunki

Konserni

Omavaraisuus

80 %

68 %

Lainakanta milj. €

107,2

355,3

Lainat € / asukas

803

2 660

1 579

1 950

Taseen loppusumma milj. €
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Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että kaikkien tytäryhtiöiden
tavoitteet määritellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja
että tavoitteiden tarkastelu on vuosittaista. Tavoitteiden toteutumisen raportointi toimintakertomuksessa vaatii vielä parantamista.
Seuraavissa kohdissa on tarkasteltu erikseen Sähkönmyynti Oy:tä ja Oulun
Energia Siirto ja Jakelu Oy:tä.

6.2 Oulun Sähkönmyynti Oy
Yhtiö on perustettu vuonna 2001. Osakkaina ovat Oulun kaupungin lisäksi kuusi
(6) energiayhtiötä ja yksi osuuskunta. Oulun kaupungin omistusosuus on
60,37 %. Yhtiön toimialana on ostaa ja myydä energiaa sekä harjoittaa
energia-alaan liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa.
Sähkönmyynti Oy:n talouden tunnuslukuja
Tunnusluku

2008

2007

Muutos

Liikevaihto, milj.€

101

84

20 %

Liikevoitto, milj.€

0,93

-0,03

3 200 %

Liikevoitto %

0,9

0

Tulos, milj. €

0,09

-0,75

Sijoitetun pääoman tuotto %

5,6

2,1

112 %

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 20 %. Energian myynti kasvoi 3 %,
joten liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi vuonna 2008 toteutetut
hinnankorotukset. Hintoja korotettiin kahdessa vaiheessa, ensin keskimäärin
9 % ja myöhemmin keskimäärin 8,5 %. Yhtiö on vuoden 2009 puolella ilmoittanut markkinoilla tapahtuneiden muutoksien vuoksi hinnan alennuksista.
Sähkönmyynti Oy:n tulos oli lopulta selvästi positiivinen, vaikka vuoden 2008
toisessa välitilinpäätöksessään yhtiössä arvioitiin, että tulos jäisi negatiiviseksi.
Yhtiö arvioi toteuttaneensa myös sille asetetut toiminnalliset tavoitteet.

6.3 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2007 alussa. Kaupunki omistaa yhtiön
100-prosenttisesti. Toimialana on verkonhallinta (sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö ja rakennuttaminen) ja urakointiliiketoiminta
(sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuusverkkojen sekä ulkoisten televerkkojen
rakentamis- ja kunnossapitopalvelut). Yhtiön perustamisen taustalla olivat lainsäädännön vaatimukset sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämisestä sähkön
tuotannosta. Verkonhallinta on viranomaissääntelyn piirissä, urakointiliiketoiminta toimii vapaan kilpailun markkinoilla.
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Siirto ja Jakelu Oy:n talouden tunnuslukuja
Tunnusluku

2008

2007

Muutos

Liikevaihto, milj. €

26,7

25,6

4%

Liikevoitto, milj. €

5,6

4,3

30 %

Liikevoitto %

21,0

16,9

Tulos, milj. €

0,14

0,19

Sijoitetun pääoman tuotto %

5,4

4,2

-24 %

Yhtiön liiketulos oli vuonna 2007 parempi kuin edellisenä vuonna, mutta tulos
jäi hieman alle edellisen vuoden tason. Investoinnit kohdistuivat viime vuonna
ja kohdistuvat lähivuosina mittareiden luvun automatisointiin. Vuonna 2008
investointeihin käytettiin 8,8 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 6,5 miljoonaa
euroa.
Sähkönsiirron volyymi kasvoi vain 0,3 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 2 %:n kasvu. Siirtohintoja nostettiin vuoden aikana keskimäärin 15,9 %:lla. Energiamarkkinavirasto valvoo siirtohintojen tasoa ja määrittelee hinnoittelun marginaalit.
Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vuodeksi 2009 kulujen säästön 2,21 %:lla.
Siirto ja Jakelu Oy:n tulos oli positiivinen joskin edellistä vuotta hieman alempi.
Yhtiö maksoi kaupungille perustamisen yhteydessä sijoitetulle pääomalle
määritellyn koron. Kaupungin toimintakertomukseen antamissaan tiedoissa
yhtiö ei ole raportoinut asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Omassa
toimintakertomuksessaan yhtiö ilmoittaa toteuttaneensa hyvin sille asetetut
strategiset tavoitteet.

48

7 MUUT ARVIOINNIT

7.1 Tilaaja-tuottajamalli (ydinkunta-palvelukuntamalli)
Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 1998, että kaupungin organisaatiossa
siirrytään vähitellen ydinkunta-palvelukuntamalliin. Malliin siirtyminen oli osa
tasapainotusstrategiaa ja -ohjelmaa. Päätöksen mukaan malliin siirrytään portaittain erillisin valtuuston päätöksin hallintokunnittain saatujen kokemusten
mukaan, riittävän sopeutusajan kuluessa ja ottaen huomioon henkilöstöpolitiikan periaatteet.
Kaupunkistrategian 2015 yhtenä kriittisenä menestystekijänä on ydinkuntapalvelukuntamallin läpivienti organisaatiossa. Strategisena tavoitteena on,
että malli on optimaalisessa käytössä vuonna 2008. Vuositason tavoitteeksi oli
asetettu, että tilaajaorganisoinnista on päätökset vuonna 2009 ja lautakuntaja johtokuntajärjestelmästä päätökset viimeistään vuoden 2011 loppuun
mennessä. Kaupungin toimintakertomuksessa on raportoitu, että vuoden
2008 aikana tilaaja-tuottajamalliin siirtyivät opetustoimi, kulttuuritoimi ja
liikuntatoimi. Siinä on myös todettu, että laajempi ydinkunta-palvelukuntamallia koskeva raportti julkaistaan kevään 2009 aikana.
Mallin siirtymisen kokemuksista ja tuloksista on esitelty kaupunginvaltuustolle
kaksi laajempaa raporttia. Lisäksi useat hallintokunnat ovat vuosittain raportoineet kokemuksistaan toimintakertomuksissaan tai erillisinä raportteina.
Vuonna 2004 esiteltiin valtuustolle Tampereen yliopistossa kaupungin toimeksiannosta tehty tutkimus ”Oulun ydinkunta-palvelukuntamalli, kunnallisen palvelutuotannon turvaaminen”.
Tarkastuslautakunta arvioi, että päätös ydinkunta-palvelukuntamalliin siirtymisestä vaiheittain ja hakien kullekin toiminnalle sopiva toteutus oli hyvä alku
uudenlaisen toimintamallin toteutukselle. Kokemuksia mallin soveltamisesta
on nyt kertynyt kymmenen vuoden ajalta. Tänä aikana on esitetty seurantaraportteja. Mallin vaikutuksia ja tuloksia ei kuitenkaan ole vielä riittävästi analysoitu ja dokumentoitu.
Tarkastuslautakunnan arviointityössä on tullut esille havaintoja tilaaja-tuottajamallin soveltamisesta eri toiminnoissa. Malli sinänsä ei ole ollut lautakunnan
arviointikohteena. Lautakunta katsoi kuitenkin perustelluksi koota eri arviointikohteisiin perehtyessään tekemänsä havainnot tilaaja-tuottajamallin
soveltamisesta tähän toimikautensa viimeiseen arviointikertomukseen.
Tilaaja- ja tuottajatehtävät on vuoden 2008 loppuun mennessä eriytetty vuonna 1998 tehdyn päätöksen mukaisesti. Tuottajatehtäviä on organisoitu eri
tavoin eli liikelaitoksiksi, nettoyksiköiksi ja sisäisen sopimusohjauksen yksiköiksi.
Tilaajatehtävissä vastaavia organisaatiomuutoksia ei ole vuoden 2008
loppuun mennessä tehty.
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Mallin toimivuutta näyttää haittaavan se, että tilaajan ja tuottajan roolit ja
tehtävät eivät ole vielä selkiintyneet. Tehtävien ja vastuiden määrittely vaatii
tarkentamista ja joissakin tapauksissa myös uudelleen tarkastelua. Yhtä ja
kaikissa toiminnoissa sovellettavaa mallia tilaajan ja tuottajan työnjaosta ja
toimintaperiaatteista ei ole määritelty, joten jokaisessa toiminnassa ne on
jouduttu määrittelemään erikseen. Tästä on sekä etuja että haittoja. Haitat
liittyvät malliin siirtymisen pitkittymiseen ja epätietoisuuteen toimintatavoista.
Tilaaja-tuottajamalli edellyttää myös tehokasta ja selkeää omistajaohjausta.
Täsmällisten tavoitteiden ja kaikki kaupungin yksiköt kattavien toimintaperiaatteiden puuttuminen saattavat johtaa osaoptimointiin.
Tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset on toistaiseksi tehty pääosin yhdeksi
vuodeksi kerrallaan. Vuotta pidemmät sopimukset antaisivat sekä tilaajalle
että tuottajalle enemmän tilaa toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Esille on tullut myös, että sopimusten sisältöön ja sopimuskumppaneiden
yhteistyökäytäntöihin tarvittaisiin joustavuutta niin, että voitaisiin puolin ja toisin
reagoida toimintaympäristössä ja palveluiden tarpeessa esille tuleviin muutoksiin.
Tilaaja-tuottajamallin myönteisinä piirteinä on tuotu yleisesti esille kustannustietoisuuden lisääntyminen ja talouden seurannan tehostuminen. Myös tarve
määritellä tarvittavat palvelut ja niiden laatuvaatimukset on koettu toimintaa
kehittäviksi. Asiakasnäkökulma on mallin käyttöönoton seurauksena konkretisoitunut.
Tarkastuslautakunnan arviointityössä esille tulleita keskeisiä tilaaja-tuottajamallin kehittämiskohteita ovat tilaajan ja tuottajan roolien ja tehtävien selkeyttäminen, omistajaohjauksen tehostaminen, nykyistä selkeämpien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden määrittely sekä sopimuskäytäntöjen parantaminen.
7.2 Tuotteistus ja kustannuslaskenta
Vuoden 2008 lopussa tehdyn selvityksen mukaan tuotteiden määrittely oli
alkuvaiheessa useissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa. Vain muutamissa olivat
tuotteet kohtuullisen kattavasti määritelty ja kustannuksia pystyttiin kohdentamaan tuotteille tai tuoteryhmille. Revisiotoimistossa päivitettiin marraskuussa
2008 alun perin keskushallinnon talous- ja strategiaryhmässä kesäkuussa 2007
tehty selvitys tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tilanteesta hallintokunnissa
ja sisäisissä liikelaitoksissa.
Pisimmällä tuotteiden määrittelyssä ja kustannusten kohdentamisessa olivat
selvityksen mukaan hallintokunnista sosiaali- ja terveystoimi ja tekninen toimi ja
sisäisistä liikelaitoksista Serviisi, Tekninen liikelaitos ja Oulun Konttori. Merkittävää
on, että kaikissa toiminnoissa tuotteiden määrittely on aloitettu. Tuotteiksi on
pääosin määritelty yksittäisiä suoritteita, ei niinkään palvelukokonaisuuksia.
Asiakkaan saama palvelu on vain harvoissa tapauksissa tähän mennessä ollut
lähtökohtana tuotteen määrittelylle. Kustannusten kohdentaminen tuotteille ei
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ole kattavaa eikä useimmissa yksiköissä sitä vielä pystytä tekemään. Tuotteiden (palveluiden) määrittely ja niiden kustannusrakenteen tuntemus on
tärkeää tilaaja-tuottajamallin toimivuuden kannalta sekä kustannusten
ennakoinnin ja hallinnan kannalta.
Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2002 osana ydinkunta-palvelukuntamallin etenemistoimenpiteitä tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittämistiimin perustamisesta. Tiimi valmisteli vuonna 2004 valmistuneen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan oppaan. Kuntaliitto on julkaissut vuoden 2009
alussa tuotteistuksen ja kustannuslaskennan ohjeita ja oppaan sekä tarjonnut
koulutusta. Kuntaliiton valmistelema aineisto antaa hyvän perustan Oulun
kaupungin oman ohjeistuksen päivittämiselle ja koulutuksen järjestämiselle
hallintokuntien ja liikelaitosten henkilöstölle. Keskushallinnon talous- ja strategiaryhmästä saadun tiedon mukaan ohjeistuksen ja koulutuksen sekä atkjärjestelmätuen tarve tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittämiselle on
tiedossa ja kehittämistoimia on suunniteltu.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tuotteiden (palveluiden) määrittely on
vasta alkuvaiheessa. Tärkeää on, että määrittelyn lähtökohtana on asiakkaan
saama palvelu. Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan edistyminen vaatii
yhteistä ohjeistusta ja kustannuslaskennan malleja.
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8 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJA
8.1 Joukkoliikenne
Tarkastuslautakunta on arvioinut joukkoliikenteen järjestämistä vuosien 2005 ja
2007 kertomuksissaan. Vuonna 2005 on todettu, että joukkoliikenteen kasvutavoitteet eivät toteutuneet valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti ja
että matkustajamäärät olivat laskeneet vuodesta 2003 lukien. Käyttäjämäärien kasvun lisäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi oli kuitenkin aloitettu
monia toimia, joista osa oli toteutettu ja osa vielä toteuttamatta.
Syyskuussa 2007 alkoi cityliikenne kolmen vuoden määräajaksi kolmella keskustan reitillä. Niistä linjalla Toripakka–Värttö on ollut eniten matkustajia. Kaikkiaan citybusseilla tehtiin 158 000 matkaa vuonna 2008. Joukkoliikennekatu
avattiin vuonna 2007, ja reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on käytössä.
Vuoden 2007 arviointikertomuksessa oli todettu, että paikallisliikenteen matkamäärät olivat laskeneet 18,5 % vuoden 2002 tasosta. Kaupungin tukemien
lipputyyppien myynti oli kasvanut, mutta joukkoliikenteen käyttöastetta niillä ei
saatu nostetuksi.
Paikallisliikenteen matkamäärät Oulussa 2001–2008
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Tarkastuslautakunta toteaa, että paikallista joukkoliikennettä on kehitetty
monin tavoin. Toimet eivät kuitenkaan ole lisänneet joukkoliikenteen käyttöä
toivotulla tavalla. Vuoden 2008 matkamäärät ovat kasvaneet 2,4 %, mihin
yhtenä selittävänä tekijänä on citybussiliikenne.
Kaupungin tukemien lipputyyppien myynti on kasvanut viime vuosina muutamia prosentteja vuosittain. Vuonna 2009 on otettu käyttöön tuettu 20 matkan
sarjalippu.
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8.2 Maahanmuuttajien kotouttaminen
Kaupunkistrategian strategisina tavoitteina ovat ulkomailta muuttaville asukkaille kotoutumista tukevien palveluiden kehittäminen ja ulkomaalaisten
työntekijöiden määrän lisääminen kaupungin organisaatiossa. Vuoden 2005
arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toi esille sen, että työperäisten
maahanmuuttajien kotouttamista edistävä työ oli vasta käynnistymässä.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 50 % ulkomaalaisista työntekijöistä
päättää työsuhteensa ensimmäisen työvuotensa aikana ensisijaisesti perheen
sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Kaupunkistrategian tavoitteisiin pääsemiseksi
todettiin olevan tehtävää.
Tavoitteena kansainvälinen työvoima -työryhmän loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset valmistuivat kesäkuussa 2007. Työryhmän tavoite oli tuottaa
toimintaohjelma kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämisverkoston yhteistyön tehostamiseksi. Työryhmän toimenpide-ehdotusten
mukaisesti asetettiin maahanmuuttotyön koordinaatiotyöryhmä, jonka tarkoitus on toimia hallintokuntien yhteistyöelimenä maahanmuuton ja kotouttamisen asioissa. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyneen EFA-Oulu Expact City projektin toiminnot vakinaistettiin.
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita ja peruspalveluiden kansainvälisyysnäkökulmaa kehittävä Homelike Oulu – Oulu omaksi -hanke
käynnistyi toukokuussa 2008. Hankkeen tavoite on kehittää maahanmuuttajille
suunnattu yrityspalvelumalli (Ouluseudun yrityspalvelukeskus), maahanmuuttajanuorten työpajamalli (nuorisoasiankeskus) ja vaikeassa työmarkkinaasemassa olevien työelämäohjausmalli (sosiaali- ja terveystoimi). Työperäisen
maahanmuuton henkilökohtaisissa yksilötason ohjaus- ja neuvontatapaamisissa kävi yhteensä 96 asiakasta vuonna 2008.
Keskitetyn henkilöstökoulutuksen ohjelma uudistettiin kansainvälistymiskoulutuksen osalta. Lisäksi on osallistuttu Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainväliseen työharjoitteluun ja kansainvälisten tutkintoohjelmien kehittämisen yhteistyöhankkeisiin. Käytettävissä ei ole kuitenkaan
kansallisuuksien, etnisten tai kielellisten ryhmien mukaisia tilastoja kaupungin
työntekijöistä.
Kaupunki on ryhtynyt erilaisiin toimiin maahanmuuttoa koskeviin tavoitteisiin
pääsemiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kotoutumista tukevien
palveluiden kehittämistä nopeutetaan. Palveluiden parantaminen mahdollistaa osaltaan myös ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnin kaupungin
palvelukseen.
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8.3 Erityisryhmien asuminen

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen
Erityisryhmien asunnottomuuden syynä on yleensä kyvyttömyys itsenäiseen
asumiseen. Heidän asumistaan ei pystytä hoitamaan yleisillä asumistoimenpiteillä. Vuoden 2005 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toi esille
sen, että erityisryhmien asumisen järjestäminen vaatii aktiivisempia toimia ja eri
osapuolten yhteistyön tehostamista. Vuonna 2005 asunnottomia arvioitiin
olevan noin 120, joka on myös vuoden 2008 arvio asunnottomien määrästä.
Valtio ja Oulun kaupunki allekirjoittivat aiesopimuksen (2008–2011) pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Sopimuksessa määritellään valtion osallistuminen vähentämistoimien rahoitukseen. Sopimus perustuu kaupungin nuorten pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen toimeenpanosuunnitelmaan
2008–2011, jonka lähtökohtana oli hallituksen helmikuussa 2008 hyväksymä
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on
puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä sekä tehostaa
toimenpiteitä asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi.
Toimeenpanosuunnitelman kohderyhmäksi valittiin huume- ja moniongelmaiset pitkäaikaisasunnottomat nuoret, joiden määrän arvioidaan lisääntyvän.
Vaikeasti asutettavia nuoria arvioidaan olevan 20–30. Aiesopimukseen sisältyvissä hankkeissa toteutetaan yhteensä 23 vuokrasuhteeseen tai tukiasumiseen perustuvaa asuntoa. Toteutukseen osallistuvat sosiaali- ja terveystoimi,
tekninen toimi ja asumisen tukipalveluja tuottavat järjestöt.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kaupunki on yhteistyössä järjestöjen
kanssa lähtenyt toteuttamaan hanketta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi.
Asumisneuvontahanke
Arviointikertomuksessaan vuodelta 2005 tarkastuslautakunta huomioi, että
erityisryhmien asunto-ongelmaa oli helpotettu kehittämällä sosiaalista isännöintiä. Asumisneuvontahanke toteutettiin vuosina 2006–2008 Meri-Toppilan ja
Kaakkurin alueilla. Hankkeessa olivat mukana sosiaali- ja terveystoimi, tekninen
toimi ja vuokra-asuntojen omistajan edustajana Sivakka-yhtymä Oy.
Asumisneuvontahankkeen loppuraportin mukaan asumisneuvonta koettiin
merkittävänä työmuotona asumisen ongelmatilanteissa. Hankkeessa kehitettiin tavoitteen mukaisesti uusia toimintamalleja vaikeasti asutettavien asumisongelmiin. Hankkeen aikana pystyttiin kohdealueilla ennaltaehkäisemään ja
vähentämään häätöjä. Erityisryhmien asumisen verkosto on toiminut Oulussa
vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen aikana verkosto sai asumisneuvojilta
runsaasti käytännön tietoa asumisongelmista ja uusia ratkaisumalleja.
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Sosiaali- ja terveystoimi ja tekninen toimi vastasivat hankkeen kustannuksista.
Vuokra-asuntojen omistajataho ei osallistunut hankkeen kustannuksiin. Sen
sijaan yhteistyö asuntojen omistajan kanssa tiivistyi merkittävästi hankkeen
aikana. Kaupunginhallitus päätti maaliskuussa 2009, että tekninen lautakunta
tutkii hankkeen jatkomahdollisuudet ja kustannukset.
Vuosina 2006–2008 kaupungin ja Sivakka-yhtymä Oy:n toteuttamassa asumisneuvontahankkeessa kehitettiin yhteistyötä ja uusia ratkaisumalleja
erityisryhmien asumisongelmiin. Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että
asumisneuvontatyötä edelleen jatketaan ja tehostetaan.
8.4 Sairauspoissaolot
Vakinaisen henkilöstön sairauspäivien määrä laski vuonna 2008 hieman
edellisten vuosien tasosta, mutta on edelleen korkeampi kuin vuosien 2002–
2004 taso. Määräaikaisen henkilöstön sairauspäivien määrä on noussut
vuodesta 2002 alkaen, mutta on noin 40 % alempi kuin vakinaisen henkilöstön.
Keskimäärin Oulun kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 2008 sairauspäiviä
20,65. Tiedot perustuvat Kunta 10 -tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvien
muiden kuntien sairauspäivien määrä on laskenut jo aikaisemmin. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen kasvu kunnissa on taittunut,
mutta yleisesti luvut ovat edelleen korkeammat kuin 2000-luvun alussa.
Sairauspäivien määrä vuosina 2002–2008
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Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2006 arviointikertomuksessaan sairauspoissaolojen kasvua ja toimia, joiden tavoitteena oli sairauspoissaolojen
kasvun taittaminen. Lautakunta totesi, että poissaolojen syitä tulisi analysoida
paremmin. Myös poissaolojen tilastoinnissa nähtiin kehitettävää.
Sairauspoissaoloja koskevat tiedot saadaan edelleen Kunta 10 -tutkimuksesta.
Siitä seuraa, että tiedot ovat vertailukelpoisia tutkimukseen osallistuvien
kuntien tietoihin mutta eivät muiden tahojen tietoihin.
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Kaupunki on osallistunut Kunta 10 -tutkimukseen vuodesta 1997 alkaen. Tutkimuksen seurauksena on toteutettu useita kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on ollut työhyvinvoinnin parantaminen, työn ja työyhteisöjen
kehittyminen sekä työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden nostaminen. Viime
vuosina sairauspoissaolojen syitä on analysoitu erityisesti työyksikkötasolla ja
valmisteltu toimintaohjelmia poissaolojen vähentämiseksi. Esimerkkeinä ovat
sosiaali- ja terveystoimen tuotantoyksikön palvelualuekohtaiset toimenpideohjelmat ja Oulun Serviisin osallistuminen Oulun Työterveyden hankkeeseen,
jossa on selvitetty voidaanko työntekijöiden työkyvyn parantumista tuki- ja
liikuntaelinsairauksissa edistää osasairausvapaalla. Työpaikoilla käytettäviksi
työkaluiksi on valmisteltu varhaisen puuttumisen toimintamalli, työuupumuksen
tunnistamis- ja toimintaohje ja nyt uusimpana sairauspoissaolokäytännöt-ohje.
Tarkastuslautakunta pitää kaupungin (hallintokunnat ja liikelaitokset yhteensä) sairauspoissaolojen määrää edelleen korkeana. Työn ja työolojen kehittämiseksi tehdyt toimet ovat hyviä ja niitä on jatkettava. Näyttää siltä, että
tehokkaimmin sairauspoissaolojen määrään voidaan vaikuttaa työyksikkötasoisella sairauspoissaolojen syiden analysoinnilla ja kehittämistoimilla.
Sairauspoissaoloja koskevien tilastotietojen tulee olla luotettavia. Tilastoinnin
pitää mahdollistaa myös sairauspoissaolojen syiden analysointi.
8.5 Moniammatillinen, poikkihallinnollinen yhteistyö
Tarkastuslautakunta on vuosien 2005–2006 arviointikertomuksissaan tuonut
esille lasten ja nuorten hyvinvointiasioissa moniammatillisen, poikkihallinnollisen
yhteistyön kehittämistarpeita. Vuoden 2005 arviointikertomuksessa lautakunnan kanta oli, että moniammatillisen alueellisen toimintamallin käyttöönotto
oli edennyt hitaasti eikä työtä ollut viety osaksi palveluprosesseja. Vastuu
lasten ja nuorten hyvinvoinnista on kaikilla niillä hallintokunnilla, jotka hoitavat
heidän hyvinvointiinsa liittyviä asioita.
Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden lasten ja nuorten palveluiden edustus on nyt mukana
moniammatillisissa alueellisissa palvelujohtotiimeissä. Haasteena on selkiyttää
roolia ja tehtäviä. Sosiaali- ja terveystoimen alueellisten asiakastiimien toiminta
on käynnistynyt. Yhteistyö on joillakin alueilla jo pysyvä toimintakäytäntö.
Kaikilla alueilla sitä ei vielä kuitenkaan systemaattisesti toteuteta.
Vuoden 2008 elokuussa asetettu hanketyöryhmä kehittää uutta toimintamallia
lasten ja nuorten palveluprosesseihin. Lisäksi on kokoontunut laajennettu moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee moniammatillisen yhteistyön ja asiakasohjautumisen kehittämistoimia.
Käsitellessään oppilashuollon asioita vuoden 2006 arviointikertomuksessaan
tarkastuslautakunta mainitsi, että hallintokuntien välisessä yhteistyössä oli ollut
vaikeuksia löytää kokonaisvastuunottajaa oppilaan tuesta. Oppilashuollon
palvelut eivät olleet riittäneet vaikeimmissa tapauksissa, vaan tarvittiin sosiaali-
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ja terveystoimen ja opetustoimen tiivistä yhteistyötä. Lautakunnan mukaan
hallintokuntien yhteistyötä tuli kehittää.
Erityisen tuen keskus aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta. Toiminnan kehittämisen painopistealueiksi määriteltiin muun muassa moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen sekä alueellisen tuen vahvistaminen. Oppilashuoltoyksikön koulunkäyntiavustajapalvelujen laatua ja saatavuutta on alettu kehittää.
Tavoitteena on muun muassa organisoida palvelut koulujaon mukaisesti.
Kouluvalmiuden arviointi siirtyi oppilashuollolle vuoden 2007 alusta. Opetustoimessa luotiin kouluvalmiuden arviointiin uusi moniammatillinen nivelvaiheen
toimintamalli. Opetustoimesta saadun tiedon mukaan esi- ja alkuopetuksen
nivelvaiheen oppilashuollollinen yhteistyö ja kouluvalmiuden toimintamalli
ovat saaneet myönteistä palautetta. Esiopetuksen ja oppilashuollon välille on
määritelty selkeämpi työn- ja vastuunjako.
Opetustoimen mukaan moniammatillisten alueellisten johto- ja asiakastiimien
työ ei ole vielä integroitunut koulujen oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön. Koulujen oppilashuoltotyötä koordinoidaan edelleen pääasiassa säännöllisesti
kokoontuvissa moniammatillisissa oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmissä. Opetustoimen mukaan moniammatillisen yhteistyön kehittyminen edellyttää ammatillista joustavuutta, monipuolista osaamista ja yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Perus- ja erityispalveluiden työn- ja vastuujako kaipaavat vielä selkiyttämistä.
Kerran lukukaudessa järjestetään useita opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen edustajien verkostotapaamisia. Tapaamisissa tarkastellaan ajankohtaisia
yhteistyön haasteita.
Moniammatillisen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseksi toimii useita
työryhmiä ja asioita käsitellään hallintokuntien verkostotapaamisissa. Yhteistyötä on kehitetty muun muassa luomalla uutta moniammatillista toimintamallia lasten ja nuorten palveluprosesseihin ja kouluvalmiuden arviointiin.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen on vielä kesken. Kehitettäviä asioita ovat muun muassa
työn- ja vastuunjaon selkeyttäminen, osaamisen lisääminen ja alueiden
toiminnallisten erojen poistaminen.

Oulun kaupungin tarkastuslautakunta
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