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1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTUS JA ARVIOINTI
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama kuntalain 71 §:ään
perustuva lautakunta. Se valmistelee kaupunginvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Oulun kaupungin tarkastussäännön mukaan lautakunta arvioi myös hallinnon ja talouden sekä
palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Kaupungin konserniohjeen
mukaan lautakunnan tehtävänä on valmistella kaupungin tytäryhtiöiden
tilintarkastuksen järjestäminen.
Oulun kaupungin tarkastuslautakunnassa on valtuustokaudella 2005-2008
yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee kuntalain mukaan olla kaupunginvaltuuston
jäseniä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Juha Huikari, varapuheenjohtaja Outi Klintrup ja muut jäsenet ovat Sari Halonen, Markku Kainulainen,
Eeva Paakkola, Pirjo Pyörälä, Juha Rahkola, Maarit Raitio ja Raimo Salow.
Tilintarkastus
Oulun kaupungin vuoden 2005 tilintarkastus järjestettiin väliaikaisella sopimuksella KPMG Kunta Oy:n kanssa. Kaupunginvaltuuston vuoden 2005
kesäkuussa tekemästä tilintarkastajan valintapäätöksestä tehtiin hakemus
markkinaoikeuteen ja hakemuksen käsittely on vuoden 2006 toukokuussa
vielä kesken.
KPMG Kunta Oy on nimennyt kaupungin vastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHTT Paula Hellén-Toivasen.
Kaupungin JHTT-tilintarkastaja esitteli tarkastussuunnitelmansa lautakunnalle
ja raportoi tarkastusvuoden 2005 havainnoistaan lautakunnalle kolme
kertaa.
Arviointitoiminta
Tarkastuslautakunta piti vuoden 2005 aikana 14 kokousta ja teki vuoden
2005 toiminnan arviointiin liittyen 15 käyntiä. Vuoden 2005 työohjelman
arviointikohteita olivat: henkilöstöasiat, kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien asiat, hoitoon pääsyn turvaaminen terveydenhuollossa, lasten ja
nuorten hyvinvointi, joukkoliikenneasiat, seudun ympäristövirasto, Oulun
Jätehuolto, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, kaupunginteatteri, Ouluseutu
Yrityspalvelut, Oulun Sivakka Oy ja Oulun Tervatalot Oy. Lisäksi lautakunta
tapasi kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, talous- ja suunnittelujohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimen luottamusmies- ja viranhaltijajohtoa.
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Arviointityössään lautakunta toimi kahtena jaostona. I-jaoston arviointialueita olivat sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi,
opetustoimi, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Työterveys, Oulun Ateria ja
Oulun Tietotekniikka. Puheenjohtajana toimi Juha Huikari ja muina jäseninä
Sari Halonen, Eeva Paakkola ja Maarit Raitio. II-jaoston arviointialueita olivat
kulttuuritoimi, rakennusvalvonta, tekninen toimi, Oulun Energia, Oulun Vesi,
Oulun Satama, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Oulun Jätehuolto, Oulun
Katutuotanto ja Oulun Comac. Puheenjohtajana toimi Outi Klintrup ja
muina jäseninä Markku Kainulainen, Pirjo Pyörälä, Juha Rahkola ja Raimo
Salow. Koko lautakunnan arviointialueita olivat kaupunginhallitus,
keskusvirasto, Ouluseutu Yrityspalvelut, hankintatoimi ja Oulu-konserni
(tytäryhtiöt).
Tarkastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle muistionsa seuranta- ja välitilinpäätösraporteista I/2005 ja II/2005.
Vuoden 2005 arviointikertomuksen sisältö
Tarkastuslautakunta on tässä arviointikertomuksessaan keskittynyt vuoden
2005 työohjelman aiheisiin ja teemoihin. Tästä johtuen arviointia kaupungin
strategian, hallintokuntien ja liikelaitosten kaikkien yksittäisten tavoitteiden
toteutumisesta tilanteessa 31.12.2005 ei sisälly arviointikertomukseen.
Tavoitteiden toteutumat on raportoitu toimintakertomuksissa.
Edellisen arviointikertomuksen käsittely
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2004 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2005 kesäkuussa. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta elokuussa ja hallintokunnilta ja liikelaitoksilta pyytämiään
selvityksiä ja niistä laadittua yhteenvetoa vuoden 2005 lokakuussa.
Kaupunginvaltuusto merkitsi annetut selvitykset tiedoksi lokakuun
kokouksessaan.
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2 KAUPUNGIN TALOUS
2.1 Talousaseman kehittyminen
Vuonna 2005 kaupungin talous (peruskunta + liikelaitokset) kehittyi
talousarviossa esitettyä paremmin ja kaupunki pääsi tasapainoisen
talouden tunnuslukutavoitteisiin. Investointien tulorahoitusprosentti oli 123 %
ja verorahoituksen kasvu 7,9 % oli suurempi kuin toimintakatteen 2,8 %:n
kasvu. Viiden vuoden aikajaksolla tarkasteltuna investointien tulorahoituksen osuus on kuitenkin hieman alle 100 %:n ja toimintakatteen kasvu on
ollut merkittävästi tulorahoituksen kasvua suurempaa.
Vuoden 2005 hyvä tilanne selittyy ennen muuta yksittäisillä tuloerillä, kuten
yhteisöverotuottojen kasvulla, maanmyyntitulojen korkealla tasolla ja liikelaitosten hyvillä tuloksilla. Merkittävää on myös se, että toimintamenojen
kasvu oli sekä peruskunnan että kaupungin tasoilla edellisiä vuosia
pienempi. Investointeihin käytettiin noin 11 milj. vähemmän kuin mihin
investointiohjelmassa oli varauduttu. Lainaa ei vuoden 2005 aikana nostettu,
joten lainamäärä/asukas laski jonkin verran. Suurten kaupunkien vertailussa
Oulun kaupungin talous asettui vuonna 2005 keskeisillä tunnusluvuilla
tarkasteltuna kärkipäähän.
Tasapainoisen talouden tavoitteet
Oulun kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Talouden tasapainon mittareiksi
on otettu tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja verorahoituksen kasvun
ja toimintakatteen kasvun suhde. Investointien tulorahoituksen osuus oli yli
100 % ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001.
Tasapainoisen talouden tavoitteet ja niiden toteutuminen
Arviointikriteeri
Tulorahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä (strategiakaudella), investointien tulorahoitus % > 100
Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino (strategiakaudella)

Tavoitetaso 2005-2007
Tilanne 31.12.2005
Investointien tulorahoituksen Toteutui vuonna 2005.
paraneminen
Toteuma oli 123,1 %. Vuonna 2004
toteuma oli 74,8 %. Viiden vuoden
jaksolla tulorahoitus oli 96 %.
Verorahoituksen kasvu % >
Toteutui vuonna 2005.
toimintakatteen kasvu
Verorahoitus kasvoi 7,9 % ja toimintakate 2,8 %. Viiden vuoden keskiarvo verorahoituksen kasvussa on
2 % ja toimintakatteen kasvussa
5,1 % vuodessa.
Resurssien uudelleen kohden- Raportoitu, että resurssien uudeltaminen
leen kohdentaminen toteutetaan
vuosittain talousarvion laadinnan
yhteydessä.
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Peruskunnan talous
Peruskunnan talouteen vaikutti merkittävästi tuloerissä tapahtunut aikaisempia vuosia parempi kehitys. Näitä tuloeriä olivat yhteisöverotulojen
arvioitua ja myös aikaisempia vuosia parempi kehitys, maanmyyntitulojen
taso ja liikelaitosten tuloutukset peruskunnalle. Myös valtionosuudet olivat
edellisiä vuosia suuremmat.
Verotulojen kertymä oli 6,1 % (22,5 milj. ) edellisvuotta suurempi. Kunnallisverotulot kasvoivat kuitenkin vain 4,2 %, kun sen sijaan yhteisöverotulot
olivat 18,5 % edellisvuotta korkeammat. Vuoden 2005 kertymä on kuitenkin
vain 66 % vuoden 2001 tasosta. Valtionosuudet olivat 19,7 % edellisvuotta
korkeammat. Nousu johtui monista tekijöistä, joista merkittävimmät olivat:
veroalennusten kompensointi kunnille korottamalla valtionosuuksia, valtion
ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksesta johtunut palautus sekä
valtionosuuksiin tehty indeksitarkistus.
Verotulojen ja valtionosuuksien kertymät Oulussa vuosina 2001–2005, suluissa muutos -% edelliseen vuoteen verrattuna
Vero- ja valtionosuustulot
Kunnallisverotulot

2001
milj.
285,5

Yhteisöverotulot

84,7

Kiinteistöverotulot

12,4

Verotulot yhteensä

382,6

Valtionosuudet

38,9

2002
milj.
310,5
(+8,7 %)
59,2
(-30,1%)
12,9

2003
milj.
307,6
(-0,9 %)
42,2
(-28,7 %)
13,2

2004
milj.
305,4
(-0,7 %)
47,6
(+12,8 %)
13,3

2005
milj.
318,1
(+4,2 %)
56,4
(+18,5 %)
14,2

382,6
(+-0 %)
41,8
(+7,4 %)

363,1
(-5,1 %)
38,9
(-6,9 %)

366,2
(+0,8%)
54,2
(+39,3%(

388,7
(+6,1%)
64,9
(+19,7 %)

Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 %, kun kasvu vuotta
aikaisemmin oli 12,1 %. Liikelaitosten tuloutukset peruskunnalle näkyivät
korkeina rahoitustuottoina (muut rahoitustuotot 24,5 milj. ), jossa oli kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna noin 11 %.
Peruskunnan talouden tunnuslukuja vuosina 2001-2005, suluissa muutos -%
edelliseen vuoteen verrattuna
Tunnusluku

2001
milj.
Toimintatuotot 148,9
Toimintakulut

490,1

2002
milj.
117,2
(-21,3 %)
489,0

Vuosikate

80,1

73,1
(-8,7 %)

Tilikauden
ylijäämä

58,7

53,3

2003
milj.
138,9
(+18,5 %)
521,5
(+6,6 %)
42,0
(-42,5 %)
19,6

2004
milj.
171,0
(+23,1 %)
584,4
(+12,1%)
30,8
(-26,6 %)
7,1

2005
milj.
183,7
(+7,4 %)
619,1
(+5,9 %)
44,4
(+44,1 %)
23,1
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Oulun kaupungin talous
Oulun kaupungin (peruskunta + liikelaitokset) toimintatuotot lisääntyivät
edellisestä vuodesta 18 milj. , johtuen ennen muuta edellä mainitusta
maanmyyntitulojen tasosta sekä Oulun Energian myyntitulojen kasvusta.
Technopoliksen osakkeiden myyntivoitto (noin 5 milj. ) näkyy myös
toimintatuotoissa. Toimintakulut kasvoivat edellistä vuotta vähemmän,
kasvu oli 4,9 % (7,1 %). Toimintakatteen kasvu oli yli 10 milj. edellistä vuotta
pienempi.
Oulun kaupungin (sis. peruskunta ja liikelaitokset) tunnuslukuja vuosina
2001-2005, suluissa muutos -% edelliseen vuoteen verrattuna
Tunnusluku

2001
milj.
Toimintatuotot 190,7
Toimintakulut

490,3

Vuosikate

104,0

Tilikauden
ylijäämä

61,2

2002
milj.
218,3
(+14,5 %)
542,4
(+10,6 %)
103,8
(–0,2%)

2003
milj.
248,9
(+14,1 %)
577,4
(+9,8 %)
79,0
(-23,9%)

62,3

2004
milj.
264,1
(+6,1 %)
618,6
(+7,0 %)
72,1
(-8,7%)

2005
milj.
264,8
(+0,3 % )
648,7
(+4,9 %)
94,2
(+30,6%)

24,7

48,3

34,4

Kaupungin vakavaraisuus on edelleen hyvä. Omavaraisuusaste on ollut
vuodesta 2001 alkaen noin 80 %:n tasoa. Hyvänä tavoitetasona pidetään
kuntataloudessa keskimääräistä 70 %:n omavaraisuusastetta. Uutta lainaa ei
vuoden 2005 aikana otettu, joten lainakanta pieneni lyhennysten verran.
Oulun kaupungin rahoitusasemaa kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2001-2005
Tunnusluku
Omavaraisuusaste
Investointien tulorahoitus%
Lainakanta
Lainat / asukas
Kassan riittävyys

2001
79 %

2002
81 %

2003
82 %

2004
81 %

2005
81 %

114 %
56,3 milj.
457 /as
54 pv

92 %
48,8 milj.
392 /as
57 pv

76 %
64 milj.
508 /as
49 pv

75 %
79,8 milj.
628 /as
45 pv

123 %
76 milj.
589 /as
60 pv

Suurten kaupunkien vertailussa Oulun kaupunki sijoittuu taulukossa esitetyillä
tunnusluvuilla tarkasteltuna kärkipäähän. Oulun lainakanta oli kuuden
suurimman kaupungin alhaisin sekä kaupungin että konsernin tasolla.
Kuntien keskimääräinen lainakanta vuonna 2005 oli 1327 /asukas, Oulussa
se oli 589 /asukas.
Suurten kaupunkien talouden tilanteen tunnuslukuja vuodelta 2006
Tunnusluku
Vuosikate
% poistoista
Investointien
tulorahoitus %

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Turku

Oulu

110,8

146

107

58

21

180,9

80

100

61

40

10

123
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Konsernin talous
Konsernin taloudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2005.
Kuntalaki edellyttää ainoastaan konsernitaseen laatimista. Valmisteilla on
kuntalain muutos, jonka mukaan kunnilta edellytettäisiin myös
konsernituloslaskelman laatimista. Konsernitaseeseen on yhdistelty Oulun
kaupunki sekä 15 tytäryhtiötä ja neljä kuntayhtymää. Tasearvoltaan
suurimmat tytäryhtiöt ovat Oulun Sivakka Oy ja Oulun Tervatalot Oy.
Konsernin omavaraisuusaste oli 68 % ja se parani hieman edelliseen vuoteen
verrattuna. Pitkäaikaista lainaa konsernilla oli 313 milj. eli 2 427 /asukas.
2.2 Talousarvion toteutuminen
Menojen osalta peruskunta pysyi kohtalaisen hyvin muutetussa
talousarviossa. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto päätti kaikkiaan 35,7
milj. :n arvosta lisäyksiä toimintatuloihin ja 40,8 milj. :n arvosta lisäyksiä
menoihin. Lukuihin sisältyy 33,1 milj. :n korotukset päivähoidon tilaajatoiminnan menoihin ja vastaavasti kyseisen nettoyksikön tuloihin.
Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 0,6 milj. eli 0,1% talousarvion
loppusumman tasolla. Hallintokuntakohtaisia sitovuustason ylityksiä oli kuitenkin yhteensä noin 6 milj. . Investointeja jäi toteuttamatta 11,2 milj. :n
arvosta. Toimintatulot toteutuivat 13,5 milj.
eli 7,9 % suurempana kuin
muutettu talousarvio.
Vuoden 2005 aikana kaupunginvaltuusto päätti kaikkiaan 35,7 milj. :n
lisäyksistä toimintatuloihin. Tästä 33,1 milj.
oli päivähoidon nettoyksikön
tulomäärärahojen korotusta. Toteutuneet toimintatulot olivat 13,5 milj. eli
7,9 % muutettua talousarviota suuremmat. Ero selittyy pääosin kahdella
tekijällä: maa-alueiden myynnistä saadut tulot olivat myös vuonna 2005
talousarviossa arvioitua noin 8,5 milj. suuremmat ja sisäisiä vuokratuottoja
kertyi 3 milj. arvioitua enemmän.
Menojen lisäyksiä koskevia päätöksiä tehtiin talousarviovuoden aikana yhteensä 40,8 milj. :n arvosta, tästä 33,1 milj.
oli päivähoidon tilaajatoiminnan menomäärärahan korotusta. Toimintamenot olivat 0,6 milj. ja
vain 0,1 % muutettua talousarviota suuremmat. Hallintokuntakohtaisia
sitovuustason ylittäviä menojen ylityksiä jäi kuitenkin yhteensä 6 milj. :n
arvosta päätettäväksi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Näistä suurimmat ovat sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitys 5,1 milj.
ja
opetustoimen ylitys 0,8 milj. . Näitä ylityksiä on käsitelty jäljempänä
kohdassa 4.1.
Verotulot toteutuivat 5,3 % talousarviossa arvioitua suurempina ja valtionosuudet 9,9 % suurempina. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetta ei
muutettu talousarviovuoden aikana. Kunnallisverotulojen kasvu oli talousarviossa arvioitua pienempi, kun sen sijaan yhteisöverotulojen kasvu oli
arvioitua suurempi.
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Peruskunnan investoinnit toteutuivat 47,4 milj. :n suuruisena eli 10,9 milj. ja
noin 19 % vuoden aikana muutettua investointiohjelmaa pienempinä.
Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 31,7 milj. . Liikelaitosten investointeja jäi toteutumatta 0,8 milj. :n arvosta.
Peruskunnan ja liikelaitosten investointitason kehitys
2001
milj.

2002
milj.

2003
milj.

2004
milj.

2005
milj.

Peruskunta
Talousarvio
Toteutuma

85,5
81,8

101,5
76,3

92,2
76,5

71,0
58,8

58,3
47,4

Liikelaitokset, yhteensä
Talousarvio
Toteutuma x)

31,1
29,5

27,7
41,4

34,8
29,5

32,4
41,3

32,5
31,7

x) Vuosina 2002 ja 2004 eräiden liikelaitosten investoinnit ovat toteutuneet alkuperäistä
talousarviota suurempina, erillisiin päätöksiin perustuen

Kiinteistöjen perusrakennuksiin sekä katujen, teiden ja siltojen korjauksiin
osoitettu määräraha käytettiin lähes talousarvion mukaisena. Siirtyneet
hankkeet olivat talonrakennuskohteita ja niistä suurimmat olivat PohjoisPohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus (2 milj. ), Heinäpään harjoitushalli
(0,9 milj. ), Kuivasrannan päiväkoti (0,9 milj. ), Kasarmintie 4:n peruskorjaus
ja muutostyöt (0,8 milj. ), Intiön hoivakoti (0,8 milj. ) ja Kuusiluodon lukion
peruskorjaus (0,6 milj. ).
Väestökehitys
Väkiluku oli vuoden 2005 lopussa 128 962, edelliseen vuoteen verrattuna
väkiluku kasvoi 1736 asukkaalla eli 1,4 %:lla. Kasvusta 560 asukasta oli muuttoliikkeen aiheuttamaa lisäystä (nettomuutto) ja 1165 syntyneiden enemmyyttä.
Oulun seutu oli ennakkotietojen mukaan edelleen Suomen
nopeimmin kasvava seutukunta.
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3 KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI
3.1 Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat tavoitteet
Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskien kaupungin strategiassa
2011 on ainoastaan seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn
parantamista ja maahanmuuttajien kotoutumista koskevat tavoitteet.
Kaupungin uudessa strategiassa 2015 tavoitteet ovat laajemmin mukana.
Kaupungin strategian mukaisesti on myös hallintokuntien strategioissa 2015
kansainvälistyminen ja maahanmuutto otettu strategisiin päämääriin ja
tavoitteisiin.
Humanitaarisista syistä maahanmuuttavat henkilöt kuuluvat kotouttamislain
piiriin, joka edellyttää kotouttamisohjelman laatimista ja tiettyjä kotouttamistoimenpiteitä. Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurierot sekä luku- ja
kirjoitustaidottomuus on koettu haasteellisiksi, mikä asettaa erityisvaatimuksia asioiden hoidolle esimerkiksi opetustoimessa ja mielenterveys- ja
sosiaalityössä.
Työperusteiset maahanmuuttajat jäävät käytännössä yksilöllisten kotouttamistoimien ulkopuolelle. Heidän kotoutumistaan edistävä työ on Oulussa
vasta käynnistymässä. Tähän on panostettava, jotta voidaan vastata
kaupungin strategian 2015 tavoitteisiin.
Tavoitteiden asettaminen
Kaupungin strategiassa 2011 kansainvälistymistä ja maahanmuuttajia
koskevia tavoitteita on vähän, kun taas kaupungin strategiassa 2015 ne
ovat kattavammin mukana. Kaupungin strategian 2011 strategisena
päämääränä on, että kaupunki luo ja ylläpitää aktiivisesti alueellisia,
kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Kriittisissä menestystekijöissä
on seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen.
Kaupungin strategian 2015 strategisena päämääränä on, että Oulu on
huippuosaajia houkutteleva kansainvälinen, suvaitsevainen ja moniarvoinen
kulttuurikaupunki, jossa ulkomailta muuttaneiden asukkaiden ja työntekijöiden määrä lisääntyy. Strategisena tavoitteena on kehittää ulkomailta
muuttaville asukkaille kotouttamista tukevia palveluita. Kaupungin
henkilöstöön liittyen yhtenä strategisena tavoitteena on ulkomaalaisten
työntekijöiden määrän lisääminen.
Sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityön yksikkö on ottanut strategiansa 2011
yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähenemisen,
jonka
yhtenä
arviointikriteerinä
on
maahanmuuttajien
kotoutuminen. Hallintokunnilla on monenlaista kansainvälistä toimintaa,
vaikka strategioissa 2011 on vain vähän niitä koskevia tavoitteita.
Kaupungin strategian 2015 mukaisesti on myös hallintokuntien strategioissa
2015 kansainvälistyminen ja maahanmuutto otettu selkeästi strategisiin pää-
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määriin ja tavoitteisiin. Kaupungin vuonna 2002 hyväksyttyä kansainvälisyysohjelmaa ollaan päivittämässä.
Tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin strategian 2011 tavoitteena oli kansainvälisen kilpailukyvyn
analysointi vuonna 2005. Kilpailukyvyn analysointi tulee olemaan osa kaupungin uuden elinkeinostrategian 2007-2013 valmistelua. Toimintakertomuksen mukaan strategia valmistuu vuoden 2006 keväällä.
Sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityön yksikön tavoitteena oli, että kaikki työikäiset ovat maahanmuuttajakoulutuksen jälkeen kotoutumistoimenpiteiden
piirissä. Tavoitteeseen ei päästy, sillä työvoimatoimiston järjestämien maahanmuuttajakurssien jälkeen noin 15-20 % oli tilapäisesti kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolella. Toimenpiteet ovat eri viranomaisten järjestämiä
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, kuten erilaiset kurssit ja kerhot.
Maahanmuuttajien määrä Oulussa
Väestörekisteritietojen mukaan Oulussa asui vakinaisesti 2207 ulkomaalaista
henkilöä vuoden 2005 syyskuun lopussa. Suurin osa heistä oli Euroopasta
(1158). Ulkomaalaisia oli myös Aasiasta (599), Afrikasta (239), Pohjois- ja
Etelä-Amerikasta (83) ja Oseaniasta (11). Todellisuudessa Oulussa asuu
ulkomaalaisia enemmän, sillä luku ei sisällä kaikkia ulkomaalaisia. Näitä ovat
esim. lyhytaikaisesti maassa opiskelevat henkilöt ja tilapäisesti maassa olevat
ulkomaalaiset työntekijät. Lukuun eivät myöskään kirjaudu turvapaikanhakijat, joilla ei ole oleskelulupaa. Lähes puolet 2207 ulkomaalaisesta on
pakolaistaustaisia. Kaupungin pakolaiskiintiö on tällä hetkellä 50 henkilöä/
vuosi.
Humanitaarinen maahanmuutto
Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettu laki (kotouttamislaki) tuli voimaan vuoden 1999 toukokuussa.
Uusi muutettu laki tuli voimaan vuoden 2006 tammikuussa. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi laaditaan kotouttamisohjelma. Kunta vastaa ohjelman laatimisesta, toimeenpanosta,
kehittämisestä ja seurannasta. Työvoimatoimiston ja muiden viranomaisten
on kunnan aloitteesta osallistuttava ohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon. Kotouttamissuunnitelma on maahanmuuttajan henkilökohtainen
suunnitelma kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista.
Työvoima- ja elinkeinokeskus korvaa maahanmuuttajien vastaanotosta
aiheutuneet kustannukset valtioneuvoston päätöksen mukaan päätöksessä
erikseen määritellyiltä ajoilta, mikäli kunta on laatinut maahanmuuttajien
kotouttamisohjelman.
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Kaupungin uudistettu maahanmuuttajien kotouttamisohjelma on hallintokunnista saatujen lausuntojen jälkeen sosiaali- ja terveystoimessa tarkistettavana. Kotouttamisohjelma tulee korvaamaan edellisen vuosille 2000-2004
laaditun ohjelman. Kotouttamisohjelman uudistamista ovat olleet
laatimassa eri viranomaiset, järjestöjen ja seurakuntien edustajat sekä
valmistelussa myös maahanmuuttajien edustus. Ohjelmaan on koottu kaupungin eri toimialojen ja muiden viranomaisten maahanmuuttajille tarjoamat palvelut, maahanmuuttajien erityistarpeet, toiminnan kehittämistarpeet sekä muiden yhteistyötahojen toiminta. Työministeriön suosituksen
mukaisesti ohjelmassa esitetään, että kaupunki nimeää työryhmän
ohjelman seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Aikaisemman kotouttamisohjelman osalta ei seurantaa ole tehty.
Merkittävimmiksi haasteiksi maahanmuuttajien kohdalla on todettu kieli- ja
kulttuurierot, puutteet luku- ja kirjoitustaidossa sekä juurettomuus. Syrjäytymisvaarassa ovat peruskoulun loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret,
joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito. Näille nuorille antaa lisäopetusta mm.
Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Lisäksi ollaan perustamassa resurssirengasta
suunnittelemaan maahanmuuttajanuorten koulutusta. Maahanmuuttajien
erityiskysymykset asettavat mielenterveystyölle omat vaatimuksensa. Sosiaalityössä maahanmuuttajien toimeentulotukiasiat ovat työllistäviä asioiden laajuudesta ja moninaisuudesta johtuen. Lastensuojelun yksikössä
aloitettiin vuonna 2005 pilottihanke, jossa kehitetään toiminnallisia
työmenetelmiä maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeelle suunnitellaan jatkoa ja tarkoituksena on hankkia erityisosaamista ja saada
toiminta pysyväksi. Maahanmuuttajien työttömyys on korkea. Työvoimatoimistosta saadun tiedon mukaan työttömyysprosentti on arviolta ainakin
kaksinkertainen valtaväestöön verrattuna.
Eri hallintokuntien välinen yhteistyö maahanmuuttajien asioissa on tärkeää,
koska maahanmuuttoasiat koskettavat kaikkia kunnan palvelusektoreita.
Saatujen tietojen mukaan hallintokuntien välinen yhteistyö on parantunut
viime vuosina. Humanitaarista ja työperusteista maahanmuuttoa hoitavien
yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen on myös nyt aloitettu.
Työperusteinen maahanmuutto
Työperusteinen maahanmuutto on ollut toistaiseksi vähäistä. Tarkkoja lukuja
ei ole saatavissa, koska kaikki maahanmuuttajat eivät kirjaudu väestörekisteriin. Ulkomailta töihin tulevat henkilöt jäävät käytännössä kotouttamislain
yksillöllisten kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että
oikeus henkilökohtaiseen suunnitelmaan on vain niillä, jotka on rekisteröity
työttöminä tai jotka saavat toimeentulotukea. Kaupungin maahanmuuttajatoimiston neuvontapalveluja voivat käyttää myös työperusteiset maahanmuuttajat. Kansainvälisen koulun perustaminen Ouluun oli merkittävä
asia lapsiperheiden kannalta. Työperusteisesti Ouluun muuttavien ulkomaalaisten tarpeeseen aloitettiin Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittama
EFA –projekti (Expatriate Family Adjustment) vuoden 2003 lokakuussa.
Projekti jatkuu vuoden 2006 heinäkuun loppuun asti.
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Kansainvälisten tutkimusten mukaan lähes 50 % ulkomaalaisista työntekijöistä päättää työsuhteensa kolmen ensimmäisen työvuotensa aikana ensisijaisesti puolison ja perheen sopeutumisvaikeuksien ja viihtymättömyyden
vuoksi. EFA -projektin päämääränä on edistää Ouluun saapuvien ulkomaalaisten työntekijöiden perheiden ja puolisoiden sopeutumista. Projekti tekee
yhteistyötä ulkomaalaisille palveluja tarjoavien organisaatioiden kanssa.
Projektissa
kartoitetaan
maahanmuuttajien
tarvitsemia
palveluita.
Väliraportin mukaan vuoden 2005 elokuussa projektissa oli 91 osallistujaa,
joista 25 on muuttanut maasta pois. He eivät löytäneet työtä tai mielekästä
tekemistä.
Työperusteisesti maahan muuttavia henkilöitä varten on haettu rahoitusta
myös toiselle, EFA2015-Oulu Expat City –projektille. Projekti on sisällöltään
kaupungin uuden strategian 2015 mukainen. Lisäksi maahanmuuttajien
asioihin liittyen ollaan perustamassa hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen edustajista koostuvaa työryhmää taustana uuden strategian
linjaukset.
3.2 Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevat tavoitteet
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja siihen liittyvän moniammatillisen työn
tavoitteet sisältyvät sekä vuotta 2005 koskevaan strategiaan 2011 että
uuteen strategiaan 2015. Toimenpiteitä on tehty eri hallintokunnissa tavoitteiden mukaisesti, mutta kaikkiin tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Tästä on
esimerkkinä lastensuojelun huostaanottojen lisääntyminen, kun tavoitteena
oli saada huostaanottojen määrä laskuun.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävässä työssä
kaupunginhallitus päätti vuoden 2005 toukokuussa ottaa käyttöön moniammatillisen alueellisen toimintamallin. Muutos on edennyt hitaasti. Toimintamallin palvelujohtotiimin jäsenet nimettiin vasta vuoden 2006 helmikuusta
alkaen. Moniammatillista työtä ei ole vielä viety osaksi palveluprosesseja.
Työn tavoite on, että olemassa olevilla resursseilla saadaan aikaan parempia palveluvaikutuksia. Vastuu on kaikilla niillä hallintokunnilla, jotka hoitavat lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavia palveluita.
Strategisten tavoitteiden asettaminen
Kaupungin strategiassa 2011 on hyvän palvelutason yhtenä arviointikriteerinä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi tehtävään työhön on otettu yhdeksi välineeksi moniammatillinen työ. Strategiassa 2011 on joustavan ja kilpailukykyisen palvelujärjestelmän osalta tavoitteena moniammatillisen alueellisen toimintamallin käyttöönotto. Kaupungin strategiassa 2015 ei ole lasten ja nuorten hyvinvointia
eikä moniammatillista työtä koskevia tavoitteita, vaan tavoitteet on laitettu
näiden palvelujen tuottajien strategioihin.
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Sosiaali- ja terveystoimen strategiaan 2011 ja 2015 sisältyy lasten ja nuorten
hyvinvointia ja moniammatillista työtä koskevat tavoitteet. Lisäksi moniammatillisen alueellisen toimintamallin toteuttamiseen osallistuminen on otettu
tulosyksiköiden toimenpiteisiin. Strategiassa 2011 olevat korjaavan lastensuojelutyön tavoitteet, kuten huostaanotot, on laitettu strategiassa 2015
talousarviossa seurattaviin tunnuslukuihin. Huostaanottojen määrää koskeva tavoite on kyseenalainen, koska laki velvoittaa huostaanoton tekemisen
tavoitteista riippumatta, silloin kun se on lapsen edun mukaista.
Opetustoimen strategiassa 2011 on kriittisenä menestystekijänä alueellinen
ja joustava palvelujärjestelmä, jonka tavoitteena on oppilaiden ongelmien
ennaltaehkäisy. Nuorisotoimen strategiassa on lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä moniammatillisen työn tavoitteet. Liikuntatoimen strategiassa on
yhtenä painopistealueena lasten ja nuorten liikunta. Kriittisenä menestystekijänä on moniammatillinen yhteistyö terveysliikunnan edistämiseksi. Kulttuuritoimen strategiassa on kriittisenä menestystekijänä Oulun merkityksen
vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena, jolle on asetettu kulttuurilaitoskohtaiset tavoitteet. Hallintokuntien strategioissa 2015 on
myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja siihen liittyvää moniammatillista työtä
koskevat tavoitteet.
Tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin strategia
Kaupungin strategiaan sisältyvä lasten ja nuorten hyvinvointia koskeva
tavoite oli asetettu myös lastensuojelun palveluyksikön tavoitteeksi. Tavoite
toteutui osittain seuraavasti:
- Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien alle 18-vuotiaiden määrä laski
tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2004 oli 1559 asiakasta (5,9 % kohderyhmästä), kun vuonna 2005 oli 1463 asiakasta (5,5 % kohderyhmästä).
Vuonna 2003 oli 1521 asiakasta. Uusien asiakkaiden määrä kuitenkin kasvoi vuoden 2004 590 asiakkaasta 757 asiakkaaseen. Vuonna 2003 oli 268
uutta asiakasta. Lastensuojelussa huomiota kiinnittää se, että uusien
asiakkaiden
lukumäärä
on
lisääntynyt,
vaikka
asiakasmäärä
kokonaisuudessaan on laskussa.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävän moniammatillisen
työn osalta oli tavoitteena moniammatillisen alueellisen toimintamallin
rakentaminen ja käyttöönotto, joka oli myös sosiaali- ja terveystoimen
hallinnon ja talouden tulosyksikön ja avoterveydenhuollon palveluyksikön
tavoitteena. Tavoitteen osalta tehtiin seuraavia toimenpiteitä:
- Kaupunginhallitus hyväksyi mallin käyttöönoton vuoden 2005 toukokuussa. Alueelliset palvelujohtotiimit perustettiin työryhmän ehdottaman
aluejaon mukaisesti vuoden 2006 tammikuussa.
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Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimelle oli asetettu yksikkökohtaisia lasten ja nuorten
hyvinvoinnin ja siihen liittyvän moniammatillisen työn tavoitteita. Päivähoitoja perhetyön tulosyksikön tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
- Tavoitteen mukaisesti kunnallisen kerhotoiminnan ja osapäivähoidon
osuus kasvoi.
- Tavoitteena oli lasten ongelmien tunnistaminen entistä varhaisemmassa
vaiheessa. Varhaisen vuorovaikutuksen menetelmäkoulutusta jatkettiin.
Ongelmien tunnistamiseksi käydään säännölliset keskustelut vanhempien
kanssa ja useissa päiväkodeissa on käytössä omahoitajajärjestelmä.
- Perhetyön tavoitteet ja sisältö piti määritellä vuoden 2005 aikana.
Tavoitteet ja sisältö sisältyvät valmistuneeseen perhetyön raporttiin.
Toimenpiteet on huomioitu vuoden 2006 käyttösuunnitelmassa.
Avoterveydenhuollon palveluyksikön tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
- Tavoitteen mukaisesti otettiin käyttöön uudistettu kouluterveydenhuollon
terveystarkastusohjelma.
- Tavoitteena oli tarkistetun lastenneuvolatyön sisällön käyttöönotto.
Neuvolatyön selvitys tehtiin. Uutta neuvolaopasta hyödyntäen aloitettiin
neuvolatyön sisällön kehittäminen.
- Hyvinvoinnin taso piti selvittää muuhun maahan nähden. Hyvinvointimittarit saatiin TEJO-hyvinvointihankkeen yhteydessä. Hyvinvoinnin tason
selvittäminen siirtyi vuodelle 2006.
- Tavoitteena oli nuorten tupakoinnin vähentäminen. Tehtiin kouluterveyskysely, jossa selvitettiin mm. nuorten tupakointia, alkoholin ja huumeiden
käyttöä ja ruokailutottumuksia. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi moniammatillisessa työssä. Tulosten pohjalta rakennettiin Terve, tulevaisuus! –
toimintamalli, jolla tuetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä
terveyttä ja hyvinvointia.
Lastensuojelun palveluyksikön tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
- Lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevien lasten suhteellisen osuuden piti
vähentyä kaikista lastensuojeluasiakkaista. Sijaishuoltoa tarvitsevien lasten suhteellinen osuus kaikista lastensuojeluasiakkaista pysyi keskimäärin
vuoden 2004 tasolla. Lasten määrä väheni ostopalveluissa ja kasvoi omissa laitoksissa ja perhehoidossa.
- Tavoitteen mukaisesti perhehoidon suhteellinen osuus eri sijaishuoltomuodoista on hieman kasvanut, mikä johtuu ostopalveluhoitopäivien vähenemisestä. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvoi 0,8 % edellisestä
vuodesta.
- Huostaanotettujen lasten määrä ei tavoitteen mukaisesti laskenut, vaan
se kasvoi edellisen vuoden 32 huostaanotosta 37 huostaanottoon.
- Tavoitteen mukaisesti toteutui lasten ja nuorten oikeus jälkihuoltoon.
Mielenterveystyön palveluyksikkö ei ollut asettanut lasten ja nuorten hyvinvoinnin eikä siihen liittyvän moniammatillisen työn tavoitteita. Yksikkö on kuitenkin toimintakertomuksessaan raportoinut lasten ja nuorten hyvinvoinnin
eteen tehdyistä toimenpiteistä seuraavaa:

15

- Perheneuvolassa kouluun lähtevien lasten oppimisvalmiustutkimuksiin
liittyen käynnistettiin päivähoidon, lastenneuvolan ja opetustoimen oppilashuollon kanssa yhteistyö uudenlaisten työkäytäntöjen kehittämiseksi.
Ennalta ehkäisevän mielenterveystyöyksikön toimintaa suunnattiin pikkulapsiperheiden ja 16-19 –vuotiaiden nuorten hoitoon sekä peruspalveluiden konsultointiin ja työnohjaukseen.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimessa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja siihen liittyvän moniammatillisen työn tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
- Tavoitteen mukaisesti laajeni lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta.
Toiminnan piirissä olivat kaikki toimintaan hakeneet lapset, joita oli lähes
1100.
- Tavoitteena oli koulun, kodin, poliisin ja nuorisotyön yhteistyön laajentaminen. Tähän liittyen aloitettiin Porukalla –hanke. Lisäksi alueellisena
yhteistyönä aloitettiin kohdennettu pienryhmätoiminta.
- Tavoitteen mukaisesti nuorten työpajatoiminnan laatua ja vaikutuksia
parannettiin. Nuorten koulutukseen sijoittumista ja ammatillisen tutkinnon
suorittamista tuettiin käynnistämällä uusia projekteja. Opequal –
hankkeessa saatiin nuorille henkilökohtaisia koulutusratkaisuja. Työpajakeskusselvitys valmistui vuoden 2005 syyskuussa.
Liikuntatoimi
Liikuntatoimen yhtenä kriittisenä menestystekijänä on omatoiminen liikunta
ja terveysliikunnan kehittäminen, jonka yhtenä arviointikriteerinä on lasten
liikuntatoiminnan, perheliikunnan ja nuorten liikuntatoiminnan (Action)
vakiinnuttaminen. Tavoite toteutui seuraavasti:
- Tavoitteen mukaisesti Lasten Kuperkeikka –toiminta, perheliikunta ja
Action –toiminta vakiintuivat. Hallintokuntien ja toimijatahojen yhteistyötä
kehitettiin.
Terveysliikunnan edistämiseksi tehtävän moniammatillisen yhteistyön osalta
tavoite toteutui seuraavasti:
- Tavoitteena oli toimintatapojen vakiinnuttaminen ja uusien hankkeiden
aloittaminen. Liikuntaneuvonta vakiintui yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja Kumppanuus –hanke seurojen kanssa. Uusia hankkeita
aloitettiin ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin.
Opetustoimi
Opetustoimella on kriittisenä menestystekijänä alueellinen ja joustava palvelujärjestelmä. Tavoitteena on mm. oppilaiden ongelmien ennalta ehkäisy, joka toteutui seuraavasti:
- Yhdysrehtorit, opetuslautakunta ja opetusvirasto arvioivat yhdessä
toimintaa ja kehittämisen tarvetta.
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Yhteistyön kehittämisen osalta on arviointikriteerinä huoltajan, oppilaan ja
opettajan välinen säännöllinen keskustelu. Tavoitteena oli kodin ja koulun
välisen tiedonkulun parantaminen, joka toteutui seuraavasti:
- Toimintaa on arvioitu, yhdenmukaistettu ja kehitetty mm. lomakesuunnittelulla.
Opetustoimella ei ollut muita lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, vaikka kyseessä on suuri lasten ja nuorten kanssa toimiva hallintokunta.
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimella on kriittisenä menestystekijänä Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurikeskuksena. Sille on asetettu kulttuurilaitoskohtaiset lastenkulttuuriin liittyvät tavoitteet. Toimintaa järjestettiin
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Moniammatillinen alueellinen toimintamalli
Moniammatillisen alueellisen toimintamallin seurantaryhmä ja kaksi kokeilujohtotiimiä (Tuiran terveysasemapiiriin ja Maikkulan koulupiiriin) asetettiin
vuoden 2002 lokakuussa. Kokeilujohtotiimien tehtävänä oli kehittää ja kokeilla kaupungin eri hallintokuntien yhteistä moniammatillista alueellista toimintamallia erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kokeilujohtotiimien ja seurantaryhmän loppuraporttien pohjalta kaupunginhallitus päätti vuoden 2005 toukokuussa seurantaryhmän esityksen mukaisesti ottaa käyttöön moniammatillisen alueellisen toimintamallin. Alueelliset palvelujohtotiimit päätettiin perustaa työryhmän ehdottaman aluejaon
mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti nimettiin vuoden 2006 tammikuussa palvelujohtotiimien jäsenet vuoden 2006 helmikuun alusta alkaen.
Palvelujohtotiimien työ käynnistyy vuoden 2006 keväällä järjestettävällä
koulutuksella. Mallin tulosten pitäisi näkyä hallintokuntien strategioissa
määriteltyjen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteutumisena.
3.3 Henkilöstön saatavuuteen liittyvät tavoitteet
Kyvykäs ja oikein resurssoitu henkilöstö on otettu kriittiseksi menestystekIjäksi kaupungin uudessa strategiassa 2015. Tavoitteeksi on asetettu palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö. Myös edelliseen, vielä vuotta
2005 koskevaan strategiaan 2011, sisältyi tavoite varautua eläköitymisestä
johtuvaan henkilöstön vaihtuvuuteen.
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Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä tulee vuoden 2015 loppuun mennessä vanhuuseläkeikään 1781 henkilöä. Joillakin ammattialoilla
on jo nyt ollut vaikeuksia saada henkilöstöä, erityisesti sijaisuuksiin.
Henkilöstön eläköitymiseen varautuminen ja saatavuuden varmistaminen
vaatisi henkilöstövoimavarojen tarpeen ja osaamisrakenteen analysointia,
jota hallintokunnat ja liikelaitokset eivät kuitenkaan ole vielä riittävästi
tehneet. Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi ja toimenpiteet vaativat
myös koko kaupungin tasoista näkemystä ja suunnittelun ohjausta.
Kaupungin strategiaan 2015 on sisällytetty henkilöstökysymys ottamalla kriittiseksi menestystekijäksi kyvykäs ja oikein resurssoitu henkilöstö. Tavoitteeksi
on asetettu palvelurakenteen muutoksia vastaavia henkilöstö. Myös edellisessä, vielä vuotta 2005 koskevassa kaupungin strategiassa 2011 henkilöstövoimavarakysymys oli otettu esille. Siinä oli asetettu tavoitteeksi henkilöstön
vaihtuvuuden hallinta, taustalla oli tiedot eläkkeelle siirtyvien määrästä.
Joidenkin hallintokuntien ja liikelaitosten strategisissa tavoitteissa vuodelle
2005 henkilöstön saatavuuskysymys on jossain määrin esillä. Tilanteesta ja
toimenpiteistä on myös raportoitu. Tästä esimerkkeinä ovat sosiaali- ja terveystoimi sekä kulttuuritoimi.
Henkilöstövoimavaratarpeen analyysia ja toimenpiteiden suunnittelua pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan ole hallintokunnissa ja liikelaitoksissa vielä
riittävällä vakavuudella tehty. Helmikuussa 2006 asetettiin työryhmä päivittämään kaupungin Inhimillisten voimavarojen strategia. Työryhmän tulee
ottaa huomioon uudesta kaupunkistrategiasta tulevat muutostarpeet.
Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä vanhuuseläkeiän saavuttaa
Kuntien eläkevakuutuksen tilaston mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä
1781 henkilöä. Ennenaikaisille eläkkeille siirtyi vuonna 2005 kaupungin
henkilöstöraportin mukaan 148 henkilöä, mikä oli selvästi yli puolet
eläkkeelle siirtyneiden määrästä (230 henkilöä).
Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 9310 vakinaista
ja määräaikaista henkilöä. Kasvu vuodesta 2004 oli 2,6 %. Vuoteen 2001
verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut 14,3 %. Henkilöstömäärän kasvuun
on osaltaan vaikuttanut myös seudun kuntien kanssa yhteistyössä järjestettyjen toimintojen organisointi Oulun kaupungin sisällä toimiviksi yksiköiksi.
Joillakin ammattialoilla on jo nyt ollut eri syistä johtuvia vaikeuksia henkilöstön saannissa. Esimerkiksi määräaikaisten pätevyysvaatimukset täyttävien
sosiaalityöntekijöiden saannissa on ollut ongelmia. Samoin terveydenhuollossa on hoitajien sijaisten saanti ollut aikaisempaa vaikeampaa. Kolmeen
terveyskeskuslääkärin virkaan ei vuoden 2006 alussa ollut yhtään hakijaa ja
toisessa haussa myöhemmin kolme hakijaa. Joillakin ammattialoilla henkilöstön saannin on arvioitu olevan vaikeaa sen vuoksi, ettei alan koulutuspaikkojen määrä ole riittävä, esimerkkinä edellä jo mainitut sosiaalityöntekijät ja eläinlääkärit.
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4

TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

4.1 Taloudelliset tavoitteet
4.1.1 Opetustoimen menot
Opetustoimen talousarvion menot ylittyivät 0,75 milj. . Oppilashuoltoyksikön, koulun suurjuhlien, VEL-eläkemaksujen ja Oulu-opiston menot
olivat ennakoitua suuremmat. Vuoden 2005 toukokuussa järjestettyjen
koulujen suurjuhlien menomäärärahojen ylitykseen, 0,12 milj. , ei haettu
lisämäärärahaa vuoden 2005 aikana, vaikka ylitys oli tiedossa.
Opetuslautakunnan (ilman taidekoulua) menot ylittivät lopullisen talousarvion 0,75 milj. . Tulot ylittivät lopullisen talousarvion 0,05 milj. . Vuoden
2005 talousarvioon tehtiin menomäärärahojen korotuksia 1,34 milj. ja tulomäärärahojen korotuksia 0,30 milj. . Kaupunginvaltuuston päätöksillä korotettiin menomäärärahoja 0,83 milj. . Määrärahoja korottaessaan kaupunginvaltuusto kehotti vuoden 2005 kesäkuussa opetustoimea erityiseen kustannustehokkuuteen ja menojen tarkkailuun. Kaupunginhallituksen päätöksellä menomäärärahoja korotettiin 0,51 milj. . Tulomäärärahojen korotukset, 0,30 milj. , tehtiin kaupunginhallituksen päätöksellä.
Opetuslautakunnan talouden toteutuma ilman taidekoulua, milj.
Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

3,42
97,28
- 93,86

Talousarvion
muutokset
0,30
1,34
-1,04

Lopullinen
talousarvio
3,72
98,63
- 94,91

Toteutuma
3,77
99,38
- 95 61

Ylitys+/alitus 0,05
0,75
-0,70

Lopulliseen talousarvion ylitykseen, 0,75 milj. , vaikuttivat eri tekijät. Oppilashuoltoyksikön menot ylittyivät 0,36 milj. . Opetustoimi suuntasi toimintaansa erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen järjestämiseen, joten
oppilashuollon resursseja lisättiin. Vuoden 2005 toukokuussa järjestettyjen
koulujen suurjuhlien määräraha ylittyi 0,12 milj. . Pääsyynä ylitykseen olivat
oppilaskuljetukset eri tilaisuuksiin, tilaisuuksiin kutsutut vieraat ystävyyskaupungeista, arvioitua korkeammat tilavuokrat ja asiantuntijapalkkiot. Ylitykseen ei haettu lisämäärärahaa vuoden 2005 aikana, vaikka ylitys oli
tiedossa.
VEL-eläkemaksut ylittyivät 0,15 milj. . Edellisen vuoden eläkemaksun korotus tulee tiedoksi toukokuussa, joten korotusta ei pystytty ennakoimaan
talousarvion tekemisen yhteydessä. VEL-eläkemaksuja varten haettiin lisämäärärahaa 0,15 milj. , mutta sitä ei myönnetty. Lokakuun lopun seurantatietojen perusteella arvioitiin, että VEL-eläkemaksu oli mahdollista kattaa
henkilösivukulujen määrärahan ennakoidulla alituksella. Oulu-opiston henkilöstömenot ylittyivät 0,09 milj. . Opisto vastasi kuntalaisten kysyntään
lisäämällä opetustunteja. Pienempiä ylityksiä tuli myös oppilaskuljetuksissa,
koulujen oppikirja- ja materiaalihankinnoissa ja atk-vuokrissa.

19

4.1.2 Sosiaali- ja terveystoimen menot
Sosiaali- ja terveystoimen välitilinpäätöksessä II/2005 ennakoitiin menomäärärahojen ylittyvän 4,25 milj. , jolla kaupunginvaltuusto korotti määrärahoja vuoden 2005 marraskuussa. Lopulliseen talousarvioon verrattuna
menot ylittyivät tilinpäätösvaiheessa vielä lisää 5,14 milj. . Alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna menot ylittyivät kaikkiaan 10,26 milj. . Vuoden
2006 menojen ennakoidaan neljän ensimmäisen kuukauden toteutuman
perusteella ylittyvän 9,4 milj. .
Tapahtunut osoittaa, että seurantajärjestelmä ei ole luotettavalla
Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei menojen ennakointia
Tiedonkulku yksiköistä koko hallintokunnan talouden seurantaa
näyttää olevan liian hidasta. Myöskään menojen jaksotuksia ei ole
osin tehty.

tasolla.
hallita.
varten
kaikilta

Menojen toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2005 menojen toteutuma oli 361,6 milj. .
Menot ylittivät 5,14 milj. lopullisen talousarvion. Sosiaali- ja terveystoimen
tilinpäätöksessä on virheellisesti ilmoitettu menojen ylitykseksi 5,21 milj. ja
tulojen alitukseksi 0,03 milj. . Tämä johtuu siitä, että laskelmissa ei ole otettu
mukaan päivähoidon tilaajatoiminnan ja nettoyksiköiden tulojen ja menojen toteutumia.
Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi menomäärärahojen lisäyksiä
yhteensä 37,38 milj. ja tulomäärärahojen lisäyksiä yhteensä 34,48 milj. .
Päivähoito- ja perhetyön tulosyksikön sopimusohjaukseen siirtymisen vuoksi
lisäyksiin sisältyy 33,07 milj.
menomäärärahoja tilaajan budjettiin ja
vastaavasti tulomäärärahoja tuottajaorganisaation budjettiin. Sopimusohjaukseen siirtymisestä aiheutuvia määrärahoja ei ollut huomioitu kaupunginvaltuuston vuoden 2004 joulukuussa hyväksymässä vuoden 2005 talousarviossa. Kaupunginhallituksen päätöksellä menomäärärahoja lisättiin 0,82
milj. ja tulomäärärahoja 0,54 milj. .
Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutuma, milj.
Tulot/ menot

Alkuperäinen
talousarvio
34,99
32,17
2,82
318,29
209,27
29,69
79,33

Talousarviomuutos
35,02 *
34,70
0,32
38,20 *
37,76
-0,07
0,50

Lopullinen
talousarvio
70,00
66,86
3,14
356,49
247,04
29,62
79,83

Toteutuma

Ylitys +
Alitus -0,06
0,25
-0,31
5,14
3,52
-0,25
1,87

Toimintatulot
69,95
oma toiminta
67,12
lakisääteiset
2,83
361,63
Toimintamenot
oma toiminta
250,56
29,37
lakisääteinen
erikoissairaan81,70
hoito
Toimintakate
-283,30
-3,18
-286,49
-291,68
-5,20
*sisältää 33,07 milj.
menomäärärahojen lisäystä päivähoidon tilaajatoimintaan ja
vastaavasti tulomäärärahojen lisäystä nettoyksiköille
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Määrärahojen sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosyksiköittäin
tasolla oma toiminta, lakisääteiset menot, erikoissairaanhoito, tilaajatoiminta ja nettoyksiköt. Lopulliseen talousarvioon verrattuna oman toiminnan
menot ylittyivät 3,52 milj. ja erikoissairaanhoidon menot 1,87 milj. . Lakisääteiset menot alittuivat 0,25 milj. .
Tulosyksiköittäin tarkasteltuna suurimmat menomäärärahojen ylitykset olivat
terveydenhuollossa ja mielenterveys- ja vammaistyössä.
Tulosyksiköittäin menojen ylitykset (+) ja alitukset (-), milj.
Tulosyksikkö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveysja vammaistyö
Päivähoito- ja
perhetyö
Hallinto- ja
talousyksikkö
Lautakunta ja
johto
Päivähoidon
tilaajatoiminta
Päivähoidon
nettoyksiköt
Yhteensä

Oma toiminta Lakisääteiset
menot
0,88
-0,23
0,92
0

Erikoissairaanhoito
0
2,0
0
-0,13

Yhteensä
ylitys+ /alitus 0,65
2,92

0,71
1,19

-0,06
-0,01

0,65
1,05

0,23

0,05

0

0,28

-0,22

0

0

-0,22

-0,11

0

0

-0,11

-0,21

0

0

-0,21

0,13

0

0

0,13

3,52

-0,25

1,87

5,14

Terveydenhuollon tulosyksikön oman toiminnan ylitys 0,92 milj.
johtui
pääosin avoterveydenhuollon henkilöstömenoista, laboratoriopalvelujen
ostoista ja muista kuluista. Muut kulut sisälsivät luottotappiokirjauksia (0,26
milj. ) vuosilta 2002-2005. Erikoissairaanhoidon menojen ylitys oli 1,87 milj. ,
jota ei kyetty ennakoimaan lisätalousarviota esitettäessä. Mielenterveystyön
menojen ylitykset aiheutuivat palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja
tavaroiden ostoista ja muista kuluista. Vammaispalvelutyön suurin ylitys
aiheutui yksityisten asumispalvelujen ja erityishuoltopiirin ostoista. Sosiaalityön
tulosyksikön menojen ylitys johtui pääasiassa lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista ja avustuksista. Avustusten ylitys aiheutui pääosin
lastensuojelun tasausrahaston ennakoitua suuremmasta loppulaskusta.
Vanhustyön ja päivähoidon tulosyksikön suurimmat menojen ylitykset
muodostuivat henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Päivähoidon
nettoyksiköiden tulot ylittivät talousarvion 0,15 milj. ja menot 0,13 milj. ,
joten sitovaksi asetettu nollan toimintakate ylittyi 0,02 milj. :lla.
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Ylitykset suhteessa talousarvioihin
Vuoden 2005 marraskuussa kaupunginvaltuusto korotti sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoja 4,25 milj. , mikä oli välitilinpäätöksessä II/2005
ennakoitu talousarvion ylitysuhka. Korotettuun talousarvioon verrattuna
menot ylittyivät vielä 5,14 milj. . Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna
menojen ylitys oli siis 10,26 milj.
(sisältää myös hankkeet, joihin
kaupunginhallitus hyväksyi menomäärärahoja 0,82 milj. ). Myös vuoden
2006 talousarvion ennakoidaan ylittyvän 8,1 milj. . Siihen ei ole vielä
laskettu erikoissairaanhoidon osuutta. Sosiaali- ja terveystoimi on ilmoittanut,
että laskutustietojen puuttuessa erikoissairaanhoidon ylitystä ei vielä ole
pystytty arvioimaan.
Menojen kehitys
Sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen kasvu on vuoden 2001 tilinpäätöksestä vuoden 2006 talousarvioon verrattuna 36,1 %. Tulosyksiköittäin
tarkasteltuna alhaisin bruttomenojen kasvu, 16,5 %, on päivähoidossa. Vanhustyön menojen kasvu 45,9 % on vastaavasti korkein. Sosiaalityön menojen
kasvu on 42,5 %, joka sisältää muun muassa vuoden 2006 talousarvion
työmarkkinatuen rahoitusvastuun, 6,5 milj. . Terveydenhuollon menojen
kasvu on 40 %, johon vaikuttaa merkittävästi hoitoon pääsyn turvaaminen.
Mielenterveys- ja vammaispalvelujen menojen kasvu on 36,4 %, josta mielenterveystyön kasvu on 30,7 % ja vammaispalvelujen 43,9 %.
Suurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen kasvun
vertailussa Oulun menojen kasvu, 6,0 %, oli muiden kaupunkien keskitasoa.
Bruttomenojen kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2005, %
Bruttomenot
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä
Sosiaalitoimi yhteensä
Terveydenhuolto yhteensä

Oulu
6,0
5,8
6,1

Turku
6,1
5,3
6,9

Vantaa
5,0
4,9
6,0

Tampere
5,2
6,1
6,4

Espoo
6,3
7,4
7,3

4.2 Toiminnalliset tavoitteet
4.2.1 Hoitoon pääsyn turvaaminen terveydenhuollossa
Terveydenhuollossa päästiin pääosin hoitoon pääsyn turvaamista koskeviin
lain asettamiin tavoitteisiin. Ainoastaan välittömässä yhteydensaannissa
terveyskeskukseen on ollut vaikeuksia aamuisin puhelinruuhkien vuoksi.
Hoitoon pääsyn turvaamiseen valmistauduttiin henkilökunnan koulutuksella, työnjaon uudistamisella, henkilökunnan lisäämisellä ja muuttamalla
hoitohenkilöstöä sairaanhoitajapainotteiseksi.
Hoitoon pääsyn turvaamista koskevat kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muutokset sekä valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteutta-
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misesta ja alueellisesta yhteistyöstä tulivat voimaan vuoden 2005 maaliskuun alussa. Hoidon saatavuuden turvaaminen on osa valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukaista kansallista terveyshanketta. Hoitoon pääsyn
turvaamista tukevat läheisesti myös useat muut kansallisen terveyshankkeen
tavoitteet ja toimenpiteet, kuten ammattiryhmien välisen työnjaon
kehittäminen ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen.
Välitön yhteys terveyskeskukseen
Kansanterveyslain mukaan potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana
välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Se on asetettu kaupungin terveydenhuollon tulosyksikön yhdeksi tavoitteeksi. Avoterveydenhuollossa lisättiin
henkilökuntaa ja puhelinpalvelua on pyritty parantamaan erilaisilla toimenpiteillä. Muun muassa vuoden 2005 maaliskuun alussa perustettiin sairaanhoitajan puhelinneuvontanumero, josta voi kysyä neuvoa ja hoito-ohjeita
terveyspulmissa ja sairauksien hoidossa. Edelleen kuitenkin esiintyy puhelinruuhkia aamuisin ensimmäisen tunnin aikana. Hammashuollossa yhteydensaanti on parantunut, mutta ruuhkia esiintyy aamuisin. Potilaita on ohjattu
soittamaan ei-kiireellisissä asioissa muulloinkin kuin heti aamusta.
Hoidon tarpeen arviointi
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee lain mukaan tehdä kiireettömän
hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun
potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Tämä on asetettu terveydenhuollon tulosyksikön tavoitteeksi. Avoterveydenhuollossa tehtiin ajalla 1.3.-31.12.2005 hoidon tarpeen arviointi välittömän yhteydenoton yhteydessä 91 %:sti ja kolmen arkipäivän sisällä 94 %:sti. Hammashuollossa hoidon tarpeen arviointi
on tehty lain määrittelemässä ajassa.
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavan erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arviointi on lain mukaan aloitettava kolmen viikon kuluessa
lähetteen saapumisesta toimintayksikköön. Tämä on toteutunut kaupungin
hammashoidon ja mielenterveyspalvelujen osalta.
Hoitoon pääsyn turvaamiseksi terveydenhuollon tulosyksiköllä oli tavoitteena henkilökunnan välisen työnjaon uudistamisen aloittaminen. Sairaanhoitajan työpanosta lisättiin hoidon tarpeen arviointiin. Keskeisten kansansairauksien hoitoketjussa täsmennettiin eri ammattiryhmien työnjakoa. Henkilökuntaa koulutettiin ja henkilöstöä lisättiin kolmella omalääkärillä, kahdella
sairaanhoitajalla ja muuttamalla viiden terveyskeskusavustajan ja yhden
kuulontutkijan avoin tehtävä sairaanhoitajan tehtäväksi.
Tarpeelliseksi todettu kiireetön hoito
Lain mukaan tulee hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu kiireetön hoito järjestää kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve
on arvioitu. Seurannan mukaan avoterveydenhuollossa hoito aloitettiin alle
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kolmessa kuukaudessa 89 %:ssa ja yli kolmen kuukauden kuluessa 2 %:ssa
tapauksista. Määräajan ylitykset johtuvat ristiriitaisista käyntikirjauksista ja
kirjausvirheistä.
Edellä mainittu kolmen kuukauden enimmäisaika hoidon järjestämiseksi
voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteuttavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella,
mikäli hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Kaupungin hammashuollon hoito ja lääkinnällisen kuntoutuksen ja
mielenterveyspalveluiden erikoissairaanhoito järjestettiin lain määrittelemässä ajassa.
Erikoissairaanhoito
Uuden lainsäädännön mukaan vastuu potilaasta siirtyy kunnan terveyskeskuksesta sairaanhoitopiiriin, kun lähete on sinne saapunut. Erikoissairaanhoitolain mukaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon
tarpeen arviosta. Vuoden 2005 lopussa yli kuusi kuukautta yliopistolliseen
sairaalaan jonottavia oululaisia oli 1319. Näistä pääosa, 1286 oululaista,
jonotti leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikköön. Vuoden 2006 helmikuun
lopussa vastaava jonottajien määrä oli 1101 oululaista, joista 1064 oululaista
jonotti leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikköön. Hoitoon pääsyn turvaamista
koskeviin aikarajoihin pääseminen on ollut odotettua hitaampaa useilla
kirurgian erikoisaloilla.
4.2.2 Oulun Jätehuollon tavoitteet
Oulun Jätehuollon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat talousarvion 2005
mukaisesti muiden paitsi kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen osalta.
Oulun Jätehuolto arvioi, että asetettu tavoite johtaa EU:n asettamaan
tavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä, vaikka kaatopaikalle sijoitettavan
sekajätteen osalta tavoite jäi toteutumatta myös edellisenä vuonna.
Oulun Jätehuollon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat talousarvion 2005 mukaisesti muiden paitsi kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen osalta. Tavoitteena on 3 % vuosittainen väheneminen asukasta kohden laskettuna.
Vuonna 2005 sijoitetun sekajätteen absoluuttinen määrä kasvoi 7,6 %, mikä
tarkoitti 1 %:n kasvua / asukas.
Kaatopaikalle sijoitettavalle sekajätteelle asetettu tavoite perustuu EU:n
kaatopaikkadirektiiviin, jonka mukaan biohajoavan yhdyskuntajätteen
määrää tulee vähentää asteittain siten, että vuonna 2006 määrä on
enintään 75 %, vuonna 2009 enintään 50 % ja vuonna 2016 enintään 35 %
vuonna 1994 Euroopan tilastokeskukselle ilmoitetusta biohajoavan yhdyskuntajätteen määrästä. Vuonna 2005 kaatopaikalle sijoitetusta sekajätteestä oli noin 80 % biohajoavaa yhdyskuntajätettä. Oulun Jätehuolto arvioi,
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että asetettu tavoite johtaa EU:n kaatopaikkadirektiivin
tavoitteen toteutumiseen vuoteen 2016 mennessä.

asettaman

EU:n kaatopaikkadirektiivin edellyttämässä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. jäteenergian ja materiaalien hyötykäytön lisääminen, kierrätyksen tehostaminen sekä sekajätteen hinnoittelu biojätteen lajittelua kannustavaksi.
Oulun Jätehuolto korotti vuonna 2005 sekajätteen taksahintoja ainoastaan
jäteveron korotuksen verran. Vuoden 2006 talousarviossa kaatopaikalle
sijoitettavan sekajätteen hintaa on korotettu 4,4 %, kaupan ja muun elinkeinotoiminnan biojätemaksua 20 % sekä asumisesta syntynyttä ja julkisten
laitosten biojätteen käsittelymaksua 66,7 %.
4.3 Liikelaitosten tavoitteet
Liikelaitokset saavuttivat talousarviossa asetetut tavoitteet. Ne tulouttivat
kaupungille noin 23 milj. , josta 2,7 milj. oli ylimääräistä tuloutusta.
Liikelaitosten toimintaa on ohjattu talousarviossa asetetuilla, kaupunginvaltuuston hyväksymillä tuloutusta (korkoa annetulle peruspääomalle)
sekä investointien tasoa ja rahoitusta koskeneilla tavoitteilla. Liikelaitosten
ohjaus tarvitsee uudistamista. Talousarviossa asetetuissa tavoitteissa tulisi
nykyistä paremmin ottaa huomioon kunkin liikelaitoksen tehtävä ja
toimintaympäristö.
Liikelaitokset saavuttivat kaikki niille kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet. Tavoitteet oli talousarviossa ilmaistu lainan tarvetta, investointien
määrää, maksujen korotuksia, liikelaitoksille annetun peruspääoman tuottoa, pääomalaina korkoa koskevaa maksua tai kaupungille tehtävää tuloutusta ilmaisevilla tunnusluvuilla. Lisäksi tavoitteena on käytetty liikelaitoksen palveluista perittävien maksujen tasoa.
Liikelaitokset tulouttivat kaupungille kaikkiaan 23,055 milj. . Tämä koostui
seuraavista tuloutuksista:
- Oulun Ateria 0,2 milj. (ylimääräinen tuloutus)
- Oulun Comac 0,335 milj. (josta ylimääräistä 0,3 milj. )
- Oulun Energia 17,1 milj. (josta ylimääräistä 1,5 milj. )
- Oulun Katutuotanto 0,419 milj. (josta ylimääräistä 0,3 milj. )
- Oulun Satama 0,5 milj.
- Oulun Tietotekniikka 0,201 milj. (josta ylimääräistä 0,1 milj. )
- Oulun Työterveys 0,1 milj.
- Oulun Vesi 4,2 milj. (josta ylimääräistä 0,3 milj. )
Oulun Jätehuollolle, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle ja Ouluseutu Yrityspalveluille ei ollut asetettu tuloutustavoitetta ja ne eivät myöskään
tehneet ylimääräistä tuloutusta.
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5 TYTÄRYHTIÖILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI
Oulun kaupungilla on merkittävästi asunto-omistusta tytäryhtiöidensä Oulun
Sivakka Oy:n, Oulun Tervatalot Oy:n ja Oulun Asuntohankinta Oy:n kautta.
Lisäksi kaupungilla on asuntoja suorassa omistuksessaan. Konsernin 313
milj. :n lainakannasta yhteensä 191,8 milj.
on Sivakan ja Tervatalojen
pitkäaikaisia lainoja. Yhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on
ollut hyvä.
Oulun Sivakka Oy ja Oulun Tervatalot Oy
Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden tehtävänä on kaupunginvaltuuston vuoden 2003 syyskuussa hyväksymien omistajapoliittisten linjausten
mukaan tukea kaupungin kasvustrategiaa ja kehitystä tasapainottamalla
asuntotuotantoa ja pitämällä vuokra-asuntojen hintataso kohtuullisena.
Toiminnan tulee keskittyä yhtiöiden ydintoimintaan eli asumispalvelujen
tarjoamiseen.
Nykymuotoista Sivakkaa edeltänyt yhtiö perustettiin vuonna 1982. Sivakan
asuntotuotanto on aravarahoitteista. Tervatalot on perustettu vuonna 1985
ja sen tuotanto on korkotuki- ja vapaarahoitteista. Sivakan tytäryhtiö TopHuolto Oy tarjoaa huolto- ja siivouspalveluja ja Tervatalojen tytäryhtiö Remonttimylly Oy korjauspalveluja. Molemmilla on myös ulkopuolisia asiakkaita.
Yhtiöiden tavoitteiksi on kaupunginvaltuuston vuoden 2005 huhtikuussa tekemässä päätöksessä asetettu pitää vuokra-asuntojen käyttöaste korkealla
tasolla ja säilyttää tai nostaa niiden arvoa systemaattisen korjaustoiminnan
avulla. Tavoitteeksi on asetettu myös, että yhtiöt eivät pyri markkinaosuuksiensa kasvattamiseen.
Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun Tervatalot Oy:n tunnuslukuja
Yhtiö
Oulun Sivakka Oy

Oulun Tervatalot Oy

Tunnusluku
Asuntojen käyttöaste
Sijoitetun pääoman tuotto
Hoitokate
Pitkäaikaiset lainat 31.12.
Kaupungin takausvastuut
Asuntojen käyttöaste
Sijoitetun pääoman tuotto
Hoitokate
Pitkäaikaiset lainat 31.12.
Kaupungin takausvastuut

2004
98,8 %
3,7 %
49,4 %
154,2 milj.
63,5 milj.
98,3 %
2,6 %
58,6 %
41,7 milj.
16,8 milj.

2005
99,2 %
4,5 %
50,7 %
151,1 milj.
59,5 milj.
98,1 %
3,1 %
59,2 %
40,7 milj.
16,4 milj.

Sivakan kiinteistöihin tehtiin vuonna 2005 perusparannuksia 3,1 milj. :n arvosta. Vuonna 2005 Sivakalle valmistui 91 ja Tervataloille 82 uutta asuntoa.
Vuonna 2006 Tervataloille valmistuu 106 asuntoa ja Sivakalle 16 asuntoa.
Valtion asuntorahaston tekemän periaatepäätöksen mukaan Sivakka saa
myydä päätöksessä nimettyjä vuokra-asuntoja omistusasunnoiksi.
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Kaupungin muu asunto-omistus
Kaupungilla on asuntojen omistusta Sivakan ja Tervatalojen lisäksi Oulun
Asuntohankinta –tytäryhtiön kautta sekä suorassa omistuksessaan. Asuntohankinta on perustettu vuonna 1989. Sen omistuksessa olevat asunnot on
hankittu vuosien 1989-1994 aikana korkotuki- ja hankintalainoilla. Kaupungin
suoraan omistamat asunnot ovat tulleet maakauppojen ja maavaihtojen
yhteydessä sekä testamenteilla. Lisäksi asuntoja (yksiöitä ja kaksioita) on
hankittu ostoilla 1990-luvun alkupuolella sosiaalista asuntotarvetta varten.
Taulukko: Kaupungin yhtiöissä ja suorassa omistuksessa olevat asunnot
Omistus
Oulun Sivakka Oy
Oulun Tervatalot Oy
Oulun Asuntohankinta Oy
Kaupungin suora omistus (käytössä olevat
asunnot)
Yhteensä

Asuntojen määrä 31.12.2005
5544
1067
239
239
7089

Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnoi Teknisen keskuksen tilapalvelut –yksikkö. Tilapalvelut hoitaa myös Asuntohankinnan asuntojen
vuokrauksen. Vuokrauksessa käytetään Sivakan ja Tervatalojen asuntojen
hakijalistaa. Kaupungin suoraan omistamista asunnoista on 56 vuokrattu
sosiaali- ja terveystoimelle sosiaalisin perustein tehtäviin asumisjärjestelyihin.
Kaupungin vuokra-asunnot muodostavat noin neljänneksen Oulun vuokraasuntomarkkinoista. Asuntojen hallinnointia, ylläpitoa ja vuokrausta hoitavat kolme kaupungin tytäryhtiötä ja teknisen keskuksen tilapalvelut –
yksikkö.
Vuoden 2006 maaliskuussa valmistui kaupunginjohtajan vuonna 2005
asettaman Asuntopolitiikka -työryhmän raportti. Työryhmä on tehnyt selvityksen Oulun asuntotilanteesta ja tulevista näkymistä, kaupungin asuntoomistuksista ja kaupungin velvoitteista ns. erityisryhmien asumisen järjestämisessä. Työryhmä on tehnyt raportissaan ehdotukset kaupungin vuokraasuntopolitiikan linjauksiksi ja kaupungin omistamien asuntojen hallinta- ja
yhtiörakenteesta.
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6 MUU TOIMINNAN ARVIOINTI
6.1 Joukkoliikenne
Joukkoliikenteelle asetetut matkustajamäärien kasvutavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2005 valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Matkustajamäärät ovat laskeneet vuodesta 2003 lähtien. Käyttäjämäärien kasvun
lisäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi on käynnistetty toimenpiteitä,
joista osa on toteutettu ja osa vielä toteuttamatta. Toimenpiteiden vaikutuksia matkustajamäärien kehitykseen on vielä liian aikaista arvioida.
Joukkoliikenteen tavoitteet
Kaupungin sisäinen ja seudullinen joukkoliikenne on osa kaupungin liikennesuunnittelujärjestelmää. Talousarviossa 2005 on asetettu tavoitteeksi joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu, joka on ollut tavoitteena myös talousarvioissa 2003–2004. Tavoite on jäänyt toteutumatta, sillä matkustajamäärien kehitys on ollut laskeva vuodesta 2003 alkaen. Vuonna 2003
vähennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,3 %, vuonna 2004 5,6 % ja
vuonna 2005 6,1 %. Tekninen keskus arvio, että vuonna 2005 matkustajamäärien lasku olisi ollut suurempi ilman juhlavuoden lippukampanjaa.
Joukkoliikenteen matkustajamäärien lisääminen on yhtenä kärkitehtävänä
myös Oulun Seudun Liikenne 2020 -projektissa. Matkustajamäärien kehitys
on ollut samansuuntainen myös muissa suurissa kaupungeissa.
Matkamäärien kehitys Oulussa vuosina 2001 - 2005
Joukkoliikenteen matkamäärät 2001-2005
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Toimenpiteet
Toimenpiteitä matkustajamäärien kasvattamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on talousarvioon 2005 ja taloussuunnitelmaan 2006–2007 kirjattu
reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän ja joukkoliikennekadun toteuttaminen sekä linjastouudistus. Lisäksi joukkoliikennettä täydentävän City-linjan
suunnittelua jatketaan edelleen, sillä Oulun lääninhallitus on tammikuussa
2006 myöntänyt avustusta cityliikenteen käynnistämisestä aiheutuneisiin
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nettokustannuksiin. Avustusta on myönnetty kolmeksi vuodeksi ja sen määrä
on 50 % syntyneistä nettokustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 /vuosi.
City-liikenne käynnistyy vuonna 2007.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kaupunginhallitus on asettanut
kokouksessaan joulukuussa 2005 virka- ja luottamusmiehistä koostuvan
joukkoliikennetoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on selvittää joukkoliikenteen rahoitusperusteita ja kustannusvaikutuksia sekä toimenpiteitä,
joiden avulla voidaan joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys kääntää
nousuun. Toimikunnan toimiaika on vuoden 2006 loppuun.
Tukijärjestelmä
Joukkoliikenteen julkinen tuki koostuu kaupungin tuesta sekä liikenne- ja
viestintäministeriön lääninhallitukselle myöntämästä valtionavustuksesta.
Hakemuksesta lääninhallitus myöntää kaupungille avustusta linjaliikennettä
täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen ja matkalippujen hinnanalennuksiin sekä joukkoliikenteen kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin.
Valtion rahoitusosuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien
2000-2005 aikana. Sen sijaan Oulun kaupungin rahoitusosuus on kasvanut
merkittävästi, johtuen siitä että joukkoliikenteessä on otettu käyttöön
erikoislippuja, jotka eivät joko kuulu valtion tuen piiriin tai joista syntyneet
kustannukset ovat suuremmat kuin niihin saatava valtion tuki.
Oulun kaupungin joukkoliikenteen rahoitus vuosina 2000-2005
Oulun kaupungin joukkoliikennerahoitus 2000-2005
Valtion apu

kaupungin netto

3 000
2 500

1000

2 000
1 500
1 000
500
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Vuonna 2005 liikenneministeriön tekemässä keskisuurten kaupunkien joukkoliikennettä käsittävässä tutkimuksessa on vertailtu eri kaupunkien (Lahti,
Kuopio, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Kotka ja Joensuu) joukkoliikenteelle myöntämiä tukia /asukas vuosina 1998 ja 2003. Vuonna 2003
myönnetyt tuet olivat keskimäärin 18 /asukas. Kaupungeittain tuen määrä
vaihteli 10-35 /asukas/vuosi.
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Suurissa kaupungeissa tuen määrä oli merkittävästi suurempi, Helsingissä 167
/asukas, Espoossa ja Vantaalla 110 / asukas sekä Tampereella ja Turussa
noin 50 /asukas.
Joukkoliikenteen tuen kehitys Oulussa /asukas vuosina 2000–2005
Tuki /asukas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

6

6

6

7

8

8

13

20

21

21

19

21

Valtion tuki
Oulun kaupungin
tuki

Oulun kaupungin joukkoliikenteelle myöntämä tuki vastaa keskisuurten
kaupunkien tasoa.
Palvelutaso
Oulun kaupungin strategiassa kriittiseksi menestystekijäksi on asetettu hyvä
palvelutaso. Oulun kaupunki on tehnyt vuoden 2004 lokakuussa matkustajakyselyn Oulun paikallis- ja seutuliikenteessä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää paikallis- ja seutuliikenteen palvelutason nykytilaa. Matkustajakyselyn
tulos osoittaa, että matkustajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä joukkoliikennepalveluihin Oulussa. Negatiivisina asioina pidettiin aikataulu- ja reitti informaation sekä odotusolosuhteiden lisäksi kertamaksun korkeaa hintaa.
Vertailutietoja eri kaupungeista vuoden 2006 hinnoista kertalipun ja 30 vrk
lipun osalta
Paikkakunta

Oulu
Helsinki
Tampere
Turku
Jyväskylä
Kuopio
Lahti

Kertalippu

2,60
2,20
2,00
2,00
2,60
2,60
2,60

30 vrk lippu

46,00
40,90
44,00
43,00
45,50
46,00
48,00

Lippujen hintavertailussa Oulun hintataso on keskisuurten kaupunkien tasoa,
joka on selvästi korkeampi kuin suurissa kaupungeissa.
Myös valtakunnallisen Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005 tutkimuksen mukaan
suurissa kaupungeissa kuntalaisten tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin on
ollut samansuuntainen kuin Oulussa. Tutkimukseen vastanneista keskimäärin
47 % piti oman asuinkuntansa julkista liikennettä hyvin hoidettuna. Oulussa
tyytyväisiä joukkoliikennepalveluihin oli 76 %, Espoossa 69 %, Helsingissä 88 %,
Tampereella 84 % ja Turussa 77 %.
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6.2 Erityisryhmien asumisen järjestäminen
Kaupungin asunto-ohjelmissa 2004-2008 ja 2006-2010 on erityisryhmien
asumista koskevat tavoitteet. Erityisryhmien asunnottomuus on hiukan vähentynyt. Asunnottomuuden syynä on usein kyvyttömyys itsenäiseen
asumiseen.
Erityisryhmien asumisesta vastaavat osapuolet (sosiaali- ja terveystoimi,
tontti- ja asumispalvelut –yksikkö ja kaupungin vuokrataloyhtiöt) ovat
tehneet yhteistyötä asumisongelman helpottamiseksi. Sosiaalisen isännöinnin kehittäminen on aloitettu pilottihankkeella. Asumisen järjestäminen
edellyttää nykyistä aktiivisempia toimia. Kaupungin asuntopolitiikka –työryhmän raportin mukaan sosiaalista isännöintiä tulee kehittää ja eri
osapuolten yhteistyötä tehostaa.
Oulun maankäytön toteuttamisohjelmat 2004-2008 ja 2006-2010 sisältävät
asunto-ohjelman, jonka asuntopoliittisissa tavoitteissa on mm. erityisryhmien
asumisen tavoitteet. Asunto-ohjelmaan pohjautuen on sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa tavoitteena, että erityisryhmien asunnottomuus ei
lisäänny.
Asumisen erityisryhmät
Erityisryhmillä tarkoitetaan niitä asukasryhmiä, joiden asumisen järjestäminen
kuuluu sosiaalihuoltolain 22 §:n (tuki- ja palveluasuminen) ja 23 §:n (erityinen
apu tai tuki asunnon tai asumisen järjestämiseen) mukaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Erityisryhmien asumistarvetta ei pystytä hoitamaan yleisillä asumistoimenpiteillä. Asumiskustannuksista suoriutuminen,
ympäristön ennakkoluulot ja puutteelliset asumistaidot ovat tavallisimpia
syitä erityisryhmien asumisongelman syntyyn. Erityisryhmiä ovat esim. päihde- ja mielenterveysongelmaiset, pakolaiset, vammaiset ja vanhukset.
Sosiaalihuoltolain lisäksi erityisryhmien asumisen järjestämisestä on säännöksiä erityislainsäädännössä, esim. päihdehuolto-, mielenterveys-, vammaispalvelu- ja lastensuojelulaissa. Tässä arviointikertomuksessa ei tarkastella
vanhusten asumiseen liittyviä asioita.
Erityisryhmien asumisen tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet
Asunto-ohjelman 2004-2008 asuntopoliittisena tavoitteena on, että pysyvä
yli vuoden kestävä asunnottomuus poistetaan Oulussa. Asunto-ohjelman
2006-2010 raportoinnin mukaan tavoitteeseen ei ole vielä päästy, sillä
Kenttätien palvelukeskuksessa asuu 36 yli vuoden asunnottomana ollutta
henkilöä. Eri asunnontarjoajilta saatujen arvioiden mukaan asunnottomuus
on vähentynyt vuoden 2004 yhteensä 138 asunnottomasta 121 asunnottomaan. Yleisen sosiaalityön yksiköllä oli vuoden 2005 talousarviotavoitteena, että erityisryhmien asunnottomuus ei lisäänny. Raportoinnin
mukaan asunnottomien määrä ei ole lisääntynyt. Asunnottomuuden syynä
on entistä useammin puutteellinen kyky itsenäiseen asumiseen.
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Asunto-ohjelman tavoitteena on myös, että vuokra-asuntokannasta
saadaan vuosittain 20-30 uutta asuntoa erityisryhmille. Tavoite on ylitetty,
sillä vuosina 2004-2005 valmistui yhteensä 164 erityisryhmille (vanhuksille ja
nuorille) tarkoitettua asuntoa. Vuonna 2006 valmistuu erityisryhmille 116
asuntoa.
Asunto-ohjelman suositusten mukaisesti ovat eri osapuolet tehneet toimenpiteitä erityisryhmien asuttamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2003
helmikuussa yleisen sosiaalityön, Oulun Sivakan ja tontti- ja asumispalveluiden yhteistyöhankkeen oululaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi vuodelle 2003. Vuoden 2003 jälkeen yhteistyöhanke on jatkunut
säännöllisenä kumppanuutena. Hanke on keskittynyt alle 25-vuotiaiden
oululaisten, asunnottomien ja kuntouttavan sosiaalityön aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien nuorten asumisongelmiin.
Asunnottomuutta on pyritty poistamaan kehittämällä sosiaalista isännöintiä.
Yleisen sosiaalityön yksikkö on ostanut vuosina 2004-2005 vuosittain 30
nuorelle asumisohjauspalvelua Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistykseltä.
Vuonna 2006 palvelua ostetaan 50 nuorelle. Ongelman laajuus edellyttää
jatkossa aktiivisempia toimia.
Tekninen lautakunta päätti vuoden 2005 joulukuussa osallistumisesta
Asumisneuvonta Oulussa 2006-2008 hankkeeseen. Sosiaali- ja terveystoimen
säästötoimenpiteistä johtuen toiminta aloitettiin vuoden 2006 huhtikuussa
päätöksen mukaisen kahden määräaikaisen asumisneuvojan sijasta
ainoastaan yhdellä asumisneuvojalla. Toisen asumisneuvojan henkilöstökustannuksista piti vastata sosiaali- ja terveystoimen ja toisen, vuoden 2006
osalta, teknisen keskuksen (75 %) ja Oulun Sivakan (25 %). Nyt henkilöstökuluista vastaa ainoastaan tekninen keskus. Yleisen sosiaalityön yksikkö osallistuu toimintakuluihin. Toiminnallisesti asumisneuvontatyö on yleisen sosiaalityön yksikön alaisuudessa. Oulun Sivakka osallistuu asumisneuvontaan
perehdyttämällä ja tukemalla toimintaa. Hanke keskittyy tehdystä päätöksestä poiketen ainoastaan Meri-Toppilan kaupunginosaan. Toiminta piti
aloittaa myös Rajakylän kaupunginosassa.
Kaupungin vuokrataloyhtiöiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen kanssa erityisryhmien asunnonsaannin varmistamiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimen, tontti- ja asumispalveluiden, Oulun Sivakan ja
muiden
yhteistyötahojen
2-3
kuukauden
välein
tapahtuvissa
yhteistapaamisissa on seurattu erityisryhmien asumistilannetta ja sovittu
yhteisistä menettelytavoista.
Asunto-ohjelman suositusten mukaan vuosina 2004-2008 vähintään kolmen
tontin luovutuksen yhteydessä edellytetään toteuttajalta valtion
asunnottomuusavustuksen hakemista osalle kohteen asunnoista. Tämä on
toteutunut vuosina 2003-2005.
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Kaupungin asuntopoliittiset linjaukset erityisryhmien osalta
Vuoden 2006 maaliskuussa valmistui kaupunginjohtajan asettaman Asuntopolitiikka –työryhmän Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset -raportti.
Raportissa on mm. vuokra-asuntotarvetta tarkasteltu myös erityisryhmien
asumisen nykytilan ja tulevien vuosien ennusteen osalta. Toimenpide-ehdotuksen mukaan kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskeisenä tehtävänä on turvata myös erityisryhmien asuminen. Asumisongelmaisten suhteellinen osuus pyritään pitämään nykyisellä tasolla isännöintiä kehittämällä
ja sosiaali- ja terveystoimen, Oulun Sivakan ja muiden yleishyödyllisten
yhteisöjen yhteistyötä tehostamalla. Linjauksen lähtökohtana on keventää
erityisryhmien asumista laitoshoidosta itsenäisempien asumismuotojen
suuntaan.
6.3 Oulun kaupunki ja seudullinen toiminta
Oulun kaupunki ja seudun kunnat ovat siirtäneet sopimuksiin perustuen
toimintojaan yhteisesti hoidettaviksi. Yhteistoiminta on pääosin toteutettu
Oulun kaupungin organisaatioon perustetuissa liikelaitoksissa. Kustannukset
katetaan toimintaan osallistuvien kuntien maksuosuuksilla tai palveluista
perittävillä maksuilla.
Seudullisia palveluja hoitavien liikelaitosten toiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia. Kuntalaisten ja yritysten palvelut ovat yhdenmukaistuneet
ja seudun asiantuntijaresurssit on saatu tehokkaaseen käyttöön. Myös
asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat olleet tyydyttäviä tai hyviä.
Kustannusvaikutusten toteaminen ja kustannusten jakamisen periaatteista
sopiminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä kustannusten kohdentamisessa eri toiminnoille. Tämä on heijastunut
myös maksuosuuksien laskentaan. Sopimuksissa ei myöskään ole riittävän
täsmällisesti sovittu palveluista, niiden laatutasosta ja maksuosuuksien laskennan periaatteista. Joissakin seudullisia palveluja tarjoavissa liikelaitoksissa on aloitettu palveluiden tuotteistaminen toiminnan käynnistyttyä.
Oulun kaupunki on mukana useassa seudullisesti toteutetussa toiminnassa,
jota kuntien välisiin sopimuksiin perustuen on järjestetty erilaisin toimintamuodoin ja kokoonpanoin. Tällainen toiminta on pääosin toteutettu Oulun
kaupungin organisaatioon perustetuilla liikelaitoksilla. Tarkastuslautakunta
on vuoden 2005 toiminnan arviointiin liittyen perehtynyt erityisesti Oulun
Jätehuollon, Ouluseutu Yrityspalvelujen, Oulu-Koillismaa pelastuslaitoksen ja
seudun ympäristöviraston toimintaan. Kunnat harjoittavat seudullista
yhteistyötä myös seutuyhteistyökokeilulakiin perustuen vuodesta 2002
alkaen. Siitä yhteistyöstä kunnat ovat sopineet kokeiluseutusopimuksen.
Tätä seudullista toimintaa ei ole arvioitu tässä arviointikertomuksessa.
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Oulun Jätehuolto
Oulun Jätehuolto aloitti seudun kunnille jätehuollon palveluja tarjoavana liikelaitoksena vuonna 1995. Nyt toiminnassa on mukana Oulun lisäksi 13
muuta kuntaa eli Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä, Utajärvi, Yli-ii ja Ylikiiminki. Kunnat ovat
tehneet liittymissopimuksen Oulun Jätehuollon kanssa. Jätehuollon järjestäminen perustuu vuodelta 1993 olevaan jätelakiin. Sopimuksiin perustuen
Oulun Jätehuolto hoitaa jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen sekä
neuvonnan ja muita jätealan järjestämistehtäviä kuntien alueella.
Siirtäessään jätehuollon tehtävät Oulun Jätehuollon tehtäväksi kunnat ovat
maksaneet kunnan asukaslukuun perustuvan ns. liittymismaksun.
Jätteiden käsittelyn lisäksi seudullista toimintaa on harjoitettu erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa. Seudullisia hankkeita ovat esimerkiksi
energiajätteen kilpailuttamiseen tähtäävä jäterengas ja pilaantuneiden
maiden käsittely, joka toteutetaan Kiimingin kunnalta vuokratulla Välimaan
kaatopaikalla. Vireillä on myös valtakunnallinen ympäristöraportointihanke,
jossa on mukana Oulun Jätehuollon lisäksi 12 muuta jätelaitosta. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen raportointijärjestelmä, jonka avulla saadaan
vertailukelpoista tietoa jätelaitosten toiminnoista.
Vuonna 2004 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Oulun Jätehuollon
toimintaan ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Keskiarvo tyytyväisyydessä palveluihin oli 3,3, kun arvosteluasteikko oli 1-5. Kyselyn eri osa-alueet olivat
tuloksiltaan samansuuntaisia.
Ouluseutu Yrityspalvelut
Ouluseutu Yrityspalvelut aloitti toimintansa Oulun kaupungin liikelaitoksena
vuonna 2000. Toiminta perustuu Oulun ja kymmenen muun kunnan eli
Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin tekemään sopimukseen. Ensimmäinen sopimus oli määräaikainen ja se päättyi vuoden 2005 lopussa.
Vuoden 2006 alusta alkaen on voimassa uusi, toistaiseksi voimassa oleva
sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Oulu ja yhdeksän muuta kuntaa.
Haukipudas jäi pois yhteistyöstä. Lisäksi Kiiminki ja Lumijoki ovat esittäneet
erityyppisiä varauksia toiminnan jatkon suhteen.
Yrityspalvelut tarjoaa sopimuksen tehneiden kuntien alueella toimiville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville neuvonta-, tieto- ja koulutuspalveluja sekä markkinoi Ouluseutua ja seudun yritystoimintaa. Toiminnan kustannukset
katetaan kunnilta perittäviltä, asukaslukuun perustuvilla maksuosuuksilla.
Sopimuksessa ei ole määritelty maksuosuuksien tasoa. Vuonna 2005 se oli
8,90 /asukas. Yrityspalveluilla on myös laaja EU:n ja kansallista tukea saava
projektikanta.
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Yrityspalvelut on tehnyt erillisen sopimuksen Oulukaaren seutukunnan kanssa yritysneuvontapalveluiden tarjoamisesta Iin, Kuivaniemen, Pudasjärven,
Utajärven ja Yli-iin kuntien alueen yrittäjille.
Oulun seudun yrityspäättäjille vuoden 2005 marraskuussa tehdyn kyselyn
tulokset osoittivat, että Yrityspalvelujen tunnettuus, luotettavuus ja kiinnostus
yhteistyökumppanina oli hyvällä tasolla ja parantunut edelliseen vuonna
2003 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Yrityspalveluiden yrityselämän tuntemusta vastaajat pitivät tyydyttävänä.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos aloitti toimintansa Oulun kaupungin liikelaitoksena vuoden 2004 alussa. Pelastuslaitoksen toiminta perustuu lakiin pelastustoimen alueiden muodostamisesta vuodelta 2001 ja pelastuslakiin
vuodelta 2003. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen tehtävät 18 kunnan alueella, joita ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele,
Kiiminki, Kuivaniemi, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo,
Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Yli-ii ja Ylikiiminki. Yhteistoiminta
perustuu kuntien kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen ja pelastuslain
edellyttämään palvelutasopäätökseen.
Oulu-Koillismaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslaitoksen toiminnasta aiheutuneet kustannukset katetaan kunnille lasketuilla maksuosuuksilla. Maksuosuuden laskentaperusteena ovat kunnan
pelastustoimen nettokustannukset sekä kullekin kunnalle erikseen määritelty
riski- ja palvelutasokerroin. Vuosien 2004-2006 maksuosuudet on laskettu
jakamalla pelastustoiminnan nettokustannukset kuntien vuosien 2000-2002
pelastustoimen kustannusten suhdeluvulla. Voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti vuoden 2007 alussa tulisi ottaa käyttöön pysyvä jakoperuste, jolloin pelastustoimen nettokustannukset jaettaisiin kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa, tarkistettuna kunkin sopijapuolen
riski- ja palvelutasokertoimella.
Toimintaa aloitettaessa eri kuntien pelastustoimen nettokustannusten laskentaperusteissa on ollut vaihtelevia käytäntöjä. Eroja on ollut eri kustannusten kohdentamisessa suoraan pelastustoimelle. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimintakauden aikana ei kaikilta osin ole löydetty yhtenevää
käsitystä kustannusten jakoperusteista, mistä johtuen johtokunta on päättänyt vuoden 2006 maaliskuussa pitämässään kokouksessa perustaa työryhmän asian selvittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on valmistella kustannusten jakoperusteet, jotka otettaisiin käyttöön vuodesta 2009 alkaen.
Kahden toimintavuoden jälkeen on toiminnan myönteinen vaikutus näkynyt esimerkiksi suurpalojen osalta, missä alueellinen pelastustoiminta on
osoittanut tehokkuutensa vastata suurpaloihin ja onnettomuuksiin.
Taloudelliset vaikutukset näkyvät kuntien pelastustoimen kustannuksissa
siten, että esim. suurpalosta aiheutuneet kustannukset eivät tule
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yksinomaan ao. kunnanmaksettavaksi. Lisäksi kaluston ja varusteiden osalta
on voitu tehostaa uusimista ja kierrätystä.
Seudullinen ympäristötoimi
Oulun seudun ympäristölautakunta ja –virasto aloittivat toimintansa vuoden
2005 alussa. Oulu ja yhdeksän muuta kuntaa eli Hailuoto, Kempele, Kiiminki,
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä ja Ylikiiminki ovat tehneet
yhteistyösopimuksen ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja
eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamisesta. Toiminta on järjestetty Oulun
kaupungin sisällä toimivaan liikelaitokseen, jota ohjaa ympäristölautakunta.
Lautakunnassa on yhteistyösopimuksen tehneiden kuntien edustus.
Ympäristövirastossa hoidetaan myös kuluttajaneuvonta, josta 18 kuntaa on
tehnyt yhteistyösopimuksen jo vuonna 1998.
Ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan toiminnan kustannukset jaetaan vuosina 2005 ja 2006 kunnille tilinpäätöstietojen (70 %) ja kuntien asukasluvun perusteella (30 %). Virastossa on käynnissä palvelujen tuotteistaminen ja myöhemmin kustannukset jaetaan palvelujen käytön perusteella.
Viraston toimintaa käynnistettäessä on havaittu, että kunnissa on ollut ympäristöasioiden hoidossa erilaisia toimintatapoja ja esimerkiksi lupahakemusten käsittelyajat ovat vaihdelleet huomattavastikin kunnittain. Ensimmäisenä toimintavuonna toimintatapoja on yhtenäistetty. Esimerkiksi ympäristölupien käsittelyajat ovat keskimäärin lyhentyneet, joskaan tavoitteena olleeseen kolmen kuukauden käsittelyaikaan ei vielä päästy vuonna
2005. Ympäristölupien käsittelyaika oli keskimäärin neljä kuukautta. Toiminnan kustannustiedot eivät ole olleet vertailukelpoisia sen vuoksi, että kustannuksia ei ole kaikissa kunnissa täysimääräisesti kohdistettu ympäristöpalveluihin.
Toiminnan yhdistämisen myönteisiksi vaikutuksiksi on ensimmäisen toimintavuoden aikana jo todettu muun muassa seudun asiantuntijoiden kokoaminen samaan yksikköön. Näin asiantuntijaresursseja voidaan kohdistaa
tarpeiden mukaisesti koko seutua ajatellen ja esimerkiksi lomitukset ovat
helpommin hoidettavissa. Seudullinen järjestely mahdollistaa myös henkilöstön erikoistumisen aikaisempaa paremmin ja sen odotetaan myös
helpottavan asiantuntijoiden rekrytointia.
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