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Arviointiraportissa esitetään tarkastuslautakunnan näkemys 30.6.2015 tilanteesta. Tarkastuslautakunnan
arviointiperiaatteiden mukaisesti arvioinnin kohteena kesäkuun lopun tilanteesta ovat:





Konsernin talouden tila ja sitä koskevat ennusteet sekä sitovien taloustavoitteiden tilanne ja niitä koskevat ennusteet
Talousarviossa palvelualueille asetettujen tavoitteiden toteutumisen tilanne ja toteutumista koskevat ennusteet
Liikelaitosten talouden ja toiminnan tila sekä niille talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisen tilanne
ja ennusteet
Tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisen tila ja toteutumista koskevat ennusteet

Arviointi perustuu 30.6. tilanteesta kaupunginhallitukselle toimitettuihin raportteihin ja raportointitietoihin, joita palvelualueet, liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat toimittaneet kaupungin raportointimallin mukaisiin työtiloihin sekä talousjohdolta ja muilta raportointien valmistelijoilta saatuihin tietoihin. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty kaupungin asiakirjoja ja talousjärjestelmiä.

Tarkastuslautakunnan mielestä on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:


Kaupunki tulee talousarvion ja 30.6. ennusten mukaan tekemään vuonna 2015 alijäämää. Ennustettu alijäämä olisi merkittävästi talousarvion alijäämää suurempi ilman Oulu ICT Oy:n pääomanpalautusta ja osinkoja.
Vuoden loppuun ennustettu suhteellisen pieni toimintatuottojen kasvu suhteessa talousarvioon
ei riitä kattamaan toimintakulujen ennustettua kasvua. Hyvinvointilautakunnan ylityksiä ennustetaan kertyvän jo selvästi enemmän kuin 30.4.2015 ennusteessa. Myös sivistys- ja kulttuuripalvelujen ylitysennusteet ovat tässä vaiheessa varsin huolestuttavia.
Kaupungin investoinnit jatkuvat edelleen korkealla tasolla. Investointien ennustetaan toteutuvan noin 95-prosenttisesti. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 25 % (11,8 milj. €) parempana
kuin talousarviossa (47,3 milj. €). Vuosikatteen taso ei kuitenkaan riitä talouden pitkän aikavälin
tasapainon ylläpitämiseen varsinkin, kun toimintamenojen kasvuvauhti näyttää jatkuvan, vaan
talouden kehitys johtaa kaupungin ja kaupunkikonsernin lisävelkaantumiseen. Talousarvion
2016 ja suunnittelukauden investointeja on harkittava tarkasti.
Valtuutetuista muodostuva talouden tasapainottamisryhmä on nyt tärkeässä asemassa, kun
myös palveluverkkopäätöksen valmistelu on siirtynyt sen vastuulle. Päätösten vaikutukset realisoituvat vasta vähitellen menokehitykseen, joten muiden talouden tasapainottamisratkaisujen
merkittävyys voi olla lyhyellä tähtäimellä iso.



Vuoden alussa liikkeelle lähtenyt Oulun Energia -konserni on nostanut tilikauden tulosennustettaan 3,38 miljoonaa euroa. Se pyrkii 6 miljoonan euron voittoon. Kesäkuun lopun tilanteessa tilikauden tulos on voitollinen jo 5,2 miljoonaa euroa.



Koska palkkatukityöllistettyjä ei voida käyttää suunnitellusti, voidaan omassa palvelutuotannossa
joutua tekemään joko palvelutasoratkaisuja tai käyttämään muita henkilöstöresursseja. Alkusyksyn aikana on harkittava, onko osa työllisyysmäärärahoista tarpeen suunnata määrärahanmuutoksella käytettäväksi palvelutuotantoon korvaamaan työllistettävien työpanosta.
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Tiukan talouden aikana määrärahamuutokset on tärkeä tehdä mahdollisimman nopeasti, yksittäispäätöksinä, jotta seurantatiedot kaupungin johtamisessa säilyvät ajantasaisina. Vuoden aikana tulisi voida harkita määrärahasiirtoja palvelualueiden välillä, jos se tukee esimerkiksi työllisyysmäärärahojen uudelleensuuntaamista.


Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien yhteisten tavoitteiden mukainen toiminta on aloitettu sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden yhteistyönä syksyllä 2013. Tärkeää on selvittää miksi ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuus ei näy lastensuojelun
eikä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannusten laskuna.



Kaupungin talousarvio- ja seurantamalli ja tämänhetkinen johtamisjärjestelmä eivät tue riittävästi poikkitoiminnallisia asiakasryhmittäisten tavoitteiden valmistelua, toteuttamista ja seurantaa.
”Liikennevalo-ohjausta” ja elämänkaaren mukaista raportointia on kehitetty mutta talousarviossa
niitä ei ole huomioitu riittävästi. Tarkastuslautakunta on myös useassa kannanotossaan todennut, että poikkitoiminnallisuudelle asetetut odotukset eivät ole toteutuneet. Tämä on tärkeä ottaa huomioon kaupungin tavoiteseurannan toimintamalleissa etenkin palvelujen järjestämisohjelmassa sekä tulevan johtamisjärjestelmän poikkitoiminnallisissa vastuissa.
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Yleistä – seurantamallin kehittyminen
Vuonna 2015 ei tehdä enää varsinaista välitilinpäätöstä vaan seuranta on muutettu vuoden aikana tapahtuvaksi seurannaksi. Tavoitteena on, että kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta saadaan
oikea ja riittävä kuva myös vuoden aikana tapahtuvan konserniraportoinnin avulla.
Talousarvion seurantamallia on muutettu kaupunginhallituksen päätöksellä 18.5.2015. Palvelualueille ja
liikelaitoksille toimitetut seurantapohjat ovatkin kehittyneet viime vuodesta ja pitävät nyt sisällään sekä
talouslukujen analyysin että sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportoinnin. Tytäryhtiöiltä tietoja pyydettäessä raportointipohjia käytetään nyt ensimmäistä kertaa. Kesäkuun lopun seurannan perusteella
voidaan arvioida uudesta seurantamallista ja sen käyttöönotosta seuraavaa:
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seurannan aikataulutus tukee tavoitetta, että kesäkuun seurannasta voidaan saada hyötyä vuoden
2016 talousarvion valmisteluprosessiin. Seurantamalli painottaa edelleen etupäässä talousseurantaa. Sitovien tavoitteiden raportoinnissa ei kaikin osin vastata tavoitetason toteutumiseen, jolloin
toteutumisen arviointiin jää tulkinnanvaraisuutta. Strategian indikaattoreiden toteutumissuuntaan ei
saada lisäarvoa, sillä 66 % kaupunkistrategian raportointitiedoista on joko samoja kuin tilinpäätöksessä tai niitä ei voi raportoida kesken vuoden.



seurantamallin ohjeistus ei ole vielä riittävän selvä, jotta sen perusteella palvelualueet ja liikelaitokset olisivat voineet tuottaa riittävän yhtenäistä tietoa. Talouslukujen analysointi on seurantamallissa
osin päällekkäistä eikä kaikin osin tuota kaikkein olennaisinta tietoa poikkeamista tai tarvittavista talousarviomuutoksista. Koska palvelualueet ja liikelaitokset tekevät itse täsmäytykset ja jaksotukset,
etenkin täsmäytysten ohjeistamista on hyvä vielä lisätä, jotta tavoite kuukausiseurannan tason nostamisesta ja tilinpäätösprosessin helpottamisesta voi toteutua.



tytäryhtiöiden raportointi saadaan ensimmäisen kerran näin kattavana, joskin kaikilta yhtiöiltä ei
saada vielä lukujen lisäksi analyysejä tai ennusteita. Taloustieto ei myöskään ole välitilinpäätöstasoista, joten tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista saada konsernin tuloslaskelma- tai tasetietoja
kesäkuun lopun tilanteesta.

Talousarvion toteutuminen

Oulun kaupungin (peruskunta + liikelaitokset) toimintatuotot ovat 30.6. tilanteessa kertyneet talousarvio-odotukseen nähden 54-prosenttisesti ja toimintakulut 51-prosenttisesti. Konsernipalvelut on päätynyt ennusteeseen, jonka mukaan vuosikate tulisi vuoden lopussa olemaan 59,4 miljoonaa euroa eli 11,8
miljoonaa euroa (25 %) parempi kuin talousarviossa (47,6 milj. €). Poistojen ennakoidaan olevan 0,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarviossa. Ennusteen mukaan kaupungin tulos 31.12. on 22,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi ennakoitiin 33,5 miljoonan euroa. Alijäämäennusteeseen positiivisesti vaikuttaa yhteensä 28,6 miljoonan euron poikkeuksellisen suuret tulosvaikutteiset
erät Oulu ICT Oy:ltä (nyk. Partnera Oy), joista osa on pääoman palautusta ja osa osinkoja. Ilman näitä
talousarvio toteutuisi tehdyllä ennusteella noin 50 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Määrärahamuutosta ei
ole vielä tuotu valtuustoon.
Tulot: Toimintatuottoja on kertynyt 133,1 miljoonaa euroa, kun koko vuoden tuotoiksi oli talousarviossa
arvioitu 247,6 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopun toimintatuottojen kertymä on 88,5 miljoonaa euroa
edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu etenkin Oulun Energian ja Jätehuollon yhtiöitymisestä. Ilman näitä
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toteuma on 6,3 miljoonaa euroa parempi. Ennuste koko vuoden toimintatuotoiksi on 249,8 miljoonaa
euroa.
Kumulatiivinen tulojen % -jakauma

Verotulojen kertymä 30.6.2015 on 381,1 miljoonaa euroa. Se on 6,2 miljoonaa euroa enemmän kuin
edellisen vuoden kesäkuun lopussa. Talousarviossa koko vuoden verotuloiksi oli arvioitu 730,7 miljoonaa
euroa. Konsernipalvelut on nostanut verotuloennustetta 6 miljoonalla eurolla, uusi ennuste on 736,7.
Valtionosuuksia ennustetaan saatavan 4,6 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa eli 253 miljoonaa euroa.
Menot: Toimintakulujen toteuma 30.6.2015 oli 610,5 miljoonaa euroa. Talousarviossa toimintakuluihin
oli budjetoitu 1 197,8 miljoonaa euroa. Uusi toimintakulujen ennuste on 1 221,1 miljoonaa euroa.
Kumulatiivinen menojen % -jakauma

Taloudellisesti merkittävimpien palvelualueiden toimintakatteista raportoidaan 30.6. tilanteessa: hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ylitysennuste on 23,1 ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen ylitysennuste 9,2
miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen esityslistan liitteestä (kokous 24.8.2015) ei käy ilmi suunnitelmia loppuvuoden
alijäämän kattamistoimiksi. Aiemmin välitilinpäätöksessä on ollut laajempi sanallinen kuvaus alijäämän
kattamistoimista (vtp 2013 ja 2014). Asioita voidaan käsitellä suullisesti kokouksessa, mutta niistä olisi
hyvä esittää luottamushenkilöille jo esityslistavaiheessa tietoa ja dokumentaatiota pöytäkirjoihin.
Toimintatuottojen ja -kulujen muutos %, 1 000 € ta 2015 ja ennuste 31.12.2015
(ei sisällä valmistusta omaan käyttöön)
TA 2015 €
Ennuste 31.12. €
Toimintatuotot
247 643
249 808
Toimintakulut
1 197 797
1 221 070
Toimintakate
- 936 861
- 957 969

Kasvu %
0,87
1,94
2,25
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Talouden tasapainottamista varten on toukokuussa nimetty valtuutetuista ns. remonttiryhmä, joka kokoontuu vuoden loppuun saakka. Sen tehtävänä on tarkastella muun muassa palveluverkkoa ja siihen
tehtäviä uudistuksia.
Palveluverkkopäätöstä on valmisteltu viranhaltija- ja hallitustasolla vuoden 2013 lopulta lähtien. Viranhaltijavalmistelun viimeisin osa, palvelupisteverkkovalmistelu, päättyy 30.9.2015. Palveluverkkoihin liittyvien päätösten vaikutukset näkyvät menokehityksessä vasta vähitellen. Viivettä voi aiheuttaa muun muassa se, että täytäntöönpano edellyttää asiakasvirtojen uudelleenohjausta tai henkilökunnan toimintatapojen muutosta.
Investoinnit
Kaupungin investointeihin on vuoden 2015 talousarviossa siihen toukokuussa tehty muutos (Lipporanta) mukaan lukien osoitettu 124,8 miljoonaa euroa. Konsernipalvelujen raportoinnin mukaan investointimäärärahasta on käytetty noin 38 % kesäkuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan määrärahat tulevat käytetyiksi 95-prosenttisesti.
Yhdyskuntalautakunnan investointeihin varatusta yhteensä 48,5 miljoonan euron menomäärärahasta
on käytetty 15,2 (31 %). Mikäli hankkeet toteutuvat talousarvion ja siihen tehdyn muutoksen mukaisena,
menot ovat lähes 8 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Tulomäärärahan toteuma on 8 miljoonaa
euroa (130 %). Lautakunnan tulot muodostuvat lähes täysin maa-alueiden myynnistä.
Tilakeskuksen erillisinvestointeihin ja suunnitteluun varatusta 18,7 miljoonan euron määrärahasta on
käytetty 2,2 (12 %) ja 15,0 miljoonan euron korjausmäärärahasta 6,9 (46 %). Liikelaitos ennustaa, että
korjausmääräraha tulee kokonaan käytetyksi ja erillisinvestointimäärärahasta jää kuluvana vuonna käyttämättä noin 6,5 miljoonaa euroa muun muassa yksittäisten hankkeiden aikataulumuutosten vuoksi.
Merkittävimmät alitukset ovat Hiukkavaaran monitoimitalo 3,0, Korvensuoran koulu 2,5, Metsokankaan
lisäkoulu 0,6 ja Toppilan öljyntorjunta-asema 0,4 miljoonaa euroa. Hallintotilaprojektin menojen puolestaan ennustetaan ylittyvän 0,1 ja takuuaikaisten hankkeiden menojen samoin 0,1 miljoonaa euroa. Jos
ennuste toteutuu, Tilakeskuksen investoinnit ovat kaikkiaan 12,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. – Muiden liikelaitosten investoinneista suurimmat ovat Oulun Vedellä, 12,9 miljoonaa
euroa. Osa Veden hankkeista ei toteudu suunnitellusti.
Alkuperäisen talousarvion luvuilla laskettu kaupungin investointien tulorahoitusprosentti on 39 ja raportissa ilmoitettu vuosikate- ja investointiennusteen mukainen investointien tulorahoitusprosentti 52. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tunnusluku oli 11 % (yhtiöittämisten vaikutus huomioon ottaen 41 %). Vaikka
tunnusluvun arvo on parantunut edelliseen vuoteen ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna,
investointien rahoittamiseen joudutaan edelleen ottamaan lainaa.
Valtuustosopimuksen mukainen investointikatto 380 miljoonaa euroa on ylittymässä. Vuoden
2016 talousarviovalmistelussa suunnitteluohjeen 2016 mukaiset investoinnit vuosina 2014–2016 ovat
yhteensä 414 ja hallintokuntien esitysten mukaan 421 miljoonaa euroa.
Lainakantatavoite on 740 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa. Talousarvion suunnitteluohjeessa on
lähdetty siitä, että lainakanta on tavoitteen mukainen, mutta talousarviovalmistelun tässä vaiheessa lainakanta ylittyy hieman eli on 751 miljoonaa euroa. Luvussa on otettu huomioon Oulun
Energian vuonna 2015 takaisin maksama laina.
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Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toteaa, että
kaupunki tulee talousarvion ja 30.6. ennusten mukaan tekemään vuonna 2015 alijäämää. Ennustettu
alijäämä olisi merkittävästi talousarvion alijäämää suurempi ilman Oulu ICT Oy:n pääomanpalautusta ja
osinkoja.
Vuoden loppuun ennustettu suhteellisen pieni toimintatuottojen kasvu suhteessa talousarvioon ei riitä
kattamaan toimintakulujen ennustettua kasvua. Hyvinvointilautakunnan ylityksiä ennustetaan kertyvän jo
selvästi enemmän kuin 30.4.2015 ennusteessa. Myös sivistys- ja kulttuuripalvelujen ylitysennusteet ovat
tässä vaiheessa varsin huolestuttavia.
Kaupungin investoinnit jatkuvat edelleen korkealla tasolla. Investointien ennustetaan toteutuvan noin
95-prosenttisesti. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 25 % (11,8 milj. €) parempana kuin talousarviossa (47,3 milj. €). Vuosikatteen taso ei kuitenkaan riitä talouden pitkän aikavälin tasapainon ylläpitämiseen
varsinkin, kun toimintamenojen kasvuvauhti näyttää jatkuvan, vaan talouden kehitys johtaa kaupungin ja
kaupunkikonsernin lisävelkaantumiseen. Talousarvion 2016 ja suunnittelukauden investointeja on harkittava tarkasti.
Valtuutetuista muodostuva talouden tasapainottamisryhmä on nyt tärkeässä asemassa, kun myös palveluverkkopäätöksen valmistelu on siirtynyt sen vastuulle. Päätösten vaikutukset realisoituvat vasta vähitellen menokehitykseen, joten muiden talouden tasapainottamisratkaisujen merkittävyys voi olla lyhyellä
tähtäimellä iso.
2

Kaupunkistrategian ja valtuustosopimuksen toteutuminen

Kaupunkistrategian toteutuminen

Kesäkuun lopun seurannassa tarkastellaan myös kaupunkistrategian indikaattoreiden toteutumissuuntaa. Tässä vuoden 2015 ensimmäisessä raportoinnissa on havaittavissa, että suurin osa raportointitiedoista on samoja kuin tilinpäätöksessä 2014 eli puolen vuoden seuranta ei strategian raportoinnissa
tuota vielä merkittävästi uutta tietoa (vuoden 2016 strategisten linjausten onnistumista kuvaavien
indikaattoreiden) tavoitetilan suuntaan etenemisestä.
Ei raportointimahdollisuutta kesken
vuoden

Sama tieto kuin tp 2014

Uusi tieto

Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky

7

5

1

Kuntalaisten hyvinvointi

11

2

0

Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys

2

3

3

Kaupungintalouden kestävyys ja
tasapaino

3

5

0

Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen

5

2

1

Indikaattorien
yhteensä

28

17

5

56 %

34 %

10 %

Strategisten linjausten alueet

raportointeja
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Uusien tietojen perusteella negatiiviseen suuntaan tilinpäätöstietoihin verrattuna ovat edenneet
seuraavat indikaattorit:
TP 2014

Raportointi
30.6.2015

Tavoitetila
2016

16,2 %

17,2 %

11,0 %

Investointikatto

191 milj. €

414 milj. €

v. 2014–2016
enintään
380 milj. €

Vuosikate

75,2 milj. €

47,3 milj. €

67 milj. €

2,7 %

9,9 %

1,7 %

641 milj. €

676 milj. €

740 milj. €

Indikaattori
Työttömyysaste (ELY, vuoden ka.)

Toimintakate, kasvu %
Lainakatto

Positiiviseen suuntaan tilinpäätöstietoihin verrattuna ovat edenneet seuraavat indikaattorit:

Indikaattori
Yritysten määrä kasvaa (toimipaikat)
75 vuotta täyttäneistä asuu kotona
tarvitsemiensa palvelujen tukemana
Väestö kasvaa 16 000 asukkaalla
vuoteen 2020 mennessä
Joukkoliikenteen
matkustajamäärä/asukas kasvaa

Omistajapoliittisen ohjelman
toteuttamisaste

Henkilöstön kokonaismäärä ei nouse

TP 2014
9 300
91,2 %
196 194

Raportointi
30.6.2015
4/2015
9 700
91,3 %
197 072

Tavoitetila
2016
10 500
92,0 %
198 000

32
matkaa/asukas/
vuosi

noussut 1 %
ed.vuoteen
verrattuna

35

Omistajapoliittinen ohjelma
hyväksytty
3.2.2014.
Raportointi
kehittämisjaostolle
joulukuussa
2014.

Toimenpiteet
pääosin
toteutuneet
aikataulujen
puitteissa.
Raportointi
konsernijaostolle
19.8.2015.

Asetetut
tavoitteet
toteutuneet

12 015

11 233

11 882

Taulukoissa ei ole niiden indikaattoreiden raportointia, joissa vertailuajankohta pitäisi olla 30.6.2014
(esim. lastensuojelu). Indikaattoreiden raportointi vuoden aikana edellyttää lisäohjeistusta.
Strategian kuntalaisten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen näkökulmasta kaupunginhallituksen
2.2.2015 hyväksymä palvelujen järjestämisohjelma on merkittävässä roolissa, sillä päätös sisältää keskeiset kaupunkistrategiaa täsmentävät kuntalaisen hyvinvointia vahvistavat ja hankintoja ohjaavat painopisteet vuosille 2015–2017. Palvelujen järjestämisohjelman toteuttamista arvioidaan kaupunginhallituksessa
vuosittain. Tavoitteena on myös, että kaupungin johtoryhmä katselmoi ohjelman toteuttamista kaksi
kertaa vuodessa. Tavoitteet, joilla tavoitekokonaisuutta hallintaan ja taso, jolla ne konkretisoidaan kaupungin johtoryhmän seurattaviksi, ovat kehittämisen palvelualueen mukaan parhaillaan valmisteltavana.
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Kaupunkistrategiaa konkretisoivien toimenpideohjelmien seurantaa tulee jatkossa helpottamaan uusi
sähköinen työkalu (Targetor Pro), jonka käyttöönotto on menossa. Sillä seurantatietoa tuotetaan ensimmäisen kerran 2016 tavoitteiden seurannoissa.
Valtuustosopimuksen toteutuminen
Valtuustosopimus luo toiminnallisen ja taloudellisen kehyksen kaupunginvaltuuston työskentelylle valtuustokaudella. Konsernipalveluiden talouden palvelualue esittää 30.6. raportointitietojen yhteydessä
seurantatietoja valtuustosopimuksen toteutumisesta talousarvion 2016 hallintokuntavaiheessa.
Valtuustoryhmät tarkentavat valtuustosopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä vuoden 2015 aikana. Tämä
tehtävä on ns. remonttiryhmän toimeksiannossa. Ryhmä kokoontuu vuoden loppuun saakka.
Investointeihin liittyvää tavoitetta on käsitelty kohdassa 1 Talousarvion toteutuminen (s.5).

3

Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen

3.1 Konsernipalvelut
Konsernipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 670 000 euroa talousarviota parempana.
Tämän selittyy henkilöstömenojen ja ostopalvelujen alittumisella. Toimintakate on 30.6. tilanteessa toteutunut 42-prosenttisesti suhteessa talousarvioon.
Konsernipalvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet, joita on yhteensä 18, ovat pääsääntöisesti joko toteutuneet tai raportoinnin mukaan toteutumassa vuoden loppuun mennessä. Poikkeuksena ovat kehittämisen palvelualueen vastuulla olevat toiminta- ja hallintamallit, joiden käyttöönotto ja kehittäminen
voivat jatkua myös tulevina vuosina. Lisäksi uuden taloussuunnittelu- ja seurantaprosessin suunnittelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua on lykätty vuodelle 2017, mutta hankinta on käynnistynyt. Osassa
konsernipalvelujen sitovista tavoitteista toteutumisen raportointiteksti ei vastaa asetettuun tavoitetasoon, joten toteutumista ei voida arvioida.
Työllistäminen
Tällä hetkellä työllistämisen toimintatuloista on toteutunut vasta 34 % ja toimintamenoista 42 %. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palkkatukea on kertynyt miljoona euroa vähemmän kuin kumulatiivinen
toteuma olisi tähän aikaan vuodessa.
Palkkatukityöllistettyjä on pystytty palkkaamaan kaupungin palvelukseen alkuvuonna vähemmän kuin oli
suunniteltu. Tähän on syynä valtion palkkatukimäärärahan loppuminen. Työllistettyjen henkilöstömenot
alittuvatkin 30.6. tilanteessa noin miljoona euroa kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna. Saman syyn
vuoksi avustukset liikelaitoksille ovat kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna noin 750 000 euroa pienemmät sekä järjestöille/yrityksille maksettavat kuntalisäavustukset noin 300 000 euroa pienemmät.
Tilanne ei työllisyyspalveluiden mukaan täysin korjaannu, vaikka valtion lisäbudjetissa tulisikin uutta
palkkatukimäärärahaa. Valtion kesäkuun lisätalousarviossa ei ole mainintaa palkkatukiin tulevasta lisämäärärahasta. Näillä seikoilla on merkitystä myös työttömyyteen, joka on Oulussa heikentynyt (6/2015
työttömyysprosentti Oulussa 19,0 %). Lisäksi kaupungin omassa palvelutuotannossa, jossa on ollut tarkoitus käyttää työllistettyjä, voidaan joutua tekemään joko palvelutasoratkaisuja tai käyttämään muita
henkilöstöresursseja.
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Kunnan osuus työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta alittuu 30.6. tilanteessa noin 750 000 euroa kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna. Tämän tilanteen arvioidaan kuitenkin tasoittuvan loppuvuonna.
Lisäksi työllistämismäärärahoihin sisältyvät hankkeet eivät ole käynnistyneet heti alkuvuodesta, jonka
vuoksi tammi–kesäkuun toteuma on niiltä osin noin 300 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.
Koska sitovan toimintakatetavoitteen – 35,1 miljoonaa euroa ennustetaan edelleen toteutuvan, määrärahoja aiotaan ilmeisesti suunnata uudelleen käyttösuunnitelmatäydennyksin. Kaupunginhallituksessa
onkin tehty 17.8. käyttösuunnitelman täydentämispäätös, jolla rahaa suunnataan Työllistämisbonus kampanjaan, jolla pyritään kannustamaan yrityksiä jopa 200 henkilön työllistämiseen. 200 uuden työpaikan kustannusvaikutus olisi miljoona euroa. Se miten kampanja toteutuu alkaa selvitä 30.9. seurannassa.
Päätökseen liittyi myös lisäkorvausmalli yhdistyksille, jotka palkkaavat ohjaajan kuntouttavaan työtoimintaan. Tämän kustannusvaikutus on noin 50 000 euroa. Tästä päätöksestä huolimatta toimintakate voi nyt
ennustetun vastaisesti jäädä noin miljoona euroa alle tavoitteen. Toteumassa on kuitenkin useampi
muuttujia ja epävarmuustekijöitä.
Konsernipalvelujen työllistämisyksikön sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa, mutta niissä ei näy kokonaisuudessaan yksikön tämänvuotinen vaikea palvelutilanne, sillä tavoitteet liittyvät työllisyyspalvelujen palvelutyytyväisyyteen ja uusien palvelukonseptien kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
koska palkkatukityöllistettyjä ei voida käyttää suunnitellusti, voidaan omassa palvelutuotannossa joutua
tekemään joko palvelutasoratkaisuja tai käyttämään muita henkilöstöresursseja. Alkusyksyn aikana on
harkittava, onko osa työllisyysmäärärahoista tarpeen suunnata määrärahanmuutoksella käytettäväksi
palvelutuotantoon korvaamaan työllistettävien työpanosta.
Tiukan talouden aikana määrärahamuutokset on tärkeä tehdä mahdollisimman nopeasti, yksittäispäätöksinä, jotta seurantatiedot kaupungin johtamisessa säilyvät ajantasaisina. Vuoden aikana tulisi voida
harkita määrärahasiirtoja palvelualueiden välillä, jos se tukee esimerkiksi työllisyysmäärärahojen uudelleensuuntaamista.

3.2 Hyvinvointipalvelut
Talousarvion toteutuminen
Hyvinvointipalveluiden ennusteen mukaan sitova toimintakatetavoite ylittyy 15,7 (4,9 %) ja erikoissairaanhoito 7,4 miljoonaa euroa (3,5 %) budjetoidusta. Toimintakatteen ylitysennuste on yhteensä 23,1
miljoonaa euroa (menot ylittyvät 20,3 ja tulot alittuvat 2,8 milj.€). Toimintatuloja on hyvinvointipalveluissa kertynyt yhteensä 28 (47 %) ja toimintamenoja 312,8 (53 %) miljoonaa euroa.
Talousarvion tavoitteissa pysyminen on vaikeaa, sillä alkuperäinen talousarvio (toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa) on laadittu noin 11,8 miljoonaa euroa pienemmäksi (menot 8,8 alhaisemmaksi ja tulot
3 miljoonaa korkeammiksi) kuin vuoden 2014 toteutunut tilinpäätös. Erityisesti henkilöstömenoihin budjetoitiin aiempaa vähemmän. Henkilöstömenoja on kuitenkin toteutunut edellisvuoden tasolla eikä henkilömäärä ei ole vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Asiakasmaksutulojen kertymän oletettiin kasvavan
maksujen korotuksen ja kuntalaisten kasvun määrän perusteella, mutta palvelualueen rakennemuutos ja
palvelusetelin käytön laajeneminen ovat vähentäneet tuloja. Erikoissairaanhoidossa menot ovat kasva-
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neet noin 4,5 miljoonaa euroa vastaavaan ajankohtaan verrattuna, talousarvio laadittiin 5,4 miljoonaa
euroa suuremmaksi kuin vuoden 2014 tilinpäätös.
Taloustilanteeseen on reagoitu ja toimenpiteet omassa toiminnassa henkilöstömenojen sekä ostojen
pienentämiseksi on käynnistetty. Talouden tasapainottamiseksi on tehty muun muassa seuraavia päätöksiä:









Sepän terveysaseman palvelut päättyivät 9.8.2015 (siirretty omaksi toiminnaksi)
Onnelan lastenkoti lakkautetaan 11.10.2015
Kiviharjun päihdeklinikan palvelujen tiloista luovutaan (päihdeklinikan toiminnan uudistaminen)
sosiaalihuoltolain mukaiset laitoshoidon paikat on lakkautettu Haukiputaalta ja paikat korvataan
palveluseteleillä hankittavilla tehostetun palveluasumisen paikoilla
Kelan maksama (eläkkeensaajan) hoitotuki huomioidaan tuloksi tehostetun palveluasumisen
palvelumaksua määriteltäessä (1.8.2015 alkaen)
suun terveydenhuollon erillisestä pyörillä liikkuvasta yksiköstä on luovuttu, sillä kustannustehokasta vaihtoehtoa ei löytynyt
palveluihin pääsykriteereitä arvioidaan uudelleen
palveluseteleiden arvoja tarkastetaan

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Höyhtyän, Herukan, Yli-Iin ja Ylikiimingin hammashoitoloiden toiminta siirretään isompien hammashoitoloiden yhteyteen. Myös hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2015 sisältää monia jo hyväksyttyjä asioita menojen alentamiseksi ja tulojen lisäämiseksi.
Talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen
Hyvinvointipalveluille on asetettu neljä valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta, joiden tilanne on edennyt tässä vaiheessa hyvään suuntaan taloustavoitetta ”kustannuskehitys kääntyy laskuun”
lukuun ottamatta.
Toiminnan taloudellisuutta on mitattu kustannukset €/asukas -mittarilla, jonka ennustetaan kasvavan
tänä vuonna 1,5 % (0,6 % vuonna 2014). Vuoden 2015 talousarviotaso edellytti asukaskohtaisten kustannusten laskevan vuodesta 2014 noin 1,9 %. Nousua on erityisesti lastensuojelussa ja psykiatriassa (3,7 %)
sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa (2,4 %). Ikäihmisten hyvinvoinnissa kustannukset yli 65vuotiailla ovat laskeneet (-3,4 %). Menojen ennakoidaan kasvavan 2,9 % (17 milj.€) edellisvuodesta. Uusi
”liikennevalojen” ja elämänkaariajattelun mukainen kustannusten seurantamittari on kehitetty.
Kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamista koskevat tavoitteet ovat edellisen vuoden tasossa. Lastensuojelun piiriin (sisältää lastensuojelutarpeen selvitykset) tulevien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten
osuus oli 7,3 % ikäluokasta (7,3 % tammi-kesäkuussa 2014). Tavoitteen mukaiseen laskusuuntaan ei ole
päästy ja siksi ennaltaehkäisevän työn tehokkuuteen tulee edelleen panostaa. Kotona asuvien ikäihmisten määrä on edelleen hieman kasvanut loppuvuoteen 2014 verrattuna. Kotona asui 91,3 % kun tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä kotona asuu 91,7 %. Kehityksen suunta on oikea ja suhdeluvun
kohoamisesta voi päätellä, että ikäihmisten palveluissa on saatu lisättyä kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita, vaikka tavoitetta ei vielä saavutettu.
Hoito- ja palveluketjujen toimivuuden tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä mitataan hyvinvointipalveluissa 7:llä eri mittarilla. Tavoitteista suurin osa näyttää toteutuvan. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla,
paljon palveluita käyttävien asiakkaiden osuus sekä käyntimäärät kaikista käynneistä ovat laskeneet,
sähköisesti tehtyjen ajanvarausten määrä ja omahoitopalvelun käyttäjien osuus väestöstä on kasvanut,
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kun on tehty vertailua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Uusia poikkitoiminnallisia palveluprosesseja on kehitteillä ja hyvinvointikoulutoimintamallia on pilotoitu.
Lastensuojelussa käännettä parempaan ei ole vielä tapahtunut, kun verrataan tammi–kesäkuussa kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää vastaavaan ajankohtaan vuonna 2014. Sijoitettuna oli 1,2 % lapsista (1,2 % tammi–kesäkuussa 2014). Tällä perustella ei voida tehdä vielä päätelmää loppuvuoden tilanteesta suuntaan tai toiseen. Palvelurakenteen kevenemistä on mitattu ns. vihreiden ja keltaisten palvelujen osuudella kaikista palveluista. Tämän mittarin mukaan kevyempien palvelujen osuus olisi hieman
laskenut, mikäli erikoissairaanhoitoa ei oteta laskennassa huomioon. Muutoin tilanne on pysynyt ennallaan eli avohoidon ja -huollon palveluiden osuus ei ole tällä mittarilla mitattuna lisääntynyt viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut tavoitteen mukaista vähenemistä. Palveluksessa oli yhteensä
3 709 henkilöä kun talousarviossa tavoite oli 3 259. Henkilöiden määrä on kuitenkin vähentynyt vuoden
2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös palkallinen työpanos toteutui talousarvion tavoitetta
suurempana. Sen sijaan sairauspoissaolot ovat tavoitteen mukaisesti vähentyneet. Vuoden 2015 aikana
tarkastellaan vielä henkilöstörakennetta, mutta tästä raportoidaan vasta tilinpäätöksessä.
Muut huomiot hyvinvointipalveluista
Hoitotakuu velvoitteista mielenterveyspalveluissa kiireettömään hoitoon kriteerit ylittäviä jonotuksia
oli yhteensä 5, nuorilla 13–17-vuotiailla 3 ja aikuisilla 2 kappaletta.
Vanhuspalvelulain edellyttämät määräajat toteutuivat muissa palveluissa paitsi tehostetussa palveluasumisessa. Keskimääräinen jonotusaika oli päätöksestä palvelun alkamiseen 98 vuorokautta kun tavoitteena on alle 90 vuorokautta. Elokuussa tilanne oli hieman parempi, palveluasumiseen jonotti yhteensä 73
asiakasta. Kotona paikkaa odotti 27, terveyskeskusvuodeosastolla 13 ja sosiaalihuoltolain mukaisissa
laitoksissa 33. Palvelualueelta saadun tiedon mukaan elo–syyskuussa päästään tilanteeseen, jossa paikkaa hakeneille ja kriteerit täyttäville ikäihmisille pystytään paikka järjestämään vanhuspalvelulain edellyttämässä määräajassa.
Aluehallintovirasto antoi kesäkuussa 2015 määräyksen toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattamisesta toimeentulotukilain mukaiseksi 30.9.2015 mennessä ja 200 000 euron uhkasakon, ellei määräystä noudateta. Tilanteeseen on reagoitu 10 henkilön lisäresursoinnilla toukokuussa ja useita muita toimenpiteitä on tehty palvelutakuun kuntoon saattamiseksi. Palvelutakuussa on pysytty heinäkuussa ja
tilanteen raportoitiin elokuun alussa olevan hyvä. Oulun kaupunki on edelleen aluehallintoviranomaisen
erityisseurannassa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
taloustilanteeseen on reagoitu nopeasti ja sopeuttamistoimenpiteistä on tehty useita päätöksiä. Päätösten vaikuttavuutta tulee järjestelmällisesti seurata ja arvioida.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien yhteisten tavoitteiden mukainen toiminta on
aloitettu sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden yhteistyönä syksyllä 2013. Tärkeää
on selvittää miksi ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuus ei näy lastensuojelun eikä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannusten laskuna.
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Hyvinvointipalveluissa on kehitetty uusia poikkitoiminnallisia palveluprosesseja sekä ”liikennevalojen” ja
elämänkaariajattelun mukaisia palvelujen kustannusten seurantamittareita. Nämä uudet käytänteet on
tärkeä saada nopeasti käyttöön.

3.3 Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Talousarvion toteutuminen
Valtuustoon nähden sitova tavoite tasapainoisesta kokonaistaloudesta ei toteudu. Toimintakateennuste on 9,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Menojen kasvuun on syynä vuokraja henkilöstömenojen kasvu, palveluiden ostot sekä uudet rakennukset ja peruskorjauskohteet. Tulojen
toteuma oli 58,5 %. Tuet ja avustukset painottuvat alkuvuoteen erityisesti perusopetuksen osalta. Toimintakatetason ylittävät vastuualueista varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä lukio- ja vapaan sivistystyön palveluiden arvioidaan pysyvän talousarviossa. Tammi–kesäkuu 2015 toteuma- ja analyysiraportissa sivistys- ja kulttuuritoimesta raportoidaan ” jotta ylitysennuste ei edelleen kasva, tarvitaan toiminnan edelleen kehittämistä ja lisätoimenpiteitä henkilöstömenojen vähentämiseksi”. Raportissa ei esitetä, mistä katetaan ennusteen mukainen mahdollinen lisämäärärahan tarve.
Kesäkuun lopussa toimintakate oli -198 miljoonaa euroa. (-192,5 milj. € edellinen vuosi), toimintakulujen
toteumaprosentti oli 53,3 vuositavoitteesta, joka on tasaiseen kustannuskehitykseen verrattuna hieman
korkea. Perusopetuksessa ylittyvät henkilöstömenot (-3,7 milj.€) ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimaksut (- 3,8 milj.€), jossa kalleimmat alle kolmivuotiaiden lasten palvelusetelien määrät ovat kasvaneet.
Päivähoidon kasvu on suunnattu tavoitteen mukaisesti yksityiseen tuotantoon, joka on strategisten linjausten mukainen suunta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus tilinpäätöksessä 2014 oli 30,7 %. Huhtikuussa 2015 yksityisen osuus oli 32,2 %. Ostojen lisäksi varhaiskasvatuksessa ylittyvät henkilöstömenot
(-1,4 milj. €). Yksi merkittävä syy ylitykseen on budjetin valmisteluvaiheessa huomioidut (-1,8 milj. €)
subjektiivisen oikeuden lainsäädännön muutokset, jotka eivät toteutuneet. Verrattuna edelliseen vuoteen henkilöstömenot ovat kuitenkin laskeneet kesäkuuhun mennessä 350 000 euroa varhaiskasvatuksesta saadun tiedon mukaan. Perusopetus- ja nuorisopalveluissa ylittyvät henkilöstömenojen ohella
avustustulot (-0,5 milj. €) ja kotikuntakorvausten palvelujen ostot (-0,2 milj. €).
Erilaisia sopeuttamistoimia on tehty useita. Koulutyö käynnistyi tänä syksynä ilman aamupäivätoimintaa.
Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomuus aloitettiin 1.8.2015. Jokaisella alueella on laadittu aluetiimin
toimesta alueen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015, missä kuvataan käyttösuunnitelmasta johdetut
alueen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Lautakunnassa on tehty elokuussa päätös hoitoaikaperusteisen asiakaslaskutuksen pilotoinnin jatkamisesta. Lisäksi on tehty selvitys alle 18-vuotiaiden maksuttomien liikuntavuorojen käytöstä ja vaikutuksista. Talouden sopeuttamistoimia tarvitaan yhä ja tulevaisuudessa on pyrittävä tekemään myös rakenteellisia uudistuksia.
Talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen
Sivistys- ja kulttuuripalveluilla on yhdeksän kaupunkistrategiaa koskevaa sitovaa tavoitetta. Niistä jäänee
toteutumatta nuorisotakuu, eikä lasten ja nuorten niin sanottuja raskaimpien palvelujen kustannuksia ole
saatu pysymään vuoden 2014 tasossa.
Kuntalaisten hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan sivistys- ja kulttuuritoimessa ennaltaehkäisevällä työllä
ja varhaisella tuella, palvelurakenteen keventämisellä, alueellisten palvelujen ja Oulun kehittymisellä ta-
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pahtumakaupunkina. Näillä mittareilla mitattuna palvelualueen toiminta etenee tavoiteltuun suuntaan
lukuun ottamatta ennaltaehkäisevää työtä, jonka ei voida katsoa toimivan riittävästi, sillä kustannukset
lasten ja nuorten raskaimmissa palveluissa (lastenpsykiatrinen laitoshoito, lastensuojelulaitokset ja perhehoito) ovat kohonneet 3,7 %. Kustannukset alle 18-vuotiasta kohti olivat tammi–kesäkuussa 466 euroa. Vastaavana aikana viime vuonna kustannukset olivat 450 euroa. Lisäksi avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä suhteessa päiväkotilapsiin jäi hieman alle 25 %:n tavoitteen, toteuma
24 %. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsimäärä huhtikuussa 2015 oli yhteensä 1 869 lasta. Alueellista
toimintaa on kehitetty luomalla hyvinvointikoulukonsepti, joka on valmis yhteistyömalli eri koulujen
käyttöön. Kevyempää palvelurakennetta edistäviä sähköisiä palveluja on kehitetty Digitaalisen agendan mukaisesti. Kulttuuripalvelut pyrkii parantamaan kuntalaisten hyvinvointia tapahtumilla aiempaan
tapaan.
Elinvoimaisuutta mitataan uusien opiskelijoiden hakijamäärillä ja nuorisotakuun toteutumisella. Korkeakoulujen hakijamäärissä päästiin lähelle 4,7 hakijan tavoitetta aloituspaikkaa kohden, sillä keskiarvo oli
4,5. Hakijamäärä Oulun yliopistoon oli 5,7 ja Oulun ammattikorkeakouluun 3,3 aloituspaikkaa kohden.
Nuorisotakuuta seurataan viidellä eri mittarilla, joista toisen asteen opinnot keskeyttäneiden määrä on
pysynyt alle 3 %:n tavoitteessa ja päättötodistuksen on saanut 99,6 % koulunsa päättäneistä. Tiedot toisen asteen oppilaitoksissa aloittaneista saadaan vasta syyskuun lopussa, mutta aikaisempina vuosina
koulutustakuu on toteutunut hyvin, sillä kaikille nuorille pyritään Oulussa järjestämään peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka. Nuorisotakuun toteutumiseen liittyvät nuorisotyöttömyyttä kuvaavat mittarit
jäävät reilusti alle sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettaman tavoitetason. Alle 25-vuotiaiden osuus
Oulun työttömistä oli kesäkuun lopulla 21,5 % tavoitteen ollessa alle 17 % ja alle 20-vuotiaiden osuus on
5,3 % tavoitteen ollessa alle 2 %.
Henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteena on, että henkilöstömäärä ja palkallinen
työpanos eivät kasva vuodesta 2014 ja sairauspoissaoloprosentti jää alle 3,5 % maksimityöpanoksesta.
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstömäärä vaihtelee kuukaudesta toiseen toiminnan luonteesta
johtuen ja sen rinnalla seurataan siksi työpanoslukuja. Toteutuneessa työpanoksessa on laskua 0,9 % ja
palkallisessa työpanoksessa 0,6 %. Henkilöstömäärissä on nousua maalis- ja kesäkuun luvuissa, mutta
laskua muiden kuukausien osalta. Sairauspoissaoloprosentti on hieman alemmalla tasolla kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
sivistys- ja kulttuuripalvelut ei ole esittänyt tammi–kesäkuun 2015 toteuma- ja analyysiraportissa
mistä katetaan 9,2 miljoonan euron mukainen mahdollinen lisämäärärahatarve.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu strategisiin tavoitteisiin, siksi olisi
ensisijaisen tärkeä miettiä yhteistyössä eri alueilla olevissa palveluissa toimenpiteitä, joita voitaisiin lisätä
heti lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa taide,
kulttuuri, harrastus- ja järjestötoiminta sekä liikunta mainitaan keskeisinä hyvinvointitekijöinä.

3.4 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan sitova toimintakatetavoite (ilman joukkoliikennettä) on talousarviossa 7,6 ja
toteuma kesäkuun lopussa 9,6 miljoonaa euroa (127 %). Yhdyskuntalautakunta ennustaa, että toiminta-
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kate on tilinpäätöksessä 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Syynä ovat budjetoitua suuremmat maanmyyntivoitot.
Joukkoliikenteen sitova menomääräraha on 24,0 ja tulomääräraha 13,9 miljoonaa euroa. Menoista on
toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 10,7 (45 %) ja tuloista 5,7 miljoonaa euroa (41 %). Toteuman
ennustetaan olevan tilinpäätöksessä talousarvion mukainen. Joukkoliikenteen järjestelmämuutos
1.7.2014 lukien on vaikuttanut sekä tuloja että menoja lisäävästi, ja talousarvion mukaan joukkoliikenteen nettomenot kasvavat edellisvuodesta 3,6 miljoonaa euroa (55 %).
Kaupunkistrategiaa tukevista tavoitteista ei ole toteutunut sairauspoissaolojen osuus. Vuoden 2015
tavoitetasona on, että sairauspoissaolot ovat alle 3,5 % maksimityöpanoksesta, ja alkuvuonna toteuma
on ollut 3,8 %. Raportin mukaan henkilömäärä ja henkilöstön työpanos on vähentynyt vuoden 2014
välitilinpäätökseen verrattuna.
Omakotitonttien luovutustavoitteen toteutuminen on epävarmaa, sillä alkuvuonna omakotitontteja on
luovutettu vain 39 kappaletta (20 % tavoitteesta). Kokonaisuudessaan tontteja on luovutettu 818 asuntoa varten eli noin 68 % tavoitteesta.
Muut yhdyskuntalautakunnan sitovat tavoitteet ovat toteutuneet tai toteutumassa. Investointeja on tarkasteltu kohdassa 1 Talousarvion toteutuminen (s.5).
Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunnan budjetoiduista 3,4 miljoonan euron toimintatuloista on toteutunut tammi–
kesäkuussa 1,9 (55 %) ja 3,3 miljoonan euron toimintamenoista 1,3 (41 %). Lautakunta arvioi, että maksutulot eivät kasva loppuvuonna alkuvuotta vastaavasti ja toimintakulut alittuvat talousarvioon verrattuna. Ennusteen mukaan valtuuston päättämä sitova toimintakatetavoite 135 000 euroa ylittyy ja tulee
olemaan 378 000 euroa.
Rakennuslautakunnalle määritellyt kolme kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa tavoitetta ovat raportoinnin mukaan toteutuneet tai toteutumassa.

4

Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen

Ennusteen mukaan kaikki liikelaitokset toteuttavat tuloutustavoitteensa. BusinessOulu, Oulu–Koillismaan
pelastusliikelaitos, Oulun Tietotekniikka ja Oulun Tilakeskus eivät ennusta saavuttavansa liikeylijäämätavoitettaan, kun taas Oulun Vesi ylittää sen. Investointimäärärahan ylitystä ennakoivat omissa ennusteissaan pelastusliikelaitos ja Oulun tekninen liikelaitos, ja pelastusliikelaitos ennakoi myös lainamäärän
ylitystä. Konsernipalvelujen ennuste lähtee kuitenkin siitä, että investointi- ja lainamääriä ei ylitetä ja että
pelastusliikelaitos saavuttaa liikeylijäämätavoitteensa.
Jäljempänä liikelaitoksia on tarkasteltu ennen kaikkea niiltä osin kuin talouden ja toiminnan tavoitteita ei
ennusteta saavutettavan.
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Liikelaitosten talous (konsernipalvelujen ennusteen mukaisesti)
Liikevaihto

LIIKELAITOS

Liikeylijäämä
TPTP-ennuste TA 1000 ennuste
TA 1000 €
1000 €
€
1000 €

Tuloutus

Yli-/alijäämä

TA 1000 TP-ennuste TA 1000
€
1000 €
€

Oulun Vesi 1)

33 600

34 600

6 453

7 853

1 081

2 481

BusinessOulu 2)
Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos
Oulun seudun
ympäristötoimi

13 914

11 695

0

-3

0

0

32 176

32 176

675

675

627

627

5017

5 017

100

100

100

100

Oulun Työterveys
Oulun Tietotekniikka
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus 3)

Lainat
TPTA 1000 ennuste
€
1000 €

12 890

12 890

1795

1 795

625

625

500

500

8 105

8 105

30

30

0

0

17 800

16 300

150

127

19

0

30
98

4 900

4 900

58 360

58 360

279

279

0

0

279

500

500

32 280

32 325

20

20

0

0

20

80

80

110 749

110 749

14 137

13 737

6 566

6 166

9 886

33 602

27 400

4 000

0

18 252

18 252

33

33

0

0

33

330 253

327 579

21 877

22 851

8 393

9 374

15 857

53 767

47 565

5 125

1 125

Oulun Konttori
Liikelaitokset yhteensä

5 511

Investoinnit
TPTA 1000 ennuste
€
1000 €

1) Veden talousarvioon sisältyy 1 milj.euron laina kunnalta. Sitovista tavoitteista laina puuttuu.
2) Luku sisältää BusinessOulun kaikki tuotot, joista liikevaihto TP 2014 on 12 716 euroa, TA 2015 on 0 euroa ja toteuma ja ennuste 2015 on 6684 euroa.
3) Tilakeskuksen talousarviossa investoinnit ovat yhteensä 33,7 milj.euroa, sitovissa tavoitteissa 33,6 milj.euroa.

Oulun Vesi liikelaitos
Kokonaisuutena liikelaitoksen tulot ja menot ovat olleet suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana
ajankohtana. Kumulatiiviseen talousarvion verrattuna tulot ovat ylittyneet ja menot alittuneet alkuvuoden aikana. Tulojen ylitystä selittää osaltaan 3 %:n hinnankorotus. Liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan
1,4 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa. Liikelaitoksen talousarvioon sisältyy lainanotto kunnalta, mutta lainan nostamiseen ei ole tarvetta.
Kaupunkistrategiaa tukevat vuoden 2015 tavoitteet koskevat asiakastyytyväisyyttä, veden laatua ja toimitusvarmuutta, jätevesien käsittelyn toimivuutta sekä talouden hallintaa. Raportoinnin mukaan veden
laatua ja toimitusvarmuutta sekä taloutta koskevat tavoitteet saavutettiin, ja asiakastyytyväisyyttä ja jätevesien käsittelyn toimivuutta koskevat tavoitteet saavutettiin osittain.

BusinessOulu
BusinessOulun liikeylijäämätavoite 0 euroa on ennusteen mukaan toteutumassa hieman alijäämäisenä.
Ulkopuolisen rahoituksen tavoite 4,7 miljoonaa euroa ei ole toteutumassa, sillä se on toteutunut 30.6.
vasta 16-prosenttisesti. Hankerahoitusta on vielä kertymättä noin 4 miljoonaa euroa ja BusinessOulu
ennustaakin siinä jäätävän tänä vuonna 2,5 miljoonaan. Syynä on tilinpäätöksessäkin käytetty selittäjä eli
että hanketoiminnan ulkopuolinen rahoitus on kertynyt hitaasti, koska Suomessa on rahoituskauden
käynnistysvaikeuksia. BusinessOulusta saadun tiedon mukaan hankkeet kuitenkin jatkuvat loppupäästä,
joten rahoituspäätösten viivästyminen eivät sinänsä ole hankeriski. Lisäksi tuottoihin vaikuttaa se, että
hankerahoituksen tukiprosentti on pienentynyt. Liikelaitoksen palvelukyvyssä ja palvelujen laajuudessa
on haasteita ennen kuin hanketoiminta tuottaa niille asetettuja tavoitteita. Hankevolyymillä on myös
suorat vaikutukset ostopalvelujen määrään, jotka ovat jäämässä ennusteen mukaan 2,9 miljoonaa euroa
alle talousarvion.
Kaupunkistrategian strategiseen linjaukseen ”Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky”
liittyviä tavoitteita liikelaitoksella on useita.
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Työpaikkamäärän nettokasvutavoitteen raportointi ei tuota ajankohtaista tietoa, koska tavoitetasojen
raportointitieto on vuosia vanhaa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä raportoitiin vuoden 2012 tiedoilla. Tavoitteena vuodelle 2015 on + 2000/v työpaikkamäärän nettokasvu ja BusinessOulu esittää arvionaan,
että vuoden 2014 nettokasvu olisi – 100 työpaikkaa.
Kokonaisvienti € Oulun seutu ja pääomasijoitukset Ouluun -tavoitteet ovat ennusteen mukaan toteutumassa. TKI-menot Oulun Seudulla -tavoite on toteutumissuunnassa. Näissäkin mittareissa käytetään
arviotietoja vuodelta 2014.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
BusinessOulun hanketoiminta ei edelleenkään ole rahoittajien rahoituskauden aloittamisvaikeuksien
vuoksi käynnistynyt toivotusti vaan hankevolyymi jää tänä vuonna selvästi suunniteltua matalammaksi.
Tämä on riski BusinessOulun loppuvuoden palvelukyvylle ja lykkää hankkeiden vaikutusta liikelaitoksen
palvelujen kehittymiseen.

Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitos
Pelastusliikelaitoksen tuotot ovat olleet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,5 miljoonaa euroa suuremmat, mihin on syynä ensihoidon laajeneminen 1.1.2015 lukien koko pelastuslaitoksen
alueelle ja Vaalan kuntaan. Kulujen muutos on ollut kuitenkin vielä suurempaa, lähes 3,0 miljoonaa euroa
poistot mukaan lukien. Kesäkuun lopussa liikealijäämä ja tilikauden alijäämä ovat molemmat olleet 1,1
miljoonaa euroa. Pelastusliikelaitos ennustaa, että 0,7 miljoonan euron liikeylijäämätavoite ei toteudu ja
että tilinpäätös on alijäämäinen.
Liikelaitoksen mukaan alkuvuoden alijäämäisyyttä selittävät muun muassa laajentuneen ensihoitotoiminnan budjetoinnin vaikeus, laskutuksen viiveet ja arvioitua pienemmät Kelan korvaukset. Sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri kuitenkin korvaa ensihoitopalvelun ns. nettokustannusperiaatteella, joten nettokulujen kasvu ei jää kaupungin lopulliseksi kustannukseksi. Konsernipalvelujen ennusteessa pelastusliikelaitoksen liikeylijäämä, tilikauden ylijäämä, investoinnit
ja lainat ovat talousarvion mukaiset.
Kaupunkistrategiaa tukevana tavoitteena on laatia suunnitelma vuoden 2017 loppuun mennessä toteutettavista pelastustoimen säästötoimenpiteistä. Liikelaitoksen johtokunta on 29.4.2015 päättänyt säästöistä, ja niiden toteutus on aloitettu.

Oulun seudun ympäristötoimi
Liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 25.3.2015 muuttanut talousarviota ympäristölaboratorion
1.3.2015 tapahtuneen yhtiöittämisen vuoksi. Sekä tulo- että menotavoitetta on alennettu 0,4 miljoonalla
eurolla. Muutetun talousarvion mukaisesta 5 miljoonan euron liikevaihdosta on toteutunut 2,4 (48 %).
Liikelaitos ennustaa toteuttavansa liikeylijäämää koskevan tavoitteen.
Kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet ovat ”tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset palvelut” ja ”terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja talousvesi”. Vuoden 2015 tavoitetasoina ovat lupien ja ilmoitusten käsittely niille asetetuissa tavoiteajoissa ja vesi- ja elintarvikevälitteisiltä epidemioilta välttyminen. Ympäristö-
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toimi raportoi, että yhtään vesi- tai elintarvikevälitteistä epidemiaa ei ole ilmennyt. Lupien ja ilmoitusten
käsittelyaikoja tarkastellaan kalenterivuosittain.

Oulun Työterveys
Oulun Työterveyden liikevaihdosta on toteutunut 4,2 miljoonaa euroa, 51,4 %. Liikevaihto on 4,8 % suurempi kuin vuoden 2014 välitilinpäätöksessä. Edellisenä vuonna myyntiä vähensivät säästövapaat ja lomautukset. Ennusteen mukaan sitovat talouden tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita on asetettu kolme, joiden saavuttamisessa on onnistuttu melko hyvin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3 % vuoden 2014 tasoon nähden,
mutta 5 %:n tavoite laskea niitä on korkealla ja vaatii toteutuakseen isoja ponnistuksia.
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilöiden määrä on laskenut vuosittain ja sillä on ollut pienentävä
vaikutus varhaiseläkemenoperusteisiin eli varhe-maksuihin. Tänä vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle on
jäänyt hieman enemmän työntekijöitä kuin edellisenä vuonna, mutta 0,45 %:n (% suhteessa henkilöstömäärään) tavoitetasossa uskotaan pysyttävän.
Henkilöstön työkykyriskimittauksissa on saavutettu tavoitteen mukainen 75 %:n taso, sillä kesäkuun lopussa arvio oli saatu tehdyksi 77 %:lle. Työkykyriskin mittaamisella pyritään löytämään ne työntekijät,
joiden työkyky on uhattuna tai joilla on piileviä terveysongelmia.

Oulun Tietotekniikka
Liikelaitokselta ostettujen palvelujen kysyntä on laskenut, ja liikevaihdon ennustetaan jäävän 1,5 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarviossa, 16,3 miljoonaan euroon. Kesäkuun lopussa liikevaihdosta oli
toteutunut 8,1 miljoonaa euroa, 45,5 %. Sitovista taloustavoitteista jää toteutumatta 150 000 euron liikeylijäämätavoite. Sen ennustetaan toteutuvan 126 500 euron suuruisena, 23 500 euroa tavoitetta pienempänä.
Tietotekniikan investointeihin on varattu 4,9 miljoonaa euroa ja summasta on käytetty vajaa puolet.
Loppuvuoden investointitarpeeseen vaikuttavat asiakkaiden päätökset korvausinvestoinneista samoin
kuin lainantarpeeseen, jonka sitovuus on 500 000 euroa. Ylitysvaaraa investoinneissa tai lainatarpeessa ei
liikelaitokselta saadun arvion mukaan ole.

Oulun tekninen liikelaitos
Teknisellä liikelaitoksella on alkuvuonna syntynyt liikealijäämää 1,1 ja tilikauden alijäämää 1,2 miljoonaa
euroa. Raportoinnin mukaan alkuvuoden hankkeita on ollut vielä laskuttamatta kesäkuun lopussa ja
vaikeat sääolosuhteet ovat heikentäneet tulosta. Liikelaitos ennustaa, että liikevaihto, liikeylijäämä ja
tilikauden ylijäämä kuitenkin toteutuvat tilinpäätöksessä talousarvion mukaisina. Liikevaihtoa ja kuluja
pienentää edellisvuodesta osaltaan verkostojen ylläpitotoimintojen siirto Oulun Veteen. Sitovan 0,5 miljoonan euron investointimäärärahan liikelaitos ennustaa ylittyvän 0,1 miljoonaa euroa edelliseltä vuodelta siirtyneen hankinnan vuoksi, mutta konsernipalvelujen laatimassa ennusteessa investointien toteuma
on talousarvion mukainen.

17

Tarkastuslautakunta

Arviointiraportti
26.8.2015

Kaupunkistrategiaa tukeviksi tavoitteiksi liikelaitokselle on talousarviossa asetettu henkilöstökulut/liikevaihto 45,5 %, kaluston käyttöasteet 90 % ja keskusvaraston kiertonopeus 14. Tavoitteiden toteumaa 30.6. ei ole raportoitu.

Oulun Serviisi
Serviisi ennustaa toteuttavansa sitovat talouden ja toiminnan tavoitteensa. Serviisin johtokunta on
26.3.2015 päättänyt liikelaitoksen talousarvion muutoksesta, jossa sekä menoihin että tuloihin on tehty
noin 100 000 euron lisäys. Syynä lisäyksiin on ollut se, että kaikkia ulkoistettavaksi suunniteltuja kohteita
ei ole siirtynyt pois Serviisiltä 1.8. lukien, vaan kohteet ovat Serviisin tuotannossa koko vuoden.
Kaupunkistrategiaa tukevana tavoitteena on Serviisin oman tuotannon osuus 70 % kaupungin ateria- ja
puhtauspalveluiden kokonaistuotannosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2015 tavoitetasosta
todetaan, että ”tavoiteosuus määritetään kokonaistuotannon selvittämisen jälkeen”. Toinen sitova tavoite on monitoimikeittiöiden ja palvelukeittiöiden prosessien uudistaminen. Raportin mukaan kokonaistuotannon selvittäminen on käynnissä ja monitoimikeittiöiden tuotanto- ja henkilöstösuunnitelmat on
uudistettu.

Oulun Tilakeskus
Tilakeskuksen 14,1 miljoonan euron liikeylijäämätavoitteesta on kesäkuun lopussa toteutunut 10 (71 %),
ja tilikauden ylijäämä on 6,3 miljoonaa euroa eli lähes yhtä suuri kuin ylijäämäksi on budjetoitu koko
vuodelle. Liikelaitos kuitenkin pitää liikeylijäämätavoitteen toteutumista epävarmana, koska poistojen
arvioidaan olevan noin 1,0 miljoona euroa suuremmat kuin talousarviossa. Edelliseen vuoteen verrattuna
tulosta parantaa se, että ulkoa vuokrattujen tilojen laskutus palvelualueilta ja liikelaitoksilta toteutetaan
valtuuston päätöksellä Tilakeskukselle syntyneiden menojen mukaisena. Tämän vaikutus on vuositasolla
noin 0,5 miljoonaa euroa.
Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vasta tilinpäätöksessä.
Näitä tavoitteita ovat terveelliset, toimivat, esteettömät ja turvalliset tilat, omien tilojen kohtuullinen ja
kilpailukykyinen vuokra ja sisäisten vuokrien pysyminen ennallaan vuonna 2015 sekä elinkaaritaloudellisten ratkaisujen toteuttaminen rakennushankkeissa ja ylläpitoratkaisuissa.
Liikelaitoksen investointeja on käsitelty kohdassa 1 Talousarvion toteutuminen/Investoinnit s.5.

Oulun Konttori
Oulun Konttorille asetetut sitovat talouden tavoitteet ja toimintatavoite toteutuvat ennusteen mukaan
hyvin. Liikevaihto oli kesäkuun lopussa toteutunut 9,3 miljoonan euron suuruisena, mikä on noin puolet
(50,7 %) talousarviosta. Sen ennustetaan loppuvuodesta toteutuvan hieman budjetoitua suurempana
joukkoliikennelippujen myynnin alettua Oulu10-palvelupisteessä. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto on pienentynyt tulkkipalvelujen siirryttyä Monetra Oy:lle helmikuussa 2015.
Oulun konttorille oli asetettu yksi kaupunginvaltuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite, joka on jo
toteutunut. Tavoitteena oli, että hallinnon osuus kokonaiskustannuksista pienenee 2 % nykyisestä, työprosesseja ja -tapoja kehittämällä. Kesäkuun lopussa raportoidaan hallinnon kustannusten pienentyneen
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2,3 % (sisältäen Oulun Konttorin ja Monetran kustannukset). Tavoite on toteutunut, mutta valtuuston ns.
Haltu-päätös (kv § 80 20.8.2012) edellyttäisi laajempaa seurantaa.
Sisäisten liikelaitosten liikevaihtojen muutokset
Liikevaihto
LIIKELAITOS

TP 2014 1000 TA 2015 1000
€
€

Oulun Työterveys

TP-ennuste
1000 €

Muutos TP 2014 - enn.
TP 2015
1 000 €
%

7 661

8 105

8 105

444

5,8

Oulun Tietotekniikka

17 234

17 800

16 300

-934

-5,4

Oulun tekninen liikelaitos 1)

62 066

58 360

58 360

-3 706

-6,0

Oulun Serviisi

34 268

32 280

32 325

-1 943

-5,7

107 114

110 749

110 749

3 635

3,4

19 338

18 252

18 252

-1 086

-5,6

247 681

245 546

244 091

-3 590

-1,4

Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Yhteensä

1) Muutos sisältää verkostojen ylläpitotoimintojen siirron Oulun Veteen, vaikutus 1,7 miljoonaa euroa.

Sisäiset liikelaitokset tuottavat tukipalveluja palvelualueille, toisille liikelaitoksille ja konserniyhteisöille.
Omistajapoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Tietotekniikan, teknisen liikelaitoksen ja
Serviisin toimialoilla vähennetään omaa ja lisätään ulkoista palvelutuotantoa. Asiakkailla on myös tarve
saada alennetuksi tukipalvelujen kustannuksia.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
sisäisten liikelaitosten liikevaihtojen ennustetaan pienenevän vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna
(ilman edellä mainittua Oulun Veden ja teknisen liikelaitoksen välistä siirtoa) yhteensä noin 4,8 miljoonaa
euroa: Tietotekniikan -0,9, teknisen liikelaitoksen -2,0 ja Serviisin -1,9 miljoonaa euroa. Raportoinnin
perusteella liikevaihtojen muutokset ovat omistajapoliittisten tavoitteiden suuntaisia.

5

Konserniraportointi ja tytäryhtiöt

Uusi 1.5. voimaan tullut kuntalaki (410/2015) painottaa kuntakonsernin kokonaisohjausta ja seurantaa.
Oulun kaupunki on ottanut konserniraportoinnissa käyttöön neljännesvuosiraportoinnin 1.5.2015 alkaen.
Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan vuonna 2015 huhti-, kesä- ja syyskuun lopussa sekä tilinpäätöksessä. Toiminnallisten tavoitteiden raportointiajankohdat ovat kesä- ja syyskuun lopussa sekä tilinpäätöksessä. Raportointi koskee niitä tytäryhteisöjä, joille kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteita. Tytäryhtiöistä 14:ltä on pyydetty raportointia 30.6. tilanteesta. Raportointi saadaan ensimmäisen kerran
näin kattavana, joskin kaikilta yhtiöiltä ei vielä saada lukujen lisäksi analyysejä tai ennusteita.
Oulu-konsernin ohjauksesta ja valvonnasta vastaa kaupunginhallitus. Vuoden alussa aloitti toimintansa
kaupunginhallituksen konsernijaosto. Jaoston tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhtiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta. Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi elokuun kokouksessaan ensimmäisen Oulun kaupungin tytäryhteisöraportin.
Tytäryhteisöraportista olisi talousarvion 2016 yhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
asetannassa hyötyä myös kaupunginvaltuustolle.
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Konsernin talous
Oulu-konsernista ei vielä tytäryhtiöiden seurantamallin ollessa kehitysvaiheessa saada tuloslaskelmaa tai
tasetta 30.6. tilanteesta. Muutamia tunnuslukuja on kuitenkin raportoitu: konsernin lainakanta on noussut 919 miljoonaa euroon ja sen ennustetaan nousevan noin 996 miljoonaan euroon vuoden loppuun
mennessä. Vuoden lopussa lainat olisivat noin 5 000 euroa/asukas. Vuoden 2014 lopussa lainakanta oli
872,2 miljoonaa euroa.
Oulu-konsernin vuosikatteen arvioidaan nousevan vuoden loppuun mennessä 146,7 miljoonaan euroon
(tp 2014 147 milj. €). Asukasta kohden vuosikate kuitenkin laskee ennusteen mukaan 750 eurosta (tp
2014) vuoden loppuun mennessä 740 euroon.
Seuraavassa tiedot niiltä yhtiöiltä, joilta raportointia on pyydetty. Tavoitteina toteutumisen tilan arvioinnissa käytetään osaa Oulun kaupungin omistajana tytäryhtiöilleen Oulun kaupungin talousarviokirjaan
kirjattuja tavoitteita.

1.1.2015 aloittaneet uudet tytäryhtiöt
Uusina yhtiöinä aloittivat 1.1.2015 Oulun Energia Oy ja Oulun Jätehuolto Oy. Oulun Jätehuolto Oy:lle
omistaja ei ole asettanut Oulun kaupungin talousarviossa 2015 toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.
Sille asetetaan tavoitteet vuoden 2016 talousarviossa. In-house -periaate on kirjattu yhtiöjärjestykseen, ja
omistaja valvoo sen toteutumista. Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy:lle tavoitteet asetetaan myös talousarviossa 2016.
Oulun Energia -konsernin toiminta kehittyy positiivisesti. Konsernin liikevaihtotavoite on ennusteen
mukaan lähes toteutumassa vuoden loppuun mennessä. Uudelle konsernille merkittävää on, että tilikauden tulosennustetta on voitu nostaa 3,38 miljoonaa euroa paremmaksi kuin budjetoitu. Se pyrkiikin tilikauden tuloksessaan 6 miljoonan euron voittoon. Kesäkuun lopun tilanteessa tilikauden tulos on voitollinen jo 5,2 miljoonaa euroa (tp 2014 5,8 milj. €).
Konserni on käynnistänyt kehittämisohjelman, jonka tavoitellut taloudelliset vaikutukset vuonna 2015
ovat noin 2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi poisto-ohjelmaa on muutettu. Nämä toimenpiteet yhdessä
päivitetyn markkina- ja tuotantoennusteen kanssa auttavat tuloksen parantamisessa. Haasteena ovat
kuitenkin edelleen sähkön markkinahinnan aleneva trendi sekä tuotantohäiriöistä johtuvat taloudelliset
menetykset (Toppila II-yksikön turpiinivaurio 2014–2015).
Vuoden 2014 arviointikertomuksessa oli esillä, että Oulun Energian yhtiöitymiseen liittyen oli saatu kielteinen varainsiirtoverotukseen liittyvä verottajan ennakkoratkaisu. Negatiivinen vaikutus olisi ollut noin
10 miljoonaa. Äskettäin on kuitenkin saatu myönteinen päätös valitukseen, jonka perusteella varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa. Asia ei vaikuta konsernin tämän vuoden tulosennusteeseen, koska varainsiirtovero käsiteltiin taseen ulkopuolisena vastuuna vastaanottavan yhtiön, Oulun Energia Oy:n, tilinpäätöksessä 31.12.2014 taseen liitetiedoissa.
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Yhtiöinä 2014 aloittaneet tytäryhtiöt
Vuonna 2014 yhtiöinä aloittivat Oulun Satama Oy, Nallikari Seaside Oy ja Oulun Ammattikorkeakoulu
Oy, josta kaupungin omistusosuus on 78 %.
Oulun Satama Oy ennustaa puolessa välissä vuotta tilikauden tuloksen jäävän noin 330 000 euroa tavoitetta pienemmäksi, mutta ennuste on parempi kuin 30.4. ennuste ja viime vuoden tilinpäätös. Liikevaihdon kasvu jatkuu edelleen tilinpäätöksen 2014 tasosta ja sen ennustetaan päätyvän + 600 000 euroon verrattuna budjettiin. Alkuvuoden laskun jälkeen liikennemäärä on palautunut vuoden 2014 tasolle.
Uuden länsilaiturin käyttöaste on hyvä.
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:ssä suoritettujen tutkintojen määrän ennustetaan toteutuvan. Myös
hakijamäärä on säilynyt hyvällä tasolla. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 684 000 euroa parempana kuin budjetoitu tavoite (76 000 €).

Muut tytäryhtiöt
Muista tytäryhtiöistä riskiä suhteessa omistajan asettamiin tavoitteisiin on ennusteiden mukaan Oulun
kaupunginteatterilla, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:llä ja Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:llä.
Oulun kaupunginteatteri Oy ennustaa tilikauden tuloksen jäävän noin 45 000 euroa (tavoite 0) alle
tavoitteen. Syynä on pääosin valtionavustusten väheneminen (57 000 €). 30.6. tilanteessa ollaan noin 270
000 euroa alle tulostavoitteen. Liikevaihtotavoitteen ennustetaan toteutuvan. Katsojatavoitteesta on
kertynyt 47 %. Yhtiöllä on riski lievästi tappiolliseen tulokseen, sillä valtioavun vähenemistieto ei ehtinyt
vaikuttaa 2015 ohjelmistoon ja lipputulojen kasvattamispyrkimys ei ole vielä oikaissut tilannetta. Yhtiön
tilanne voi näin ollen heiketä edellisestä vuodesta.
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, ei ennusteensa mukaan saavuta liikevaihtotavoitetta, vaan jää sen alle
noin 4 % (tavoite 16,3 milj. €). Tavoiteltuun tilikauden tulokseen ollaan ennusteen mukaan pääsemässä.
Toimintaa on sopeutettu koulutuskysynnän vaihteluihin. Työvoimapoliittisten koulutusten rahoituksen
pienenemistä pyritään kompensoimaan uusilla koulutustuotteilla. Tavoitteena oleva aikuiskoulutustoimintojen järjestämisen keskittäminen OSEKK:n ja kaupungin yhteistyöllä ei ole vielä käynnistynyt. Yhtiöllä on riskiä toiminnan sopeuttamistoimien riittävyydessä ja uusien palvelutuotteiden kehittämisessä
sekä kysynnässä.
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy ei ennusteensa mukaan saavuta liikevaihtotavoitettaan. Kilpailukyky on
yhtiön mukaan laskenut, mutta se ennustaa vielä tämän vuoden aikana kohenemista kilpailukykyyn ja
kannattavuuteen. Tuloksen ennustetaan nousevan jonkin verran paremmaksi kuin tavoite (-103 000),
mutta olevan selvästi tappiollinen. Toimitilojen vuokrausastetavoite ei toteudu: tavoite 95 % ja toteuma
kesäkuun lopussa 77 %.
Määrällisesti vähän poikkeamia on Monetra Oy:llä, Sivakka Oy:llä ja Haukiputaan kehitys Oy:llä.
Monetra Oy on nostanut liikevaihtoennustettaan noin 20 %:lla budjetistaan eli noin 8,9 miljoonaan euroon. Muutoksen syynä on tulkkipalvelujen siirtyminen Oulun kaupungilta Monetran palveluvalikoimaan
1.2.2015 ja yksi uusi kunta-asiakas. Yhtiön tilikauden tulosennuste on 32 000 euroa parempi kuin asetettu tavoite. Monetra kokee asiakastyytyväisyystavoitteensa haastavana (arvosana 9–10 70 %) ja arvioi, että
vuonna 2014 uusitun talousjärjestelmän käyttöönotto myöhästyttää tehostumistavoitetta vuodella (tavoite 10 % 2014–2015).
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Sivakka Oy arvioi, että sen tilikauden tulos tulee olemaan 3,1 miljoonaa budjetoitua parempi. Asuntojen
käyttöastetavoite jää tilanteessa 30.6. 1,7 prosenttiyksikköä tavoitetta pienemmäksi (tavoite 97,5 %).
Toteuma on kuitenkin parempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Ennusteen mukaan käyttöaste paranee vuoden loppuun mennessä, mutta ei aivan saavuta tavoitetta.
Haukiputaan Kehitys Oy raportoi, että vuokrausaste on toteutunut 60-prosenttisesti (tavoite 70 %) ja
ennustaa sen nousevan vain 62 %:iin. Syynä on etenkin tuotantotilojen heikko kysyntä. Yhtiön raportoinnissa ei ole muita olennaisia poikkeamia.
Tavoitteiden mukaisesti näyttää etenevän Oulun Pysäköinti Oy, jonka merkittävän Kivisydän KVRurakan valmistumisaste 30.6. on laskutuksen perusteella ollut 86 %. Kivisydän luovutetaan syyskuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymät
Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ovat hyvin toteutumissuunnassa. Tavoitteena oleva kehittämistyö aikuiskoulutustoimintojen järjestämisen keskittämisestä ei ole vielä alkanut. Merkittävä osa, noin 40 % (2,2 milj. €). investointimenoista ei ennusteen mukaan tänä vuonna toteudu. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1 miljoonaa euroa huonompana kuin talousarviossa.

Säätiöt
Oulun palvelusäätiön liikevaihtotavoitteen ja henkilömäärätavoitteen ennustetaan toteutuvan. Oulun
musiikkijuhlasäätiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumissuunnassa. Kävijämäärätavoitteesta ollaan
jäljessä vain 230 henkilöä mutta lipputulotavoitteesta 25 000 euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että
tänä vuonna aloittaneista yhtiöistä Oulun Energia -konserni on nostanut tilikauden tulosennustettaan
3,38 miljoonaa euroa. Se pyrkii 6 miljoonan euron voittoon. Kesäkuun lopun tilanteessa tilikauden tulos
on voitollinen jo 5,2 miljoonaa euroa. Oulun Jätehuolto Oy:lle ja Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy:lle ei ole vielä asetettu omistajan tavoitteita.
Viime vuonna aloittaneista yhtiöistä Oulun Satamalla on positiivisesta kehityksestä huolimatta haastetta
saavuttaa tilikauden tulostavoitteensa tänä vuonna, Nallikari Seaside Oy:llä ei ole näköpiirissä poikkeamia asetettuihin tavoitteisiin nähden ja Oulun Ammattikorkeakoulu kehittyy edelleen positiivisesti.
Vanhemmista tytäryhtiöistä riskiä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin on ennusteiden mukaan Oulun
kaupunginteatteri Oy:llä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:llä ja Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:llä.
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