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Tiivistelmä
Kaupungin talouden luvut olivat edellistä vuotta selvästi heikommat mutta talousarviossa arvioitua paremmat. Tulos selittyy arvioitua paremmilla toimintatuotoilla. Kaupungin ylijäämäksi muodostui 15 miljoonaa
euroa, mikä oli 23 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän. Talousarviossa kaupungin tuloksen oli arvioitu muodostuvan alijäämäiseksi. Peruskunnan tilinpäätös oli lähes 24 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä oli
samaa tasoa kuin talousarviossa. Peruskunnan 6,7 %:n
toimintamenojen kasvu oli korkea. Vuonna 2010 toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta oli 3,5 %. Tavoitteena olevaan keskimääräiseen 2,7 %:n toimintamenojen kasvuun vuosina 2010–2012 ei päästä.

Terveydenhuollossa tulee kaikille kaupunkilaisille tarjota yhtäläinen mahdollisuus päästä palvelujen piiriin.
Tämä ei nyt toteudu hoitoon pääsyssä ja välittömässä
yhteydensaannissa terveysasemille. Suun terveydenhuollossa jonotusajat ei-kiireelliseen hoitoon ovat pitkiä. Hammashoitolakohtaisia tietoja jonotusajoista ei
ole saatavissa. Tietoja hoitoon pääsyn tilanteesta kerätään nyt manuaalisesti sen sijaan, että tiedot saataisiin
luotettavasti ja ajan tasaisesti tietojärjestelmästä.

On aiheellista korostaa, että talousarviomäärärahojen
muutostarpeet on tuotava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviovuoden aikana. Määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia eikä niitä saa ylittää kuten useina vuosina on tehty.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
sekä ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen täysimääräinen täytäntöönpano on Oulussa viivästynyt. Asetuksen sisältämistä määräaikaisista tarkastuksista ei myöskään ole riittävästi tiedotettu.

Kaupunkistrategian rakennetta on syytä yksinkertaistaa. Se on nyt monikerroksinen, joten strategian sisältö jää epäselväksi. Strategiset tavoitteet eivät myöskään
siirry riittävän konkreettisina hallintokuntien, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiksi. Useilla yksiköillä ei ole
niiden perustehtävät huomioon ottavia tavoitteita, kun
tavoitteet on sellaisinaan siirretty kaupunkistrategiasta
yksiköille. Tavoitteiden valmisteluun pitää sisältyä taloudellisten ja toiminnallisten näkökulmien yhteensovittaminen. Kaupunkistrategia toteutui vuonna 2011 edellistä vuotta heikommin.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoimaton kasvu toi lisäkustannuksia kaupungille. Edelliseen vuoteen
verrattuna erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 9,3 %.
Kustannusten kehitys on ollut selvästi korkeampaa kuin
muiden toimintamenojen kasvu. Kustannusten hallitseminen on vaikeaa, ja menot ovat useana vuonna ylittäneet talousarviossa varatut määrärahat. Erikoissairaanhoitoon lähetettyjen potilaiden määrä kasvoi edelleen.
Erikoislääkäreistä fysiatrin lähetteiden käsittelyaika oli
usein vuoden aikana viisi viikkoa, kun lähetteet tulisi käsitellä kolmessa viikossa.

Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan tavoitteista yli puolet jäi toteutumatta. Huonosti toteutuivat talouden ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, nuorten
syrjäytymiseen ja nuorisotyöttömyyteen liittyvät tavoitteet. Päämääränä on ollut, että viimesijaisen tuen ja hoidon, esimerkiksi lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon,
piiriin päätyvien lasten ja nuorten määrän suhteellinen
osuus laskee. Vaikka ennaltaehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukeen on eri tahoilla panostettu, ei tavoitetta
ole saavutettu. Lastensuojeluasiakkuuksien, huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut.

Kaupunginsairaalassa ei näytä olevan riittävästi paikkoja. Erikoissairaanhoidon jonojen purku ruuhkauttaa
kaupunginsairaalaa. Lisäksi potilaita tulee yhteispäivystyksestä, terveysasemilta, Oulun yliopistollisesta sairaalasta, hoivakodeista, ostopalvelusairaaloista ja palvelukodeista. Potilaspaikkaa tarvitsevien määrää ei pystytä
täysin ennakoimaan, mikä vaikeuttaa myös henkilöstön
määrän optimointia. Tilaajan ja tuottajan keskinäiseen
sopimukseen perustuen siirrot Oulun seudun yhteispäivystyksestä Oulun ulkopuolisten kuntien perusterveydenhuollon tasoiseen vuodeosastohoitoon ovat loppuneet.

Valtuustoon nähden sitovissa määrärahoissa tulojen ylitys oli 2,0 miljoonaa euroa ja menojen 3,9 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menoissa ylitys oli 2,5 miljoonaa euroa (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 8,4
miljoonaa euroa) ja oman toiminnan menoissa 1,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimen menot ylittivät 17,7 miljoonaa euroa ja tulot 5,6 miljoonaa
euroa alkuperäisen talousarvion.
Sosiaali- ja terveystoimen tuottajan toimintakate on
ollut negatiivinen toiminnan alusta lähtien. Tavoitteena on ollut toimintakate nolla. Tuotannon hintoja tarkistettiin keväällä 2011 mutta edelleen toimintakate muo-

dostui 2,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tavoitteiden
toteutuminen jää raportoinnin perusteella epäselväksi.
Raportointia on syytä selkeyttää.

Mielenterveys- ja päihdetyössä on panostettava avohoitopalveluiden kehittämiseen edelleen. Laitospalveluita on supistettu ja painopistettä on muutettu avohoidon suuntaan, mutta liian hitaasti. Paine laitoshoitoon
on kasvanut.
Mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamista ohjaamaan
tarvitaan kaupunkitasoiset strategiset tavoitteet. Panostusta ennaltaehkäisevään työhön on korostettu ja painopistettä siirretty peruspalveluihin terveysasemille. Psykiatrisen laitoshoidon päivät lisääntyivät ja erityisesti
kasvu kohdistui lastenpsykiatrian laitoshoitoon.
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Kulttuuritoimen uuden toimintamallin käyttöönotossa
on edistytty, mutta toteutus on kesken. Mallin vaikuttavuutta ei voi vielä arvioida. Kulttuuritoimelle talousarviossa asetetut tavoitteet tulee määritellä niin, että ne
tukevat paremmin kulttuurin monimuotoistumista. Kulttuurialan toimijoille myönnettävien avustusten periaatteet ja menettelytavat vaativat tarkistamista. Oulun taidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo ovat toimineet
asiakaslähtöisesti ja niiden kävijämäärät ovat kasvaneet.
Opetustoimen tavoitteiden sisältöön ja mittareihin tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteet eivät ole
selkeitä. Tämä vaikeuttaa tavoitteiden toteutumisen arviointia. Työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Sairauspoissaolot kasvoivat ja kehityskeskusteluja on jätetty tekemättä viidessä peruskoulussa ja
kolmessa lukiossa.
Liikelaitoksille asetetut tuloutusta, liikeylijäämää ja hinnoittelua koskeneet tavoitteet toteutuivat. Raportointi
tuottavuuden parantamisen tavoitteista, joita oli asetettu
sisäisille liikelaitoksille, on edelleen puutteellista. Tietojen perusteella toiminnan tehostumista ja tuottavuuden
kasvua ei voida arvioida.
BusinessOulu liikelaitoksen toiminta on ensimmäisenä toimintavuonna ollut sen perustamiselle asetettujen tavoitteiden mukaista. Kaikkia talousarviossa asetettuja tavoitteita liikelaitos ei kuitenkaan saavuttanut.
Osaa asetetuista tavoitteista ei voi pitää onnistuneina
liikelaitoksen toiminnan ohjauksen ja toimintamahdollisuuksien kannalta. Toimintaympäristö on vaikea ja liikelaitokselle on muodostunut keskeinen rooli alueen
elinkeinoelämän kehittämisessä. Liikelaitoksen on syytä ottaa käyttöön säännöllisesti tehtävät asiakastyytyväisyystutkimukset.
Teknisen liikelaitoksen tuottavuuden kehityksestä tulee saada selkeämmät tiedot. Myös tavoitteiden ja mittareiden määrittelyssä on kehittämistarvetta. Sertifioidusta toimintajärjestelmästä luopuminen oli askel
taaksepäin. Sertifiointi tulee ottaa uudelleen käyttöön.
Tilakeskuksen omistajapoliittisissa linjauksissa toiminnan tavoitteiksi asetetut kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kilpailukykyinen vuokrataso ovat toteutuneet osittain. Liikelaitoksen ylijäämä on kasvanut vuosittain, ja
sillä on nyt mahdollisuus kohdentaa ylijäämää nykyistä enemmän korjausrakentamiseen. Tilatarpeiden hallinnan tulee jatkossakin olla keskitettyä. Asiakasnäkökulman huomioon ottamisessa on vielä kehitettävää,
esimerkiksi vuokrasopimusten läpinäkyvyydessä ja kannustavuustekijöiden tuomisessa sisäiseen vuokraan.
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Nallikarin kehittämisvisio ja strategiset päämäärät ovat
kunnianhimoisia suhteessa liikelaitoksen omiin vaikutusmahdollisuuksiin, niiden toteutuminen on siis pitkälti omistajan eli kaupungin käsissä. Arvokkaan alueen
kehittämisessä kokonaistarkastelu on välttämätöntä,
vaikka se viivästyttäisi yksittäisten hankkeiden toteuttamista.
Oulun Energialle kaupungin talousarviossa asetetuilla
tavoitteilla ei ole riittävästi yhteyttä kaupungin ja konsernin keskeisiin strategisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi
energiatuotannosta ei tavoitteissa ole mitään mainintaa.
EU:n asettamat tavoitteet ja asiakkaiden kasvava ympäristötietoisuus vaativat uudistumista. Investoinnit energian tuotantorakenteen monipuolistamiseen ja bioenergian saannin varmistamiseen ovat oikeansuuntaisia.
Tytäryhtiöiden omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen vaikuttavuutta on parannettava. Hyvää on, että
kaupunginvaltuustossa on käsitelty omistusten strateginen analyysi ja määritelty omistajapoliittiset linjaukset. Vuodelta 2003 oleva konserniohje on uudistettava ja
määriteltävä yhtenäiset hyvän hallinnon periaatteet koko kaupunkikonsernille. Konsernin synergiaetujen tarkastelu tulee tehdä systemaattisesti toimintavaihtoehtoja valmisteltaessa, ja konsernin tuomat synergiaedut
on käytettävä nykyistä tehokkaammin. Tytäryhtiöiden raportointi Oulu-konsernin toimintakertomuksessa on ohjeistuksesta huolimatta edelleen puutteellista.
Kassavarojen sijoittamista koskevat periaatteet ja toimintamalli on saatettava kiireellisesti ajan tasalle. Nyt
noudatettavat periaatteet ovat vuodelta 2003. Lähtökohtana tulee olla vastuullisen sijoittamisen vaatimukset.
Sijoitustoiminnalle on myös asettava tavoitteet, ja niiden toteutumisesta on raportoitava vuosittain kaupungin toimintakertomuksessa.
Asiakaspalvelujen järjestämistavasta ja laadusta tarvitaan kaupunkitasoiset linjaukset. Asiakaspalvelujen
kehittämistä on nyt tehty asiakohtaisesti ja yksiköiden
oman aloitteellisuuden varassa. Kokonaisnäkemys ja tavoitteet puuttuvat. Oulu10 -kuntalaispalvelut ja monikanavaisuus on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi malliksi useiden asiakastoimintojen järjestämiselle. Mallin
käyttöä tulee edelleen tavoitteellisesti laajentaa.
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1	VUODEN 2011 ARVIOINTI
Arviointikohteet
Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2011 toimintaa
ja taloutta laatimiensa arviointiperiaatteiden ja vuodet
2010–2012 kattavan arviointisuunnitelman mukaisesti. Tilivuoden 2011 toimintasuunnitelmassa on tarkennettu arvioinnin teemat ja kohteet. Tavoitteena on, että
neljän vuoden toimintakauden aikana lautakunnan tekemä arviointi kattaa koko kaupunkikonsernin toiminnan. Arviointi pohjautuu kirjallisen materiaalin lisäksi
lautakunnan arviointikäynteihin yksiköissä sekä lautaja johtokuntien puheenjohtajien, kaupungin johdon, hallintokuntien ja liikelaitosten johtavien viranhaltijoiden ja
asiantuntijoiden kuulemisiin sekä revisiotoimiston tekemiin tarkastuksiin ja selvityksiin.
Arviointiperiaatteiden mukaan lautakunta valitsee vuosittain kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä tai strategisista tavoitteista tarkemmin arvioitavaksi vähintään kaksi. Nyt arviointikohteena on ollut koko
kaupunkistrategia ja strategisten tavoitteiden siirtäminen hallintokuntien ja liikelaitosten toteutettaviksi sekä
tavoitteiden ja mittareiden sisältö ja ohjaavuus.
Hallintokunnista arviointivuorossa oli kulttuuritoimi.
Sen arvioinnissa on toiminnan ja talouden arvioinnin
lisäksi tarkasteltu uuden toimintamallin käyttöönottoa.
Ensimmäistä kertaa on arviointikertomuksessa tarkasteltu kaupungin museotoimintaa (taidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo). Sosiaali- ja terveystoimen
asioista arviointikohteina olivat terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä
kaupunginsairaala. Niistä on strategisten tavoitteiden
toteutumisen ja talouden lisäksi arvioitu muun muassa
palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.
Liikelaitoksista on arvioitu vuonna 2011 toimintansa
aloittanutta BusinessOulu liikelaitosta, Oulun Teknistä
liikelaitosta, Oulun Tilakeskus liikelaitosta ja Nallikari
liikelaitosta. Energialiiketoiminnan arvioinnissa kohteena oli koko konsernin toiminta, Oulun Energia liikelaitos
ja liikelaitoskonserniin kuuluvat tytäryhtiöt. Arvioinnissa on tarkasteltu liikelaitoksille talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden lisäksi laajemminkin niiden toimintaa ja taloutta.
Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain kaupungin talouden tilaa ja talousarviossa asetettujen vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tässä arviointikertomuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota niihin tavoitteisiin, jotka eivät toteutuneet.
Niiden lisäksi on valikoidusti otettu tarkasteluun tavoitteita, joista lautakunta katsoo tarpeelliseksi tuoda esille tietoja, joita ei ole esitetty toimintakertomuksessa tai
joita merkityksensä vuoksi on ollut syytä tarkastella arviointikertomuksessa.
Lautakunta arvioi vuosittain kaupungin tytäryhtiöitä.
Näkökulmana on tällöin tytäryhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset ja kaupungin talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset vuositavoitteet.
Vuoden 2011 arvioinnissa on erityisteemana ollut asiakaspalvelu, erityisesti palvelujen saatavuuden ja asiakastyytyväisyyden näkökulmista. Joiltakin osin on tarkasteltu myös asiakasnäkökulman huomioon ottamista
kaupungin toiminnan järjestämisessä. Edellisenä vuonna vastaava teema oli vaikuttavuus ja vuonna 2009 tuottavuus. Arviointikertomuksessa asiakasteema näkyy
arviointikohteiden arvioinneissa ja lisäksi yhteenvetotarkasteluna sekä Oulu10 kuntalaispalvelujen arviointina.
Tarkastuslautakunta on edellisissä arviointikertomuksissaan puuttunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden ohjaavuuteen ja toteutumisen kriteereihin (mittarit)
sekä konsernijohtamisen menettelyihin. Näitä aiheita on
nyt laajemmin käsitelty tämän arviointikertomuksen luvussa 10. Tavoitteiden määrittely ja konsernijohtamisen
kehittäminen sekä arviointikohteena ollut kassavarojen
sijoitustoiminta ovat asioita, joissa kaupungin toimintamalleja ja menettelytapoja on uudistettava. Lautakunta
ei ole näissä arvioinneissaan tyytynyt vain toteamaan
tavoitteiden toteutumista ja arvioimaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta vaan on tuonut esille myös näkemyksiään kehittämisestä.

Lautakunnan tehtävät
Tarkastuslautakunta huolehtii Oulun kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat kuntaa ja kuntakonsernia koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Oulun kaupungin tarkastussäännön
mukaan lautakunnan tulee arvioida myös hallinnon ja
talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Revisiotoimisto valmistelee lautakunnassa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden toimeenpanosta.
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2 KAUPUNGIN TALOUS
		

Kaupungin talouden tila

Verokertymät vuosina 2005–2011, miljoonaa euroa

Kaupungin talouden luvut olivat edellistä vuotta selvästi heikommat, mutta talousarviossa arvioitua paremmat.
Vuosikate oli 81,4 miljoonaa euroa, mikä on 40 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna, mutta yli
20 miljoonaa euroa parempi kuin oli arvioitu. Kaupungin ylijäämäksi muodostui 15 miljoonaa euroa, mikä oli
23 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän. Talousarviossa kaupungin tuloksen oli arvioitu muodostuvan
alijäämäiseksi.
Arvioitua parempi kaupungin talouden tila selittyy arvioitua paremmilla toiminta- ja rahoitustuotoilla. Kaupungin toimintatuotot olivat 29,6 miljoonaa euroa korkeammat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Korko- ja
muita rahoitustuottoja kertyi 5,2 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.
Peruskunnan vuosikate oli -3,5 miljoonaa euroa, talousarviossa sen oli arvioitu olevan -3,0 miljoonaa euroa. Peruskunnan tulos oli 23,9 miljoonaa euroa alijäämäinen,
mikä oli samaa tasoa kuin talousarviossa. Edellisenä
vuonna peruskunnan tulos oli 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vuosikatteet vuosina 2005–2011, miljoonaa euroa
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Kaupungin tuloja (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kertyi 1 003,8 miljoonaa euroa, siinä
oli laskua edellisestä vuodesta 3,5 miljoonaa euroa. Kaupungin toimintatuotot laskivat 1,7 %, eli 6,2 miljoonaa
euroa. Laskua selittää Oulun Energia liikelaitoksen liikevaihdon merkittävä lasku. Peruskunnan toimintatuotot kasvoivat 5,4 %, mikä tarkoittaa 16,6 miljoonan euron
nousua.
Verotulojen kertymä oli vain 0,3 % edellisen vuoden kertymää suurempi. Koko maassa keskimääräinen verotulokertyminen kasvu oli 4 %. Verotulojen kertymän kasvu
on Oulussa ollut muita suurimpia kaupunkeja ja myös
koko maan keskiarvoa alhaisempi jo useana vuonna.
Valtionosuudet olivat arvioidun mukaisesti 135 miljoona
euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 0,9 %.
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Oulun tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen ero
on suurempi kuin useissa muissa suurissa kaupungeissa. Efektiivisessä veroasteessa on otettu huomioon tuloista tehtävät vähennykset. Vuonna 2011 Oulun
efektiivinen veroaste oli 14,79 %. Saman 19 %:n tuloveron kaupungeista esimerkiksi Vantaalla se oli 15,27 %,
Tampereella 14,69 %. Espoossa 17,75 tuloveroprosentilla efektiivinen veroaste oli 14,94 %. (Lähde: Heikki Helin, Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2011. Helsingin
kaupungin Tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 3/2012).
Kaupungin toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta
oli 4,3 % eli 38,7 miljoonaa euroa. Kuudessa suurimmassa kaupungissa toimintamenojen kasvuprosentit olivat
2,5 %:n ja 6,3 %:n välillä. Kaikkien kuntien keskimääräinen toimintamenojen kasvu oli 4,5 %. Toimintamenojen
nettokasvu eli toimintakatteen muutos oli 7,3 %. Sitä selittää ennen muuta edellistä vuotta heikompi toimintatuottojen kertymä.
Peruskunnan toimintamenojen 6,7 %:n kasvu oli korkea.
Kasvu tarkoittaa, että toimintamenot olivat 62,7 miljoonaa euroa korkeammat kuin edellisenä vuonna. Vuonna
2010 peruskunnan toimintamenojen kasvu oli vain 3,5 %.
Tavoitteeksi asetettua 2,7 %:n keskimääräistä peruskunnan toimintamenojen kasvutasoa ei saavuteta vuosien
2010–2012 aikana. Peruskunnan toimintamenoissa kasvoivat sekä henkilöstömenot (6,6 %) että palvelujen ostot (10,8 %). Palvelujen ostoissa merkittävin on PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen
kasvu. Palvelujen ostojen osuus peruskunnan menoista
oli 31,7 % vuonna 2011, edellisenä vuonna 29,8 %.
Kaupungin tulojen, menojen ja väkiluvun suhteellinen kasvu vuosina 2005–2011. Vuosi 2005=100.
Tulot = toimintatuotot+verotulot+valtionosuudet
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Investoinnit

Talousarvion noudattaminen

Investointeihin käytettiin 120,6 miljoonaa euroa vuonna
2011, noin 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin investointisuunnitelmassa oli varauduttu. Suurin investoija oli Oulun Energia liikelaitos 44,5 miljoonalla eurolla.
Peruskunnan investointeja toteutui 30,1 miljoonan euron arvosta ja Tilakeskus liikelaitoksen 27,2 miljoonaa
euroa. Muiden liikelaitosten investoinnit ovat pieniä.

Talousarvioon tehtiin vuoden aikana vain muutamia
muutoksia: peruskunnan tuloja korotettiin yhteensä 7,1
miljoonalla eurolla ja toimintamenoja yhteensä 18,4 miljoonalla eurolla. Tuloarvioiden korotuksista suurimmat
olivat sosiaali- ja terveystoimen tilaajan 4 miljoonaa euron ja tuottajan 3,2 miljoonaa euron korotukset. Teknisen toimen tuloarviota alennettiin 1,2 miljoonaa euroa.

Investointimäärärahoista jäi käyttämättä Tekniseltä keskukselta maanhankintaan osoitetusta määrärahasta
4,5 miljoona euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahasta 2,1 miljoonaa euroa, Tilakeskukselta rakennusinvestoinneista 5,7 miljoonaa euroa sekä
Oulun Energialta 2,3 miljoonaa euroa, Oulun Vedeltä
1,4 miljoonaa euroa ja Oulun Jätehuollolta 1,9 miljoonaa euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointeja jäi toteutumatta, koska maankäyttökorvauksilla
(Limingantullin alueella) ja EU-rahoituksella toteutettavat hankkeet eivät edenneet suunnitellusti. Tilakeskuksen rakennushankkeista osa toteutui arvioitua pienemmin kustannuksin tai hankkeet eivät eri syistä edenneet
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Olemassa olevan
rakennuskannan sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korjauksiin varatut määrärahat käytettiin lähes kokonaan.

Vuoden aikana tehdyistä toimintamenojen korotuksista
suurimmat olivat sosiaali- ja terveystoimen tilaajan menomäärärahan korotus 14,7 miljoonaa euroa ja tuottajan
toimintamenojen korotus 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimintamenojen määrärahaa korotettiin
1,4 miljoonaa euroa. Muutokset nostivat alkuperäisen
talousarvion toimintamenojen määrärahaa 2 %.

Kaupungin investointitaso vuosina 2005–2011
ja investointien tulorahoitusprosentit
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Menomäärärahojen muutosten jälkeenkin sosiaali- ja
terveystoimi ylitti valtuustoon nähden sitovan toimintamenojen määrärahan 4,1 miljoonaa eurolla (oma toiminta 1,6 ja erikoissairaanhoito 2,5 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuottajan toimintamenot olivat
18,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota korkeammat. Sitovuus valtuustoon nähden on toimintakatteen
tasolla. Se alittui 2,3 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen vastuualueella ylittyivät koko kaupunkia koskevat menot 1 miljoonaa euroa, ylityksen syynä oli vuodelle 2011 kohdistuvien tulospalkkioiden kirjaaminen tälle
kustannuspaikalle.
Vuoden 2011 välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä
elokuussa vuonna 2011 kaupunginhallitus päätti, että
”mikäli poikkeamien käsittely edellyttää talousarvion
tarkistusta, tulee asia tuoda välittömästi kaupunginhallituksen käsittelyyn, jotta nähdään poikkeamien vaikutukset kaupungin taloustilanteeseen”. Talousarviokirjassa on määrätty, että talousarviomuutokset on esitettävä
kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Kaupunginvaltuusto merkitsi huhtikuussa 2012 tiedoksi
vuoden 2011 talousarviomäärärahojen merkittävimmät
ylitykset ja alitukset. Elokuussa käsitellyssä välitilinpäätöksessä sosiaali- ja terveyslautakunta oli arvioinut koko
vuoden toimintamenojen ylittävän sitovuustasot. Määrärahoihin kaupunginvaltuuston päätöksillä lokakuussa ja
joulukuussa 2011 tehdyt korotukset eivät olleet riittäviä
ja oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion.

Tarkastuslautakunta korostaa, että tarve tehdä muutoksia talousarvioon on tuotava kaupunginvaltuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana. Valtuustoon nähden sitovia määrärahatasoja on noudatettava. Elokuussa valmistuva välitilinpäätös antaa jo luotettavat tiedot
määrärahojen käytöstä ja loppuvuoden ennusteista.
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Talouden hallinnan tavoitteiden toteutuminen

Talouden hallinnan tavoitteiden toteutumisen arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite ja mittari
vuonna 2011

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan
arvio

Oulu: 566 €/asukas
(2010: 856 €/as)
Suuret kaupungit ka
2009–2010: 510/asukas

Tavoite ja mittari eivät kerro tuottavuuden kehittymisestä. Vuosikate oli merkittävästi alempi kuin
edellisenä vuonna.

Asukasluku /hlötyövuodet
kasvaa (oma toiminta)

2011: 19,5 as/htv
2010: 20,0 asukasta/ hlötyövuosi

Asukasluvun ja kaupungin henkilöstömäärän suhdeluku ei ole
tuottavuuden mittari. Luku on
alempi kuin edellisenä vuonna.

Deflatoidut ulkoisten
palvelujen ostot /
asukasluku

2011: 2 026 €/as
2010: 1 977 €/as

Palvelujen oston ja asukasluvun
suhdeluku ei ole tuottavuuden
mittari.

Tuottavuuden ja taloudellisuu- Oulun kaupungin vuosikate
den jatkuva kasvattaminen
€/asukas kasvaa ja on
suurempi kuin suurten
kaupunkien keskiarvo

Tavoitteet eivät toteutuneet.
Investointien
tulorahoitusprosentti
suurempi kuin 100 % pitkällä
aikavälillä

Investointien tulorahoitusprosentti kasvaa keskimäärin
100 %:iin laskettuna vuosille
2009–2012

2011: 69 %
2010: 113 %
2009–2010 ka: 81,1 %

Investointitaso oli korkea suhteessa vuosikatteeseen.
Tavoite ei toteutunut.

Velkaantumisen hillitseminen

Asukaskohtainen lainamäärä
on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 €/asukas

1 530 €/asukas

Lainaa nostettiin suunniteltua vähemmän.
Tavoite on toteutumassa.

Nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolla

Peruskunnan toimintakate on
korkeintaan -664 milj. euroa
vuonna 2012
Peruskunnan toimintamenot
kasvavat 2010–2012 keskimäärin noin 2,7 % /vuosi.

Toimintakate oli -675 milj.
euroa

Toimintakate oli heikompi kuin
edellisenä vuonna. Tavoitteen toteutuminen vuonna 2012 on epätodennäköistä.

Kasvu 6,7 % v 2011
Kasvu 3,5 % v 2010

Tavoite ei toteutunut.

Talouden hallinnan tavoitteista vain lainatasoa koskeva tavoite toteutui vuonna 2011. Tavoitteet ovat pysyneet
samoina jo usean vuoden ajan. Ne eivät anna tarvittavaa
tietoa tuottavuuden ja taloudellisuuden kehityksestä ja
kaupungin talouden tasapainosta. Tarkastuslautakunnan mielestä on tarpeen tarkistaa näitä asioita kuvaavat
tavoitteet ja tunnusluvut vuonna 2013 alkavalle valtuustokaudelle.

oli vain kolmasosa edellisen vuoden 60,4 miljoonan euron ylijäämästä. Erosta osan selittää kaupungin edellistä vuotta selvästi pienempi ylijäämä. Konsernin talous
heikkeni edellisestä vuodesta, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Kaupungin talouden poikkeuksellisen hyvä toteuma vuonna 2010 nosti tuolloin myös konsernin
talouden tunnuslukuja. Tytäryhtiöiden taloudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vuonna 2009 hyväksyttyyn toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaan sisältyneistä talouden tavoitteista ovat
toteutuneet investointitasoa ja lainakantaa koskeneet
tavoitteet sekä henkilöstön kannustinjärjestelmä. Sen
sijaan toimintamenojen kasvun hillintä ei ole toteutunut.

Kaupungilla on 103,3 miljoonan euron takausvastuut
tytäryhtiöiden lainoista. Kaikkiaan kaupungin takausvastuut olivat 123,8 miljoonaa euroa. Konsernin 506,5
miljoonan euron lainakannasta yli puolet on tytäryhtiöiden lainoja. Suurin lainakanta on Sivakka-konsernilla.
Suurten kaupunkikonsernien vertailussa Oulu-konsernin lainamäärä asukaslukuun suhteutettuna on kolmen
alhaisimman joukossa. Investointien tulorahoitusprosentti on laskenut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen suurten kaupunkikonsernien vertailussa kolmen
parhaimman joukossa.

Konsernin talous
Oulu-konsernin tilinpäätös muodostuu kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tilinpäätösten yhdistelystä. Konsernin ylijäämä oli 26,2 miljoonaa euroa, mikä

Oulun kaupungin ja Oulu-konsernin talouden tunnuslukuja vuosilta 2010 ja 2011
Tunnusluku

Vuoden 2010 tilinpäätös

Vuoden 2011 tilinpäätös

Kaupunki

Konserni

Kaupunki

Konserni

Investointien tulorahoitus %

113 %

113 %

69 %

79 %

Omavaraisuusaste %

76 %

65 %

73 %

63 %

Lainakanta

204,3 milj. euroa

486,6 milj. euroa

220,0 milj. euroa

506,5 milj. euroa

Lainaa euroa/asukas

1 443 euroa/ asukas

3 457 euroa/asukas

1 530 euroa/asukas

3 521 euroa/asukas
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3 KAUPUNKISTRATEGIA
Tarkastuslautakunnan arvio on, että kaupungin toiminta
on ollut kaupunkistrategian linjausten mukaista, mutta
vuoden 2011 strategisten tavoitteiden toteutuma oli heikko. Noin kolmannes asetetuista 55 tavoitteesta toteutui
ja lähes puolet jäi toteutumatta. Lautakunnan arvio on
jonkin verran kriittisempi kuin kaupungin toimintakertomuksessa esitetty arvio kaupunkistrategian toteumasta.

Merkittävä osa tavoitteista ja niiden mittareista on määritelty niin, että toteutumisen arvioinnissa ei ole käytettävissä ajantasaista tietoa tai toteuman raportoinnissa
ei ole esitetty täsmällistä tietoa tilanteesta. Tämän arviointikertomuksen luvussa 10 kohdassa 10.1. lautakunta
on esittänyt arvionsa kaupunkistrategian ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden ohjaavuudesta ja tavoitteiden ja mittareiden sisällöstä.

Tarkastuslautakunnan arvio kaupunkistrategian toteumasta vuonna 2011
Kriittinen menestystekijä ja vuoteen 2011 kohdistettujen
tavoitteiden määrä

Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat:
5 tavoitetta

Tavoite
toteutui,
kpl

1

Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuus ja tapahtumahankinta: 3 tavoitetta
Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva koulutus- ja innovaatioympäristö: 4 tavoitetta

3

1

2
2

2
1

Alueen kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky: 2 tavoitetta

Tavoite ei
toteutunut,
kpl

1

2

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka: 5 tavoitetta
Vetovoimainen kaupunkikeskusta: 4 tavoitetta

Toteumaa ei voi arvioida: tiedot ovat
puutteellisia tai ajantasaista tietoa ei ole
käytettävissä, kpl

3

3
1

1

Pohjoisen merkittävin logistinen keskus: 4 tavoitetta

2

2

Talouden hallinta: 7 tavoitetta

2

5

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka: 1 tavoite

1

Oulun työssäkäyntialue muodostaa yhtenäisen kunnan: 1 tavoite

1

Johtamisjärjestelmän ja kaupunkiorganisaation rakenteiden
kehittäminen: 1 tavoite

1

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat: 3 tavoitetta

3

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä: 1 tavoite

1

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa kaupungin
toiminnassa: 1 tavoite

1

Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne: 4 tavoitetta

2

Ilmastomuutoksen hillintä ja muutokseensopeutuminen: 3 tavoitetta

1

2
1

Osaava ja oikein resurssoitu henkilöstö: 2 tavoitetta
Henkilöstön hyvinvointi: 4 tavoitetta
Tavoitteita yhteensä 55

1
2

3
21

1
10

24

Tarkastuslautakunta joutuu toteamaan, että kaupunkistrategian tavoitteista ovat jääneet
toistuvasti toteutumatta kaupunkilaisten hyvinvointia, nuorten työllistymistä ja elinkeinopolitiikkaa koskeneet tavoitteet. Myös kaupunkilaisten osallistamisen tavoite, jota on tarkasteltu lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrällä, ei ole toteutunut vuosina 2010
ja 2011. Osallistuneiden määrä on edelleen laskenut.
Kaiken kaikkiaan strategian toteuma on huonompi kuin edellisenä vuonna kun myöskään
talouden hallinnan tavoitteisiin ei päästy vuonna 2011.
Tarkastuslautakunta näkee yhdeksi strategian puutteeksi sen, että sinänsä perustellut kriittiset menestystekijät on pystytty vain osittain toiminnallistamaan konkreettisiksi tavoitteiksi
ja mittareiksi.

Arviointikertomus 2011

13

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
4.1 Sosiaali- ja terveystoimi,
	tilaaja
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimessa on tärkeänä strategisena tavoitteena kuntalaisten elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja
terveydentilan paraneminen. Tavoite sisältää muun muassa nuorten syrjäytymiseen, nuorisotyöttömyyteen ja
lasten hyvinvointiin liittyviä mittareita. Muita toiminnallisia tavoitteita ovat hoito- ja palveluketjujen toimivuus,
monipuoliset palvelujen tuotantotavat, yhdenvertaiset
palvelujärjestelmät, selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä sekä palvelujen saatavuus ja niiden asiakaslähtöisyys. Lisäksi on asetettu talouden hallintaa koskevia tavoitteita.
Strategisia tavoitteita on 12 ja tavoitteilla yhteensä
16 mittaria. Sosiaali- ja terveystoimi raportoi näistä toteutuneen viisi (31 %), tavoitteista toteutui osittain kaksi
(13 %) ja loput yhdeksän eivät toteutuneet (56 %). Kahdelle toteutumattomalle nuorisotyöllisyyttä koskevalle
tavoitteelle on mittarina kaupunkitason seuranta.

Elämänhallintaa, hyvinvointia ja terveydentilaa
koskevat tavoitteet
Kaupunkitason seurannassa ovat tavoitteet nuorisotyöttömyyden puolittumisesta ja nuorten yhteiskuntatakuun
toteutumisesta. Kumpikaan tavoitteesta ei toteutunut.
Oulussa vuonna 2010 nuorisotyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli kuusikkokaupunkien (Helsinki,
Espoo, Vantaa, Turku, Tampere) korkein 18 %, kuusikon
keskiarvon ollessa 11,4 %. Vuonna 2011 nuoria on ollut
työttömänä keskimäärin 1 683 kuukausittain. Tilaaja raportoi nuorisotyöttömyyden laskeneen viime vuodesta
4 % edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuoden
aikana nuorten työttömien määrä on vaihdellut 1 408–
1 736 välillä. Työttömyys jatkui edelleen ongelmallisena.
Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena oli toteutua kattavana vuoteen 2011 mennessä. Yhteiskuntatakuun piirissä oli keskimäärin 85 % nuorista eli vähemmän kuin
vuonna 2010, jolloin vastaava luku oli 89 %. Alle 25-vuotiaista nuorista on ollut työttömänä 2 024 henkilöä kolmen kuukauden yhteiskuntatakuu seurantajakson jäl-

keen. Työnhakusuunnitelma oli tehty 1 725 henkilölle.
Sosiaali- ja terveystoimen ohella yhteiskuntatakuu on
myös kaupunkitason ja Työ- ja elinkeinotoimiston seurannassa.
Edellisten tavoitteiden lisäksi nuorisotyöllisyyttä on pyritty parantamaan aktivoimalla nuoria, jotka ovat saaneet yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea tai
pitkäaikaisesti toimeentulotukea. Toimeentulotukea
saaneiden nuorten osuus oli edellistä vuotta suurempi
58,3 % (57,6 vuonna 2010), tavoitteen ollessa 45 %. Työmarkkinatukea saavien nuorten aktivointiaste parantui
edellisestä vuodesta, mutta 40 %:n tavoitetta ei saavutettu. Aktivointiasteen keskiarvo vuodelta 2011 oli 34 %
(32,6 % vuonna 2010). Sosiaali- ja terveystoimen raportoima aktivointiaste 35,4 % on lokakuulta 2011. Lisäksi
500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä kasvoi
Oulussa edelleen, asiakasmäärä kuukaudessa oli 1 684
(1602 vuonna 2010). Kaikista toimeentulotuen saajista
alle 25-vuotiaita oli 32,7 % (2 324 henkilöä).
Nuorten hyvinvointia ja syrjäytymistä koskevien tavoitteiden ohella lasten hyvinvointia seurataan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä suhteessa ikäryhmään. Tavoitteena oli saada suhdeluku kääntymään
laskuun. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän
raportoidaan kasvaneen eikä asetettu tavoite toteutunut.
Lastensuojeluilmoituksia on tullut vireille vuoden 2011
aikana 2 925, jotka ovat koskeneet 1 971 eri lasta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 413 ilmoituksella ja ilmoituksen kohteena olevien lasten määrä 238
lapsella edelliseen vuoteen verrattuna. Kuusikko-työryhmä selvitteli vuonna 2010 kuntien lastensuojeluprosessin eri vaiheiden asiakasmääriä. Noin puolet lastensuojeluilmoituksista ei johda lapsen lastensuojelutarpeen
selvittämiseen. Lastensuojelutarpeen selvittämisen jälkeenkin noin puolet asiakkuuksista päättyy (Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja 2010 Lastensuojelun raportti).
Huolestuttavaa kuitenkin on, että lastensuojelun asiakkaiden määrä on kasvanut. Avohuollossa asiakkaana on
ollut 2 860 lasta (2 600 vuonna 2010), kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna 10 %. Kuukausittain asiakkaita on ollut 1 792 (1 670 vuonna 2010). Myös kiireellisten sijoitusten ja huostaan otettujen lasten määrä on kasvanut. Varsinaisia huostaanottoja on tehty 48 (40 vuonna 2010) ja
kiireellisiä sijoituksia 179 (164 vuonna 2010).

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteista yli puolet jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan huonosti toteutuivat talouden ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin,
nuorten syrjäytymiseen ja nuorisotyöttömyyteen liittyvät tavoitteet. Näistä elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilaan vaikuttavista mittareista vain yksi viidestä saavutettiin,
omahoitopalvelun laajeneminen kaikille terveysasemille. Palvelu jäi kuitenkin käyttäjämäärältään alhaiseksi, käyttöön liittyi teknisiä ongelmia ja henkilöstö lähti hitaasti mukaan
palvelun toteuttamiseen.
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Väestön elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveydentilaan vaikuttavat mittarit ja tarkastuslautakunnan
arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite ja mittari
vuonna 2011

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan
arvio

Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila
paranee, väestöryhmien
väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee

Lapsiperheiden hyvinvointi paranee; kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
suhteellinen osuus vähenee ja kääntyy laskuun.

Kodin ulkopuolelle sijoitet- Sijoitettujen lasten suhtujen lasten määrä
teellinen osuus on noussuhteessa ikäryhmään
sut. Tarkastuslautakunta
korostaa varhaisen puut2011: 1,60 %
tumisen merkitystä lapsi2010: 1,53 %
perheiden hyvinvoinnin lisääntymisessä.
Tavoite ei toteutunut.

Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: Yli 500 päivää
passiivista työmarkkinatukea saavien aktivointiaste
nousee vähintään 40 %:iin.

Aktivointiaste
2011: 35,4 %

Aktivointiaste on kohonnut. Lautakunta pitää tärkeänä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
toimitaan edelleen tehokkaasti.
Tavoite ei toteutunut mutta aktivointiaste on parantunut.

Nuorisotyöllisyys paranee

Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään

Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä painopistealueena nuoret: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti (yli
3kk) saaneiden 18–24-vuotiaiden nuorten suhteellinen osuus kaikista alle
25-vuotiaista tuen saajista
enintään 45 %.

Aktivointiaste
2011: 58,3 %
2010: 57,6 %

Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden nuorten
määrä on kääntynyt kasvuun. Tehdyt toimenpiteet
eivät olleet vieläkään riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.
Tavoite ei toteutunut.

92 % 75 vuotta täyttäneis90,8 % 75 vuotta täyttätä asuu kotonaan riittävien neistä asui kotona
palvelujen turvin.
palvelujen turvin
(90,9 vuonna 2010)

Tilanne on pysynyt edellisen vuoden tasolla.
Oulussa oli 8 516 75-vuotiasta 1.1.2012. Heistä kotona asui 7 732 henkilöä tavoitteen ollessa 7 835.
Tavoite ei toteutunut.
(STM:n suositus 91–92 %
miltei toteutui)

Asukkaiden omatoimisuus Omahoitopalvelut käytösja mahdollisuus terveytsä koko kaupungissa.
tä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen
lisääntyy

Muut toiminnalliset tavoitteet
Muista toimintaan vaikuttavista tavoitteista toteutui
asiakastyytyväisyys, jota tarkastellaan kappaleessa 4.2
sosiaali- ja terveystoimen tuotanto. Asiakastyytyväisyyskyselyn ovat tehneet tilaaja ja tuottaja yhdessä. Lisäksi
toteutui hoito- ja palveluketjujen vaikuttavuudelle asetettu päämäärä saada palvelut avohoitopainotteisemmiksi ja kevyemmiksi. Kevyempien palvelujen osuus oli
kohonnut 61 %:iin (58,1 % vuonna 2010). Sairaala- ja laitoshoidon osuus oli 39 %:ia (41,9 vuonna 2010).

Omahoitopalvelun käyttö
laajeni kaikille terveysasemille.

Rekisteröityneiden käyttäjien määrä on jäänyt alhaiseksi.
Tavoite on toteutunut.

Sosiaali- ja terveystoimessa on kuitenkin alueita, joissa laitoshoito lisääntyi, muun muassa psykiatria ja lastensuojelu. Psykiatriassa laitoshoidon hoitovuorokaudet
ovat kokonaisuudessaan (oma toiminta ja ostopalvelut)
lisääntyneet 6,9 %. Lastensuojelussa lisääntyi laitoshoito 3 %, ostot yli 29,8 %. Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa Oulun palvelurakenne on edelleen laitospainotteinen. Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa
lasten määrä suhteessa kunnalliseen päivähoitoon on
laskenut. Päivähoidon hoitopäivistä oli vuoden lopussa
4,9 % avoimen toiminnan päiviä (tavoite 5 %).
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Palveluja on pyritty saamaan monipuolisemmiksi lisäämällä ostopalveluja ja tavoittelemalla palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa vuoteen 2012 mennessä.
Ostopalveluita lisättiin tavoitteen mukaisesti ja ostopalvelujen prosenttiosuus toimintamenoista kasvoi 12,7
%:iin (11,1 % vuonna 2010 ja 9,9 % vuonna 2009). Ostopalveluita lisättiin muun muassa lastenkotihoidossa
(29,8 %), mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisessa (12,9 %), kehitysvammaisten asumisessa
(22,1 %) ja lastensuojeluperusteisessa päihdeperhekuntoutuksessa (37,3 %).
Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto on edennyt siten, että palveluseteli on käytössä päivähoidossa, tehostetussa palveluasumisessa, omaishoidon vapaissa, kotihoidossa ja kuukausisiivouksessa. Palveluseteleihin
käytettiin päivähoidossa 2,3 miljoonaa euroa ja vanhustyössä 1,3 miljoonaa euroa. Suun terveydenhuollon palvelusetelin osalta Oulu on mukana suurten kaupunkien
yhteisessä sähköisessä palveluseteli hankkeessa ja hanke etenee kevään 2012 aikana, mikäli myönteinen päätös
hankkeen toteuttamisesta tehdään.
Tavoitteista ei toteutunut täysin hoito- ja palvelutakuu.
Poikkeamia on kotisairaanhoidossa, vanhustenpalveluissa ja päivähoidossa (kappale 4.2).

Talous
Tilaajalla on kaksi talouden hallintaa koskevaa tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ja kustannukset nousevat korkeintaan julkisten menojen hintaindeksinousun
verran asukasta kohden. Kumpikaan taloudelle asetetuista tavoitteista ei toteutunut.
Toimintatulot yhteensä sosiaali- ja terveystoimessa olivat 56 miljoonaa euroa ja talousarvio ylittyi 1,6 miljoonaa
euroa. Toimintamenot olivat 504,8 miljoonaa euroa ja talousarvion ylitys 3,0 miljoonaa euroa. Menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 17,7 miljoonaa euroa.
Valtuustoon nähden sitovissa määrärahoissa tulojen ylitys oli 2,0 miljoonaa euroa ja menojen 3,9 miljoonaa euroa. Suurin ylitys oli erikoissairaanhoidossa 2,5 miljoonaa euroa (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 8,4
miljoonaa euroa). Oman toiminnan menojen ylitys oli
1,6 miljoonaa euroa.
Edelliseen vuoteen verrattuna oman toiminnan menot kasvoivat 6,8 % ja erikoissairaanhoidon 9,3 %. Menot ovat kasvaneet omassa toiminnassa päivähoidon,
lastensuojelupalveluiden ja sairaalahoidon kasvaneen
kysynnän johdosta. Lisäksi yhteispäivystyksen kustannukset ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoidossa ylittyivät
somaattisen erikoissairaanhoidon menot. Psykiatrinen
erikoissairaanhoito pysyi tavoitteessaan.
Kustannusten nousu oli +5,7 % asukasta kohden. Julkisten menojen hintaindeksin muutos 2010–2011 oli 3,2
%:ia. Asukaskohtaiset menot kasvoivat omassa toiminnassa 7,5 % ja erikoissairaanhoidossa 6,1 %.
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4.2 Sosiaali- ja terveystoimi,
	tuottaja
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Tuotannon strategiset tavoitteet koskevat asiakkuuksien hallintaa, taloutta, palvelurakennetta ja henkilöstöä.

Asiakkuuksien hallinta
Asiakkuuksien hallinnassa tavoitteena on, että asiakas
saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunnitelmakokonaisuuden ja palvelusopimusten mukaiset palvelut. Ensisijaisena mittarina on hoito- ja palvelutakuu. Tavoitteen
toteutumista seurataan myös asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyydellä sekä tilaajan ja tuottajan välisillä laatukriteereillä.

Hoito- ja palvelutakuu
Hoito- ja palvelutakuutavoitteet ovat toteutuneet edellisvuotta paremmin. Tuottaja raportoi tavoitteiden toteutuneen mutta kotisairaanhoito ja sosiaalihuoltolain
mukainen palvelutarpeen arvio eivät vielä toteutuneet
tavoitteen mukaisesti. Päivähoidossa 90 % lapsista sai
hoitopaikan kahden viikon (kiireellinen) tai neljän kuukauden kuluttua (ei-kiireellinen) hakemuksen jättämisestä.
Vanhuspalvelujen hoito- ja palvelutakuun
toteutuminen
Vanhus
palvelut

TP
2010 (%)

Tavoite
2011

TP
2011(%)

Muutos %
2010-2011

Sairaalasta
kotiutuville
kotihoidon
palvelut

100

1 vrk
kuluessa

100

0

Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen
arviointi

100

7 vrk
kuluessa

91

-9

70

3 vrk
kuluessa

78

11,4

Kotisairaanhoitohoito

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut raportoi, että asiakassuunnitelmat on tehty lastensuojelulain edellyttämässä
ajassa. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan asiakassuunnitelmien teossa on kuitenkin puutteita. Sopimuksissa on väärinymmärryksiä, ne eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä toimivia.

Tarkastuslautakunta korostaa, että lain
mukaisten määräaikojen noudattamisen
kustannuksella asiakassuunnitelmien laatu
ei saisi kärsiä. Asiakassuunnitelma edellytetään tehtäväksi viipymättä, jollei asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lisäksi asiakassuunnitelma
tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
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Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys
Palvelutuotannossa teetettiin tilaajan kanssa yhteistyössä laaja koko toiminnan kattava asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyssä tavoiteltiin keskimääräistä
asiakastyytyväisyyden tasoa. Kyselyyn vastasi 5 100 palvelutuotannon asiakasta. Tulokseksi asteikolla 1–5 saatiin 4,12 (3,9 vuonna 2009).

Päivähoito
Mielenterveyspalvelut

TP
2010

Tavoite
2011

TP
2011

3,9 *

3,9

4,3

3,7

≥3

1 000

0
-500

Muutos %
2010-2011

-1 000
-1 500
-2 000

4,02

8,6

Sosiaalipalvelut

3,1

≥3

4,05

30,6

Terveydenhuolto

4,2 *

≥3

4,07

-

4*

≥3

4,05

-

Vanhuspalvelut

Tuotannon toimintakate palvelualueittain
(1000 euroa) vuosina 2009–2011
500

Palvelutuotannon asiakastyytyväisyyskysely
palvelualueittain
Asiakastyytyväisyys

kodin käyttöönoton viivästymisestä. Terveydenhuollon
toimintakate jäi 1,23 miljoonaa ja mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen 71 000 euroa alijäämäiseksi. Ainoastaan
päivähoito tuotti ylijäämää noin 400 000 euroa.

*vuonna 2010 ei tehty laajaa asiakaskyselyä, TP 2010 arvo on
vuodelta 2009

Sidosryhmäkysely toteutettiin alkuvuodesta 2011. Kysymys siitä, kuka palvelutuotannossa vastaa yhteydenpidosta nousi esiin merkittävimpänä asiana. Tuottaja ei
ole asettanut sidosryhmätyytyväisyydelle tavoitetta eikä
varsinaista yleistä sidosryhmäyhteistyön toimintamallia ole kehitetty, vaikka sen kehittäminen oli tavoitteena.
Tavoitteen suuntaisesti on edetty muun muassa nimeämällä yhteyshenkilöitä ja selkeyttämällä rooleja sekä sopimalla sopimusten seurantaan aiempaa selkeämpiä
tarkastusajankohtia.

Talous
Sosiaali- ja terveystoimen strategiassa taloutta koskevaksi tavoitteeksi on asetettu sopimuspoikkeamiin ja
riskeihin reagoiminen oikea-aikaisesti. Palvelutuotanto
on ollut edelleen kokonaisuudessaan valtuustoon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakatteena nolla. Riskeihin pyrittiin reagoimaan ja palvelutuotannon
hintoja tarkistettiin ja korjattiin loppukeväästä, jolloin
kaupunginvaltuusto hyväksyi korotukset. Tarkistetut sopimushinnat 1,68 % korotuksella (3,2 miljoonaa euroa)
sisällytettiin tilaajan ja tuottajan vuoden 2011 sopimuksiin. Sopimuksen kokonaisarvo vuodeksi 2011 oli 195,3
miljoonaa euroa. Tästä huolimatta taloudelle asetettu
tavoite jäi saavuttamatta.
Toimintakate on ollut negatiivinen toiminnan alusta lähtien. Myös vuonna 2011 tuottajaa sitova toimintakate jäi
tilinpäätöksessä alijäämäiseksi 2,27 miljoonaa euroa
(2010: -1,1 M€, 2009: -2,2 M€). Aiempien vuosien alijäämiä ei ole pystytty vielä kattamaan.
Suurin alijäämä syntyi vanhuspalvelujen alueelta -1,4
miljoonaa euroa. Tämä johtui osittain Rajakylän hoiva-

-2 500

Päivähoito

Mielenterveys- ja
sosiaalipalvelut

Terveydenhuolto

Vanhuspalvelut

Tuotanto

2009

-1 161

421

-2 291

827

-2 204

2010

-174

-370

-380

-164

-1 088

2011

431

-71

-1 231

-1 399

-2 270

Vuoden 2009 tilinpäätöksessä oli eri organisaatio kuin vuosina
2010 ja 2011. Vuoden 2009 toimintakatteet on jaoteltu vuosien
2010 ja 2011 mukaan.

Tuottavuuden kehittyminen
Tuottavuuden kasvua seurataan pääasiassa kahdella
tunnusluvulla: menot suhteessa asiakkaisiin ja asiakkaiden tai suoritteiden määrä suhteessa palkalliseen työpanokseen.
Palvelutuotannossa menot suhteessa asiakasmäärään
kasvoivat 5,3 % vuodesta 2010 (kasvua oli 2,63 % vuodesta 2009 vuoteen 2010). Kaikilla alueilla menot suhteessa
asiakkaisiin kasvoivat. Palvelutuotannon mukaan tässä
ei ole huomioitu asiakasrakenteen muutoksia. Asiakasrakenne voi vaikuttaa esimerkiksi suoraan henkilöstömitoitukseen. Toinen tuottavuusmittari (suoritteet/ palkallinen työpanos) jäi -3,6 % negatiiviseksi. Myös muiden
alueiden toteumien tunnusluvut ovat negatiivisia: päivähoito -1,1 %, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut -2,2 %,
terveydenhuolto -1,8 % ja vanhuspalvelut -0,5 %. Näillä
talouden tunnusluvuilla mitattuna palvelutuotannon kokonaistuottavuus on heikentynyt edellisestä vuodesta.
Palvelujohtokunnan talouden tunnusluvut
Ennakoiva ja hallittu
talous

TP
2010

TA
2011

TP
2011

Muutos %
2010–2011

Toimintakate (M€)

-1,1

0

-2,3

-109,1

Menot/asiakas (€)

1 830

-

1 927

5,3

Asiakkaat/palkallinen työpanos

29,66

-

28,59

-3,6

0,83

-

0,83

0,0

65 406

-

65 956

0,8

Toteutunut työpanos/
palkallinen työpanos
Tulot/toteutunut
työpanos (€)

Palkallisen työpanoksen kasvu oli koko palvelutuotannossa 143 (+3,9 %) verrattuna vuoteen 2010. Palvelutuotannon henkilöstöluku oli palkallisen työpanoksen osalta 3 769 (3 626 vuonna 2010). Työpanos kasvoi eniten
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päivähoidossa +63 työpanoksella (muutos 5,6 %). Muilla palvelualueilla palkallisen työpanoksen muutos oli
vanhuspalveluissa +38 (4,3 %), terveydenhuollossa +15
(1,8 %), mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa + 26 (3,5 %).

Palvelutuotantorakenne
Tavoitteena on ollut palveluohjauksen tehostuminen sekä mittarina hoito ja palvelusuunnitelmien tekeminen
(%) sekä avopalveluiden ja laitospalveluiden suhde.
Tuottaja ei toimintakertomuksessa anna tietoa siitä,
kuinka paljon palvelusuunnitelmia on tehty ja paljonko on tekemättä. Tiedot hoito- ja palvelusuunnitelmista raportoidaan seuraavasti. Palvelutuotannossa aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa sosiaalihuoltolain
mukaisia palvelusuunnitelmia ei ole tehty kaikille asukkaille. Vammaispalvelukeskuksen, erityishuoltolain
piirissä oleville sekä työvoimakeskuksen asiakkaille
suunnitelmat on pääsääntöisesti tehty. Avoterveydenhuollossa hoitosuunnitelmat oli tehty 771 potilaalle.
Tuottavuuden lisäämiseksi tärkeänä strategisena tavoitteena on pidetty siirtymistä palvelualueittain avohoitopainotteisiin ja kevyempiin palveluihin. Tavoiteltua
mittariarvoa ei kuitenkaan ilmoiteta kuin päivähoidon
palvelualueelta. Tuotanto raportoi, että pitkäaikaisessa
laitoshoidossa on enää 4,9 % kehitysvammaisista, päivähoidon hoitopäivistä on 4,9 % avoimen toiminnan päiviä
(tavoite 5 %) ja vanhuspalveluissa avopalveluiden asiakkaiden osuus on 87 %. (86,6 % vuonna 2010). Terveysasemilla potilaista noin puolet käy hoitajan ja puolet
lääkärin vastaanotolla. Psykiatriassa kansallinen tavoite
0,5 sairaansijaa tuhatta asukasta kohti saavutettiin, vaikka laitospäivät ovat kohonneet sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa. Lastensuojeluissa lastenkotihoito on kasvanut kokonaisuutena 3 %. Omien lastenkotien
hoitovuorokaudet ovat vähentyneet 23,4 % ja ostopalvelut kohonneet 29,8 %.

Henkilöstö
Palvelutuotanto on henkilövaltainen, kustannuksista
noin 80 % on henkilöstökustannuksia. Yhtenä tavoitteena oli henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen varmistaminen, mittarina henkilöstömenot suhteessa toteutuneeseen työpanokseen. Kasvua vuodesta 2010 oli
1,55 %, euroissa 51 607. Tavoitteelle ei ollut asetettu mitään numeerista tavoitearvoa tai kriittistä rajaa. Toisena
tavoitteena oli työaikajärjestelmien monipuolistuminen,
ja tuottajan mukaan ergonominen työvuorosuunnittelu
on käytössä.
Lisäksi tavoitteena oli motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Mittarina sairauspoissaolot sekä hyvinvoinnin
kokemisen paraneminen suhteessa henkilöstötyytyväisyyteen. Sairauspoissaoloissa tavoiteltiin 5,1 % sairauspoissaolojen määrää maksimityöpanoksesta mutta
sairauspoissaolot olivat 5,9 % maksimityöpanoksesta.
Tavoite ei toteutunut, muutos oli kuitenkin -1,6 % edellisestä vuodesta.
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Tavoitteiden toteutuminen jää toimintakertomuksessa esitetyn perusteella epäselväksi. Tarkastuslautakunta edellyttää
selkeämpää raportointia tavoitteiden toteutumisesta sekä selkeää tavoitteen asettamista. Mittarina pelkkä suhdeluku (esimerkiksi henkilöstömenot/toteutunut työpanos
tai avopalvelut suhteessa laitospalveluihin),
ei kerro onko tavoite saavutettu vai ei.

4.3 Terveydenhuolto
Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Uudessa terveydenhuoltolaissa pyritään tätä raja-aitaa madaltamaan ja jopa
poistamaan. Uutena käsitteenä on noussut erikoissairaanhoito -käsitteen rinnalle erikoissairaanhoidon jakaminen peruserikoissairaanhoitoon ja erityistason sairaanhoitoon.
Kaupungin organisaatiossa terveydenhuollon palvelualueeseen kuuluu avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto. Oulun kaupunginsairaala (OKS) on liitetty organisaatioon vuonna 2009. Perusterveydenhuollon
palvelut tuotetaan terveysasemilla ja erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Suurin osa terveyspalveluista on lakisääteisiä.
Oulussa on yhdeksän kaupungin omaa terveysasemaa.
Lisäksi kaupunki ostaa sairaanhoitajien ja lääkäreiden
vastaanottopalveluita ODL–Hoitoketjun Sepän terveysasemalta. Terveydenhuollon palvelualue tuottaa oululaisille muun muassa lääkäreiden ja sairaanhoitajien
vastaanottopalvelut terveysasemilla, neuvolapalvelut,
hammashoidon, opiskelijaterveydenhuollon sekä lääkinnällistä kuntoutusta. Osassa terveyskeskuksista on
laboratorionäytteenottopalveluja.
Terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuun alussa
vuonna 2011. Laissa oli useita terveydenhuollon toimintaan vaikuttavia muutoksia: vapaus valita oma terveysasema, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteistyön tiivistäminen (terveydenhuollon järjestämissuunnitelma) ja tiukennuksia kiireettömän hoitoonpääsyn aikarajoihin (erikoissairaanhoito). Ehkäisevässä
terveydenhuollossa tuli kuntia sitovaksi valtioneuvoston
asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta siten, että määräaikaiset terveystarkastukset tuli olla järjestettyinä viimeistään 1.1.2011.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Terveydenhoitoa koskevat sosiaali- ja terveystoimen tavoitteista seuraavat: hoitoonpääsyn toteutuminen lain
edellyttämällä tavalla, omahoitopalveluiden käyttöön
saaminen koko kaupungissa vuoden 2011 aikana, asiakastyytyväisyys, palveluiden järjestäminen talous- ja
toimintasuunnitelman mukaisesti ja painopisteen siirtyminen palveluissa avohoitopainotteisemmiksi. Terveydenhuollossa saavutettiin keskeiset kaupunkistrategiaa
tukevat tavoitteet, taloutta lukuun ottamatta.
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Hoitoonpääsy avoterveydenhuollossa
Terveydenhuollosta saatujen raporttien mukaan kiireetön hoitoonpääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa Oulun terveysasemilla. Hoitoon pääsi alle kolmessa
kuukaudessa. Tarkastelujaksolla (huhti-, elo-, marras-, ja
joulukuu) lääkärille on saanut ajan elokuussa keskimäärin 14 ja hoitajalle 7 vuorokauden kuluttua ajanvarauksesta. Joulukuussa tilanne on heikentynyt. Lääkärille
keskimääräinen jonotusaika oli kohonnut 30 ja hoitajalle
20 vuorokauteen.

Hoitoonpääsyajat pidentyivät loppuvuodesta miltei kaikilla terveysasemilla. Jonotusaikojen vaihteluväli lääkärille oli 5 vrk–54 vrk (viikosta lähes kahteen kuukauteen) ja hoitajilla 1 vrk–38 vrk (vuorokaudesta reiluun
kuukauteen). Ajansaanti lääkärille on ollut hankalaa.
Myös asuinalueittain vastaanotolle pääsy vaihteli. Lääkärin ja hoitajan vastaanotoille on ollut pisin jonotusaika
keskustan ja Tuiran terveysasemalla. Rajakylässä pääsi
vastaanotolle tarkastelujaksolla nopeimmin.

Hoitoonpääsyajat (ensimmäinen vapaa aika kiireettömälle vastaanotolle)
Oulun kaupungin terveysasemilla vuonna 2011
Terveysasema

Tuira

lääkäri/
hoitaja

huhtikuu

elokuu

marraskuu

joulukuu

(8.4. ensimmäinen vapaa aika)
vrk

(18.8. ensimmäi- (2.11. ensimmäi- (9.12. ensimmäinen vapaa aika) nen vapaa aika) nen vapaa aika)
vrk
vrk
vrk

lääkärit

31

20

27

33

hoitajat

28

7

19

30

Kontinkangas

lääkärit

32

18

37

21

hoitajat

11

11

21

21

Keskusta

lääkärit

54

5

37

38

hoitajat

7

6

19

38

lääkärit

25

7

37

30

hoitajat

11

6

8

14

lääkärit

14

14

39

38

hoitajat

1

11

20

30

Kaijonharju
Höyhtyä
Myllyoja
Ylikiiminki
Rajakylä
Kaakkuri
Sepän terv.asema
Keskiarvot

lääkärit

28

19

21

24

hoitajat

19

7

7

11

lääkärit

ei tietoja

20

28

40

hoitajat

ei tietoja

5

1

4

lääkärit

14

15

21

13

hoitajat

7

6

7

12

lääkärit

31

12

29

32

hoitajat

19

6

7

10

lääkärit

ei tietoja

ei tietoja

15

27

hoitajat

ei tietoja

ei tietoja

8

27

lääkärit

29

14

29

30

hoitajat

13

7

12
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Kuntalaisten yhteydenotoissa potilasasiamiehelle korostuu hoitoonpääsyn hankaluus terveysasemille, mutta myös suun terveydenhuoltoon. Ajansaanti etenkin
lääkärille on koettu vaikeaksi. Tehtyjen yhteydenottojen
mukaan, asiakkaita pyydettiin soittamaan myöhemmin
uudelleen, kun terveysasemalla ei ollut antaa aikoja.
Toiminta ei tältä osin ole lain mukaista. Terveydenhuollolta saadun tiedon mukaan näin on ollut pakko tehdä,
kun kysyntää on ollut mutta ei henkilöstöä riittävästi jonojen hoitamiseen. Erityisen huono tilanne oli vuonna
2011, mutta tilanteeseen on nyt yritetty saada parannusta muun muassa Hyvä vastaanotto –prosessin myötä.
Hoitoonpääsystä on potilasasiamiehelle valitettu tai asi-

asta kysytty 40 kertaa. Terveysasemista tehtiin yhteensä
73 yhteydenottoa.
Myös kuntalaisten mielipiteitä kunnallisista palveluista
vuosina 2008 ja 2011 kartoittavan Suomen Kuntaliiton
kyselyn (Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU) mukaan tärkeimpien palvelujen kärkipäähän sijoittuneet
hammashoidon ja terveyskeskuksen lääkärivastaanotot
löytyvät huonoiten saavutettavissa olevien palveluiden
joukosta Oulussa.
Terveydenhuoltolaissa on säädetty terveydenhuollon toimintayksiköiden velvollisuudesta julkaista tie-
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dot hoitoonpääsyn odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla on useita toimintayksiköitä, tie¬dot
on julkaistava erikseen kustakin yksiköstä. Oulussa tiedot julkaistaan kuukausittain kaupungin verkkosivuilla. Terveysasemilta tiedot ilmoitetaan yksiköittäin. Suun
terveydenhuollosta ilmoitetaan yksi hoitoonpääsyaika.
Terveydenhuollossa ilmeni ongelmia hoitoonpääsyaikojen keräämisessä alkuvuonna. Uuden tietojärjestelmän
käyttöönotto ja siinä ilmenneet puutteet aiheuttivat terveysasemien siirtymisen takaisin manuaaliseen tietojen
keräämiseen huhtikuussa 2011. Terveysasemilla poimitaan kerran kuukaudessa ajanvarausjärjestelmästä ensimmäinen vapaa aika lääkärille tai hoitajalle. Saatu aika on yhden päivän tilanne. Lisäksi tietojen keräämisajat
ovat vaihdelleet jonkin verran kuukausittain. Myös suun
terveydenhuollossa hoitoon pääsyn tilanne kerätään
manuaalisesti 11 hammashoitolasta.

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteyttä ottava henkilö voi valintansa mukaan soittaa puhelimella
tai mennä henkilökohtaisesti terveyskeskukseen.
Yhteydensaannissa terveysasemille on esiintynyt ajoittaisia hankaluuksia. Alkuvuodesta ongelmana oli operaattorin ja puhelinjärjestelmän vaihtuminen. Lisäksi
käytössä ilmeni erilaisia teknisiä ongelmia ja henkilöstön oppiminen uudentyyppiseen järjestelmään vei aikaa.
Ongelmia on vuoden aikana pyritty korjaamaan. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat ovat tehneet kanteluita tai
valituksia kaupungin potilasasiamiehelle sekä PohjoisSuomen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että Oulun kaupunki on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen asukkailleen
välittömän yhteydensaannin terveyskeskukseen.
Vastausprosentit asiakkaiden soittamiin puheluihin olivat elokuussa korkeimmat Ylikiimingin, Rajakylän ja
Kaakkurin terveysasemilla ja joulukuussa taas Ylikiimingin, keskustan ja Myllyojan terveysasemilla. Vastausaktiviteetin vaihteluväli oli 53,12–82,13 %. Jonotusaika vaihteli viidestä minuutista tuntiin. Huonoimmat
vastausprosentit asiakkaiden soittamiin puheluihin olivat Tuiran terveysasemalla, johon tuli yhteydenottoja
yli 5 000 kuukaudessa. Kontaktien määrä on vaihdellut
kuukausittain ja alueittain. Pienin kontaktien määrä oli
Ylikiimingissä joulukuussa 657 yhteydenottoa ja suurin
keskustan terveysasemalla heinäkuussa 6 446 yhteydenottoa.

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan manuaalisesti kerätyt tiedot eivät
ole yhtä luotettavia kuin järjestelmästä
automaattisesti saadut tiedot. Terveydenhuollon hoitoonpääsytilanteesta saisi
paremman kuvan, jos ilmoitettaisiin keskimääräinen jonotusaika vuorokausina
tai lyhin ja pisin jonotusaika.

Terveysasemille tulleet puhelut, vastausprosentit ja jonotusaika (elokuu ja joulukuu 2011)
Terveysasema

elokuu

elokuu

elokuu

elokuu

joulukuu

joulukuu

joulukuu

joulukuu

kontaktit
(kpl)

hoidetut
(kpl)

vastaus
%

hoidetut
jonotusaika
(ka)

kontaktit
(kpl)

hoidetut
(kpl)

vastaus
%

hoidetut
jonotusaika
(ka)

4 603

2 699

3 146

2 275

72,31

0:21:59

tunti:min:sek
Höyhtyä

58,64

1:05:35

tunti:min:sek

Kaakkuri

2 906

1 828

62,9

0:39:47

2 823

1 960

69,43

0:35:20

Kaijonharju

3 917

2 295

58,59

0:51:47

2 569

1 842

71,7

0:26:22

Keskusta

6 446

3 424

53,12

0:59:58

2 978

2 309

77,54

0:12:58

Kontinkangas

4 795

2 766

57,69

0:53:03

3 077

2 271

73,81

0:16:54

Myllyoja

3 065

1 894

61,79

0:30:12

2 647

2 043

77,18

0:08:59

Rajakylä

2 698

1 710

63,38

0:30:16

2 376

1 813

76,3

0:12:47

Tuira

5 466

3 290

60,19

1:06:21

5 206

3 713

71,32

0:34:51

966

687

71,12

0:11:15

800

657

82,13

0:05:34

34 862

20 593

60,82

0:45:22

25 622

18 883

74,64

0:19:32

Ylikiiminki
Yhteensä

Terveysasemilla on käytössä järjestelmä, jossa on niin
sanottu takaisinsoittomahdollisuus. Asiakas voi jättää
takaisinsoitto pyynnön, jos hän ei saa yhteyttä terveysasemalle. Kaupunkilaisten oppiminen uudentyyppiseen

järjestelmään on vienyt aikaa. Puheluista luopuneiden
määrä on vaihdellut, esimerkiksi elokuussa määrä oli
noin 40 % kun joulukuussa enää noin 25 %.
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Suun terveydenhuollon raportti asiakkaiden soittamista puheluista (heinäkuu, elokuu, joulukuu 2011)
Suun
terveydenhuolto

Kontaktit
(kpl)

Hoidetut
(kpl)

Hoidettujen
jonotusaika
(ka)

Vastaus %

tunti:min:sek
heinäkuu
elokuu

Luopuneiden
jonotusaika
(ka)

Luopuneet
(kpl)

Luopumis %

tunti:min:sek

5 146

3 397

0:06:45

66,01

0:03:41

1 749

33,99

10 368

8 977

0:01:27

86,58

0:01:12

1 391

13,42

joulukuu

7 694

6 264

0:06:34

81,41

0:02:00

1 430

18,59

Keskiarvo

7 736

6 213

0:04:55

78,00

0:02:18

1 523

22,00

Suun terveydenhuollossa vastausprosentit ovat jonkin
verran parempia kuin terveydenhuollossa ja jonotusajat
noin 5 minuuttia. Puheluista luopuneiden määrä on loppuvuotta kohden vähentynyt.

Tarkastuslautakunta on huolissaan alueellisesta eriarvoisuudesta palvelujensaannissa
ja toteaa, että terveysasemakohtaisesti hoitoonpääsy ja yhteydensaanti vaihtelevat.
Kaupunkilaiset ovat tältä osin eriarvoisessa asemassa. Kuntalaisille tulee tarjota yhtäläinen mahdollisuus päästä palvelujen
piiriin riippumatta asuinpaikasta. Tämä ei
toteudu terveysasemien hoitoonpääsyssä
eikä välittömässä yhteydensaannissa terveyskeskuksiin.

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee
juuri lain sallimissa rajoissa keskimäärin kuudessa kuukaudessa. Edellisenä vuonna lain sallima maksimiaika
ajoittain ylittyi. Terveydenhuoltolain mukaan hoitoon
on päästävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä kun hoidon tarve on arvioitu. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää enintään
kolmella kuukaudella jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Asukkailla
on yhtäläinen oikeus hammashoitoon riippumatta siitä,
missä osassa kuntaa he asuvat.
Hoitoonpääsyaikoja ei ilmoiteta hammashoitoloittain,
vaan hoitolat eri puolilla Oulua käsitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Hoitoonpääsystä ilmoitetaan vain yksi aika. Sitä ei saada käytössä olevista järjestelmistä, vaan
se perustuu hammashoitoloittain kerättyyn tietoon ja on
arvio.

Suun terveydenhuollossa ei-kiireelliseen
hoitoon on jonottanut yli kolmetuhatta
kuntalaista koko vuoden. Jonotusajat hoitoon ovat olleet pitkät, keskimäärin kuusi
kuukautta. Hoitoonpääsyajat kerätään
manuaalisesti hammashoitoloittain ja ne
perustuvat suun terveydenhuollon ilmoittamaan arvioon. Tarkastuslautakunnan
mielestä pitkät jonot ohjaavat kuntalaisia
yksityisten palvelujen piiriin.

Suun terveydenhuollon jonot ja jonotusaika
vuonna 2011
Kuukausi

Suun terveydenhuollon jono (kpl)

Jonotusaika (kk)

helmikuu

3 244

5

huhtikuu

3 007

5

heinäkuu

2 925

6

elokuu

3 185

6

marraskuu

3 269

6

joulukuu

3 109

6

Suun terveydenhuollossa aikuisia hakeutuu hoitoon
edelleen runsaasti. Yli 17-vuotiaita kaikista hoidetuista
potilaista oli 61 % (61,6 % vuonna 2010). Potilaita hoidettiin 1,6 % enemmän kuin vuonna 2010 (47 672 erillistä
henkilötunnusta).
Palvelusetelillä nopeutettaisiin hoitoon pääsyä. Suun
terveydenhuollossa suunniteltiin palvelusetelin pilotointia vuodelle 2011. Käyttöönotto kuitenkin viivästyy, koska se ei onnistunut nykyisillä käytössä olevilla sähköisillä järjestelmillä ja palveluseteli haluttiin kaupungin
verkkosivuston kautta saatavaksi palveluksi. Oulu on
nyt mukana suurten kaupunkien sähköisten palvelusetelijärjestelmien kehittämishankkeessa.

Omahoitopalvelut
Oulun Omahoito on osa Oulun kaupungin OmaOulupalvelua. Se on internet-sivusto, jonka kautta kuntalainen voi käyttää kaupungin sähköisiä palveluja ja palvelun tarjoamia muita toimintoja keskitetysti. Palvelu oli
vuoden aikana osittain vielä testausvaiheessa, sitä laajennettiin terveydenhuollosta saadun tiedon mukaan
suunnitellusti ja mukaan otettiin uusia kuntalaisten asiointia helpottavia palveluita. Sivuston käytössä on esiintynyt jonkin verran teknisiä ongelmia. Käytön lisääminen vaatii ylimääräistä työtä henkilöstöltä ja esimiehiltä,
mutta myös kaupunkilaisilta uutta toimintatapaa.
Omahoitopalvelut on saatu käyttöön kaikissa terveysasemapiireissä asetetun tavoitteen mukaisesti, myös
suun terveydenhuollossa. Palveluita käyttävien asiakkaiden määrä on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Rekisteröityneitä oli 31.12.2011 yhteensä 6 115 (2 250 vuonna 2010).
Sivustolla on käynyt kolmisenkymmentä tuhatta vierailijaa vuoden aikana. Vuosi 2011 oli järjestelmän sisäänajovaihe ja samalla on tehty tuotekehittelyä.
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Omahoitopalvelu -hankkeen suunnittelu on aloitettu jo
vuonna 2003 ja hanketta on toteutettu vuodesta 2004 alkaen. Hankkeella on ollut kaksi ulkopuolista rahoittajaa, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä TEKES. Hanke on
vuosien aikana jakaantunut pienempiin osahankkeisiin
ja siinä on ollut mukana myös muita toimijoita.

Asiakastyytyväisyys terveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveystoimessa on strategisena tavoitteena ollut keskitason asiakastyytyväisyys ja se saavutettiin. Keväällä 2011 asiakastyytyväisyyskysely tehtiin
alueittain palveluiden laadusta, sisällöstä ja toimivuudesta. Kysely toteutettiin oman palvelutuotannon yksiköihin sekä ostopalveluihin. Tulosten perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Asteikolla
1–5 koko sosiaali- ja terveystoimen keskiarvo oli 4,12
ja terveydenhuollon hieman alhaisempi 4,07. Asiakaspalautekyselyn kokonaiskeskiarvoista Oulun kaupunginsairaalan keskiarvo 3,64 oli huonoin (vastauksia 66
kappaletta). Terveydenhuollossa annettiin vastauksia
yhteensä 1 874 kappaletta.
Sosiaali- ja terveystoimi, asiakaskyselyn kokonaiskeskiarvot 2011
Kokonais
keskiarvot

Suun ter- Avoter- OKS
veyden- veydenhuolto
huolto

Yhteiset
kysymykset

4,29

4,01

3,81

Yksikkökohtaiset kysymykset

4,23

3,97

3,47

Kokonais
keskiarvo

4,26

3,99

3,64

Tervey- Sosiaadenli- ja
huolto terveystoimi
4,07

lojen kasvusta. Lakisääteisiin asiakasmaksuihin ei ole
tehty vuoden 2011 aikana korotuksia.
Menojen ylitykset johtuivat omassa toiminnassa sairaalahoidon ostoista, joita tehtiin Oulun kaupunginsairaalasta. Jatkohoitoon tulevien potilaiden määrä PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiristä lisääntyi sekä jonojen
purkamisen että laitoshoitopainotteisuuden vähentämisen seurauksena. Tilaajan ja tuottajan tekemän sopimuksen mukaan potilaiden siirrot yhteispäivystyksestä
Oulun ulkopuolisiin kuntiin lakkautettiin. Kaupunginsairaalassa toimittiin päätöksen mukaisesti. Lisäksi menoja lisäsivät yhteispäivystyksen aikaisempaa sairaammat
potilaat ja hintojen nousu.
Ostopalveluissa erikoissairaanhoidossa ylitykset johtuivat tilaajan mukaan edellisen vuoden tapaan jonojen purkamisesta sairaanhoitopiirissä. Menot ylittivät
muutetun talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Tilaajan
mukaan menojen kasvua ei osattu ennakoida. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylitys oli erikoissairaanhoidon ostoissa 8,4 miljoonaa euroa.
Palvelutuotannossa koko terveydenhuollon toimintakate oli alijäämäinen 1,23 miljoonaa euroa. Syynä alijäämään palvelutuotanto ilmoittaa lääkäripulan, opiskelijaterveydenhuollon henkilöstön rekrytoinnin viivästymät,
jolloin tuotetoteuma jäi vajaaksi tehtyyn sopimukseen
verrattuna sekä potilaiden poisjäännit terveystarkastuksista. Edelleen on myös ongelmia tuotehinnoissa, jotka
eivät kata tuotantokustannuksia.

4,12

Palveluiden järjestäminen terveydenhuollossa
4,07

4,12

Lähde: Asiakaskysely 2011, terveydenhuollon raportti

Kyselyssä vastanneet olivat terveydenhuollon kaikilla
alueilla tyytyväisiä työntekijöiden ammattitaitoon, asialliseen käyttäytymiseen ja asioiden luottamukselliseen käsittelyyn. Tyytymättömiä oltiin muun muassa yhteydensaantiin, asiakkaaksi pääsemiseen ja asiakkaan
mielipiteen huomioimiseen hoidon ja palvelun suunnittelussa sekä toteutuksessa. Vuoden 2009 kyselyn perusteella parannusta olisi tapahtunut juuri asiakkaan
mielipiteen huomioinnissa mutta todennäköisesti ei vieläkään riittävästi, koska asia nousee edelleen kyselyssä
kehittämiskohteeksi vuonna 2011. Kyselyihin vastanneet
olivat esittäneet toiveita henkilöstön lisäämisestä ajanvarauksen ja yhteydensaannin parantamiseksi. Terveydenhuollossa on kyselyn perusteella päätetty parantaa
asiakkaiden yhteydensaantia Omahoito palvelulla ja kehittämällä terveysasemien vastaanottotoimintaa.

Terveydenhuollon talous
Terveydenhuollossa palveluita ei ole pystytty järjestämään määrärahojen mukaisesti. Tulot ylittyivät 5,8 %
(0,6 miljoonaa euroa) ja menot 1,6 % (3,3 miljoonaa euroa). Tilaajan mukaan tulot ylittyivät lisääntyneen asiakasmäärän seurauksena asiakasmaksu- ja myyntitu-

Terveydenhuollon palvelutarpeen ennustaminen on vaikeaa. Siihen vaikuttavat muun muassa väestön kasvu,
ikääntyminen, taloudellisen tilanteen kehitys ja työttömyys.
Palveluiden järjestämisessä painopistettä on strategian
mukaisesti pyritty terveydenhuollossa siirtämään avohoitopainotteisemmaksi. Tavoitetta on toteutettu kehittämällä verkkopalvelua (sähköistä asiointia) esimerkkinä Omahoitopalvelut. Lisäksi on pyritty terveysasemien
vastaanotolla ohjaamaan asiakkaita hoitajien vastaanotolle. Kuntalaisissa tyytymättömyyttä on kuitenkin aiheuttanut se, että ohjaudutaan sairaanhoitajan vastaanotolle tai hoidosta päättää hoitaja vaikka potilas itse
katsoi asian vaativan lääkärin vastaanotolla käyntiä tai
lääkärin arviota (Potilasasiamiehen selvitys 2011).
Avosairaanhoidon käynnit jakautuivat vuonna 2011 lähes tasan lääkäreille ja sairaanhoitajille. Hoitajilla käyntien osuus (kaikista käynneistä) on vuoden aikana on
vaihdellut 52 %:sta 65 %:iin. Vuonna 2007 hoitajat tekivät noin 30 % potilaiden vastaanottokäynneistä, lääkärit
70 %. Lisäksi yhä useampi asiakas saa hoito-ohjeet puhelimitse tai omahoitoalustan välityksellä, ilman käyntiä
vastaanotolla. Terveydenhuollossa mittarille ”kevyempien palveluiden osuus kaikista palveluista” ei ole asetettu
erillistä tavoitetasoa.
Terveydenhuoltolaki antoi 1.5.2011 alkaen kuntalaisille mahdollisuuden valita hoidosta vastaava terveysase-
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ma kaupungin sisällä. Terveysaseman valinnasta teki
ilmoituksen yli 13 600 oululaista tai kiiminkiläistä (9,4
%). Lähes 6,6 % eli 9 500 kuntalaista halusi vaihtaa terveysasemaa. Haukiputaan, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien asukkaat ovat voineet valita terveysaseman 1.1.2012
alkaen. Yleisimmäksi syyksi terveysaseman vaihtoon ilmoitettiin sopiva sijainti (57 %). Valinnan perusteeksi ilmoitettiin myös tyytyväisyys terveysasemalta aiemmin
saamaan palveluun ja osa vastaajista perusteli vaihtoa
laajemmalla terveyskeskuksen palveluvalikoimalla, esimerkiksi laboratorio sijaitsee samassa toimipisteessä.
Valintoja on tehty eniten Myllyojan terveysasemalle, jonka asiakasmäärä lisääntyi 3 470 henkilöllä eli 39 %:illa.
Keskustan terveysaseman asiakasmäärä lisääntyi 940
henkilöllä (7 %) ja Tuiran terveysaseman noin 700 (3 %).
Vastaavasti Sepän terveysaseman asiakasmäärä on vähentynyt noin 5 130 henkilöllä (22 %). Oululaisista noin
90 oli valinnut Kiimingin terveysaseman ja noin 30 kiiminkiläistä on valinnut jonkun Oulun terveysasemista.
Valinnanvapaudesta tiedottaminen kuntalaisille tehtiin
sosiaali- ja terveystoimessa osana Valo- nimistä hanketta. Oulun kaupunki lähetti yhteensä 121 500 kirjettä
palautuskuorineen Oulun ja Kiimingin 18 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kirjeessä tiedotettiin valinnanvapaudesta ja pyydettiin tekemään mahdollinen ilmoitus
terveysaseman vaihdosta joko internetissä tai paperilomakkeella. Kustannukset kirjeiden lähettämisestä olivat
254 350 euroa. Sitra avusti Valo-hanketta 178 000 eurolla.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun
terveydenhuoltoa koskeva asetus
Valtioneuvosto on vuonna 2009 antanut merkittävän asetuksen, jolla lasten, nuorten ja perheiden ehkäiseviä terveyspalveluja pystytään kehittämään nykyistä määrätietoisemmin. Asetus tuli alun perin voimaan 1.7.2009,
kuitenkin niin, että määräaikaiset terveystarkastukset
tuli olla järjestettyinä viimeistään 1.1.2011. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin pysyvästi jo
vuonna 2010, jotta edellä mainittu asetus voitaisiin toteuttaa.
Avoterveydenhuollossa määräaikaisia terveystarkastuksia koskevien velvoitteiden täyttäminen edellytti henkilöstön lisäämistä. Tarvittava henkilöstön lisäresurssitarve huomioitiin tilaajan ja tuottajan sopimuksessa, mutta
rekrytointi päästiin aloittamaan vasta vuonna 2011. Hakumenettely vei aikaa ja uudet työntekijät aloittivat vasta 3–10 kuukauden kuluttua valinnan jälkeen. Sijaisia ei
saatu palkattua. Rekrytointiviive oli merkittävin opiskeluterveydenhuollossa ja tuotantotavoitteesta jäätiin selvästi.
Suun terveydenhuollossa asetuksen toteuttamista on
siirretty vuodella. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon
mukaan vuosi 2011 on ollut vielä siirtymäkautta. Syynä
viiveeseen on se, että terveyskeskuksissa on ollut käytössä tarpeeseen perustuva suun terveydentilan tarkastuskäytäntö ja tästä on ollut tarkoitus siirtyä vasta vähitellen ikäkausitarkastuksiin.
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Valtioneuvoston asetuksen mukaisten määräaikaisten terveystarkastusten täytäntöönpano on viivästynyt sekä avoterveydenhuollossa että suun terveydenhuollossa.
Terveydenhuollossa syynä oli rekrytointiviive ja suun terveydenhuollossa vuotta
2011 pidettiin siirtymäkautena. Tarkastuslautakunnan mielestä määräaikaisten
terveystarkastusten
täytäntöönpanolle
varattu määräaika on annettu tiedoksi
riittävän ajoissa, eikä asetuksen täytäntöönpanoa olisi tullut viivästyttää.
Valtioneuvoston asetuksessa määritellään terveystarkastusten sisältö yleisellä tasolla sekä seikkoja, joihin
tulee erityisesti kiinnittää huomiota eri ikäkausina. Lisäksi asetus sisältää säännökset siitä, kuinka monta
määräaikaista terveystarkastusta ja minkä ikäisille tarkastukset tulee järjestää.
Tästä asetuksesta ei löydy tietoa kaupungin terveydenhuollon verkkosivuilta. Kaupunkilaisia koskettavat
eteenkin laajat terveystarkastukset, joihin pyydetään koko perhe mukaan. Myös suun terveydenhuollossa on järjestettävä vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon
tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle perheelle.
Asetuksessa painotetaan ehkäisevää toimintaa ja muun
muassa velvoitetaan kiinnittämään huomiota tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittämiseen. Oulussa
terveysasemilla riskiperheet tunnistetaan mutta usein
selvittely poisjäänneistä perustuu terveydenhoitajan
omaan seuranta-aktiivisuuteen.

Valtioneuvoston asetuksesta ei ole tiedotettu kuntalaisille terveydenhuollon verkkosivuilla. Myöskään suun terveydenhuollon sivustoa ei ole päivitetty vastaamaan
uuden asetuksen mukaisia määräaikaisia
tarkastuksia. Tarkastuslautakunnan mielestä terveydenhuollon tulee tiedottaa
asetuksesta kaupunkilaisille. Myös perheiden osallistumista laajoihin terveystarkastuksiin parannettaisiin paremmalla
tiedottamisella.

4.4 Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidossa viime vuosien kehityssuunta säilyi, hoitoon tulevien potilaiden määrä kasvoi edelleen ja
sairaanhoidon avohoitopainotteinen kehitys jatkui. Kustannusten ennakoimaton kasvu toi odottamattomia lisäkustannuksia kaupungille.
Oulu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin,
jolta se hankkii lähes kaiken tarvitsemansa somaattisen
erikoissairaanhoitotasoisen palvelun. Erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut Oulun kaupunki on pyrkinyt
tuottamaan suurimmaksi osaksi itse (65 %). Loput ostetaan Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klini-
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kalta ja muilta palvelun tuottajilta. Erikoissairaanhoidon
menot ovat koko sosiaali- ja terveydenhuollon budjetista noin 25 %.
Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut ovat keskittyneet lähinnä Kontinkankaalle Oulun kaupungin sairaalaan. Alueella sijaitsee myös suun erikoishoidon
yksikkö. Näin on pystytty hyödyntämään Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyyttä sekä sairaalapalveluissa
että oppimisterveyskeskuksessa. Oulun kaupunginsairaalan lisäksi kaupungin palvelupisteistä löytyy muun
muassa sisätautien, geriatrian, psykiatrian, naistentautien, fysiatrian, lastentautien, korvatautien, silmätautien
ja ihotautien erikoislääkäripalveluja. Ne on pystytty järjestämään edullisesti omana toimintana. Reumatautien
omasta erikoislääkäritoiminnasta on luovuttu ja palvelu
on vuoden 2012 alusta ollut saatavilla Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Sairaanhoitopiirin tuottamiksi siirtyivät vuoden 2011 alusta myös apuvälinepalvelut ja radiologia.
Erikoissairaanhoidon toimintoja on siirtynyt ja siirtyy tulevaisuudessa yhä enemmän perusterveydenhuoltoon
sekä kaupungin erikoislääkärivastaanotoille (perustason erikoissairaanhoitoon) terveydenhuoltolain tuomien muutosten myötä sekä sairaanhoitopiirissä hyväksytyn (14.12.2009) omistajastrategian mukaisesti.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimessa ei ole asetettu erityisesti erikoissairaanhoitoa koskevia tavoitteita. Strategisista tavoitteista voidaan erikoissairaanhoidon osalta tarkastella hoitoonpääsyn toteumista ja avohoitopainotteisuutta.
Lisäksi talousarvio on erikoissairaanhoidossa sitova valtuustotasolla.

Hoitoonpääsy
Hoitoonpääsy tavoitteen raportoidaan toteutuneen. Oulun kaupungin omien erikoislääkäreiden vastaanotolle

pääsi lain edellyttämässä ajassa kuudessa kuukaudessa vuonna 2011. Pisimmät viiden kuukauden jonotusajat
ovat olleet reumatautien erikoislääkärille ja fysiatrille.
Reumataudeilta uudet lähetteet ovat menneet marraskuun alusta lähtien suoraan Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja tilanne on tältä osin muuttunut. Suurin osa
erikoissairaanhoidon palveluista ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka tiedottaa itse jonoistaan internetissä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hoitotakuu ei ole täysin toteutunut. Fysiatrin lähetteiden käsittelyaika, joka lain mukaan
saisi olla 3 viikkoa, on viime vuoden aikana ilmoitettu olevan useana kuukautena 5
viikkoa.

Palvelutarve erikoissairaanhoidossa
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli hoidossa
noin 40 000 (eri henkilöt) oululaista. Määrä kasvoi noin
tuhannella edellisestä vuodesta. Avohoitokäynnit lisääntyivät 5,3 %, hoitojaksot vähenivät 1,5 % ja hoitopäivät
vähenivät 4,7 %. Strateginen tavoite avohoitopainotteisuuden lisäämisestä onnistui. Laitoshoito ei kuitenkaan
vähentynyt niin paljon kuin muilla jäsenkunnilla.
Terveydenhuollossa kasvaneeseen palvelutarpeeseen
on pyritty vaikuttamaan tarkistamalla erikoissairaanhoidon lähettämiskriteereitä sekä varmistamalla, että toiminta olisi kaikissa lähettävissä yksiköissä samojen kriteereiden mukaista. Tavoitteessa on osittain onnistuttu.
Työterveyden lähetteiden määrä Oulun yliopistolliseen
sairaalaan on laskenut. Mutta yksityisestä palvelutuotannosta on tapahtunut nousua samoin terveyskeskuksista. Kokonaisuutena tarkasteltuna lähetemäärät ovat
nousseet somaattisessa erikoissairaanhoidossa 4 %
edellisen vuoden tasosta. Tämä tarkoittaa kappalemäärissä noin 1 600 lähetteen lisäystä edelliseen vuoteen
verrattuna.

Uudet lähetteet Oulun yliopistolliseen sairaalaan lähettävän laitoksen tyypin mukaan
Vuosi

Terveyskeskus

Muu
sairaala

Sama
sairaala
(shp)

Työ
terveys

2010

16 674

4 612

1 727

2 669

2011

18 089

4 726

1 836

2 220

1 415

114

109

8,5

2,5

6,3

Lähetemäärä
(+)kasvanut
(-) laskenut
Muutos %

Mielenterveys

Sos.
huolto

Yksi
tyinen

Muut

Päivystys
ilman läh.
saapuneet

Yhteensä

60

84

8 568

160

7 960

42 514

40

174

9 102

151

7 804

44 142

-449

-20

90

534

-9

-156

1 628

-16,8

-33,3

107,1

6,2

-5,6

-2,0

3,8

Vuonna 2010 on OYS:n tilastoinnissa siirrytty uuteen raportointijärjestelmään, lisäksi sairaanhoitopiirissä on tapahtunut
organisaatiomuutos. Vuoden 2010 tiedot on ajettu samoilla tilastomäärityksillä kuin vuosi 2011.
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Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lähetteiden määrä on kasvanut viime vuoden aikana noin 6 %, joka tarkoittaa määrällisesti 81 uutta lähetettä vuoteen 2010 verrattuna.

Sairastavuusindeksi Oulussa vuosina 1990–2010
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Erikoissairaanhoitoon saapuneet asiakkaat vuosina
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Lähde: OYS:n suoritetilasto Erikoissairaanhoitoon saapuneet
lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet
Yleissairaalat yhteensä (OYS ilman psyk.ty. + Oulaskankaan
sairaala)

Lähetteiden määrä on erikoissairaanhoidossa kääntynyt nousuun. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimenpiteet ja
tavoitteet vaikuttaa erikoissairaanhoitoon menevien lähetteiden määrään ovat
oikeansuuntaisia. Lisäksi tarvitaan tehokkaita ja jatkuvia toimenpiteitä kysynnän
vähentämiseksi. Perusterveydenhuollon
osaamista täytyy entisestään vahvistaa.

Sairastavuus Oulussa
Palveluntarpeeseen vaikuttaa sairastavuus. Yleisesti
Pohjois-Pohjanmaalla sairastetaan enemmän kuin muualla maassa keskimäärin ja esimerkiksi Oulun sairastavuusindeksi on selvästi korkein muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Kansaneläkelaitoksen julkaisema
indeksi oli Oulussa 108,4 vuonna 2010 (107,9 vuonna
2009). Syyksi sairastavuuteen on esitetty työttömyyteen
ja syrjäytymiseen liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia,
kuten puutteellista koulutusta, toimeentulon ongelmia,
epäterveellisiä elintapoja ja runsasta alkoholin käyttöä
(THL). Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan:
kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Tulkinnassa on huomioitava se, että sairastavuusindeksi kuvaa osittain myös
terveyspalvelujärjestelmän toimivuutta eikä vain väestön sairastavuutta (Hyvinvointikatsaus 2011).

Lähde: Kelan tilastot, terveyspuntarin sairastavuusindeksi

Sairastavuus on Oulussa viime vuosien
ajan kohonnut ja on korkea muihin suuriin
kaupunkeihin verrattuna. Toukokuussa
voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki (313/2011, 11 §) velvoittaa kunnat
ottamaan huomioon terveysvaikutukset
päätöksenteossaan. Tarkastuslautakunta
edellyttää, että jo päätöksiä valmisteltaessa tunnistetaan ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Talous
Erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli 127,4 miljoonaa euroa (116,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Vuoteen 2010 verrattuna erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 9,3 %. Ostoihin budjetoitiin 119 miljoonaa euroa.
Somaattinen erikoissairaanhoito on tästä 112 miljoonaa
ja psykiatrinen 6,9 miljoonaa euroa. Talousarvio ylittyi:
somaattinen erikoissairaanhoito toteutui 119 miljoonan
euron suuruisena ja psykiatrinen 8 miljoonana eurona.
Ylitys kokonaisuudessaan oli 8,4 miljoonaa euroa.
Menojen kasvun tilaaja on todennut olevan osin ennakoimatonta ja siksi menot ylittivät muutetun talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Ennakoimattomuuteen
oli syynä hoitotakuu ja jonojen purku. Myös edellisenä
vuonna 2010 menojen ylitykseen oli syynä jonojen purku, jota alettiin tehdä erikoissairaanhoidossa loppuvuodesta ja ylitystä tuolloin kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen budjetissa erikoissairaanhoidon
menot ovat sitovia valtuustotasolle.
Erikoissairaanhoidon ostot vuonna 2011
Erikoissairaanhoito 2011

(1000
euroa)

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

TA
2011

TA
TP
2011
2011
muutokset

6 891 1 400

Erotus
TP2011muutettu
TA 2011
(-) alitus
(+) ylitys

Erotus
TP 2011alkuperäinen
TA 2011
(-) alitus
(+) ylitys

8 100

-191

1 209

Somaattinen eri- 112 137 4 450 119 326
koissairaanhoito

2 739

7 189

Yhteensä

2 548

8 398

119 028 5 850 127 426
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Erikoissairaanhoidon kustannukset ja niiden
ennakointi

Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinen
omistajaohjaus

Kuntaliitto tekee vuosittain vertailun suurten kaupunkien (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa) keskuudessa
erikoissairaanhoidon kustannuksista. Vuoden 2010 vertailun mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat
Oulussa korkeat. Oulun erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset 1 043 euroa/asukas olivat vertailukuntien neljänneksi suurimmat. Kustannukset olivat 5,2 %
mediaania suuremmat. Erikoissairaanhoidon avohoidon
kustannukset, 456 euroa/asukas ikävakioituna, olivat
vertailukuntien suurimmat.

Kunnat omistavat sairaanhoitopiirit, jonka vuoksi kunnilla on omistajavalta sairaanhoitopiiriin nähden. Oulun
kaupungin omistusosuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän peruspääomasta noin 67 miljoonaa euroa (44,87 %).

Erikoissairaanhoidossa kustannusten hallinnassa rajoittavana tekijänä on erikoissairaanhoitolaki, jossa todetaan, että kunnan tulee kuulua kuntayhtymään eli
sairaanhoitopiiriin. Samalla velvoitetaan kunnat järjestämään ja rahoittamaan asukkaittensa erikoissairaanhoitopalvelut. Kaupunki ei voi kieltäytyä maksamasta
asukkaansa käyttämää palvelua sen perusteella että ei
ole siihen tarkoitukseen varattua rahaa.
Toisena rajoittavana tekijänä on ollut erikoissairaanhoidon menojen vaikea ennakoiminen. Käytännössä erikoissairaanhoidon budjetointi kaupungin terveydenhuollossa perustuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
ilmoitukseen kuntakohtaisesta varausennusteesta, joka
ei ole sitova. Siihen ei terveydenhuollossa kyetä paljoakaan vaikuttamaan. Omistajaohjaus on kaupungin osalta konsernipalveluissa.
Kustannusten ennakoinnin toteutumista voidaan tarkastella sillä, kuinka hyvin alkuperäinen talousarvio on
toteutunut. Ainoastaan vuonna 2009 tilinpäätöksen toteuma on alittanut toimintaan varatut määrärahat. Muina vuosina talousarvio on ylittynyt. Kustannushallinnan
kannalta ostoprosessi on vaikeasti hallittavissa ja tämä
näkyy talousarvion ylityksinä.
Alkuperäisen talousarvion ylitykset ja alitukset
erikoissairaanhoidossa vuosina 2006–2011 (1000 euroa)
10 000

8 397
8 000

6 741

6 000

4 763

Erikoissairaanhoito TP-TA
(alkuperäinen)
(-) talousarvion alitus
(+) talousarvion ylitys

4 000

2 104

1 923

2 000

-2 121

Omistajaohjaus on yksi tapa hallita erikoissairaanhoidon menokehitystä sekä varmistaa hoidonporrastus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Onnistunut omistajuus, näkyy säästöinä tai kustannusten
pysymisenä ennallaan tai vähintään kustannusten nousun hillitsemisenä. Oulun kaupunki ei ole pystynyt omistajaohjauksella paljon vaikuttamaan kustannuksiin.
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat ja sairaanhoitopiirin yhteistyöhön palvelujen toteuttamisessa. Lain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on
laadittava terveydenhuollon järjestä-missuunnitelma.
Järjestämissuunnitelmassa sovitaan peruserikoissairaanhoidon työnjaosta yhteis-toiminta-alueittain sekä
rakennetaan ohjausmalli koko palveluketjun (sosiaalitoimi-perusterveyden-huolto-erikoissairaanhoito) hallintaan.
Oulussa järjestämissuunnitelman tekeminen on aloitettu omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän johdolla.
Suunnitelma valmistuu sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon mukaan vasta vuoden 2012 aikana tulevalle valtuustokaudelle. Jatkossa järjestämissuunnitelma on lain
mukaan päivitettävä valtuustokausittain. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on rakennettu oma
omistajaohjausmalli.
Omistajaohjausmallissa muun muassa sovitaan kannustejärjestelmästä kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta ja arviointi- ja palautejärjestelmästä. Lisäksi
uudistetaan suoritteet ja mittarit (vertailukelpoisuus valtakunnan tasolla) sekä määritellään yhteisesti sopimuksen sitovuus ja kolmen vuoden voimassaoloaika. Tavoitteena on noudattaa kuntien talouden kehityslinjauksia.
Erikoisalakohtaiset neuvottelut erikoissairaanhoidon
edustajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa
tavoitteena tarkoituksenmukainen hoidon porrastus ja
työnjako.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että erikoissairaanhoidon kustannukset on saatava hallintaan. Kustannuskehitys on ollut selvästi
yli muiden toimintamenojen kasvun. Palveluita ei ole pystytty järjestämään talous- ja
toimintasuunnitelman mukaisesti useaan
vuoteen. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoimisessa tapahtuu vuosittaista
vaihtelua eikä Oulun kaupungin palvelutarpeen määrittely ole onnistunut.

Erikoissairaanhoidon kustannusten hallitseminen on osoittautunut vaikeaksi. Hallinnalla tarkoitetaan, sitä, että kaupunki
pystyy vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja hallitsemaan jossain
määrin kustannuksia. Tarkastuslautakunta edellyttää, että erikoissairaanhoidon
kustannusten hallinta paranee järjestämissuunnitelman ja uuden omistajaohjausmallin myötä.
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4.5 Oulun kaupunginsairaala
Oulun kaupunginsairaala on perusterveydenhuollon
vuodeosastohoitoa antava sairaala ja lisäksi geriatrinen
kuntoutussairaala. Sairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2002. Tiloissa toimii erikoislääkäreiden vastaanottoja,
jotka tukevat erityisesti terveysasemien toimintaa. Sairaalassa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
välinen raja on hyvin liukuva. Oulun kaupunginsairaalassa on 13 erikoislääkärin virkaa ja 4 erikoistuvan lääkärin virkaa. Sairaalan tiloissa toimii laboratoriopalvelut ja
terveydenhuollon kuntoutuspalvelut.
Kaupunginsairaalassa on viisi vuodeosastoa, joissa on
yhteensä 170 sairaansijaa. Tilaaja osti koko Oulun kaupunginsairaalan peruskapasiteetin 170 potilaspaikkaa
ja potilastarpeen mukaisesti keskimäärin 7 lisäpaikkaa.
Käyttöastetavoitteeksi vuodelle 2011 asetettiin 100 %.
Sopimushintaan sisältyvä hoitohenkilöstön mitoitus on
keskimäärin 0,84, sisältäen osastojen terapeutit.
Oulun kaupunginsairaalan osastot tuottavat lähes yksinomaan lyhytaikaista terveyskeskussairaalahoitoa.
Rajakylän hoivan aloitettua toimintansa kaupunginsairaalan toiminta on painottunut akuuttiin hoitoon. Sosiaalihuoltolain mukaista hoivahoidon tai tehostetun
palveluasumisen pitkäaikaisista ympärivuorokautisista
hoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitaminen kaupunginsairaalan potilaspaikoilla lopetettiin. Rajakylän hoivassa on tilat 90:lle ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asukkaalle. Sosiaali- ja terveystoimi onkin tehnyt
linjauksen, että hoivapaikkoja ei enää lisättäisi, sillä Oulussa paikkoja on jo yli suositusten tason (yli 3 %). Sosiaali- ja terveystoimi panostaa jatkossa tehostettuun palveluasumiseen.

Tavoitteiden toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimen strategisista tavoitteista kaupunkisairaalaa koskevat hyvä asiakastyytyväisyyden taso ja taloudelle asetettu nollatulos. Lisäksi palvelutuotannolla on hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen
ja henkilöstöön liittyviä tavoitteita. Palvelujen tuottamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan tilaajan ja tuottajan välisellä sopimuksella. Sairaalatoiminnalle ei ole asetettu omia strategisia tavoitteita.
Tavoiteltu asiakastyytyväisyyden taso, vähintään kolme, asteikolla 1–5 saavutettiin. Oulun kaupunginsairaa-

lan tulos oli 3,71 sairaalapalveluissa. Vahvuutena nähtiin työntekijöiden ammattitaito. Kehitettävää koettiin
olevan asiakkaiden tiedonsaannissa, kotiutuksesta ja
hoidon muutoksista. Talouden nollatulos-tavoitteeseen
ei päästy. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä 227 000
eurolla (-402 000 euroa vuonna 2010). Tästä vuodeosastojen osuus oli 75 000 euroa ja lääkekeskuksen 152 000
euroa. Hoitosuunnitelmat tehtiin tavoitteen mukaisesti
kaikille potilaille. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 5,6
% maksimityöpanoksesta, tavoitteen ollessa 5,1 %. Tavoite ei toteutunut, mutta jäi tuotannon koko alueen 5,9
%:n toteutuman alapuolelle.
Tilaajan ja tuottajan tekemän sopimuksen kokonaisarvo
Oulun kaupunginsairaalan palveluista oli 14,6 miljoonaa
euroa. Palvelut olivat laskutuksen mukaan yhteensä 16,2
miljoonaa euroa vuonna 2011. Perussopimus ylittyi noin
1,6 miljoonaa euroa (10,7 %). Tästä noin puoli miljoonaa
oli lisäpaikkojen osuus. Peruspaikkamäärä Oulun kaupunginsairaalassa on 170 ja toteuma hoitopaikoissa oli
vuoden aikana keskimäärin 176,6.
Tilaaja ja tuottaja sopivat keskinäisessä sopimuksessa, että potilaiden siirrot Oulun seudun yhteispäivystyksestä Oulun ulkopuolisiin kuntiin, perusterveydenhuollon tasoiseen vuodeosastohoitoon loppuvat. Huhtikuun
2011 alusta nämä potilaat hoidettiin kaupunginsairaalassa. Samalla kun Rajakylä hoivahoito avattiin, lopetettiin myös sosiaalihuoltolain mukaisen hoivahoidon tai
tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitaminen kaupunginsairaalan potilaspaikoilla. Toiminta on ollut sopimuksen mukaista. Tosin sairaalahoidon tarve oli
niin suurta, että jouduttiin turvautumaan myös aiempaa
enemmän sairaalapaikoissa ostopalveluihin. Potilaista
osa hoidetaan kotiin.
Keskimääräinen jonotusaika Oulun yliopistollisesta sairaalasta kaupunginsairaalaan on vaihdellut puolesta
vuorokaudesta kahteen ja puoleen vuorokauteen. Jonottavien potilaiden määrä Oulun yliopistollisesta sairaalasta kaupunginsairaalaan vaihteli 147–192 välillä kuukausittain. Vuonna 2011 tilanne oli kohtalaisen hyvä.
Alkuvuodesta 2012 tilanne näyttää heikommalta. Oulun
yliopistollinen sairaala on sulkenut yhden osaston alkuvuodesta ja ruuhkauttanut tilanteen kaupunginsairaalassa vanhuspalveluissa. Myös jonottavien potilaiden
määrä on alkuvuodesta lisääntynyt.
Keskimääräinen jonotusaika (vuorokausina) Oys:ista
Oulun kaupunginsairaalaan vuosina 2009–2012
Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010

Vuosi 2009

2,5

2,4

2,1
1,6
1,6
1,4 1,4

1,8

1,7

1

1,4

1,5
1,2

0,9
0,5 0,6

Tammi

Helmi

2

Maalis

Huhti

1,1

1

1

1

0,7

0,6 0,6 0,6 0,6
0,4
0,4

Touko

Kesä

Heinä

1,7

1,6 1,6

1,1

1,3
0,9

0,9

0,6
0,2

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu
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Tarkastuslautakunta antaa kiitosta siitä,
että läheisten ja potilaiden tahto on toteutunut siten, että siirrot Oulun seudun
yhteispäivystyksestä Oulun ulkopuolisiin
kuntiin perusterveydenhuollon tasoiseen
vuodeosastohoitoon ovat loppuneet.

Tarkastuslautakunnan mielestä kaupunginsairaalalle asetettu käyttöastetavoite
on ollut vaikea toteuttaa, sillä potilaita
tulee
yhteispäivystyksestä,
suoraan
terveysasemilta, Oulun yliopistollisesta
sairaalasta, hoivakodeista, ostopalvelusairaaloista ja palvelukodeista. Tämä on
aiheuttanut ongelmia potilaiden hoitopaikkojen järjestelyissä ja henkilöstön
määrän optimoinnissa. Lisäksi sairaalassa on ollut ajoittain rekrytointiongelmia
sairaanhoitajien ja lääkäreiden sijaisuuksien täyttämisessä.

Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan paikkojen riittävyydestä Oulun
kaupunginsairaalassa. Erikoissairaanhoidon jonojenpurku ja aaltoileva toiminta
ruuhkauttavat kaupunkisairaalan. Potilaiden määrää ei voida ennakoida. Tilaaja
asettaa käyttöastetavoitteeksi 100 %.
Sairaalapaikkoja ostetaan myös muilta
kaupungin toimijoilta ja potilaita hoidetaan kotiin.
Toiminnallista tavoitteista voidaan todeta, että Oulun
kaupunginsairaala on tehostanut toimintaa. Kaupunginsairaalassa on pystytty hoitamaan enemmän potilaita kuin aiempina vuosina. Oulun yliopistollisesta sairaalasta jatkohoitoa tarvitsevien ja yhteispäivystyksestä
tulevien potilaiden määrä on ollut suuri.

Muut talouteen vaikuttavat tavoitteet toteutuivat seuraavasti: menot asiakasta kohden laskivat 6,5 %, asiakkaat
palkallista työpanosta kohden kasvoivat 13,5 %, henkilöstömenot toteutunutta työpanosta kohden kohosivat
3,7 % ja hoitopäivän hinta nousi 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Oulun kaupunginsairaalan toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2011
Oulun kaupunginsairaalan tavoite

TP 2010

Tavoite 2011

TP 2011

Muutos %
2010–2011

Tavoite

Aktiivinen asiakuuden hallinta
Hoitosuunnitelmat on tehty kaikille potilaille

100 %

100 %

100 %

0%

toteutui

-0,4

0

0,23

6 476

-      

6 055

-6,5

laski

9,24

-

10,49

13,5

kasvoi

Ennakoiva ja hallittu talous
Toimintakate (miljoona euroa)
Menot/asiakas (euroa)
Asiakkaat/palkallinen työpanos

ei toteutunut

Henkilöstömenot/toteutunut työpanos (euroa)

50 849

-      

52 724

3,7

kasvoi

Toteutunut hoitopäivän hinta

237,49

232,1

247,44

4,2

ei toteutunut

OKS:n potilaiden henkilötunnusten määrä

2 181

-      

2 413

10,6

kasvoi

OKS:n potilaiden sisäänottojen määrä

3 264

-      

3 711

13,7

kasvoi

19

19

18

-5,3

toteutui

Tarkoituksenmukainen palvelutuotantorakenne

OKS:sssa hoidettujen potilaiden hoidon kesto,
lyhyt- ja pitkäaikaishoito (vrk)

Oulun kaupunginsairaala on pystynyt hyödyntämään
toiminnassaan myös Oulun yliopistosairaalan (OYS)
läheisyyttä. Neuvotteluja hoitoketjuista ja perustason
erikoissairaanhoidosta on käyty ja sovittu kaupunginsairaalan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) välisestä yhteistyöstä toimintojen tehostamiseksi.
Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi psykogeriatristen potilaiden, joiden päädiagnoosi ja hoidon syy on psykiatrinen, siirtämistä PPSHP:in psykiatrian klinikan psykogeriatriselle osastolle.
PPSHP:in ja Oulun kaupungin yhteistyömahdollisuudet eri tukipalveluissa on kartoitettu useissa kaupungin
ja sairaanhoitopiirin toiminnoissa. Kaupunginsairaalan
puhtauspalvelut siirtyivät Oulun Serviisiltä Pohjois-Poh-

janmaan sairaanhoitopiirin hoidettaviksi 1.9.2011 alkaen
ja samalla 10 vakanssia siirtyi sairaanhoitopiirille.

4.6.	Mielenterveys- ja päihdetyö
Oulun kaupungissa mielenterveys- ja sosiaalipalvelut on
yhdistetty omaksi palvelualueeksi. Omassa tuotannossa mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat yhden
palvelukokonaisuuden ja sosiaalipalvelut vastaavasti
omansa. Mielenterveystyö käsittää päihdelaitoshoidon,
päihdeavopalvelut, lasten psykiatrisen laitoshoidon, lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvontapalvelut,
aikuisten psykiatrisen laitoshoidon ja aikuisväestön psykiatrisen avohoidon toiminnat.
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Mielenterveyspalvelut
Kaupunki on ottanut hoitaakseen suuren osan (65 %)
mielenterveystyön kokonaisuudesta omana toimintana. Osa aikuisten ja lasten psykiatrisista palveluista ostetaan Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) psykiatrian
klinikasta. Loput palveluista saadaan yksityisiltä palveluntuottajilta, valtakunnallisten ja paikallistason järjestöjen kautta sekä muilta kolmannen sektorin toimijoita.
Tämä johtuu siitä, että mielenterveyspalvelut sisältävät
hyvin paljon erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita, avoja laitoshoitoa ja kuntouttavaa toimintaa. Lisäksi mielenterveyspotilaille on tarjolla toimintaa ylläpitävää asumispalvelua ja muita avohoidon tukitoimia.

Päihdepalvelut
Päihdepalvelut järjestetään avohuoltopainotteisesti ja
lähes kokonaan kaupungin oman tuotannon palveluina.
Avohoidon toimipisteitä ovat A-klinikka, Nuorten päihdeasema Redi 64 ja korvaushoitopoliklinikka. A-klinikan
ja nuorisoasema Redi 64:n työntekijät on nimetty myös
alueellisiin psykiatrisiin tiimeihin ja he tekevät säännöllistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Päihdehuollon huumekuntoutus- ja katkaisupalvelut hoidetaan
Kontinkankaan alueella sijaitsevassa Kiviharjun kuntoutusklinikalla.
Vuoden 2010 alusta siirtyi ehkäisevän päihdetyön toiminta hallinnollisesti terveydenhuollon vastuualueelle
tavoitteena vahvistaa perusterveydenhuollon terveyden
edistämistä ja ehkäisevää työtä. Päihdekuntoutujien
asumispalvelut Oulun kaupunki järjestää pääasiassa
keskitetysti omissa toimintayksiköissään. Palvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain (1982/710) perusteella.

Strategiset tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimessa ei ole mielenterveyspalveluille strategisia tavoitteita, jotka valtuusto olisi hyväksynyt. Mielenterveyspalveluita koskevat kuitenkin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteista hoito- ja palvelutakuun
toteutuminen, asiakastyytyväisyys, avohoitopainotteisempi palvelujen järjestäminen ja taloudelle asetetut tavoitteet.

Tarkastuslautakunnan mielestä mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamista ohjaamaan tarvitaan kaupunkitasoiset strategiset tavoitteet. Nykyinen palvelurakenne
on hajanainen ja toimintaa on usealla
taholla. Tavoitteiden tulee sisältää myös
ennaltaehkäisevä työ.
Hoitoonpääsy mielenterveyspalveluissa
Mielenterveyspalveluissa ei-kiireelliseen hoitoon on
päästävä kuudessa kuukaudessa. Poikkeuksena ovat
lapset ja alle 23-vuotiaat nuoret, joiden on päästävä
hoitoon kolmessa kuukaudessa. Nämä hoitoonpääsyn

aikarajat koskevat kaikkia potilaita, jotka tulevat psykiatriseen- tai päihdearvioon mielenterveyspalveluissa. Mielenterveyspalveluihin hakeutumisessa terveysasemalle noudatetaan terveysasemien hoitoonpääsyn
määräaikoja (3 kk). Mielenterveyspotilaiden tai päihdeasiakkaiden hoitoon pääsyä ei seurata erikseen perusterveydenhuollossa.
Vuoden 2010 alusta hoitoonpääsy hetkellisesti toteutui,
mutta jonoa alkoi muodostua uudelleen eikä lakisääteisiin tavoitteisiin päästy. Mielenterveyspalveluiden saatavuus oli Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisten
erityisseurannassa, määräys saattaa hoitotakuu lain
mukaiseksi oli viimeistään 31.12.2011 mennessä. Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuivat normaalisti kaikkialla
mielenterveyspalvelussa.
Hoitoonpääsyn tilanne saatiin hallintaan jo syyskuussa 2011. Aikuispsykiatriaan saatiin neljä työntekijää,
lasten ja nuorisopsykiatriaan viisi. Lisäksi on tarkistettu pitkään hoitojonoissa olevien potilaiden tilanteita ja
hoitosuunnitelmia. Osa potilaista on voitu ohjata terveysasemille jatkoseurantaan ja uusia potilaita on voitu
ottaa aiempaa enemmän erikoissairaanhoitoon. Lisäksi yhteyttä mielenterveystoimistosta terveysasemille on
määrätietoisesti lisätty ja jokaiselle terveysasemalle tarjotaan konsultoiva psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja vähintään 1–2 kertaa kuukaudessa. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.
Hoitojonot psykiatrisin lähetesyin vuosina 2011–2012
(sisältää psykiatrian erikoisalat sekä perheneuvolan
lapset ja nuoret). Tilanne 29.2.2012
Hoitotakuu-jono yhteensä
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Hoitoonpääsy päihdepalveluissa
Päihdepalveluissa hoitoonpääsyn rajat eivät ylittyneet
koko vuonna. Mielenterveystyön päihdepalveluasiakkaat ohjautuvat kiireettömään psykiatriseen hoitoon
tiettyjen päihdehoidon kriteereiden mukaan. Erikoissairaanhoito ja päihdehuollon erityispalvelut ovat velvollisia järjestämään hoidon määräajassa. Oulussa nämä
tahot ovat A-klinikka, Redi 64, päihdeklinikka ja mielenterveystoimisto. A-klinikalle ja Rediin pääsee matalan kynnyksen periaatteella eli lähetettä tai asiakkuutta
muualle ei tarvita. Perusterveydenhuollon velvollisuudet
päihdehoidon toteuttamisessa ovat erilaiset ja hoitoon
pitää terveysasemilla päästä samassa määräajassa (arvio 3 pv ja hoitoon 3 kk) kuin muidenkin asiakkaiden.
Keskimääräinen jonotusaika avopäihdepalveluissa oli
noin neljä viikkoa (19 vrk), opiaattikorvaushoitojonossa muutamia vuorokausia ja vieroitushoidossa hieman
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yli viikon (8 vrk). Jonoissa on lähinnä 23-vuotiaita ja sitä
vanhempia. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan nuorten aikuisten huumeiden käyttö on lisääntynyt. Etenkin huumeiden käyttäjien katkaisu-, vieroitusja korvaushoitojen tarve on kasvanut.

Asiakastyytyväisyys mielenterveyspalveluihin
Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyssä
kysyttiin palveluiden laadusta, sisällöstä ja toimivuudesta. Mielenterveyspalveluiden (psykiatrinen avo- ja laitoshoito, perheneuvola ja päihdepalvelut) yhteisten kysymysten keskiarvo oli 4,02 ja oman alueen kysymysten
keskiarvo oli 3,87. Tulokset olivat asteikolla 1–5 yli keskiarvon, joka oli tavoitteena. Asiakkaat toivoivat nopeampaa hoitoonpääsyä ja tiheämpää tapaamista lääkärin
kanssa. Tilojen toimivuudesta, viihtyvyydestä ja esteettömyydestä asiakkaat olivat antaneet edelleen kriittistä
palautetta. Kyselyn perusteella kehittämistoimenpiteeksi on nostettu omaisten ja läheisten huomiointi ja läsnäolon lisääminen asiakkaan hoidossa.

Mielenterveystyön palvelujärjestelmä
Psykiatrista laitoshoitoa tarvitaan tilanteissa, joissa avohoidon toimenpiteet eivät ole riittäviä mielenterveyden
häiriön aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi. Strategisena tavoitteena on ollut avohoito- ja avohuoltopainotteisuuden kasvattaminen palveluissa. Tavoite ei toteutunut. Psykiatrisen laitoshoidon hoitovuorokaudet ovat
kasvaneet. Oma toiminta ja ostopalvelut lisääntyivät viime vuonna 6,9 %. Sairaanhoitopiiriltä ostetut psykiatrian
laitoshoidon päivät lisääntyivät 40,4 % vuoteen 2010 verrattuna. Erityisesti kasvu on kohdistunut lastenpsykiatrian laitoshoitoon, jossa lasten hoitovuorokaudet lisääntyivät 774 vuorokautta, hoitojaksot 6,8 % ja hoidossa
olleiden määrä kasvoi 1,5 %. Myöskään omassa toiminnassa laitoshoitoa ei saatu vähennettyä edelliseen
vuoteen verrattuna, vaikka palvelutuotanto on lisännyt
resursseja psykiatriseen avohoitoon ja perusterveydenhuoltoon ja asumispalveluja on lisätty mielenterveyskuntoutujille.
Toiminnalliset tavoitteet, psykiatrinen laitoshoito
(hoitopäivä /vuosi)
Psykiatrinen Yksikkö
laitoshoito

TP
2010

Oma toiminta hoitopäivä/
vuosi

20 760 20 075 20 746

PPSHP

KS
2011

TP
2011

Muutos %
2010
/2011
–0,07

hoitopäivä/
vuosi

4 486

4 300

6 298

40,39

- josta lapset hoitopäivä/
ja nuoret
vuosi

1 741

1 740

2 645

51,39

Muut -oikeus- hoitopäivä/
psykiatria
vuosi

3 418

3 418

3 603

5,41

Kuormitus psykiatrisella osastolla on vuoden aikana ollut 104 % eli 57 sairaansijaa, kun virallinen yhteenlaskettu sairaansijamäärä on 55. Myös sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikkaan on otettu oululaisia, jotka normaalisti
hoidetaan Oulun kaupungin omana toimintana.

Psykiatristen osastojen kuormitus on johtunut useista
eri syistä. Potilaat ovat selkeästi vaikeammin hoidettavia kuin aiemmin. Potilaiden päädiagnoosi on joko psykoosi tai skitsofrenia, mikä myös vaikuttaa hoitoisuuden
kasvuun. Tämä on näkynyt muun muassa leposidehoitojen, eristysten määrän ja tahdosta riippumattomien hoitopäivien kasvuna. Potilasaineksen vaikeutuminen näkyy myös avo-osastolla. Tämä on johtanut hoitoaikojen
pitenemiseen.
Psykiatristen osastojen kuormitukseen on vaikuttanut
myös potilaiden hoitoprosessien sujumattomuus. Potilaat eivät pääse sujuvasti siirtymään jatkohoitopaikkaan.
Ylipaikkatilanteeseen on vaikuttanut myös avohoidon
ylikuormitus. Avohoito ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti ja riittävällä intensiteetillä potilaan kunnon huonontuessa tai uloskirjoitusvaiheessa. Apuna on käytetty
mielenterveyspalveluiden liikkuvia tiimejä ja osastojen
vastuunottoa avohoitoon siirtyvistä potilaista. Nämäkään toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Lisäksi lääkäripula on hankaloittanut hoitoprosessin optimaalista
etenemistä.

Tarkastuslautakunnan mielestä avohoitopalvelut ja niiden kehittäminen tulee
nostaa ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Laitospalveluita on supistettu ja painopistettä on muutettu avohoidon suuntaan.
Avohoidon voimavarat ovat lisääntyneet
mutta liian hitaasti. Paine laitoshoitoon
on kasvanut.
Päihdepalveluissa avohoitopainotteisuus lisääntyi strategisten tavoitteiden mukaisesti. Avohoidon asiakasmäärä lisääntyi hieman 4,6 % ja päihdelaitoshoidon
määrä laski. Tukea on lisätty perheille, päihdeperhekuntoutuksen hoitopäivät lisääntyivät 37,3 %. Päihdehuollon
kustannusvaikuttavuuden lisääntyminen näkyy siten, että päihdehoidon saatavuus on parantunut, vaikka lisäystä henkilöstöön ei ole tehty.
Korvaushoitoasiakkaiden määrä on koko ajan kasvussa
(asiakkaita 53). Vuonna 2011 hoitoon on päässyt nopeasti. Tällä hetkellä mennään äärirajoilla ja avohoidosta
saadun arvion mukaan kasvun jatkuessa päihdepalvelujenkin jonot alkavat kasvaa.
Toiminnalliset tavoitteet, päihdepalvelut
(avohoito ja laitoshoito)
Päihdepalvelut
Avohoito,
oma toiminta
-ostot
Laitoshoito
-oma toiminta
-ostot
-ostot, lastensuojeluperusteinen
päihdeperhekuntoutus

Yksikkö TP
2010

Muutos %
2010/
2011
asiakas- 1 423 1 400 1 488 4,57
määrä
asiakas- 66
50
50
– 24,24
määrä/
vuosi
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä

KS
2011

TP
2011

6 089 6 069 5 855

– 3,84

136

– 100

400

0

1 016 1 016 1 395 37,3
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Mielenterveyspalveluiden talous
Mielenterveystyössä tilaaja käytti rahaa ostopalveluihin
noin 10 miljoonaa euroa (35 %) ja omaan toimintaan 18
miljoonaa (65 %). Mielenterveystyöhön varattiin talous-

arviossa rahaa 26,7 miljoonaa euroa ja toteuma oli 28,3
miljoonaa euroa. Talousarvio ylitettiin 1,6 miljoonalla eurolla.

Mielenterveyspalvelut oma toiminta ja ostopalvelut, vuoden 2011 toteuma
Mielenterveyspalvelut
toteuma 2011

Oma toiminta (€)

Ostopalvelut (€)

Yhteensä €

Palveluiden %
osuus koko
toiminnasta

Aikuisväestön psykiatrinen avohoito

6 649 605

52 654

6 702 260

23,7

Psykiatrinen laitoshoito/aikuiset

6 364 664

7 188 137

13 552 801

48

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja
perheneuvolapalvelut

2 276 377

456 375

2 732 752

9,7

0

2 228 366

2 228 366

7,9

1 618 269

0

1 618 269

5,7
5

Psykiatrinen laitoshoito/lapset
Päihdeavopalvelut
Päihdelaitoshoito
Yhteensä
Oman toiminnan ja ostopalvelun osuus %
Laitoshoito

1 417 314

4 267

1 421 582

18 326 229

9 929 800

28 256 029

64,9

35,1

100

7 781 978

9 420 770

17 202 748

60,9

Avohoito

10 544 251

509 029

11 053 280

39,1

YHTEENSÄ

18 326 229

9 929 799

28 256 028

100,0

Tuottaja raportoi, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakate toteutui ylijäämäisenä 540 000 miljoonaa euroa. Ylijäämä johtui siitä, että potilaita hoidettiin yli optimi tason.

Ehkäisevät mielenterveyspalvelut ja
päihdepalvelut
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tavoitteena sosiaali- ja
terveystoimessa on ollut, että viimesijaisen tuen ja hoidon, esimerkiksi lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon,
piiriin päättyvien lasten ja nuorten määrän suhteellinen
osuus laskee. Vaikka ennalta ehkäisyyn ja perheiden
varhaiseen tukeen on eri tahoilla panostettu, ei tavoitteita ole saavutettu.
Ennalta ehkäisevään työhön on saatu rahoitusta muun
muassa Kaste-ohjelman (Tukeva-hanke) ja Raha-automaattiyhdistyksen kautta (Esko ennaltaehkäisevän työn
hanke). Esko hankkeessa on tavoitteena luoda toimivat
rakenteet ja yhteistyökäytännöt kaupungin, järjestöjen
ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Meri-Toppilan
alueella on kokeiltu lasten ja nuorten uudenlaista matalan kynnyksen toimintamallia yhteistyössä koulun, neuvolan ja muiden alueiden toimijoiden kanssa.
Päihdepalveluissa on myös siirretty toiminnan painopistettä varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Yhteistyötä tehdään nuorisotoimen ylläpitämän Byströmin nuorten talon ja eri järjestöjen kanssa. Koskelan
neuvolassa on aloitettu hyvinvointineuvontapalvelut,
jossa on päihdetyöntekijä yhden päivän viikossa. Nuo-

rille päihdeongelmaisille vanhemmille ja vauvaperheille järjestetään Melleniustalossa perhepäiväkuntoutusta. Päihdehuoltolain velvoittama ehkäisevän päihde- ja
mielenterveystyön työryhmä on perusteilla.
Sosiaali- ja terveystoimen strategian lisäksi myös lastensuojelun suunnitelmassa (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.4.2011) on useita lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Päämääräksi on asetettu
painopisteen siirtäminen varhaisempaan lasten ja nuorten kasvuympäristössä tapahtuvaan tukeen ja ennaltaehkäisyyn.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä panostusta ennaltaehkäisevään työhön. Huomiota on kiinnitettävä siihen, että vaikka
ennaltaehkäisyyn ja perheiden varhaiseen
tukeen on panostettu eri tahoilla, ei tavoitetta lasten ja nuorten hyvinvoinnissa
ole saavutettu. Psykiatrisen laitoshoidon
päivät lisääntyivät ja erityisesti kasvu kohdistui lastenpsykiatrian laitoshoitoon. Toisaalla lastensuojeluasiakkuuksien määrä,
huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten
määrä on kasvanut.
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5 KULTTUURITOIMI				
Kulttuuritoimen tavoitteet
Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuus ja tapahtumahankinta on yksi kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä. Kulttuuritoimen strategiassa vuodelta 2009
korostetaan elinvoimaista kaupunkikulttuuria, joka nähdään laajasti hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksenä ja keskeisenä alueen vetovoimatekijänä. Oulun uusi palvelumalli 2020 -asiakirjan mukaan kulttuuritoimen
yhteistyötä ja -toimintaa kehitetään uusien viestintäratkaisujen sekä verkostomaisen toimintamallin avulla. Tavoitteena on hyvin verkostoitunut ja yhteistoimintaetuja hyödyntävä kulttuuritoimijoiden kenttä. Tapahtumien
toimintaedellytyksiä parannetaan käynnistämällä suunnittelutyö uusien tilaratkaisujen ja toimintamallien saavuttamiseksi.

Kulttuuritoimen osuus kaupungin taloudesta on pieni,
alle 4 % peruskunnan menoista, mutta kulttuurilla on
suuri merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Kulttuuripalvelujen käyttäjät ovat tutkimusten mukaan niihin tyytyväisiä. Kuntaliiton vuonna 2011 toteuttamassa kuntalaiskyselyssä 72 % oululaisista vastaajista oli sitä mieltä,
että kulttuuripalvelut on hoidettu hyvin. Kirjastopalvelujen vastaava prosentti oli 88. Oulu15-hanke toteutti kesällä 2009 kyselytutkimuksen kulttuuripalvelujen käytöstä ja kulttuuripalvelujen tiedotuksesta Oulun seudulla.
Kyselyyn vastanneista 72 % oli niihin erittäin tyytyväisiä
tai melko tyytyväisiä, ja 85 % piti Oulua kiinnostavana
kulttuurikaupunkina.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteiden toteutuminen ja tarkastuslautakunnan arviointi.
Taulukossa on vain osa asetetuista tavoitteista.
Strateginen tavoite

Tavoite 2011 ja mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuutta ja tapahtumahankintaa koskevat tavoitteet
Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien
ja muiden tapahtumien määrä kasvaa.

Kaupunkikulttuurikeskus perustetaan ja tapahtuma-asioiden yhteen kokoaminen aloitetaan.

Kulttuuriasiainkeskus on
muuttunut kulttuuri- ja tapahtumayksiköksi ja kehittämissuunnitelma on tehty.

Kaupunkiorganisaation tapahtumaresurssien kartoitus
valmis ja kehittämissuunnitelma hyväksytty.

Kuusisaaren hankesuunnitelma hyväksytty.

Kulttuuri- ja tapahtumayksikkö on perustettu, mutta
tapahtumatoiminnan kehittämissuunnitelmaa koskeva
tavoite ei ole toteutunut.

Kuusisaaren hankesuunnitelma hyväksytty.
Uusien resurssien löytäminen
kaupunkikulttuurin uusiin
kumppanuusmalleihin

Käydään neuvotteluja opetusja kulttuuriministeriön sekä
alueviranomaisten kanssa
Tapahtumien rahoitus- ja
avustusmääräraha ovat kasvaneet vuoden 2010 tasosta.

Avustusmääräraha nousi
1 miljoonaan euroon,
ministeriön avustukset
oululaisille tapahtumaorganisaatioille kasvaneet.

Oululaisille tapahtumaorganisaatioille opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset ovat kasvaneet 11 000
euroa vuodesta 2010 ja 33 000
euroa vuodesta 2009.
Tavoite toteutui.

Aluekirjastomalliin ja Mustiorganisaatioon sekä teatterin
yhtiöittämiseen liittyen on järjestetty seminaareja ja infotilaisuuksia.

Sairauspoissaoloja koskeva
tavoite ei toteutunut.

Henkilöstöä koskevat tavoitteet
Henkilöstön osallistaminen
uudistamisprosessiin
Toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö

Suunnitteilla olevat uudistukset tehdään yhdessä.
Sairauspoissaolojen määrä
ei nouse.

Sairauspoissaoloissa on vaihtelua kulttuurilaitoksittain.
Kokonaisuutena määrä on
jonkun verran noussut johtuen pääasiassa yksittäisistä
pitkistä sairauspoissaoloista.

Mittarina olleiden kehityskeskustelujen toteutumisesta ei
ole raportoitu.

Tarkastuslautakunta toteaa, että osa kulttuuritoimen vuositavoitteista ja niille asetetuista
mittareista kuvaa toimenpiteitä, ei toiminnan tulosta. Kulttuuri- ja tapahtumayksikkö on
perustettu, mutta tapahtumatoiminnan kehittämissuunnitelma on keskeneräinen. Kehittämistoimien vaikuttavuuden seuranta tapahtuma-avustusten kasvulla ei ole riittävää.
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Toiminta
Oulun kaupungin kulttuuritoimi muodostuu kulttuurija tapahtumayksiköstä ja kuudesta kulttuurilaitoksesta,
jotka ovat Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,
Oulu Sinfonia, Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan
museo, tiedekeskus Tietomaa ja kulttuuritalo Valve.
Näistä nettoyksikköjä ovat Oulu Sinfonia, Tietomaa ja
Valve. Aiemmin nettoyksikkönä toimineesta Oulun kaupunginteatterista on kaupunginvaltuuston päätöksellä
muodostettu kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, jolle liiketoiminta on siirtynyt vuoden 2012 alusta lukien.
Kulttuuri- ja tapahtumayksikköön on tarkoitus koota kaupungin tapahtuma-asioihin liittyvä osaaminen
ja taloudelliset resurssit. Yksikön tehtäviä ovat toimintaympäristön kehittäminen, neuvontapalvelut sekä tapahtumien järjestäminen. Yhteistyötä vapaan kentän toimijoiden kanssa halutaan vahvistaa, sillä sen nähdään
rikastuttavan ja monipuolistavan kaupungin kulttuurielämää.
Viime vuonna tapahtuma-asioiden koordinointia kehitettiin muuttamalla toisen kehityspäällikön tehtävä tapahtumapäällikön tehtäväksi. Kumppanuussopimuksista
palvelusopimuksiin siirtymistä valmisteltiin. 15 haki-

jasta valittiin seitsemän yhteisöä, joiden kanssa tehtiin
sopimukset palvelujen ja tapahtumien tuottamisesta
vuoden 2012 alusta lukien. Valinta perustui yhteisöjen aikaisempiin näyttöihin ja esitettyihin suunnitelmiin. Sopimuskumppaneita ovat nukketeatteri Akseli Klonk ry,
JoJo – Oulun Tanssin keskus ry, Oulun elokuvakeskus
ry, Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry, Oulun musiikkijuhlasäätiö rs, Oulun taiteilijaseura -63 ry ja Pohjoinen
valokuvakeskus ry. Näistä neljällä oli kumppanuussopimukset entuudestaan, ja kaksi, Oulun Musiikkijuhlasäätiö ja Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys, sai avustusta
sateenvarjohankkeisiin vuonna 2011. Sateenvarjohankkeilla koottiin eri tahojen järjestämiä talven ja kesän tapahtumia yhteen Oulun Musiikkijuhlien ja Oulun Juhlaviikkojen nimellä.
Myös palveluverkko on uudistettavana. Kirjastoja päätettiin kehittää uuden Oulun aluekirjastomallin pohjalta,
ja Pohjois-Pohjanmaan museosta, Oulun taidemuseosta
ja tiedekeskus Tietomaasta muodostetaan Myllytulliin
kolmen yksikön yhteinen museo- ja tiedekeskuskokonaisuus, josta on tavoitteena kehittää laajasti tunnettu ja
kävijöiden korkeat odotukset täyttävä elämyskortteli. Visiona on muodostaa elämyskorttelista Pohjois-Suomen
merkittävin matkailukohde. Kulttuuritoimen tavoitteena
on saada sekä tila- että organisaatioasia vuoden 2013 talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan mielestä kulttuurilautakunta on toiminut kaupunginvaltuuston päättämien linjausten ja kaupunkistrategian suuntaisesti. Useita muutoksia on valmisteltu ja osa
niistä toteutettukin. Kulttuurin monimuotoisuutta ja kaupungin toimimista aiempaa enemmän mahdollistajana perinteisen palvelutuottajuuden sijaan on toteutettu avustusmäärärahaa kasvattamalla ja palvelusopimuksilla. Mallin toteutus on niin alkuvaiheessa, että sen
vaikuttavuutta ei voida vielä arvioida.
Talousarviomäärärahaa avustuksiin on vuonna 2011 korotettu 1 000 000 euroon edellisen vuoden 820 000 eurosta ja edelleen 1 025 000 euroon vuonna 2012. Kulttuuri- ja tapahtumayksikön
toiminta-avustuksiin liittyvissä periaatteissa ja menettelytavoissa on tarkastuslautakunnan
mielestä täsmentämisen tarvetta erityisesti nyt, kun kulttuuripalvelujen järjestämistapoja on
uudistettu ja avustusten hakijamäärät kasvavat uudessa Oulussa.

Kulttuuritapahtumia on koottu yhteen viestinnällisesti.
Vuonna 2011 aloitettu Rummuttaja.fi on Oulun seudulla
ensimmäinen laaja verkossa toimiva kaikkien kulttuuritoimijoiden yhteinen markkinointi- ja tiedotuskanava, jota hallinnoidaan kulttuuri- ja tapahtumayksikössä. Yleisön palvelun lisäksi Rummuttajan on määrä tehostaa
erilaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä muun muassa helpottamalla kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistä
ennakoivaa tapahtumasuunnittelua.

Tarkastuslautakunta pitää Rummuttaja.
fi -palvelua hyvänä asiakaspalveluna,
koska siitä ovat tapahtumatiedot ja muut
kulttuurin ajankohtaisasiat helposti nähtävissä.

Kaupungin roolia mahdollistajana tukee kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma SYKE, joka on kaupungin eri
toimialojen yhteinen. Tavoitteena on toteuttaa asioita,
jotka eivät ole kaupungin tai muiden toimijoiden perustoiminnassa mahdollisia ja joihin on saatavissa ulkopuolista osarahoitusta.
Kansainvälisyys toteutuu kulttuuritoimessa paitsi kansainvälisten hankkeiden myös eri puolilta maailmaa tulevien esiintyjien myötä. Kulttuuritoimi on lisäksi mukana Eurocities–yhteistyöverkostossa, joka on vuonna
1986 perustettu suurten eurooppalaisten kaupunkien
verkosto. Verkosto edustaa jäsentensä etuja ja käy EU:n
toimielinten kanssa vuoropuhelua monenlaisista kaupunkeihin vaikuttavista poliittisista aiheista, joista yksi
on kulttuuri. Oulu on ollut jäsen vuodesta 2003 alkaen.
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Talous

rempi. Sitovuustason tavoitteet toteutuivat kaupunginteatteria ja Tietomaata lukuun ottamatta. Kaupunginteatterin nettomenojen ylitys liittyy yhtiöittämiseen ja
Tietomaan ylitys markkinoinnin ostopalveluihin.

Kulttuuritoimen yhteenlasketut menot ja tulot ilman nettoyksiköitä jäivät hieman alle tarkistetun talousarvion, ja
toimintakate oli noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua paKulttuuritoimen talous vuosina 2008–2011
TP 2008
1 000 €

TP 2009
1 000 €

TP 2010
1 000 €

TA 2011
1 000 €
+ muutokset

TP 2011
1 000 €

Muutos
2010-2011 %

Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä
Toimintatuotot

707

606

787

819

811

3,0

Toimintamenot

12 517

12 659

13 016

13 630

13 523

3,9

Toimintakate

-11 810

-12 053

-12 229

-12 811

-12 712

3,9

Kaupunginteatteri

-6 619

-7 231

-6 726

-6 948

-7 028

4,5

Kaupunginorkesteri

-3 409

-4 103

-3 445

-3 599

-3 583

4,0

Kulttuuritalo Valve

-1 187

-1 441

-1 444

-1 416

-1 410

-2,4

-737

-750

-647

-750

-760

17,5

Nettoyksiköt

Tietomaa

Hankkeet sisältyvät yksiköiden lukuihin.
Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa 2010 -selvityksessä (Kuntaliitto ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore) on tarkasteltu 25 kaupungin kulttuuriin kustannuksia. Edellinen vastaava selvitys on tehty vuonna 2007.
Kulttuuritoiminnan kustannukset kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2007 ja 2010
Bruttokäyttökustannukset
milj. €
2007

1)

Nettokäyttökustannukset
€/asukas

Nettokäyttökustannusten osuus
verotuloista ja käyttötalouden
valtionosuuksista, %

2010

2007 1)

2010

2007

2010

Espoo

44,4

52,4

190,6

203,5

3,6

3,8

Helsinki

93,2

111,2

162,9

174,7

3,3

3,4

Oulu

29,6

33,7

207,1

203,9

4,4

3,9

Tampere

52,1

54,5

240,5

226,2

5,2

4,6

Turku

38,7

43,6

197,5

205,0

4,1

4,0

Vantaa

21,9

22,8

107,5

103,4

2,2

2,0

v. 2007 korjattu julkisten menojen hintaindeksillä

Koko aineistossa kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset olivat Oulussa asukasta kohden viidenneksi
korkeimmat, 203,90 euroa, kun ne Vaasassa olivat korkeimmat 243,00 euroa ja Vantaalla alhaisimmat 103,40
euroa. Vuodesta 2007 Oulun kustannukset olivat kasvaneet noin 10 euroa asukasta kohden, mutta hintaindeksillä korjattuna ne olivat hieman laskeneet. Kulttuuritoiminnan menorakenteen vertailu kertoo, että suurimpien
menoerien, henkilöstömenojen ja vuokrien, osuudet eivät poikenneet merkittävästi kaupunkien keskiarvoista.
Nettokäyttökustannusten osuus verotuloista ja valtionosuuksista oli Oulussa pienempi vuonna 2010 kuin

vuonna 2007 mutta kuusikkokaupungeista kolmanneksi korkein.
Cuporen selvityksessä on tarkasteltu myös kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannusten jakautumista kunnalliseen tuotantoon ja yksityisille kulttuuritoimijoille suuntautuviin avustuksiin. Kunnallisen tuotannon osuus
kaikista nettokäyttökustannuksista oli keskimäärin 77,9
%, kun Oulussa se oli 97,2 %. Osuus on korkea sellaisissa kaupungeissa, joissa esimerkiksi teatteri on kaupungin omaa eikä yhtiö- tai yhdistyspohjaista toimintaa, jota
kaupunki mahdollisesti avustaa.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuuritoimen talous toteutui päätösten
mukaisesti kaupunginteatteria ja tiedekeskus Tietomaata lukuun ottamatta. Kokonaiskustannukset asukasta kohden ja
menorakenne eivät poikkea olennaisesti
muiden suurten kaupunkien vastaavista.
Oululle ominaista on kunnallisen tuotannon suuri osuus verrattuna yksityisille
kulttuuritoimijoille annettuihin avustuksiin. Oulu - muiden suurten kaupunkien
tapaan - tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluja.
Museot esimerkkinä kulttuuritoimen
asiakaspalveluista
Oulun uusi palvelumalli 2020 -asiakirjassa korostetaan
kuntalaislähtöisyyttä ja kuntalaisen aseman vahvistumista. Kuntalaisia kuullaan ja palveluja kehitetään asiakaspalautteen pohjalta. Asiakaslähtöisyyttä on palvelun
saatavuus silloin, kun sitä tarvitaan, palveluiden saavutettavuus sekä toimivat, riittävät ja viihtyisät tilat ja ammattitaitoinen henkilöstö. Palveluja kootaan kuntalaisen
näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi. Yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa kuntalaisille samoja
mahdollisuuksia päästä palvelujen piiriin.
Kulttuuritoimen palvelujen tuottajista Oulun taidemuseota ja Pohjois-Pohjanmaan museota arvioidaan ensimmäistä kertaa.
Museoiden suoritetietoja vuosilta 2010–2011
Oulun taidemuseo

TP 2010

TA 2011

TP 2011

Aukiolotunnit

2 068

2 000

2 025

Kävijämäärä

30 661

30 000

35 666

Tapahtumat ja
yleisöprojektit

20

20

22

Näyttelyt

18

12

16

Vakinaisen henkilöstön
määrä

17

Pohjois-Pohjanmaan
museo

TP 2010

TA 2011

TP 2011

Aukiolotunnit

3 625

3 400

3 948

47 718

37 000

48 775

22

Pohjois-Pohjanmaan museo tarjoaa yleisölle perusnäyttelyn lisäksi erilaisia vaihtuvia näyttelyjä. Viime vuonna
painopistealueena oli rakennetun ympäristön säilyttäminen osana seutukuntayhteistyötä sekä kulttuuriomaisuuden säilyttäminen ja yleisölle välittäminen. Ulkomuseoiden kävijämäärät kasvoivat.
Oulun museopalveluja oli saatavilla ympäri vuoden
kuutena päivänä viikossa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan
museon kesäkohteita olivat Turkansaaren ulkomuseo,
Merimiehenkotimuseo ja Pateniemen sahamuseo. Pääsymaksut olivat alhaiset, useat erityisryhmät pääsivät
maksutta museoihin ja perjantaisin oli kaikilla vapaa
pääsy molempiin museoihin. Saavutettavuudessa on ollut puutteita: taidemuseolla on pula pysäköintipaikoista,
ja Turkansaaren ulkomuseoon ei ole lainkaan julkista liikennettä. Yleisötiloissa esteettömyyden vaatimuksia on
museoiden mukaan otettu huomioon.
Näyttelytoiminnan ohella museot antavat asiantuntija-apua ja neuvontaa, järjestävät tapahtumia ja tekevät
oppilaitosyhteistyötä. Molemmilla museoilla on lisäksi alueellinen erityistehtävänsä: Oulun taidemuseo on
aluetaidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo on maakuntamuseo.
Museopalvelujen asiakastyytyväisyyttä selvitettiin viimeksi lokakuussa 2011 Museoliiton valtakunnallisella
kyselytutkimuksella. Oulussa vastaajia oli yhteensä alle
100. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä palveluihin. Valtakunnallista vertailuaineistoa ei ole käytettävissä.
Valtakunnallisen vertailun mukaan museotoiminnan
nettokäyttökustannukset vuonna 2010 Oulussa olivat
25,2 euroa asukasta kohden, kun Vaasassa lukema oli
58,3 euroa (suurin) ja Vantaalla 8,9 euroa (pienin).

17

Kävijämäärä
Vakinaisen henkilöstön
määrä

Talousarvion mukaan taidemuseon tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä, korkeatasoisia kuvataidepalveluja.
Runsaan näyttelyohjelman lisäksi taidemuseo oli viime
vuonna mukana järjestäjänä ja yhteistyökumppanina
useissa projekteissa ja yleisötapahtumissa. Lapset ja
nuoret oli erityisesti otettu tarjonnassa huomioon. Kävijämäärä kasvoi ja oli ennätyksellinen.

22

Molempien museoiden nettokustannukset olivat viime
vuonna noin 1,7 miljoonaa euroa. Menoissa ja tuloissa
ei ollut merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

Tarkastuslautakunnan mielestä museot
ovat toteuttaneet tehtäväänsä kävijä- ja
tapahtumamäärillä mitaten mallikkaasti.
Museopalvelujen saatavuus on hyvä ja
saavutettavuus vähintään kohtalainen.
Museoliiton kävijätutkimuksesta ei sen
valtakunnallisesta luonteesta huolimatta
ole saatavissa vertailutietoa, mutta se
antaa kuitenkin osviittaa paikalliseen
kehittämiseen.
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6	MUUT HALLINTOKUNNAT
6.1 Keskushallinto
Keskushallinnolle oli vuoden 2011 talousarviossa asetettu 32 kaupunkistrategian toteutumista tukevaa tavoitetta.
Näistä 31 on tavoitteita, jotka on sellaisinaan siirretty kaupunkistrategiasta keskushallinnon toteutettaviksi. Myös
tavoitteiden toteutumisesta annetaan täsmälleen samat
tiedot kuin kaupunkistrategian toteutumisen raportoinnissa. Lisätavoite koski ”aiesopimusmenettelyn käyttöönottoa valtioneuvoston kanssa” maankäytön, asumisen ja
liikenteen suunnittelussa (MAL-sopimus). Tavoitteista 11
on toteutunut, 16 ei ole toteutunut ja 4 tavoitteen toteutumista ei voi arvioida käytettävissä olevilla tiedoilla.

Keskushallinnolla on omat merkittävät tehtävänsä kaupungin organisaatiossa, joten sen toimintaa ohjaavat tavoitteet tulee määritellä ja toiminnan tuloksia arvioida
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sille asetettavat tavoitteet ovat perustellusti lähellä kaupunkistrategian tavoitteita, mutta sellaisinaan niitä ei voi siirtää keskushallinnon tavoitteiksi. Keskushallinnon ryhmät raportoivat
muutoin varsin laajasti toiminnastaan ja sen tuloksista
kaupungin toimintakertomuksessa. Raportoinnin perusteella on mahdollista muodostaa käsitys keskushallinnon
toiminnasta vuonna 2011.

Tarkastuslautakunta toistaa vuoden 2009 arviointikertomuksessa esittämänsä kannanoton
siitä, että keskushallinnolle (vuodesta 2012 alkaen konsernipalvelut) tulee määritellä omat
toiminnalliset tavoitteet. Ei ole perusteltua siirtää kaupunkistrategian tavoitteita sellaisinaan
keskushallinnon tavoitteiksi.

6. 2 Opetustoimi
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Opetustoimen vuoden 2011 talousarviossa oli asetettu
yhteensä viisi strategista tavoitetta. Tavoitteet koskivat
uravalinnan selkeyttämistä, laadukkaita opetustoimen
palveluita, tuottavuuden edistämistä, joustavaa ja tehokasta kouluverkkoa ja työhyvinvointia. Tavoitteita mitattiin kahdeksalla eri mittarilla.
Tavoitteista toteutui yksi (12,5 %), kolme jäi toteutumatta
(37,5 %) ja kolme tavoitteista (37,5 %) oli sellaisia joissa

ei tavoitetasoa ollut määritelty. Tavoitteesta hakeutuminen jatko-opintoihin lukion jälkeen opetustoimi ei raportoinut.
Tavoitteista toteutui esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, joka opetustoimen mukaan saatiin toimimaan aluemallin
mukaisesti. Toteutumatta jäivät erikoisluokkien hakuprosessin uudistaminen ja henkilöstöä koskevat tavoitteet. Tavoitetasoa ei ollut asetettu kaikille talouden
tavoitteille eikä uravalinnan selkiytymiselle. Raportoiduilla tiedoilla tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

Opetustoimen kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet, mittarit ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite ja mittari vuonna
2011

Uravalinnan
selkeytyminen

Tavoite:
Ohjaustoiminnan tehostuminen, tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa.
Mittari:
1. Edellisenä keväänä perusopetuksen päättäneiden
sijoittuminen jatko-opintoihin.
2. Hakeutuminen jatko-opintoihin lukion jälkeen

Raportoitu toteuma

1. 87,3 % (lukiot ja ammatillinen koulutus)

2. ei raportoitu

Tarkastuslautakunnan arvio
Tarkastuslautakunnan mielestä mittarina hankala, sillä kaupunki pystyy vaikuttamaan vain lukion paikkamääriin
(vuonna 2006 valtuuston asettama tavoite 55–60 %peruskoulun päättäneistä). Muut toisen asteen koulutuspaikat
asetetaan ministeriössä. Opetustoimi
on pystynyt järjestämään 10-luokan
tai pajatoimintaa niille, joille opiskelupaikkaa ei ole löytynyt.
Suhteellinen osuus lukioon ja ammatilliseen kouluun menijöistä ei riitä
kun tavoitteena on ohjaustoiminnan
tehostuminen ja tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Tarkastuslautakunnan mielestä tarvitaan myös konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä ja
ohjaustoiminnan tehostumisesta. Mielekästä ei ole myöskään seurata mittaria, johon ei voi itse vaikuttaa.
Mittarina olleesta jatko-opintoihin hakeutuneista lukion jälkeen ei ole raportoitu.
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Strateginen tavoite

Tavoite ja mittari vuonna
2011

Opetustoimen palvelut
järjestetty alueellisesti

Tavoite:
1. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toimii aluemallin
mukaisesti
2. Erikoisluokkien hakuprosessin uudistaminen
Mittari: toteutui/ei toteutunut

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

1. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toimii aluemallin
mukaisesti, tavoite toteutui

Erikoisluokkien hakuprosessin uudistaminen on myöhässä tavoitteesta. Tavoite asetettu vuodeksi
2011 ja työryhmä laatii asiasta esityksen toukokuussa 2012.

2. Erikoisluokkien hakuprosessin uudistaminen ei toteutunut. Työryhmä laatii
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esityksen
30.5.2012 mennessä

Tavoite toteutui osittain.

Opetustoimen tavoitteista osa oli hankalasti arvioitavissa. Tavoitteiden arviointia vaikeutti lisäksi se, että toteutumisvertailussa ei ole aina vastattu asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteena
on esimerkiksi ”kaikki yksiköt pysyvät budjetissaan” ja mittarina euromäärä suhteutettuna
oppilaalla (€/oppilas) tai ”kouluverkon kehittäminen kouluverkkoselvityksen VE3N mukaisesti”, mittarina huoneneliö suhteutettuna oppilaalla (m²/oppilas). Tarkastuslautakunnan
mielestä tavoitteissa ja niitä vastaavissa mittareissa on kehittämisen varaa.

Talous
Taloudenhallinnan tavoitteiden mittarina on käytetty oppilaskohtaisten kustannusten kehitystä, jolle ei ole asetettu tavoitetta. Kustannukset oppilasta kohden olivat
vuonna 2011 perusopetuksessa 2,9 % ja päivälukiossa
4,7 % korkeammat kuin vuonna 2010. Opetustoimelta
saadun tiedon mukaan kustannukset oppilasta kohden
kasvoivat palkkojen, sisäisten sopimusten sekä yleisen
kustannustason nousun verran.

Toinen mittari taloudenhallinnassa on kouluverkon kehittäminen kouluverkkoselvityksen ja vaihtoehdon kolme mukaan (VE3N) mittarina oppilaskohtainen huoneneliö. Kouluverkkoselvitys on tehty opetustoimen
palveluverkon ja hallinnon rationalisoimiseksi. Selvityksen tavoitteena oli toiminnan, tilojen käytön ja hallinnon
tehostaminen sekä keskitetyn opettajaresurssin hallinta koulukohtaisuuden sijaan. Neliömäärä pysyi sekä perusopetuksessa, että päivälukiossa edellisen vuoden tasossa.

Opetustoimen taloutta koskevat strategiset tavoitteet ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite
Tuottavuuden ja
vaikuttavuuden
edistäminen

Tavoite ja mittari
vuonna 2011
Tavoite:
Kaikki yksiköt pysyvät
budjetissaan
Mittari:
€/perusopetuksen oppilas
€/lukio lukio-opiskelija
tilakustannusten kanssa/ilman tilakustannuksia

Joustava ja tehokas
kouluverkko vastaa
palvelutarpeen
muutoksiin

Tavoite:
Kouluverkon kehittäminen kouluverkkoselvityksen VE3N mukaisesti
Mittari: huoneneliö /
oppilas

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Peruskoulut:
2010: 6 408
2011: 6 596
Ilman tilakustannuksia
2010: 4 681
2011: 4 797

Tunnusluku €/oppilas on kohonnut sekä
peruskoulussa että päivälukiossa

Päivälukiot:
2010: 5 567
2011: 5 826
Ilman tilakustannuksia
2010: 4 676
2011: 4 910
Perusopetus
2010: 14,2 m2 /op
2011: 14,2 m2 /op
Hallinnolliset yhdentymiset
Pateniemessä ja Myllytulissa toteutettu, nykyisiä tiloja
on hyödynnetty Kaukovainion
koulun evakkotiloina
Päivälukiot
2010: 7,2 m2 /op
2011: 7,2 m2 /op

Tarkastuslautakunta katsoo, että tavoitteen
toteutumista ei voida arvioida pelkästään
kustannusten perusteella kun tavoitteena
on että kaikki yksiköt pysyvät budjetissaan.
Lisäksi tavoite ja raportoitu toteuma eivät
vastaa toisiaan.

Kouluverkkoselvityksen mukainen tavoite
vuonna 2020= korkeintaan 13,5 hum2/oppilas.
Muutoksia on pyritty tekemään em. tavoitetta kohti. Valtuusto on kuitenkin päättänyt, että Kuivasjärven ja Sanginsuun kouluista ei luovuta ennen kuin vuonna 2013.
(KV 24.11.2010)
Vaihtoehto 3 (kouluverkkoselvitys) = tilojen määrä kasvaa oppilasmäärän kasvun
verran.
Raportoiduilla tiedoilla tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.
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Opetustoimen tulot olivat 5,9 miljoonaa euroa ja menot
137,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon tehtiin 240 000 euron tulojen lisäys ja menoja vähennettiin 69 000 euroa.
Tulot ja menot alittivat muutetun talousarvion. Tuloja tuli arvioitua vähemmän hankerahoituksesta. Menoissa
henkilöstökulujen eläkemenot ja Oulun ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulut olivat arviota pienemmät. Opetustoimi pysyi talousarviossa.
Vuonna 2011 kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat olleet toimintatuotot ja -kulut ilman han-

kerahoitusta sekä hankerahoituksen toimintakate. Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ylittivät
sitovaksi asetetun tavoitteen, menot ja hankerahoituksen toimintakate alittivat sen.
Toimintatulot ilman hankerahoitusta olivat 5,7 miljoonaa
euroa ylittäen talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot ilman hankkeita olivat 136,8 miljoonaa euroa,
joka on 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Hankkeiden toimintakate oli -58 000 euroa, joka on 20 000 euroa
talousarviota parempi (toteuma % 73,76).

Opetustoimen henkilöstöä koskevat strategiset tavoitteet ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite ja mittari vuonna
2011

Oikeudenmukainen ja
kannustava työn organisointi

Tavoite: Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen, työyhteisöpysäkkien jatkuminen
Mittari:
1. Työstä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät
2. Kehityskeskustelujen toteuma %

Raportoitu toteuma

1. Työstä johtuvat sairauspoissaolot
2010: 17 149 kalenteripäivää
2011: 18 671 kalenteripäivää
(+8,88 %)
2. Kehityskeskustelut: 48 %

Työhyvinvoinnin tavoitteet eivät toteutuneet. Työstä johtuvat sairauspoissaolot kohosivat noin 9 % ja kehityskeskusteluja tehtiin vähän, 48 %. Sairauspoissaolojen syitä
ei ole selvitetty. Kehityskeskustelut ovat jääneet toteutumatta kiireen ja kehityskeskustelumallin kehittämisen takia. Vuodelta 2012 opetustoimi on ilmoittanut käyneensä keskustelut jo nyt sataprosenttisesti.

Tarkastuslautakunnan arvio
1. Sairauspoissaolot ovat kohonneet edellisestä vuodesta.
2. Kehityskeskustelut on jätetty
tekemättä viidessä peruskoulussa (n.15 %) ja kolmessa lukiossa (n. 33 %).
Tavoite ei toteutunut.

Tarkastuslautakunta huomioi opetustoimen korkean sairauspoissaolojen määrän
ja alhaisen kehityskeskustelujen toteuman 48 %. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstön työhyvinvointiin
kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja siitä
huolehditaan sovitulla tavalla.

6.3 Tekninen toimi

6.4 Rakennusvalvonta

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa asuntotonttien
luovutustavoitetta ei saavutettu. Tavoitteena oli luovuttaa kaupungin tontteja 1 000–1 100 asuntoa varten.
Tontteja luovutettiin 864 asuntoa vastaavasti. Ryhmäpientalotontteja koskeva tavoite ylittyi ja omakoti- ja
kerrostalotonttien luovutustavoitteet lähes toteutuivat.
Eniten jäi tavoitteesta rivitalo- ja pienkerrostalotonttien
luovutusmäärä. Edellisenä vuonna sitova tavoite ylittyi, sillä tontteja luovutettiin 1 659 asuntoa varten, mistä
määrästä kerrostaloasuntojen osuus oli 919. Alppilan ja
Toppilansalmen tonttien rakentaminen ja asuntojen luovutus ajoittuu useammalle vuodelle.

Vuoden 2011 tavoitteena oli uudisomakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästö 20 % rakentamismääräysten 2010 tasoon verrattuna. Toteuman raportoidaan olleen 18 %, sama kuin edellisenä vuonna.
Rakennusvalvonta kertoo käytännön työssään asettaneensa tavoitteeksi vuoden 2010 korkean energiansäästötason säilymisen ennallaan, jotta vältetään
vaurioriskitason nousu. Päätöstä tavoitteen muuttamisesta ei ole tehty.

Joukkoliikenne-nettoyksikön sitova taloustavoite toteutui, mutta paikallisliikenteen matkustajamäärien kasvu
jäi saavuttamatta. Cityliikenteen ja muun paikallisliikenteen matkustajia oli yhteensä lähes entinen määrä, vain
noin 3 200 (0,06 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Hankkeiden sitova toimintakatetavoite oli -4 000 ja toteuma -29 000 euroa. Poikkeama johtui vuonna 2010 alkaneesta Interreg–hankkeesta, jonka tuloja oli kirjattu liikaa vuodelle 2010 ja liian vähän vuodelle 2011.

Rakennusvalvonnan hankkeiden sitova toimintakatetavoite oli -63 000 euroa ja toteuma -86 000 euroa. Korjausrakentamishankkeen I vaiheen tulot oli kirjattu vuodelle
2010, vaikka hanke jatkui vielä vuonna 2011.
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7 LIIKELAITOKSET
7.1 Liikelaitosten tavoitteiden 		
	toteutuminen
Liikelaitosrakenne muuttui vuoden 2010 lopussa siten,
että Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitos lopetti varsinaisen toimintansa. Liikelaitos teki vuodelta
2011 viimeisen tilinpäätöksensä, joka sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Elinkeinoliikelaitos BusinessOulu
perustettiin vuonna 2010, ja 2011 oli sen ensimmäinen
varsinainen toimintavuosi. Tämän vuoksi tilinpäätöksessä liikelaitoksia oli 14 vuosina 2008–2009 ja 15 vuosina
2010–2011.
Oulun Energia liikelaitosta ja konsernia käsitellään luvussa 8.

Sitovien tavoitteiden toteuma

Lainoitusta myönnettiin Energialle 12,4 miljoonaa, Satamalle 2,0 miljoona ja Tilakeskukselle 1,0 miljoonaa euroa, yhteensä 15,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa oli
varauduttu 26,3 miljoonan euron lainoihin. Laanilan ekovoimalaitoksen rahoitusratkaisu vähensi Energian ja talonrakennusinvestointien siirtyminen ja budjetoitua parempi tulos Tilakeskuksen lainatarvetta.
Tuottavuustavoite oli asetettu Oulun Tietotekniikalle, Oulun Serviisille, Oulun tekniselle liikelaitokselle ja
Oulun Konttorille. Tuottavuustavoitteen seurantaan oli
edellytetty keskeisiä tuottavuudesta kertovia tunnuslukuja siten, että niillä voidaan kaupungin johdolle kuvata työn kehittymistä sekä sen tuloksena saatuja vaikutuksia.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston
liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat
pääosin. Kaikki liikelaitokset maksoivat korvauksen peruspääomasta sitovan tavoitteen mukaisesti. Tuloutukset olivat yhteensä 33,4 miljoonaa euroa. Muut sitovat
tavoitteet koskivat liikeylijäämää, hinnoittelua, tuottavuutta ja lainoitusta. Lisäksi Oulun Tilakeskuksella oli
erillisinvestointien määrää ja peruspääoman korotusta
ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella investointitasoa koskevat tavoitteet.

Liikelaitokset raportoivat tuottavuustavoitteen toteutuneen yhteensä 2,2 miljoonan euron suuruisena, kun yhteenlaskettu tavoite oli 3,0 miljoonaa euroa. Tietotekniikka ja Serviisi jäivät alle tavoitteen, kun taas Tekninen
liikelaitos raportoi päässeensä tavoitteeseen ja Konttori
ylittäneensä sen. Kokonaistavoitteeksi on vuonna 2009
asetettu 9,0 miljoonaa euroa vuosille 2010–2012, ja siitä
on tähän mennessä raportoitu toteutuneen yhteensä 7,3
miljoonaa euroa.

Liikeylijäämätavoitteet toteutuivat ja ylittyivät yhteenlaskettuna lähes 16 miljoonaa euroa, 33,4 %. Siitä ulkoisten
liikelaitosten osuus oli 13,8 miljoonaa euroa ja Tilakeskuksen 2,2 miljoonaa euroa. Poikkeuksena oli Nallikari,
jonka liikeylijäämän tavoite oli 8 400 euroa ja toteuma
362 euroa.

Tietoja liikelaitosten taloudesta

Myös hinnoittelua koskevat tavoitteet toteutuivat. Sisäisistä liikelaitoksista Oulun Serviisi tarkisti sisäisiä veloitushintojaan ja ulkoisista Oulun Energia, Oulun Vesi ja
Oulun Jätehuolto korottivat hintojaan 3–10 %. Myös Oulun Sataman hintoja tarkistettiin.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto BusinessOulun
tuotot mukaan lukien oli 442,7 miljoonaa euroa, joka oli
2,1 miljoonaa euroa (0,5 %) vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Ilman BusinessOulun tuottoja yhteenlaskettu
liikevaihdon lasku oli 12,7 miljoonaa euroa (-2,9 %). Oulun Energian liikevaihdon lasku oli 22,7 miljoonaa euroa.
Liikelaitosten yhteenlasketut ylijäämät olivat edellisvuoden tasolla, 35,8 miljoonaa euroa. Alijäämäisen tuloksen
tekivät Nallikari ja Serviisi. Molempien alijäämät olivat
kuitenkin pienemmät kuin edellisenä vuonna.
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Yhteenveto liikelaitoksista vuosilta 2010–2011
LIIKELAITOS

Liikevaihto

Ylijäämä

Korvaus peruspääomasta

Ylijäämästä siirto
peruskunnalle

2010
milj.€

2011
milj.€

2010
milj.€

2011
milj.€

2010
milj.€

2011
milj.€

2010
milj.€

2011
milj.€

201,18

178,44

18,00

19,34

20,98

20,98

10,00

22,88

23,74

0,43

1,12

4,31

4,31

0,80

6,23

6,49

0,38

0,54

0,81

0,81

10,03

11,86

1,30

0,35

0,27

0,27

Ulkoiset liikelaitokset
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
Nallikari
Yhteensä

1,09

1,08

-0,08

-0,01

0,01

0,01

241,41

221,61

20,03

21,34

26,38

26,38

6,19

6,22

0,35

0,14

0,03

0,03

1,50
12,30

Sisäiset liikelaitokset
Oulun Työterveys
Oulun Tietotekniikka

14,11

13,9

1,70

0,85

0,10

0,10

Oulun Serviisi

23,83

25,45

-0,72

-0,46

0,02

0,02

Oulun tekninen liikelaitos

51,14

54,91

0,39

0,33

0,28

0,28

Oulun Tilakeskus

69,10

72,51

11,06

12,20

6,52

6,52

Oulun Konttori
Yhteensä

1,70

1,00

1,00

0,90

14,09

13,17

1,38

0,39

0,03

0,03

1,50

178,46

186,16

14,16

13,45

6,98

6,98

4,20

1,90

Seudulliset liikelaitokset
Oulun seudun yrityspalvelukeskus
Elinkeinoliikelaitos BusinessOulu

1)

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Oulun seudun ympäristötoimi
Yhteensä
Liikelaitokset yhteensä
1)

1,80

0,14

0,37

0,28

11,21

-0,01

0,00

18,81

19,41

0,35

0,47

4,00

4,28

0,53

0,56

24,89

34,90

1,01

1,03

444,76

442,67

35,20

35,82

0,70
33,36

33,36

0,37

0,70

4,57

14,90

Luku sisältää BusinessOulun kaikki tuotot joista liikevaihto oli 0,29 miljoonaa euroa v. 2011.

Ulkoisista liikelaitoksista Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon liikevaihdot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki olivat korottaneet
hintojaan vuoden aikana, ja Sataman ja Jätehuollon liikevaihtoon vaikuttivat myös toiminnalliset syyt: Sataman liikenne kasvoi 0,3 % ja oli ennätyksellisen suurta, ja Jätehuollon seka- ja biojätemäärät lisääntyivät.
Ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto oli
19,8 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna,
mitä selittää Oulun Energian liikevaihdon lasku.
Ulkoisten liikelaitosten ylijäämät kasvoivat Jätehuoltoa
lukuun ottamatta. Myös Jätehuollon ylijäämä olisi ollut
merkittävästi suurempi kuin edellisenä vuonna, ellei se
olisi kirjannut 1,8 miljoonan euron vapaaehtoista varausta jätteenkäsittelyareenan rakentamista varten.
Nallikari liikelaitoksen tilikauden alijäämä 0,01 miljoonaa euroa oli pienempi kuin edellisenä vuonna ja tulos
liikelaitoksen tähänastisista paras, ensisijaisena syynä kulujen vähennykset. Liikevaihto pysyi vuoden 2010
tasolla. Yöpymisvuorokausia oli 1,8 % vähemmän kuin
edellisenä vuonna, koska kesäkäyttöisiä leirintämökkejä
oli poistettu käytöstä.

Kaupunginhallitus esittää, että Oulun Energian, Oulun
Veden ja Oulun Jätehuollon kertyneistä ylijäämistä siirretään yhteensä 12,3 miljoonaa euroa peruskunnan taseeseen vuonna 2012.
Sisäisistä liikelaitoksista Serviisi, Tekninen liikelaitos ja Tilakeskus paransivat liikevaihtoaan, Oulun Työterveyden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja Tietotekniikan ja Oulun Konttorin liikevaihdot supistuivat.
Serviisi teki edelleen alijäämäisen tuloksen, mutta alijäämä pieneni aiempaan verrattuna 0,26 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua 1,8 miljoonaa euroa talousarviota suuremmaksi selittävät sisäisen myynnin kasvu,
hinnankorotukset sekä yksityistämisen ja liikkeenluovutusten siirtyminen myöhemmäksi. Vastaavasti myös kulut kasvoivat ja olivat budjetoitua suuremmat. Johtokunta esittää, että Serviisin peruspääomaa korotetaan 0,5
miljoonaa euroa. Edellisen kerran sitä korotettiin 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2010.
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Tilakeskuksen liikevaihto kasvoi 3,4 miljoonaa euroa ja
ylijäämä 1,1 miljoonaa euroa vuodesta 2010. Teknisen
liikelaitoksen, Tietotekniikan ja Konttorin ylijäämät olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. Oulun Konttorin
hinnanalennukset olivat vaikutukseltaan yhteensä 1,2
miljoonaa euroa, ja Tietotekniikka teki vuoden aikana
kolme hinnanalennusta, joiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olleen 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2011. Teknisen liikelaitoksen sisäiset hinnat olivat edellisen vuoden
tasolla. Konttorin, Tietotekniikan ja Teknisen liikelaitoksen kertyneistä ylijäämistä tehtiin siirtoja peruskunnan
taseeseen yhteensä 4,2 miljoonan euroa vuonna 2011.
Vuonna 2012 siirtoja esitetään tehtäväksi Tietotekniikan
ylijäämistä 1,0 ja Teknisen liikelaitoksen ylijäämistä 0,9
miljoonaa euroa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hintojen
alennuksista huolimatta Konttorin ja Tietotekniikan tulokset olivat ylijäämäiset,
ja niiden samoin kuin Teknisen liikelaitoksen ylijäämät ovat nyt kohtuullisella
tasolla. Omistajan asettamasta tuottavuuden parantamistavoitteesta raportoiminen on edelleen puutteellista, minkä
vuoksi toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kasvun arvioiminen on vaikeaa.
Seudulliset liikelaitokset Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja Oulun seudun ympäristötoimi tekivät
ylijäämäiset tilinpäätökset ja Elinkeinoliikelaitos BusinessOulu nollatuloksen. Pelastusliikelaitoksen nettoinvestointien määrää koskeva tavoite toteutui. Seudullisilla liikelaitoksilla ei ollut tuloutustavoitetta.
Kaupunginhallitus esittää pelastusliikelaitoksen ja ympäristötoimen vuoden 2011 ylijäämien siirtämistä liikelaitosten omiin pääomiin. Lisäksi kaupunginhallitus
esittää, että Oulun seudun ympäristötoimen kertynyt
ylijäämä vuosilta 2009 ja 2010 palautetaan vuonna 2012
yhteistoimintasopimuksen piirissä olleille jäsenkunnille kyseisten vuosien maksuosuuksien mukaisessa suhteessa. Oulun osuus palautuksesta on 0,7 miljoonaa euroa. Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen taloudellinen
loppuselvitys sisältyy vuoden 2011 tilinpäätökseen, ja
Oulun kaupungille on palautettu sen osuus (0,37 miljoonaa euroa) liikelaitoksen ylijäämistä.

7.2 BusinessOulu liikelaitos
BusinessOulu (BO) liikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Liikelaitos muodostettiin viiden kunnan vastaavista toimintayksiköistä: Ouluseutu Yrityspalvelut (Oulun kaupungin liikelaitos), Oulu Innovation Oy,
Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy, Haukiputaan Kehitys Oy
ja Kiimingin Kide liikelaitos. Lisäksi liikelaitokseen siirtyi tehtäviä ja henkilöitä keskushallinnon innovaatiot ja
markkinointi -ryhmästä. Henkilömäärä vuoden 2011 lopussa oli 86, joista vakinaisia 49 ja tilapäisiä 37.
Liikelaitoksen johtosäännössä on sen tehtäviksi määritelty 1) vastata kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys- ja elinkeinotoimintaa
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti, 2) järjestää yrityskehityspalveluja, 3) kehittää yritysten toimintaympäristöä ja
4) vastata kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista.
Johtosäännössä on todettu myös kaupunginhallituksen
rooli elinkeinopoliittisissa kysymyksissä. Sen mukaan
kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin elinkeinostrategian ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden laajuuden
kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja päättää kehittämisrahaston käytöstä kehittämisrahaston säännön mukaisesti.

Elinkeinopoliittiset linjaukset
Kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset sisältyvät kaupunkistrategiaan, kaupungin vuoden 2011 talousarvion
elinkeinopolitiikka -lukuun ja liikelaitoksen johtosääntöön. Liikelaitos on myös laatinut näiden linjausten pohjalta oman strategia-asiakirjansa, jossa on määritelty liikelaitoksen toiminnan päämäärät.
Kaupunkistrategian yksi kriittisistä menestystekijöistä on ”onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka”. Strategisia tavoitteita ovat: 1) työpaikkojen ja
yritysten määrä kasvaa ja elinkeinoelämä vahvistuu ja
2) yritystoiminnan tehostuminen, yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin. Tavoitteeksi on asetettu myös, että
asiakastyytyväisyys yrityspalveluihin on suurempi kuin
edellisessä kyselyssä. Muut tämän kohdan strategiset
tavoitteet koskevat työllistymisen edistämistä ja erityisesti nuorisotyöttömyyden merkittävää alentamista.
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Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin vuoden 2011 talousarviossa liikelaitokselle ei ole asetettu liikeylijäämää, tuottavuutta tai tuloutusta koskevia valtuustoon nähden sitovia tavoitetta kuten useimmille liikelaitoksille.
Kaupunginstrategiaa tukevat tavoitteet vuoden 2011 talousarviossa ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite vuonna 2011

Mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan
arvio

Oulun innovaatioalliAllianssisopimuksen
anssin mukaisten paitoimenpiteiden mukainopistealueiden toimin- nen eteneminen
ta etenee

Innovaatiokeskusten
toteuttaminen aikataulun mukaan

Allianssin tavoitteet ja
indikaattorit täsmennetty. Kaksi uutta keskittymää perustettu.

Edetty allianssisopimuksen mukaisesti.
Tavoite on toteutunut.

Oulun seudun T&K -toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa

T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta

Osuus on laskenut.
Yksityisen sektorin panos laskenut, julkisen
sektorin panostus kasvussa.

Indikaattori on hyvä
alueen kehityksen seurannalle, mutta ei näin
ilmaistuna ole suoraan
BO:n toimintaa ohjaava
tavoite.
Tavoite ei toteutunut.

Kansainvälinen koulutus ja innovaatioympäristö

T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta
kasvaa

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja
elinkeinoelämä vahvistuu

Työpaikkojen määrä
suurempi
kuin edellisenä
tilastointivuonna

Työpaikkojen ja yritysten määrä

Työpaikkoja 93 275
vuonna 2009, vuoden
2010 ja 2011 tietoja ei
esitetä.
Yrityksillä toimipaikkoja 10 995 vuonna
2009, 10 946 lokakuussa 2011.

Ajantasaisia tietoja ei
ole käytettävissä, tavoitteen toteutumista
ei voi arvioida.
Tavoitteiden toteutumiseen BO voi vaikuttaa
välillisesti.

Yritystoiminnan tehostuminen. Yrityspalvelut
vastaavat alueen tarpeisiin

Strategian mukainen
toiminta käynnistyy

Elinkeinoliikelaitoksen
toiminnan
käynnistyminen

BO raportoi toimenpiteistä

Toimittu perustamisen
yhteydessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Tavoite toteutui.

Nuorisotyöllisyys
paranee

Nuorisotyöttömyys
puolittuu 31.12.2012
mennessä

Nuorisotyöttömyys

Nuorten työttömien
määrä ei ole vähentynyt.

BO:n toiminta vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen välillisesti.
Tavoite ei toteutunut.

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden
liikelaitosten ydintehtävän arviointi ja oman
tuotannon osuuksien
määrittely

Resurssien taso
kaupungin talousarviossa mitoitetaan strategian toimeenpanon
edellyttämälle tasolle

Talouteen ja
toimintaan liittyvät tunnusluvut

Tavoite ja mittari ovat
epämääräisiä.
Tavoitteen toteutumista
ei voi arvioida.

Henkilöstö ja kyvykkyys
Osaamisen varmistaminen

Systemaattinen ja tavoitteellinen osaamisen kehittäminen

Todetun lisäkoulutustarpeen toteuttaminen
lisäsuunnitelman mukaisesti

Liikelaitos ei ole tehnyt vuoden 2011 aikana asiakastyytyväisyystutkimusta. Liikelaitoksesta saadun tiedon mukaan kyselyn tekemistä valmistellaan. Suomen Yrittäjien tekemässä kyselyssä kuntien elinkeinopolitiikasta

Osaamiskartoituksia
tehty

BO:n raportoimien tietojen perusteella tavoite toteutui.

Oulun kaupunki sijoittui kaupunkien vertailussa toiseksi
parhaaksi. Pistemäärä oli laskenut seitsemällä pisteellä edellisestä kahden vuoden takaisin kyselystä, vuonna
2012 pisteitä kertyi 47 ja vuonna 2010 niitä oli 54.

Kaikki liikelaitokselle vuoden 2011 talousarviossa asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteet on määriteltävä sellaisiksi, että ne ohjaavat liikelaitoksen
toimintaa sen perustehtävän hoitamisessa myös vuositasolla. Nyt useat tavoitteet mittaavat
enemminkin alueen elinkeinoelämän kehitystä yleisesti.
Tarkastuslautakunnan mielestä on asianmukaista, että BusinessOulu tekee säännöllisesti
asiakastyytyväisyyskyselyt. Uuden liikelaitoksen toiminnan aikana kyselyä ei ole vielä tehty.

42

Talous
Vuoden 2011 talousarviossa oli liikelaitoksen menoihin
varattu 11,4 miljoonaa euroa. Toimintakuluihin oli budjetoitu 9,7 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin 1,7 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen toiminnan rahoitus muodostuu Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja
Oulunsalon maksamista avustuksista ja hankkeisiin
kohdistuvista rahoittajien maksuosuuksista. Elinkeinojen kehittämistoimien rahoitukseen käytetään myös
kaupunginhallituksen päätöksillä kaupungin kehittämisrahaston varoja.
Liikelaitoksen tulot toteutuivat niin, että kuntien avustukset olivat yhteensä noin 6,1 miljoonaa euroa kun arvio oli 8,1 miljoonaa euroa. Muita tuottoja eli hankkeiden
rahoitukseen saatua tukea kertyi 4,8 miljoonaa euroa, tähän oli budjetoitu 3,3 miljoonaa euroa. Yhteensä tuloja
oli 10,9 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Talousarvio oli laadittu tilanteessa, jossa liikelaitos ei vielä ollut aloittanut varsinaista toimintaansa joten kaikki perusteet talousarvion
laadinnalle eivät ehkä olleet tiedossa.
Toimintamenot olivat 9,8 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on
0 euroa. Liikelaitos palautti peruskunnalle 0,9 miljoonaa
euroa käyttämättömiä hanketukia, koska hankkeet eivät
toteutuneet suunnitellussa aikataulussa.
Liikelaitos maksaa avustusta ja rahoitusta eri toimijoille
”kaupungin nimissä” yhteensä vuosittain noin 0,6 miljoonaa euroa. Avustukset keskitettiin liikelaitoksen hoidettaviksi sen perustamisen yhteydessä. Avustuksen ja
rahoituksen saajia ovat esimerkiksi Oulun Matkailu Oy,
Oulun Liikekeskus Oy, Bothnian Arc -yhdistys (jäsenyys)
ja Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys.
BusinessOulun hallinnoimiin kehittämishankkeisiin on
liikelaitoksen oman talousarviorahoituksen ja valtiolta
saatujen hanketukien lisäksi käytetty vuoden 2011 aikana kaupunginhallituksen päätöksiin perustuen kaupungin kehittämisrahaston varoja noin 0,4 miljoonaa euroa.
Tehdyillä päätöksillä on hankkeisiin sidottu kehittämisrahaston varoja 0,8 miljoonaa euroa myös jo vuodelle 2012 ja 0,6 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Liikelaitos on myös valmistellut kehittämisrahastosta tehtävät
sijoitukset kahteen alkuvaiheen yritysten pääomahuollon rahastoon: Northern Startup (5 miljoonaa euroa) ja
VisionPlus Fund I Ky (1 miljoonaa euroa). Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen näistä sijoituksista joulukuussa 2011.

Oulun seudun elinkeinotoiminnan
seurantajärjestelmä
Liikelaitos on sille annetun tehtävän mukaisesti luonut alueen elinkeinoelämän seurantajärjestelmän, jonka indikaattorit perustuvat liikelaitoksen strategiaan ja
sen keskeisiin teemoihin, organisaatiorakenteeseen sekä valittuihin fokustoimialoihin. Katsaus sisältää tietoja
ja kuvauksia alueen elinkeinoelämän suhdanteista, rakenteesta, toimialojen vertailusta ja vaihtuvista ajankohtaisista teemoista. Tarkastelusta laadittava julkaisu on
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tarkoitus julkaista kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen
julkaistiin elokuussa vuonna 2011 ja toukokuussa 2012
ilmestyi toinen.

Elinkeinotoiminnan seurantajärjestelmä
vaikuttaa kattavalta alueen elinkeinojen
kehitystä ja myös liikelaitoksen toiminnan vaikuttavuutta tarkastelevalta
kokonaisuudelta. Ongelma on ollut, että
yritysten, työpaikkojen ja yleensä elinkeinojen tilannetta kuvaavat tilastotiedot
ovat vuosia jäljessä. Tarkastuslautakunta
edellyttää, että katsaukseen sisältyy
myös arvioita ja ennakkotietoja, jotta saadaan nykyistä parempi perusta elinkeinotoiminnan kehittämispäätöksille.
BusinessOulun perustamisen tavoitteet
BusinessOulun perustamista valmisteli kaupunginhallituksen asettama työryhmä, jonka selvitys valmistui elokuussa 2009. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen liikelaitoksen perustamisesta lokakuussa 2009.
Valmisteluasiakirjoissa on perustamisen tavoitteiksi
tuotu esille erityisesti seuraavia seikkoja:
• 	Kattavat neuvonta- ja yrityskehityspalvelut toimintaansa käynnistäville ja kasvaville yrityksille yhden
luukun periaatteella.
• Oulun seudusta tulee toimiva ja houkutteleva liiketoimintaympäristö oululaisille ja Ouluun investoiville
suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.
• Oulun osalta tavoiteltiin erityisesti, että ”saavutetaan
kaupungin laajan elinkeinopolitiikan osalta nykytilaan verrattuna parempi kokonaisuuden strateginen
johtaminen, operatiivinen johtaminen, tehostunut resurssien käyttö ja paremmat asiakaspalvelut eri asiakasryhmille”.
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan liikelaitos on organisoinut toimintansa niin, että on muodostunut selkeä tunnistettava asiakasrajapinta ja asiakastyötä tekevien määrä on moninkertaistunut. Toimintaa
ohjaavat kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset ja liikelaitoksen toiminnalle asetetut tavoitteet. Rahoitus on
selkiintynyt kun kaupungin avustus- ja yrityskehitystoiminnan tukeen suunnattava rahoitus on keskitetty liikelaitokselle. Liikelaitoksessa on saatujen tietojen mukaan
laadittu toimialojen kehitysohjelmat ja niiden toteutumista seurataan. Invest in – palvelu auttaa kotimaisia ja
ulkomaisia yrityksiä tunnistamaan ja löytämään uusia
liiketoimintamahdollisuuksia Oulun seudulla.
Liikelaitos on tehnyt Uusyrityskeskuksen kanssa sopimuksen neuvontapalvelujen järjestämisestä yrityksen
perustamista suunnitteleville ja yritystoiminnan aloittaneille. Tarkoituksena on ollut poistaa päällekkäistä toimintaa. Liikelaitos luovuttaa veloituksesta työhuoneet
Uusyrityskeskuksen käyttöön ja palvelusopimuksen
perusteella maksaa osarahoitusta (0,56 euroa/asukas
vuonna 2011). Muutoksen yhteydessä yksi henkilö liikelaitoksesta siirtyi Uusyrityskeskuksen palvelukseen.
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BusinessOulu on keskeinen toimija ja koordinaattori
monissa alueen hankkeissa. Esimerkkinä Seudulliset
yrityspalvelut -toimijoiden verkosto, joka on perustettu sopimuksella kesäkuussa 2011. BusinessOulu toimii verkostossa koordinaatio-organisaationa. Toimijoina
verkostossa on valtion virastoja ja yrityselämän järjestö-

jä. Toinen esimerkki on BusinessOulun rooli Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimuksen mukaisena toimijana Oulun kaupungin velvoitteiden osalta. Sopimus
on tehty vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa ja se perustuu
Triple Helix työryhmäraporttiin.

BusinessOulu liikelaitoksen toiminta on sen ensimmäisenä toimintavuonna ollut perustamiselle asetettujen tavoitteiden mukaista. Toimintamalli on asiakaslähtöinen ja seudun yrityspalvelutarjonta on monipuolistunut ja tehostunut kun resurssit on koottu yhdeksi toimijaksi.
Toimintakenttä on kuitenkin vaikea ja tuloksiin pääsemiseen vaikuttaa monien tahojen
toiminta ja toimintaympäristön muutokset. Liikelaitokselle on muodostunut keskeinen rooli
alueen elinkeinoelämän kehittäjänä.

7.3. Oulun tekninen liikelaitos	

		
Oulun tekninen liikelaitos aloitti toimintansa vuonna
2008, jolloin siihen siirtyi toimintoja teknisestä keskuksesta, Oulun Vedestä ja silloisista Oulun Logistiikasta,
Oulun Comacista ja Oulun Katutuotannosta. Liikuntaviraston ulko- ja sisäliikuntapalvelut siirtyivät liikelaitoksen hoidettaviksi vuonna 2009, ja kaupungin yksiköiden
ajoneuvoja ja koneita keskitettiin tekniseen liikelaitokseen vuoden 2011 alussa. Oulun tekninen liikelaitos vastaa kaupungin omana toimintana tehtävästä alueiden ja
toimitilojen kunnossapidosta, rakentaa kunnallistekniikkaa ja tuottaa kuljetus- ja varastopalveluja.

Tarkastuslautakunta arvioi teknisen liikelaitoksen toimintaa ja taloutta ensimmäisen kerran vuonna 2008.
Lautakunta piti hyvänä toimintajärjestelmän kehittämistä mutta kaipasi vertailutietoja taloudellisuuden ja tuottavuuden muutoksesta.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Strategiset tavoitteet koskivat asiakastyytyväisyyttä,
tuottavuutta ja taloudellisuutta, toimintajärjestelmää,
työtyytyväisyyttä ja tehollista työaikaa. Taulukossa ovat
vain ne tavoitteet ja mittarit, joihin liittyy tarkastuslautakunnan arviointi.

Talouteen ja toimintatapoihin liittyvien tavoitteiden toteuma ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite 2011 ja mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Kustannustehokkuuden
parantaminen
(toiminnan tehostuminen)

Kaupunginvaltuuston
16.5.2009 asettaman Oulun
kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman
2010–2012 tavoitteet ja mittarit

Tavoite toteutui.

Teknisen liikelaitoksen raportoimaa 1,55 miljoonan euron
tuottavuustavoitteen toteutumista ei ole yksilöity.

Tuottavuuden kasvattaminen

Sairauspäivien väheneminen
10 % vuoden 2010 tasosta. Tapaturmapäivien väheneminen
10 % vuoden 2010 tasosta, tavoitteena 0 tapaturmaa.

Tavoite toteutui osittain. Tapaturmapäivien määrä väheni
12,8 % edellisestä vuodesta.
Sairauspäivien määrä väheni
4,8 % edellisestä vuodesta. Tehollinen työaika nousi.

Tehollisen työajan lisääntymistä ei esitetyillä tiedoilla
voida arvioida.

Toimintajärjestelmän avulla
saavutetaan hyötyä yhtenäistämällä toimintatapoja ja
poistamalla päällekkäisiä toimintoja.

Ympäristöohjelman tavoitteet
saavutetaan.

Tavoite toteutui toimintajärjestelmän toimintatapojen yhtenäistämisen ja päällekkäisten toimintojen poistamisen
suhteen.

Toimintajärjestelmää koskevalle strategiselle tavoitteelle
ei ole asetettu konkreettista
vuositavoitetta eikä tavoitteen
toteutumista ole yksilöity. Tavoitteen toteutumista ei voida
arvioida.

Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet saavutetaan.
Mittareina oma arvio sekä
ympäristöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman
mittarit

Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

Ympäristöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet toteutuivat osittain.

Vuodeksi 2011 asetetut ympäristöohjelmaa ja työsuojelun
toimintaohjelmaa koskevat sinänsä hyvät tavoitteet ja mittarit eivät kuvaa strategisen
tavoitteen toteutumista.
Ulkoisesta sertifioinnista on
luovuttu.

44

Arviointikertomus 2011

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteeksi
asetettiin edellytysten luominen sisäisten liikelaitosten
talouden ja toiminnan kehittämistoimenpiteille siten,
että ne pystyvät tuottamaan palvelunsa nykyistä tuloksellisemmin. Tuottotavoitteeksi Oulun tekniselle liikelaitokselle vuosina 2010–12 ilman investointikustannusten
alentamista asetettiin yhteensä 4,6 miljoonaa euroa josta 1,55 miljoonaa euroa vuonna 2011. Tilinpäätösraportoinnissa on todettu, että tavoite toteutui.
Liikelaitoksen mukaan sen käytössä olevia tuottavuusmittareita ovat taloudelliset tunnusluvut, asiakastyytyväisyys, läpimenoaikojen toteutuminen, materiaalimenekit, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä

sekä työtyytyväisyys. Tekninen liikelaitos ei ole tehnyt tilinpäätöksen yhteydessä erillistä raporttia tuottavuuden
kehittymisestä kuten edellisenä vuonna. Välitilinpäätösraportoinnin mukaan yksikkökohtaisten tuottavuusmittareiden kehittämistyö käynnistetään syksyllä 2011.
Alkuvuonna 2012 saadun tiedon mukaan työtä ei kuitenkaan ole aloitettu.
Tekninen liikelaitos on vuonna 2010 raportoinut, että koko liikelaitosta koskeva toimintajärjestelmä on otettu
käyttöön toimintakäsikirjan, ydinprosessien sekä mittareiden osalta ja että prosessien omistajat on koulutettu tekemään sisäisiä auditointeja. Ne ovat toteutuneet
vain osittain.

Tarkastuslautakunta pitää valitettavana, että tuottavuustavoitteen raportoinnissa ei ole edistytty. Yleisesti tavoitteiden ja mittarien määrittelyssä on kehittämistarvetta. Tarkastuslautakunnan mielestä sertifioidusta toimintajärjestelmästä luopuminen on ollut askel taaksepäin.

Toiminta
Oulun tekninen liikelaitos tuottaa kiinteistö-, infra- ja
logistiikkapalveluja ensisijaisesti kaupungin omille yksiköille. Merkittävin asiakas on viime vuonnakin ollut
tekninen keskus, jonka osuus oli 38 % Teknisen liikelaitoksen liikevaihdosta, ja toiseksi suurin Tilakeskus, 22 %
liikevaihdosta. Sosiaali- ja terveystoimen osuus oli 13 %,
Oulun Veden osuus 10 % ja liikuntaviraston 9 %.
Yksiköiden liikevaihto ja henkilöstö vuonna 2011
Liikevaihto
milj. €
Tuki

%-osuus

Henkilöstö keskimäärin
vuoden aikana
Vakinaiset
18

Määrä- Yhteenaikaiset
sä
1

19

0,01

0,0

Infrayksikkö

14,54

26,5

76

7

83

Ylläpitoyksikkö

15,52

28,3

131

68

199

Mittaus ja
geotekniikka

1,10

2,0

19

4

23

Infrapalvelut
yhteensä

31,16

56,8

226

79

305

Kiinteistönhoitoyksikkö

5,41

9,9

84

12

96

Korjaus ja
kunnossapito

8,98

16,4

77

8

85

14,39

26,2

161

20

181

Kiinteistöpalvelut
yhteensä
Koneyksikkö

0,42

0,8

60

3

63

Logistiikkayksikkö

8,93

16,3

42

11

53

Logistiikkapalvelut
yhteensä

9,35

17,0

102

14

116

54,91

100,0

507

114

621

Liikelaitos
yhteensä

Tekninen liikelaitos kertoo tehostaneensa toimintaansa vähentämällä kalusto- ja henkilöstömäärää. Keskimäärin kaluston tasearvo on pienentynyt viime vuosina

0,3 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2011 konsernin
kaluston käyttöä tehostettiin keskittämällä hallintokuntien ja liikelaitosten hallinnassa olevien ajoneuvojen hankintaa ja omistamista Tekniseen liikelaitokseen,
minkä seurauksena sen kaluston määrä kaksinkertaistui. Käyttöasteprosentti parani tilinpäätöksen mukaan
hieman vuodesta 2010 vuoteen 2011 ja oli 86,8 %.
Henkilöstön kokonaisvahvuudessa ei tapahtunut vuonna 2011 suuria muutoksia: henkilöstömäärä vähentyi kahdella mutta henkilötyövuodet kasvoivat neljällä.
Henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen
liittyviä toimia olivat esimies-, työyhteisö- ja työturvallisuuskoulutukset.
Vuonna 2011 liikelaitoksessa oli useita kehittämisprojekteja. Näitä olivat muun muassa Liikkuva työntekijä
-hanke, logistiikka- ja koneyksikön kehittämistä koskeva
LOKO–hanke, 3D-koneohjaus sekä Tukefin–tuottavuushanke. Liikkuvan työntekijän hankkeessa ajoneuvoihin
ja työkoneisiin asennettiin paikannus- ja tablet -laitteita, jotka mahdollistivat muun muassa tehokkaammat
ajojärjestelyt ja tehtyjen töiden tietojen tallentamisen.
Uudisrakennuskohteiden katurakentaminen toteutettiin
3D-koneohjausmallin mukaisilla suunnitelmilla.

Teknisessä liikelaitoksessa on toteutettu useita tehokkuuden ja tuottavuuden
lisäämiseen tähtääviä kehityshankkeita.
Erilliset kehittämisprojektit parantavat
toimintaa sitten, kun ne ovat osa jokapäiväistä työtä. Henkilöstön osaamisen
kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen nostavat tuottavuutta kestävällä
tavalla, joskaan tulokset eivät ole nopeasti mitattavissa. Tarkastuslautakunnan
mielestä tehdyt kehittämistoimet ovat
oikeansuuntaisia.
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Kaupunginvaltuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa teknisen liikelaitoksen kehittämisvisiona on kunnallisena liikelaitoksena jatkaminen vuoteen
2015, jona aikana selvitetään ja päätetään erikseen, missä muodossa toimintaa jatketaan. Liikelaitokselle asetetaan talouden, laadun ja asiakastyytyväisyyden kehittämistavoitteet. Toiminnan tavoitteiksi on määritelty
toimintavarmuus ja kilpailukykyiset palvelut.
Omistajapoliittisten linjausten mukaisia päätöksiä ei
ole vielä tehty. Mikäli omistaja määrittelee liikevaihtotavoitteet yksiköittäin hyvissä ajoin, toiminnan sopeuttaminen linjausten mukaisesti on helpompaa, koska teoreettisen 64 vuoden eläkeiän mukaan laskien vuosina
2012–2021 liikelaitoksesta jää eläkkeelle yli 200 henkilöä.

Talous
Vuoden 2011 toteuma oli parempi kuin talousarvio: liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa, 5,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, ja tulos 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen 0,2 miljoonan euron alijäämän sijasta. Tuotannon
volyymin kasvu näkyi sekä liikevaihdon että tarvikkeiden
ja palvelujen oston kasvuna. Tuloutusta ja sisäisiä hintoja koskevat tavoitteet toteutuivat. Johtokunta on esittänyt, että liikelaitoksen edellisten vuosien ylijäämistä
siirretään peruskunnan omaan pääomaan 0,9 miljoonaa
euroa.
Vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna liikelaitoksen
liikevaihto kasvoi 3,8 miljoonaa euroa (7,4 %). Eniten
kasvoi infrapalvelut 3,1 miljoonaa euroa (11,3 %). Siihen kuuluvassa ylläpitoyksikössä toteutui suunniteltua
enemmän erillisiä investointiluonteisia töitä. Kiinteistöpalvelujen liikevaihto kasvoi 0,6 miljoonaa euroa (4,4 %).

Logistiikkapalvelujen liikevaihto oli ennallaan. Koneyksikkö supistui hieman ja logistiikkayksikkö vastaavasti
kasvoi. Koneyksikön tappio viime vuodelta oli noin 0,5
miljoonaa euroa, keskeisenä syynä 10 %:n kustannusten
nousu, jota ei voitu siirtää sisäisiin hintoihin.
Investointeihin varattu määräraha ylittyi 0,3 miljoonaa
euroa, syynä muista hallintokunnista siirtynyt käyttöomaisuus.
Liikevaihto ja tulos yksiköittäin vuonna 2011
(miljoonaa euroa)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

Liikevaihto
Tulos

Tekninen liikelaitos on tehnyt ylijäämäiset tulokset kaikkina toimintavuosinaan, vaikka alkuvuosien talousarvioissa tavoitteena oli nollatulos ja vuosien 2010 ja 2011 talousarviot näyttivät alijäämää. Koska sisäisten hintojen
korotuksia ei viime vuosina ole tehty, tilikauden ylijäämä
on pienentynyt talouden ja toiminnan tehostamisesta
huolimatta. Esimerkkinä kulujen lisäyksistä ovat eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut, jotka liikelaitoksen mukaan ovat olleet vuonna 2011 noin 0,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2008.
Kahden viime vuoden ylijäämän tasoa voidaan pitää riittävänä liikelaitokselle, jonka liikevaihto muodostuu sisäisestä myynnistä. Teknisen liikelaitoksen tuloutustavoite 0,3 miljoonaa euroa on pysynyt samana koko ajan.

Teknisen liikelaitoksen talous vuosina 2008–2011

Liikevaihto milj. €

1)

TP 2008

TP 2009

TP 2010

TA 2011

TP 2011

Muutos
2010-11 %

52,1

53,6

51,1

49,9

54,9

7,4

Tilikauden ylijäämä milj. €

1,4

1,2

0,4

-0,2

0,3

-25,0

Henkilöstö keskimäärin

597

6441)

623

574

621

-0,3

Liikevaihto/työntekijä €

87 206

83 268

82 088

86 927

88 429

7,7

vuonna 2009 liikuntavirastosta 65 työntekijää

Muutosjohtamisen toteutus
Tekninen liikelaitos on valmistautunut uuden Oulun
kuntien palvelujen tuottamiseen Oulun alustalla vuoden 2012 alusta lukien. Työpaikkakokoukset ja muutosvalmennus aloitettiin keväällä 2011. Esimiesvalmennus
painottui syksyyn. Liikelaitoksessa pidettiin vuoden aikana kymmeniä henkilöstötilaisuuksia: tavoitteena oli
aktiivinen tiedottaminen ja henkilöstön mukaan saaminen muutokseen. Sisäistä viestintää toteutettiin lisäksi
intranetissä ja tiedotteilla.

Henkilöstöön liittyvä tavoite kehityskeskustelujen käymisestä ei toteutunut viime vuonna. Yli 6 kuukauden palvelussuhteissa kehityskeskustelutavoite oli vähintään 80
%, kun toteutuma oli vain 64 %. Työtyytyväisyydelle asetettu tavoite oli vähintään 3,5 ja toteuma 3,5, kun edellisen vuoden lukema oli 3,6. Työtyytyväisyys ei parantunut
mutta ei oleellisesti huonontunutkaan.
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Työtyytyväisyydelle asetettu tavoite on saavutettu. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat
olleet jokseenkin samalla tasolla koko liikelaitoksen toiminnan ajan. Tarkastuslautakunnan mielestä siitä voi päätellä, että henkilöstön muutosvalmennuksen toteutus vuosien
varrella on onnistunut. Erityisen merkittävä
panostus työntekijöiden hyvinvointiin on
tehty uutta Oulua rakennettaessa vuonna
2011, jolloin on pidetty useita kymmeniä
henkilöstötilaisuuksia ja valmennettu sekä
esimiehiä että työyhteisöjä.

Asiakaspalvelut
Teknisessä liikelaitoksessa mitataan asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Viime vuodeksi asetettu tavoite toteutui, vaikkakin kyselyn tulos laski edellisen vuoden 3,9:stä
3,8:aan (asteikolla 1–5). Yksiköistä parhaan tuloksen sai
mittaus- ja geotekniikkayksikkö, muutoin asiakastyytyväisyydessä ei ollut suuria eroja yksiköiden välillä. Asiakaspalvelulle ei ole asetettu yksikkökohtaisia tavoitteita.
Liikelaitoksella on käytössään palautekanava asiakkaille. Saadun tiedon mukaan palautteet ohjautuvat liikelaitoksen tiedottajalle, joka välittää ne asianomaisen yksikön käsittelyyn. Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan ja

niitä käytetään palvelujen kehittämisessä. Asiakaspalautteet käsitellään sopimuspalavereissa tilaajien kanssa.
Kunnallistekniikan rakentamisessa Tekninen keskus
(nykyisin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut) ja Oulun
Vesi pyytävät tarjoukset Tekniseltä liikelaitokselta yhtenä kokonaisuutena, jossa urakka jaetaan kummankin osuuteen. Käytännössä Teknisen keskuksen osuus
kadunrakennushankkeesta on 60–70 % ja Veden 30–40
%. Teknisen liikelaitoksen kustannukset ovat ydinkuntapalvelukuntamallin seurantaraporttien perusteella 20–
30 % kalliimpia kuin yksityisen. Tilaajista tekninen keskus pitää järjestelmää kuitenkin järkevänä sen tuoman
synergiaedun vuoksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite toteutui ja
oli samalla tasolla kuin aiempina vuosina.
Tuottavuuden lisäyspaineet ja toiminnan
muutokset eivät asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella ole näkyneet asiakaspalvelussa ja työn tuloksissa, joskin vastausprosentti oli alhainen. Viimeisimmän
YPK–toimintamallin kehittäminen teknisellä toimialalla -seurantaraportin mukaan Teknisen liikelaitoksen työn laatu
on pääosin vastannut tilaajan tavoitteita.

7.4. Liikelaitos Oulun Tilakeskus		
Oulun Tilakeskus on toiminut liikelaitoksena vuodesta
2008. Se hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Vuonna 2011 Tilakeskus
rakennutti uutta julkista palvelutilaa yhteensä 16 500 brm2,
ja palvelutilojen nettolisäys oli 10 800 brm2. Tarkastuslautakunnan arviointi painottuu Tilakeskuksen toimintaan
palvelutilojen ylläpitäjänä.

Strategisten tavoitteiden toteuma
Kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet koskivat asiakastyytyväisyyttä, toiminnan kannattavuutta, toimitilojen
hinta-laatusuhdetta, prosessien kehittämistä ja henkilöstöä. Taulukossa ovat vain ne tavoitteet ja mittarit, joihin liittyy tarkastuslautakunnan arviointi.

Asiakastyytyväisyyteen liittyvä tavoite ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite 2011 ja mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Toimivat, turvalliset ja
terveelliset palvelutilat sekä
asiakaslähtöiset toimintatavat

Hyvä asiakastyytyväisyys
Tulos kyselyssä > hyvä
(kysely tehdään joka toinen
vuosi yhteistyössä suurten
kaupunkien kanssa)

Kysely toteutetaan vuoden
2012 lopussa.

”Toimivat, turvalliset ja
terveelliset palvelutilat” on
tavoitteena asiakaslähtöinen,
mutta asiakastyytyväisyys ei
ole tavoitteelle riittävä mittari.
Tilojen laatua koskevaa mittaria ei ole käytössä.
Asiakastyytyväisyyskysely on
mittarina ongelmallinen, koska tietoja ei saada vuosittain.

Useimmat Tilakeskuksen tavoitteet on määritelty selkeästi. Mittarit ovat täsmällisiä, ja monille niistä on asetettu tavoitearvot. Vuonna 2010 on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely samansisältöisenä kahdeksassa
kaupungissa, ja kyselyn tulokset ja kaupunkien vertailu

on raportoitu Tilakeskuksen johtokunnalle toukokuussa
2011. Kokonaistyytyväisyys Tilakeskuksen palveluihin
oli 3,6 asteikolla 1–5. Kokonaistyytyväisyydessä Oulun
Tilakeskus oli kahdeksan kaupungin vertailuaineiston
paras.
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Tilakeskuksen kunnianhimoisena tavoitteena on olla
Suomen asiakaslähtöisin ja kustannustehokkain kuntatoimitilojen järjestäjä. Asiakkaita ovat kaupungin hallintokunnat ja suurin osa liikelaitoksista, ja keskeisiä palveluja ovat rakennuttamis- ja perusparannushankkeisiin
liittyvät palvelut, tilojen hankinta ja vuokraus sekä kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut. Kiinteistönhoitopalveluja ostetaan sekä Tekniseltä liikelaitokselta että
ulkoisilta palveluntuottajilta.
Asiakaslähtöisyyttä on toteutettu muun muassa nimeämällä viisi alueisännöitsijää, jotka vastaavat omista kiinteistöistään ja ovat ensimmäisessä vaiheessa yhteyshenkilöinä asiakkaiden suuntaan. Käyttöön on otettu
yhteinen wss-työtila, josta asiakkaat näkevät sisäiset
vuokrat kohteittain budjetointia ja seurantaa varten. Sisäiseen vuokraan perustuva toimintamalli on käyttäjille
vaivaton, koska kaikki tiloihin liittyvät palvelut siivousta lukuun ottamatta sisältyvät vuokraan. Palvelutilojen
tarpeen ennakoinnissa ratkaisuksi on haettu säännöllisiä johto- ja asiantuntijatapaamisia hallintokunnissa ja
liikelaitoksissa. Tilakeskus on kehittänyt prosessejaan
asiakaspalvelun näkökulmasta, ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten perusteella siinä on onnistuttu kohtuullisen hyvin.

Toiminta
Tilakeskuksen mukaan kaupungin omistamia hallintokunnille vuokrattuja tiloja oli vuoden 2011 lopussa noin
545 000 hum2 (444 rakennusta). Ulkoa vuokrattuja tiloja oli noin 70 000 htm2. Käytännössä kaikki toimitilojen
vuokraukset ulkopuolisilta tehdään Tilakeskuksen kautta. Tilakeskuksella oli vuokrasopimuksia hallintokuntien
ja yksityisten toimijoiden kanssa yhteensä noin 770 kappaletta vuoden 2011 lopussa.
Kolme suurinta käyttäjää, opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi, vuokraavat noin 80 % kaikista
Tilakeskuksen omistamista ja ulkoa vuokratuista tiloista. Liikelaitosten osuus oli vuonna 2011 vain runsas 6 %,
sillä Oulun Energia, Oulun Vesi, Oulun Satama ja osin
myös Oulun Jätehuolto omistavat tilansa.

Talous
Tilakeskuksen vuoden 2011 taloudellinen tulos oli erittäin hyvä. Tuloutustavoite 6,5 miljoonaa euroa toteutui talousarvion mukaisesti, liikeylijäämätavoite ylittyi
2,2 miljoonaa euroa ja lainaa ja peruspääoman korotusta koskevat tavoitteet alittuivat. Sisäisten vuokrien korotuksia ei sisältynyt talousarvioon. Liikevaihto kasvoi
kuitenkin 3,4 miljoonaa euroa (4,9 %). Konsernin ulkopuolelta kertyi tuloja noin 1,5 miljoonaa euroa (2,1 % liikevaihdosta).

Tilakeskuksen talous vuosina 2008–2011, miljoonaa euroa
2008

2009

2010

TA 2011

Toteuma
2011

Toteuma %

60,6

67,2

69,1

71,3

72,5

101,7

6,9

9,8

11,1

8,7

12,2

140,2

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

15,4

7,5

8,0

3,0

1,0

33,3

Peruspääoman korotus

14,1

7,5

6,0

3,0

0,0

0,0

Liikevaihto
Tilikauden ylijäämä

Tilakeskuksen vuosittaiset taloustavoitteet ovat toteutuneet koko liikelaitoksen toiminnan ajan. Poikkeuksen
on muodostanut investointien kokonaismäärä, joka on
jäänyt alle talousarvion kaikkina vuosina, enimmillään
vuonna 2008 lähes 16 miljoonaa euroa. Tärkein syy määrärahojen käyttämättä jäämiseen on ollut yksittäisten
hankkeiden aikataulumuutokset. Lisäksi vuosina 2009 ja
2010 taloudellinen taantuma vaikutti kustannuksia alentavasti.
Liikevaihto muodostuu pääosin kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten maksamista pääoma- ja ylläpitovuokrista sekä tonttivuokrista ja ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrista. Sisäisellä vuokralla kohdennetaan tilojen
pääoma-, ylläpito- ja tonttikustannukset käyttäjille, ja
sillä pyritään myös tehostamaan kunnan kiinteistöpääoman käyttöä.
Ylläpitovuokriin on tehty yleiskorotus viimeksi vuonna 2009. Vuokratuotot ovat kuitenkin kasvaneet vuosittain, koska uusia tiloja otetaan käyttöön ja vanhoja peruskorjataan. Esimerkiksi opetustoimessa tilojen lisäys
on ollut merkittävää vuodesta 2000 vuoteen 2009, ja ti-

lakustannusten suhteellinen osuus opetustoimen kokonaismenoista on kasvanut 17,7 %:sta 20,3 %:iin.
Tilojen vuokrausaste ja keskimääräinen vuokra vuosina 2008–2011
2008

2009

2010

TA
2011

Toteuma
2011

Tilojen
vuokrausaste, %

99,4

99,0

99,0

99,0

99,0

Omien tilojen
keskim. vuokra
euroa/hum2

7,9

8,4

8,5

8,9

8,6

Vuoden 2011 keskimääräistä vuokraa koskeva tavoite on
toteutunut. Omien toimitilojen keskimääräinen vuokra
on lievästi noussut viime vuosina, mutta Tilakeskuksen
omat tilat ovat kuitenkin keskimäärin noin 25 % halvempia kuin ulkoa vuokratut. Suurin osa kaupungin tarvitsemista tiloista on sellaisia, joita ei ole muutoksitta vuokrattavissa markkinoilta.
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Investoinnit vuosina 2008–2011
2008

2009

2010

TA
2011

Toteuma
2011

Investoinnit,
milj. euroa

45,5

45,9

42,5

32,9

27,2

Investoinnit
liikevaihdosta, %

75,1

68,3

61,5

46,1

37,5

Investointien
tulorahoitus, %

51,8

61,4

67,7

82,5

119,7

Investointien toteuma 27,2 miljoonaa euroa oli 15,3 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Investointien toteumaprosentti oli 82,7. Erillisinvestointien
23,1 miljoonan määrärahasta jäi käyttämättä 4,5 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurimmat poikkeamat
olivat Teknisten virastojen talon, Metsokankaan päiväkodin ja Ruskonselän paloaseman määrärahoissa. Eri
syistä niistä jokaisesta jäi käyttämättä yli miljoona euroa.
Olemassa olevan tilakannan korjausrakentamiseen käytettiin Tilakeskuksen mukaan erillisinvestointien määrärahaa ja korjausrakentamismäärärahaa yhteensä noin
14,4 miljoonaa euroa. Korjausvelka oli 47,7 miljoonaa
euroa vuoden 2011 lopussa, samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Investointien alhainen taso vähensi lainanottotarvetta ja sitä kautta rahoituskustannuksia.

Liikevaihto ja tilikauden ylijäämä ovat
kasvaneet ja investointien osuus liikevaihdosta on supistunut vuosi vuodelta.
Tarkastuslautakunnan mielestä Tilakeskuksella on mahdollisuus kohdentaa
ylijäämiään nykyistä enemmän korjausrakentamiseen.

Energiatehokkuussopimuksen toteutus
Kaupunkistrategian kriittisenä menestystekijänä on ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Strategisena tavoitteena on energiankulutuksen
hillitseminen. Oulun kaupunginhallitus on 19.11.2007
hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen ja allekirjoittanut sen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Toukokuussa 2009 kaupunginhallitus on hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman, jossa on
määritelty tavoitteet, toimet, aikataulut, vastuutahot,
mittarit ja vaikuttavuus. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 16,64 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä,
9 % vuoden 2005 kulutuksen tasosta.
Toimintasuunnitelmassa on esitetty Oulun kaupungin
energiatehokkuussopimukseen kuuluvan toiminnan
energiankulutus vuonna 2005 hallintokunnittain ja liikelaitoksittain. Tilakeskuksen osuus 184,85 GWh:n energi-

ankulutuksesta on tuolloin ollut 138,50 GWh eli noin 75
%. Merkittävä osa kaupungin energiasäästötavoitteiden
toteuttamisesta on siten Tilakeskuksen vastuulla.
Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan Tilakeskuksen energiatehokkuustoimenpiteiden pääpaino on ollut energiatehokkaassa käytönohjauksessa ja energiakatselmusten suorittamisessa. Energiakatselmukset suoritettiin 44
kiinteistössä. Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2011 Tilakeskuksen kiinteistöjen lämpöenergian ominaiskulutus
laski noin 7 prosenttia, sähkönkäyttö väheni noin 3 % ja
veden kulutus pieneni noin 10 % vuoden 2010 tasosta.

Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan lämmön, sähkön ja veden kulutuksen toteutumatiedoissa vuosilta 2009–
2011 on poikkeavuuksia eri asiakirjojen
välillä, minkä vuoksi erojen syyt on aiheellista selvittää ja tarvittaessa parantaa
seurantamenettelyä luotettavien tietojen
saamiseksi.
Tilakeskus ostaa energiatehokkuuspalvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Yhteistyössä tämän kanssa liikelaitos on muun muassa optimoinut kiinteistöjen käyttöaikoja, suorittanut energiakatselmuksia ja huomioinut
energiatehokkuuden parantamisen tavoitteet erillisissä
perusparannushankkeissa. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä öljy- ja sähkölämmitteisissä kohteissa on
esiselvitetty ja kolme öljy-/sähkölämmityskohdetta on
liitetty kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kiinteistöjen hoito- ja huoltohenkilöstöä sekä käyttäjiä on koulutettu ja
opastettu energiatehokkaaseen rakennusten ylläpitoon
ja käyttöön. Kouluille on järjestetty energiakilpailu. Vuoden 2012 talousarvioon on varattu 0,5 miljoonan euron
määräraha, jolla toteutetaan sellaisia energiakatselmuksissa havaittuja muutostarpeita, joiden takaisinmaksuaika on 1–5 vuotta.
Yksi näkökulma energiatehokkuuden kasvattamiseen
on käyttäjien palkitseminen toteutetusta energiansäästöstä tilojen ylläpitovuokraa alentamalla. Nykyisellään
ylläpitovuokrat tasataan kiinteistötyypeittäin, eikä yksittäisen rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen
näy mitenkään käyttäjän maksamassa vuokrassa.

Omistajapoliittiset linjaukset
Omistajapoliittisissa linjauksissa Tilakeskuksen kehittämisvisioksi on päätetty kiinteistöjohtamiseen ja rakennuttajatoimintaan keskittyminen. Linjausten mukaan
selvitetään kumppanuustoiminnan laajentamista rakennuttamisen ja ylläpidon osa-alueilla muiden julkisten
toimijoiden kanssa sekä selvitetään isännöintipalvelujen vaihtoehtoisia toimintamalleja. Toiminnan tavoitteita ovat kiinteistöjen arvon säilyttäminen sekä kilpailukykyinen vuokra.
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Tarkastuslautakunta arvioi, että Tilakeskusta koskeva
omistajan kehittämisvisio kiinteistöjohtamiseen ja rakennuttajatoimintaan keskittymisestä on toteutunut.
Kumppanuustoiminnan laajentamista rakennuttamisen
ja ylläpidon osa-alueilla muiden julkisten toimijoiden
kanssa on selvitetty. Omistajapoliittisissa linjauksissa
toiminnan tavoitteiksi asetetut kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kilpailukykyinen vuokra ovat toteutuneet
osittain. Korjausvelka on mittava, vaikka peruskorjauksia on tehty jatkuvasti. Kaupungin omien tilojen vuokrien keskiarvo on kilpailukykyinen verrattuna ulkopuolisiin vuokriin, mutta yksittäisissä uudisrakennus- ja
peruskorjauskohteissa vuokrat voivat nousta korkeiksi.

Sisäiselle vuokralle asetettujen tavoitteiden
toteutuminen
Kaupungin toimitilojen sisäinen vuokra on otettu käyttöön vuonna 1993. Sisäisen vuokran perusteet on määritelty valtuustossa. Käyttöön otolle on tuolloin asetettu
tavoitteiksi tilojen rakennuttamis- ja hankintamenettelyn tehostaminen, toimitilojen korkean käyttöasteen varmistaminen ja määrän kasvun hillitseminen, toimitilojen
käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun lisääminen tilakustannusten osalta, tilaomaisuuteen sidotun
pääoman tuoton parantaminen, rakennuksen kokonaistalouden parantaminen ja vakaa tilakustannusten taso.
Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Osaan niistä ei ratkaisu löydy ensisijaisesti sisäisestä vuokrasta, vaan esimerkiksi tilojen rakennuttamis- ja hankintamenettelyn
tehostamiseen vaikutetaan erillisinvestointien hankeohjeella ja omistajaohjauksella.
Sisäinen vuokra periaatteessa ohjaa toimitilojen korkeaan käyttöasteeseen ja määrän kasvun hillitsemiseen,
koska se lisää tilojen käyttäjien kustannustietoisuutta.
Uudisrakentamista tai peruskorjausta suunniteltaessa
lasketaan jo varhaisessa vaiheessa arvio tulevasta sisäisestä vuokrasta. Tilojen lisäyksiin vaikuttavat kuitenkin
ensisijaisesti palvelujen tarpeet, ja viime kädessä tilojen käyttäjä vastaa tilatehokkuudesta. Hyvänä toimintamallina voidaan pitää sitä, että vuokrattaessa tiloja
ulkopuolisilta pitkäksi ajaksi käytetään samaa tarveselvitysmenettelyä kuin investointihankkeissa. Tarveselvityksessä joudutaan pohtimaan tilahankinnan vaihtoehdot. Lisäysten vastapainoksi tarvitaan organisaatioiden
ja palveluverkkojen tarkastelua ja tarpeettomista tiloista
luopumista.
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Tilaomaisuuteen sidotun pääoman tuoton parantaminen edellyttää tehokkuutta tilojen käyttöön ja kiinteistöjen hallintaan, ja Tilakeskuksen mukaan molempia
keinoja pyritään käyttämään. Tilakeskuksen ilmoittama
käyttöaste on ollut 99 % usean vuoden ajan. Käyttöaste
lasketaan vertaamalla vuokrattuja tiloja vuokrattavissa
oleviin tiloihin. Kaupungin kasvu on helpottanut käyttöasteen pitämistä korkeana, ja monitoimitalot mahdollistavat tilojen yhteiskäyttöä entistä enemmän. Käytöstä
poistuneet tilat siirtyvät yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen jatkojalostukseen.
Vakaa tilakustannusten taso on toteutunut, koska sisäisiä ylläpitovuokria on korotettu edellisen kerran 2,25 %
vuonna 2009, eli vuosien 2010–2012 vuokrat ovat vuoden
2009 tasolla, mikäli peruskorjauksia ei ole tehty. Esimerkiksi kovat pakkastalvet eivät näy käyttäjien kustannuksissa millään tavalla, koska lämmitys sisältyy vuokraan.
Kiinteistönhallintaohjelmistolla seurataan ylläpitomenoja rakennuskohtaisesti kuukausittain.
Sisäinen vuokra kattaa keskimäärin rakennusten ylläpitokulut ja pienet vuosikorjaukset mutta ei riitä kattamaan kaikkia kiinteistöjen peruskorjauskustannuksia,
joihin kaupunki osoittaa määrärahat erikseen.

Tarkastuslautakunnan mielestä tilatarpeiden hallinta tulee olla konsernissa keskitettyä. Sisäinen vuokra on käyttökelpoinen
menettely käyttäjien kustannustietoisuuden ja tilatehokkuuden parantamiseen.
Järjestelmä on ollut Oulussa käytössä
lähes 20 vuotta, ja useat sille asetetut tavoitteet on saavutettu. Kehittämistarvetta
on kannustavien tekijöiden aikaansaamisessa esimerkiksi energiansäästöön.
Tarkastuslautakunta katsoo, että vuokranmääräytymistietojen ja -laskelmien
raportoinnissa sekä asiakkaiden että
johdon käyttöön on kehittämistarvetta.
Käyttäjän kannalta on kohtuullista, että
sisäisissä vuokrasopimuksissa olisi erittely vuokran osatekijöistä.
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7.5. Nallikari liikelaitos		
Nallikari liikelaitoksen visiona on olla nykyaikainen lomakylä-leirintäalue, jossa on monipuoliset majoitusmahdollisuudet merellisessä ja vetovoimaisessa ympäristössä ympäri vuoden. Strategisina päämäärinä on
muun muassa olla toimialan kehityksen kärjessä, toimia aktiivisesti koko vaikutusalueensa kehittämiseksi ja
edistää Oulun merellistä imagoa.

Strategisten tavoitteiden toteuma
Kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet liittyvät talouden
hallintaan, alueen rakenteiden uudistamiseen ja asiakaslähtöisiin ja laadukkaisiin palveluihin. Taulukossa
ovat vain ne tavoitteet ja mittarit, joihin liittyy tarkastuslautakunnan arviointi.

Tavoitteiden toteutuminen ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite 2011 ja mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Asiointi internetissä lisääntyy
(varaaminen, maksaminen) ja
monipuolistuu.

Internet asioinnin järjestäminen kesken

Mittarit eivät kuvaa vuositavoitteen toteutumista.

Uusia, vetovoimaisia tuotteita/tuotepaketteja.

Yöpymisvuorokausien määrät
ja asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset ennallaan

Yöpymisvuorokausia kertyi
1,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tavoite ei toteutunut.

Vaikuttavuus ja palvelukyky
Monipuoliset, uudistuvat ja
ympärivuotiset palvelut, jotka on tuotettu yhteistyössä
useiden palveluntarjoajien
kanssa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset
Yöpymisvuorokaudet
Henkilöstökulut
Laadukkaat ja kilpailukykyiset
palvelut

Tarveselvityksen pohjalta tehtävä hankesuunnitelma

Ei uusia tuotepaketteja.

Hankesuunnitelma kesken.

Hankesuunnitelma on valmistunut vuoden 2012 alussa.
Ranta-alueen kehittämishankkeesta on tehty päätös.
Tavoite ei toteutunut.

Tilikausi hieman alijäämäinen.

Tilikauden alijäämä 7 540, 94
euroa.
Tuloutustavoite toteutui mutta liikeylijäämätavoite ei.

Kiinteistönhoidon osalta uudelleenjärjestelyt valmiina.

Tuottavuuden kehittymisestä
ei ole raportoitu. Mittari ja raportoitu toteuma eivät kuvaa
tuottavuutta.

Hyväksytty investointipäätös
Talous ja toimintatavat
Nallikarin toiminta on kannattavaa ja tuottavaa.

Talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuvat.
Tuloutustavoite toteutuu.

Toiminnan tuottavuus mahdollistaa kehittämisen.

Selvitetään joidenkin toimintojen uudelleen järjestelyn
mahdolliset kustannusvaikutukset.
Selvitys valmis.

Yöpymisvuorokausien vähennys johtui liikelaitoksen mukaan lähinnä yhdeksän kesäkäyttöisen mökin poistamisesta käytöstä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Nallikarin visio ja strategiset päämäärät ovat
hyvin kunnianhimoisia suhteessa liikelaitoksen omiin vaikutusmahdollisuuksiin.
Alueen vetovoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavat merkittävästi muun
muassa omistajan kaavoitusratkaisut,
investointipäätökset ja markkinatilanne.

Toiminta
Nallikarin hallinnassa olevalla alueella on 70 mökkiä
joista ympärivuotisia 28. Sähköllisiä vaunupaikkoja on
178 ja telttapaikkoja noin 150. Leirintäalueluokituksessa

Nallikarilla on neljä tähteä viidestä. Ympärivuorokautisen sisämajoituksen käyttöaste on ollut viime vuosina
60 %:n tuntumassa, kun se vielä vuonna 2008 oli 70 %.
Vuosina 2006–2008 yöpymisvuorokausia on ollut vuosittain yli 75 000 ja viime vuosina 70 000 vuorokauden molemmin puolin. Ulkomaalaisten osuus yöpymisvuorokausista neljänä viime vuonna on vaihdellut 33 %:sta 44
%:iin, ja norjalaisia on ollut noin 40 % ulkomaalaisista
asiakkaista. Ulkomaalaisten osuus on ollut jälleen kasvussa vuoden 2009 notkahduksen jälkeen, ja viime vuonna on ollut havaittavissa venäläisten matkailijamäärien
lisääntyminen ympärivuotisesti. Markkinointia on suunnattu erityisesti Venäjälle ja varsinkin Murmanskin alueelle. Myös norjalaiset on huomioitu tarjoamalla nettisivuilla tietoja norjan kielellä.
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Nallikarin yöpymisvuorokaudet vuosina 2008–2011
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Ulkomaiset

2008

2009

2010

2011

33 628

22 080

25 595

27 576

Kotimaiset

43 158

45 830

45 728

42 434

Yhteensä

76 786

67 910

71 323

70 010

kien vuokrauksesta. Mökkien määrällä ja laadulla on siten suuri merkitys liikelaitoksen taloudelle.
Talouden tervehdyttäminen on ollut esillä liikelaitoksen
koko olemassaolon ajan. Perustettaessa Nallikari liikelaitosta vuonna 2007 arvioitiin, että liikelaitoksen ensimmäiset vuodet ovat alijäämäisiä, ja tavoitteena oli saada
toiminta kannattavaksi viiden vuoden kuluessa. Vuosien varrella liikelaitoksen taloutta on pyritty parantamaan kasvattamalla liikevaihtoa uusilla tuotepaketeilla
ja markkinointitoimilla sekä säästämällä kuluista. Kaupunki on vuosittain antanut avustusta työllistämiseen ja
rannan ylläpitoon.
Liikelaitoksen kuluja on saatu karsituiksi nimellisarvoltaan noin 10 % vuodesta 2008 vuoteen 2011. Euromääräisesti suurimmat supistukset ovat kohdistuneet henkilöstömenoihin. Vuosien 2008 ja 2009 alijäämien johdosta
liikelaitoksen oma pääoma oli negatiivinen vuoden 2009
lopussa, minkä seurauksena kaupunginvaltuusto korotti peruspääomaa 250 000 eurolla kesäkuussa 2010. Viime
vuoden lopussa oma pääoma oli 91 661,32 euroa.

Talous
Nallikarin toiminta oli alijäämäistä jo keskushallinnon
alaisuudessa. Myös kaikki liikelaitoksen toimintavuodet
ovat olleet alijäämäisiä, viime vuosi kuitenkin tulokseltaan paras. Liikevaihdosta hieman yli puolet kertyi mök-

Nallikarin tuotot ja kulut vuosina 2008–2011 (1 000 euroa)
2008
Liikevaihto
Muut tuotot
Avustukset

2009

2010

TA 2011

1 148

1 056

1 087

3

3

3

1 110

TP 2011
1 078
2

224

217

199

185

211

Kulut ilman rahoituseriä

-1 433

-1 351

-1 365

-1 287

-1 291

Liikealijäämä/-ylijäämä

-58

-75

-76

8

0

Rahoituserät
Korvaus peruspääomasta
Tilikauden alijäämä

5
0

-8

-8

-8

-8

-53

-83

-84

0

-8

Nallikarin omat talouden tervehdyttämiskeinot ovat rajalliset, kun otetaan huomioon toiminnan kausiluonteisuus, säiden vaihtelu ja kiristynyt kilpailu. Ulkomaalaisten osuus kaikista asiakkaista on ollut 40 %:n tasolla
viime vuosina. Tarkastuslautakunnan mielestä markkinointia on edelleen tarpeen tehdä uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi erityisesti kesäsesongin ulkopuolella. Nallikarin matkailijavirroilla on merkitystä Oulun
liike-elämälle, ja toisaalta kaupungin tapahtumatarjonta
vaikuttaa Nallikarin palvelujen kysyntään.

Asiakaspalvelu
Asiakaslähtöisyyden parantaminen oli yksi Nallikarin
leirintäalueen liikelaitostamisen tavoite. Nallikari kokoaa jatkuvasti asiakaspalautetta ja käyttää sitä hyväkseen
toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyydelle annettu arvosana on vuositasolla vaihdellut välillä 4,1–4,3
asteikolla 1–5, viime vuonna se oli 4,2.
Lomakylä–campingin asiakaspalvelutehtävissä edellytetään vähintään kahden vieraan kielen osaamista. Internet-sivut on uudistettu vuonna 2011, ja sähköinen varaus

on tavoitteena saada käyttöön kuluvan vuoden aikana.
Asiakaspalvelun kehittäminen sähköiseksi helpottaa sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden asiointia.
Vaikka palautetta antaneet asiakkaat ovat olleet melko tyytyväisiä alueen palveluihin, liikelaitos arvioi saamansa asiakaspalautteen perusteella, että kysynnän
laskuun on vaikuttanut alueen lupaavan kehityksen pysähtyminen. Sen mukaan Hietasaaren palvelut eivät kokonaisuudessaan ole tarpeeksi vetovoimaiset lisäämään
ympärivuotista matkailua alueella ja sitä kautta edesauttamaan talvikauden kannattavuuden paranemista Nallikarissa. Tapahtumia Nallikari ei järjestä itse vaan tarjoaa
puitteet ja rakentaa tuotepaketteja yhteistyössä yritysten ja muiden tahojen kanssa.

Nallikarin kehittämishankkeet
Oulun kaupunki on ryhtynyt kehittämään Nallikarin–
Holstinsalmentien aluetta yhteistyössä alueen nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden kanssa. Alue nähdään
tärkeänä matkailu-, koulutus- ja kokousalueena sekä
kaupunkilaisten virkistys-, ulkoilu- ja liikuntapalvelualu-
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eena. Alueen vetovoimaisuutta ja imagoa pyritään parantamaan monipuolistamalla alueen toimintojen kokonaisuutta sekä kehittämällä toimintojen keskinäisiä
yhteyksiä, kaupunkikuvaa ja ympäristöä. Nallikari liikelaitos on osaltaan tuonut esille sekä lomakylä–campingin että ranta-alueen kehittämistarpeita.
Kaupungin toimia Hietasaaren ja Nallikarin kehittämiseksi on ollut muun muassa Hietasaaren matkailualueen arkkitehtikutsukilpailu, joka saatiin päätökseen kesäkuussa 2011. Kilpailulla haettiin ennen kaikkea ideoita
alueen ympärivuotisen käytön lisäämiseksi. Kaupunki
laatii voittaneen työn pohjalta ensin maankäytön yleissuunnitelman ja sen jälkeen asemakaavan muutoksen.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Hietasaareen huvi-

puistoaluevarauksen Holstinsalmentien eteläpuolelle ja lasten vauhtipuistoaluevarauksen Holstinsalmentien pohjoispuolelle lähelle leirintäaluetta. Varausten
jatkotoimet odottavat kaavoituksen etenemistä. Asemakaavan muutos valmistunee vuoden 2012 lopulla.
Hankesuunnitelma Nallikarin Lomakylä–campingin kehittämiseksi on valmistunut.
Viimeisin konkreettinen toimi on Nallikarin rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantaminen -investointihanke, jonka kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.
Kaupunki on saanut siihen EU-rahoitusta 35 % kustannusarviosta. Hanke luo mahdollisuuksia sekä entisille että uusille palveluntarjoajille. Rannan ruoppaus on
aloitettu keväällä 2012.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa Nallikarin kehittämisvisiona on, että toiminta yhtiöitetään. Toiminnan tavoitteiksi on määritelty kilpailukykyiset palvelut ja matkailuelinkeinojen kehittäminen. Toiminnan järjestämistavasta ja omistussuhteesta riippumatta alueen kehittäminen vaatii investointeja.
Asemakaavan laatiminen on pitkittynyt muun muassa alueen suunnittelukilpailun vuoksi,
ja se puolestaan on aiheuttanut viivettä muille toimijoille. Tarkastuslautakunta katsoo,
että arvokkaan alueen kehittämisessä kokonaistarkastelu on kuitenkin välttämätöntä.
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8 OULUN ENERGIA LIIKELAITOSKONSERNI
8.1 Konserni
Oulun Energia liikelaitoskonserni tuottaa ja myy sähköä ja lämpöä sekä rakentaa toimialaansa kuuluvaa infrastruktuuria. Liikelaitos tuottaa ja myy kaukolämpöä
sekä tuottaa ja ostaa tukkusähköä ja myy sitä pääosin
Oulun Sähkönmyynti Oy:lle, josta liikelaitos omistaa
60,4 %. Muita konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat liikelaitoksen 100-prosenttisesti omistamat Oulun Energia
Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy sekä 96,8-prosenttisesti omistama Turveruukki Oy. Lisäksi liikelaitoksella
on 23 %:n omistusosuudet Innopower Oy:stä ja Rovaniemen Voima Oy:stä.
Nykymuotoinen liikelaitoskonserni on aloittanut toimintansa 1.1.2009. Perustamisen taustalla olivat kuntalain
liikelaitoksia koskevien määräysten muuttuminen ja
energia-alan toimintaympäristön muutokset. Energiakonsernin perustamisella on haettu tehokkuutta hallintoon ja toimintaan, toimivaa omistajaohjausta, omaisuuden arvon säilyttämistä ja lisäämistä, markkinaosuuden
vahvistumista ja kasvua, laadukasta asiakaspalvelua ja
henkilöstön motivointia.

Konsernin strategiat
Energialiikelaitoskonsernin ja liikelaitoksen toiminnan
ohjaamisessa keskeiset asiakirjat ovat kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Oulun Energia konsernin strategia ja uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset.

Oulun Energia konsernin strategia on hyväksytty liikelaitoksen johtokunnassa marraskuussa 2011. Edellinen
strategia-asiakirja, valtuuston hyväksymä Oulun kaupungin energiastrategia, oli vuodelta 2006. Uudessa
strategiassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on konsernin johtaminen ja hallinnoiminen yhtenä kokonaisuutena sekä liiketoiminnan kehittäminen tehokkaan energiayhtiön toimintojen mukaiseksi.
Konsernistrategian mukaan Oulun Energia konsernin
tavoitteena on olla johtava ja kehittyvä energia-alan toimija Pohjois-Suomessa. Toiminnalla haetaan kannattavaa kasvua, ja Oulun Energia on tarvittaessa mukana
mahdollisissa laajentumisinvestoinneissa sekä lähialueilla että muualla Suomessa ja Pohjoismaissa. Strategiassa korostetaan lähienergian käytön kehittämistä ja
sähkön ja lämmön yhteistuotannon parantamista sekä
luonnonvarojen vastuullista käyttöä.
Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset -asiakirja on
käsitelty yhdistymishallituksessa joulukuussa 2011 ja
päätetty lähettää kuntiin noudatettavaksi. Oulun kaupungin toimielimissä asiaa ei ole käsitelty. Asiakirjan
mukaan uudessa Oulussa keskitytään erityisesti lähienergian käytön kehittämiseen ja ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Monipuolinen tuotantorakenne vähentää huoltovarmuusriskejä. Uuden Oulun
energialähteitä ovat turve, puu, vesi, tuuli, biomassa,
geoterminen lämpö, aurinko, kaasu ja ydinvoima. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa pääpolttoaineena nykyisissä tuotantolaitoksissa säilyy turve, ja bioenergian
käyttöä lisätään.

Kaupunginvaltuusto on elokuussa 2010 asettanut omistajapoliittisissa linjauksissa energialiiketoiminnan tavoitteiksi energiayritysten, hinnoittelun ja pääomalle
saatavan tuoton kilpailukykyisyyden, kohtuullisen ja tasaisen tuloutuksen omistajille, sähkön ja lämmön tuotannon riittävän omavaraisuuden ja tehokkaan yhteistuotannon, häiriöttömän sähkön ja lämmön tuotannon
ja jakelun sekä ympäristövastuullisuuden.

Uuden Oulun energiapoliittisten linjausten energiantuotantoa koskevat tavoitteet ovat yhtenevät Oulun Energian strategian kanssa, mitä selittää Energian hallitseva
asema uuden Oulun energiantuotannossa. Uuden Oulun sähkön ja lämmön tuotannosta vastaa lähes 100-prosenttisesti Oulun Energia.

Valtuusto on lisäksi linjannut, että Oulun Energia liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään Oulun kaupungin omistukseen. Toiminnan sopeuttamisessa yhtiömuotoon huomioidaan lain sallima siirtymäaika. Yhtiön pääomarakenne
muodostetaan siten, että nykyisen tasoinen omistajatuloutus turvataan. Toiminnan tavoitteiksi on asetettu toimintavarmuus ja kilpailukyky.

Vuoden 2011 talousarvion tavoitteet kattoivat koko energiakonsernin toiminnan. Taulukossa ovat vain ne tavoitteet, joihin liittyy tarkastuslautakunnan arviointi.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden
toteutuminen
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Tavoitteiden toteuma ja tarkastuslautakunnan arviointi
Strateginen tavoite

Tavoite 2011 ja mittari

Raportoitu toteuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Koko konsernin imago tukee
kaikkia osa-alueita.

Pohjoista voimaa -konsepti
täysimääräisesti käytössä, yhtiöiden yhteenlaskettu markkinointikustannus alenee.
Konsernin vahvuus käytössä
kun kilpailu kiristyy.

Merkittäviä panostuksia brändin kehitykseen.

Tavoitteen toteumaa ei voida
arvioida, koska sitä ei ole kuvattu riittävästi.

CRM-järjestelmän käyttöönotto vielä kesken. Energiatilin 1.
vaihe viety toteutukseen.

Etäluettavien mittareiden
asennukset (AMR) etenevät,
mutta asiakkuustietojärjestelmä (CRM) ei ole täysimittaisesti käytössä. CRM:n
käyttöönotto on ollut talousarviotavoitteena jo vuonna
2009.
Tavoite toteutui osittain.

N/A
Varotaan yli- tai alilaatua, sähköisiä palveluja lisätään.

Konsernin laatupolitiikka linjassa, markkinoidaan käyttäen nopeita viestintäkanavia,
CRM on käytössä kaikilla osaalueilla.
WWW-sivujen uudistus jatkuu ja toiminnallisuus tukee
AMR:stä saatavia tietoja.
Mittaustietokanta on käytössä.

AMR-hanke etenee ja valmistunee aikataulussaan.

Laatupolitiikan toteutumista
ei voida arvioida, koska siitä
ei ole raportoitu.

CRM käyttöönotto ja AMRprojektin eteneminen.
Kannattavien asiakkaiden
segmentointi ja asiakassegmenttien mukainen palvelutaso. Kilpailukykyiset hinnat.

Asiakkuuksien määrä kasvaa,
vaikka kilpailun kautta oman
alueen asiakkuuksia menetetään.
Kiristyvästä kilpailusta ja nousevista hinnoista huolimatta positiivinen asiakasvirta ja
maine (sähkö-, kaukolämpö-,
siirto-, sähkövero-, päästökauppakorotukset).
Asiakasmäärät.

Konsernin strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että Oulun Energia konserni on tuotteineen ja palveluineen asiakkaiden haluttu ja luotettava valinta. Pohjoista Voimaa
-konseptin alla Oulun Energia konserni ja eräät pohjoissuomalaiset energiayhtiöt tekevät muun muassa markkinointiyhteistyötä, ja Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa
kaikkien kyseisten yhtiöiden sähköä ja lämpöä ja niiden
laskutusta koskevasta asiakaspalvelusta.
Alkuperäisestä vuoden 2011 talousarviosta puuttuivat
kokonaan mittarit. Välitilinpäätösraportointiin ne oli
määritelty. Vuoden 2012 talousarviossa tavoitteet ja mittarit on määritelty selkeämmin ja kaupunkistrategiaan
tiiviimmin liittyviksi.

Tarkastuslautakunnan mielestä vuositavoitteiden määrittely ei ole riittävästi yhteydessä kaupungin ja konsernin keskeisiin strategisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi
energiantuotannosta ei ole mainintaa.
Vuositavoitteiden selkeyttäminen ja mittareiden avaaminen on tarpeen. Raportoinnin perusteella ei käy kattavasti ilmi,
ovatko tavoitteet toteutuneet.

Asiakkuuksien määrä on sähkön vähittäismyynnin osalta
(Oulun Sähkönmyynti Oy) vähentynyt ja kaukolämpöliiketoiminnan osalta lisääntynyt
tilanteeseen 31.12.2010 verrattuna.

Tavoite toteutui kaukolämmön mutta ei sähkön vähittäismyynnin osalta.

Talous
Energian konsernitilinpäätökseen on yhdistelty emona
toimivan liikelaitoksen lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy,
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy.
Energiakonsernin vuoden 2011 liikevaihto oli 228,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 242,8 miljoonaa euroa), liikeylijäämä 54,6 miljoonaa euroa (44,5 miljoonaa
euroa) ja ylijäämä 27,0 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa
euroa). Konsernin liikevaihto laski 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna mutta liikeylijäämä ja tilikauden ylijäämä kasvoivat. Tulos oli konsernin kolmivuotisen historian paras.
Konserniyhtiöt tekivät positiiviset tulokset Haukiputaan
Energiaa lukuun ottamatta. Oulun Sähkönmyynti Oy:n
tulos parani 13,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen
verrattuna, mikä selittää konsernin lähes kaksinkertaista ylijäämää edelliseen vuoteen verrattuna. - Yhtiöitä tarkastellaan tarkemmin luvussa 8.3.
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Liikevaihto vuosina 2009–2011 		
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Liikelaitoksen osuus taseen loppusummasta on yli 90 %.
Konsernin omavaraisuusaste 52 % on hyvä liikelaitoksen
ansiosta.
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Oulun Energia liikelaitoksen osuus konsernin liikevaihdosta on vuosittain ollut 80 %:n tuntumassa. Liikelaitoksen tuotantomäärät vaihtelevat vuosittain sää- ja
markkinaolosuhteiden mukaisesti, ja materiaali- ja
palvelukustannukset puolestaan seuraavat tuotantomääriä. Sekä konsernin että liikelaitoksen liikevaihto ja
ylijäämä olivat viime vuonna paremmat kuin talousarviossa. Molempien ylijäämät olivat yli kaksinkertaiset
budjetoituun nähden.
Taseen loppusumma vuosina 2009–2011		
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Konsernin palveluksessa oli viime vuonna 354 henkilöä
joista 182 liikelaitoksessa. Koko konsernin henkilöstömäärässä ei juuri tapahtunut muutoksia, mutta liikelaitoksen henkilöstömäärä väheni 5 % ja palkkakustannukset 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Investoinnit
Konsernissa käytettiin investointeihin 55,8 miljoonaa
euroa, kun edellisenä vuonna vastaava summa oli 32,8
miljoonaa euroa. Suurin investointi oli vuonna 2012 käyttöön otettava Laanilan ekovoimalaitos, joka toteutetaan
suurelta osin leasingrahoituksella. Sen kustannusarvio
on 79 miljoonaa euroa ja vuoden 2011 investointimäärärahan käyttö 16,3 miljoonaa euroa. Konsernin muut merkittävät investoinnit kohdistuivat Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkkoon ja etäluettaviin mittareihin.
Konsernin ja liikelaitoksen investoinnit vuosina
2009–2011
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Omavaraisuusaste vuosina 2009–2011

%

Jatkossa talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat ilmaisten
päästöoikeuksien määrän väheneminen ja mahdolliset energiamarkkinoiden muutokset. Päästökauppajärjestelmään tulee merkittäviä muutoksia vuodesta 2013
alkaen, ja vuoteen 2020 mennessä ilmaiset päästöoikeudet loppuvat. Välttyäkseen tuotantokustannusten
nousulta toiminnanharjoittajat joutuvat sopeuttamaan
päästömääriään ja muuttamaan toimintaansa vähemmän päästöjä aiheuttavaksi. Energiamarkkinoiden muutoksilla viitataan Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden
sähköpörssien yhdistymiseen, minkä arvioidaan merkitsevän hintojen nousua Pohjoismaissa. Oulun Energian
mukaan on myös pelättävissä, että jäteveron korotukset
sekä turpeen verotuksen ja metsäenergian tuen muutokset tulevat huonontamaan konsernin tulosta merkittävästi.
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Liikelaitoksen investoinnit Toppilan voimalaitoksiin olivat 11,1 miljoonaa euroa ja kaukolämpöverkostoon 11,6
miljoonaa euroa. Osakkeisiin ja osuuksiin käytettiin 4,3
miljoonaa euroa, siitä 2,4 miljoonaa euroa Yli-Iin Sähkö
Oy:n osakkeiden ostoon. Syksyllä 2011 aloitettiin uuden
6,5 miljoonaa euroa maksavan polttoainevastaanoton
rakentaminen Toppilaan. Sen tavoitteena on puun vastaanottokyvyn parantaminen ja laitoksen toiminnan varmistaminen.
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Oulun Energia osallistuu vähemmistöosakkaana yhdessä Rovaniemen Energia Oy:n kanssa perustettuun Rovaniemen Voima -nimiseen osakeyhtiöön, joka toteuttaa
puuta ja turvetta polttoaineenaan käyttävän Mustikkamaan voimalaitoksen Rovaniemelle. Elokuussa 2011
tehdyn päätöksen mukaan Oulun Energia investoi hankkeeseen lähtötilanteessa 12 miljoonaa euroa ja saa yhtiön omistuksen suhteessa energiaa käyttöönsä omakustannushintaan. Hankkeen lupaprosessit ovat kesken.
Liikelaitoksen investoinnit olivat poikkeuksellisen suuret viime vuonna, Laanilan ekovoimalaitoksen rahoitusratkaisusta johtuen tosiasiassa vielä suuremmat kuin
tilinpäätöslaskelmista käy ilmi. Tulevaisuuden merkittävin hanke on Toppila 1 -voimalaitoksen korvausinvestointi, joka ajoittunee 2010-luvun loppupuolelle. Sähkön
ja lämmön yhteistuotantoon perustuva Toppilan voimalaitoksen vanhempi yksikkö on otettu käyttöön vuonna
1977, ja sen prosessilaitteet tulevat elinkaarensa päähän. Myös kiristyvät savukaasumääräykset edellyttävät
parannuksia.

Oulun Energia konserni on investoinut
tuotantorakenteensa monipuolistamiseen
ja bioenergian saannin varmistamiseen,
mitä tarkastuslautakunta pitää hyvänä.
Energiantuotannossa keskeisen Toppilan
yksikön korvausinvestointi on mittava
hanke. Investoinnin vaativuutta lisää
se, että tuotot eivät investoinnin myötä
kasva.

ekovoimalaitoksen jätteenpolton seurauksena Oulun
alueen kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan vähenevän, koska laitos korvaa vanhoilla kattiloilla tuotettua
energiaa ja vähentää kaatopaikalla tapahtuvaa aineen
hajoamista metaaniksi.
Oulun Energian energiantuotannon ympäristöjärjestelmälle myönnettiin vuonna 2001 ISO 14001 -standardin
mukainen ympäristösertifikaatti. Ympäristöjärjestelmän
viimeisin uudelleensertifiointi oli maaliskuussa 2010.
Konsernin strategiassa turve säilyy edelleen suurimpana energianlähteenä olemassa olevissa laitoksissa. Ympäristötilinpäätöksen mukaan puun osuus on kuitenkin
viime vuosina kasvanut kaukolämmön tuotannossa turpeen osuuden vähentyessä. Vuonna 2011 turpeen osuus
oli 69 %, puun 27 % ja öljyn 4 %. Vuonna 2007 osuudet
olivat 85 %, 12 % ja 3 %. Yhtenä syynä kehitykseen ovat
olleet turpeen saatavuusongelmat. Lisäksi puun käyttö
polttoaineena vaatii vähemmän päästöoikeuksia kuin
turve. Tuulivoiman osuutta pyritään kasvattamaan. Yhdistymishallitus on päättänyt kestävän energiankäytön
toimintasuunnitelman laatimisesta vuoden 2012 loppuun mennessä.
Oulun Sähkönmyynnin vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy ympäristöosuus, joka talletetaan ympäristötilille.
Oulun Energia maksaa tilille lisäksi euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Tililtä annetaan tukea vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen
kannustaville hankkeille esimerkiksi apurahojen muodossa. Tulevaisuudessa asiakkaiden arvioidaan tekevän
energiavalintojaan entistä enemmän muiden kuin kannattavuustekijöiden perusteella. Tällaisia tekijöitä ovat
esimerkiksi luotettavuus, ympäristötekijät ja imago.

Ympäristöasiat
EU:n energia- ja ilmastopaketti on julkistettu vuoden
2008 alussa. Se velvoittaa vuoteen 2020 mennessä vähentämään kasvihuonepäästöjä 20 % vuoden 1990 päästöjen määrästä, nostamaan uusiutuvan energian osuuden 20 %:iin sekä tehostamaan energiankäyttöä 20 %.
Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on arvioitu, että EU:n Suomelle asettamia tavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä uusia ilmasto- ja energiapoliittisia
toimenpiteitä. Erityisesti asumisessa, rakentamisessa ja
liikenteessä on tehostettava energiankäyttöä. Suomelle
asetetut tavoitteet vaativat energiantuotannon jatkuvaa
parantamista ja uusiutumista.
Oulun Energia on mukana energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on pienentää energian kulutusta ja viedä käytäntöön energiatehokkuutta lisääviä
toimintamalleja. Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toppilan ja Merikosken
voimalaitoksilla, lämpökeskuksilla sekä kaukolämpöverkossa on tehty energiakatselmukset, joilla on kartoitettu energiansäästökohteita. Oulun Energia on sitoutunut
raportoimaan vuosittain edellisen vuoden toimipaikkakohtaisista energiatiedoista, energiankäyttöön liittyvistä tehostamistoimista ja seurantajärjestelmistä. Konserni raportoi, että tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat
vuonna 2011 hieman yli 800 000 tonnia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku lähenteli 900 000 tonnia. Laanilan

8.2 Oulun Energia liikelaitos	
Liikelaitoksen vastuulla on konsernin oma lämmön ja
sähkön tuotanto, kaukolämmön myynti ja tukkusähkön
osto. Toppilan voimalaitoksissa tuotetaan 93 % Oulun
Energian kaukolämmöstä. Kaukolämpöverkko kattaa
suuren osan kaupungin asuinalueista, ja kaukolämpöön
liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä on ollut viime vuonna 66,5 %. Kaukolämmön hinta
tuoreen Energiateollisuus ry:n vertailun mukaan on Oulussa noin 25 % edullisempaa kuin Suomessa keskimäärin, mihin yhtenä syynä on aiemmin mainittu yhteistuotanto.
Toppilan voimalaitosten osuus oli viime vuonna 42 %,
Merikosken voimalaitoksen 9 % ja osuussähkön 9 % Oulun Energian sähkönhankinnasta. Sähkömarkkinoilta
hankittiin noin 40 % tukkusähköstä. Sähkön hintavaihtelut vaikuttavat konsernin kuluihin ja tulokseen, minkä
johdosta tavoitteena on markkinasähkön osuuden vähentäminen ja omavaraisuuden lisääminen.
Liikelaitosta koskevia valtuustoon nähden sitovia tavoitteita olivat liikeylijäämätavoite 26,3 miljoonaa euroa, tuloutustavoite 21,0 miljoonaa euroa, lainoitus enintään
20,8 miljoonaa euroa sekä 10 %:n hinnankorotustavoite kaukolämmön hintoihin. Kaikki tavoitteet toteutuivat.
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Lainoitus toteutui 12,4 miljoonan euron suuruisena. Johtokunta on esittänyt, että Oulun Energiaan kertyneistä
voittovaroista siirretään 10,0 miljoonaa euroa peruskunnan omaan pääomaan.
Liikelaitoksen liikevaihdosta noin 60 % tulee sähkön ja
noin 38 % lämmön myynnistä. Viime vuoden toteutunut
liikevaihto oli 178,4 miljoonaa euroa (201,2 miljoonaa euroa) ja ylijäämä 19,3 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto supistui 22,7 miljoonaa euroa (-11,3 %)
edellisestä vuodesta, syynä vuotta 2010 alemmat sähkön
tukkuhinnat. Vastaavasti materiaali- ja palvelukustannukset supistuivat 24,7 miljoonaa euroa, koska sähkön
hankintakustannukset pienenivät ja päästöoikeus- ja
polttoainekustannukset supistuivat. Tuottoja lisäsi kaukolämmön energiamaksujen 10 %:n korotus. Tulos oli
selkeästi budjetoitua parempi.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Oulun Energia liikelaitoksen tuloutustavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulevaisuudessa yhtiöittäminen asettaa
haasteita tuloksenteolle, koska omistaja on asettanut
tavoitteeksi nykyisen suuruisen tuloutuksen. Yhtiön vastattavaksi tulevat myös mittavat investoinnit.

8.3. Energian Tytäryhtiöt
Energia liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä. Se myös asettaa tavoitteet tytäryhtiöiden toiminnalle ja taloudelle. Tavoitteet
eivät sisälly kaupungin talousarvioon, jossa on asetettu
kaupunginvaltuuston hyväksymät tavoitteet liikelaitoskonsernille. Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa on määritelty
energiayhtiöiden kehittämisvisiot ja toiminnalliset linjaukset useille vuosille.
Turveruukki Oy:n liikevaihto 23,5 miljoonaa euroa oli
hieman edellistä vuotta korkeampi. Tulos 0,9 miljoonaa
euroa oli kolmanneksen vuotta 2010 heikompi. Yhtiö toteutti noin 90 % tuotantotavoitteestaan. Yhtiön toimintaan vaikuttavat merkittävästi turpeen käyttöä koskevat
linjaukset. Kansallinen suostrategia valmistui helmikuussa 2011 ja valtioneuvoston periaatepäätöksen strategian noudattamisesta on arvioitu valmistuvan vuoden
2012 alussa. Yhtiö hankkii Energialle myös puupolttoainetta. Puuenergian tukijärjestelmään liittyvä epävarmuus heikentää Turveruukin selostuksen mukaan puuenergian tuotantoketjujen toimintaa. Yhtiö ilmoittaa
tuloksen olevan hieman suunniteltua parempi johtuen
kiinteiden kustannusten säästöistä ja liiketoiminnan
muista tuotoista.
Yhtiö investoi vuonna 2011 tuotantosoihin 2,2 miljoonaa
euroa ja koneisiin ja kalusteisiin 0,9 miljoonaa euroa. Yhteensä investointeja tehtiin 3,5 miljoonalla eurolla, edellisenä vuonna 4,2 miljoonalla eurolla.
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Oulun Sähkönmyynti Oy:n liikevaihto 109,8 miljoonaa euroa oli lähellä edellisen vuoden tasoa. Yhtiön tulos oli 6,0 miljoonaa euroa. Se oli ennakoidun mukainen,
ja kahta edellistä tappiollista vuotta huomattavasti parempi. Tuloksen nosti yhtiöstä saatujen tietojen mukaan
voitolliseksi ennen muuta onnistuneet riskienhallinta- ja
suojaustoimet, tuotteiden uudistaminen sekä yhtiön sisäiset kehittämistoimet. Yhtiö ei tehnyt lainkaan investointeja vuonna 2011.
Sähkönmyynti hoitaa sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaiden asiakaspalvelun. Yhtiö piti markkinaosuutensa ennallaan vuonna 2011, joskin asiakasmäärä laski
lähes 3 %. Yhtiö on kehittänyt etuasiakasjärjestelmää
ja sähköistä asiakaspalvelukanavaa sekä tuotteistanut
sähköntoimituspalvelujaan. Energiatilin avulla asiakas
voi hoitaa omia sähkö- ja kaukolämpösopimusasioitaan
sähköisen kanavan kautta milloin tahansa. Yhtiö teki
vuonna 2011 ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn.
Asiakastyytyväisyysindeksi oli 3,4 asteikolla 1–5.
Yhtiöllä on sertifioitu laatujärjestelmä, johon sisältyy
sähkön markkinointi ja myynti. Asiakkaille on ollut tarjolla energiansäästöön ja järkevään energiankäyttöön
liittyvää energianeuvontaa jo usean vuoden ajan.
Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n liikevaihto 24,8
miljoonaa euroa oli neljänneksen pienempi kuin vuonna
2010. Tulos 0,4 miljoonaa euroa oli edellistä vuotta hieman parempi. Verkkotoiminnan tuotto ja kulukehitys on
laissa tarkoin säädeltyä.
Yhtiö ei täysin saavuttanut tilikaudelle 2011 asetettuja tavoitteita, koska budjetoitu sähkönsiirtomäärä alittui 4,9 %. Siirto- ja palveluverkkoon kohdistuvat investoinnit jäivät noin 2,8 miljoonaa euroa alle budjetoidun,
koska mittarointiprojekti ei edennyt suunnitellussa aikataulussa. Investointien toteuma oli 8,8 miljoonaa euroa.
Vikamäärät olivat suuremmat kuin kahtena edellisenä
vuonna, yhtiö ilmoittaa syiksi myrskyt ja kaivureiden aiheuttamat viat.
Oulun Energia Urakointi Oy:n liikevaihto 12,1 miljoonaa euroa oli talousarvion mukainen. Tulos 0,6 miljoonaa euroa oli selvästi arvioitua parempi. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Sen perustehtävää ovat
verkonrakennustyöt. Niiden lisäksi yhtiö on tehnyt selvitystä energiatehokkaista valaisimista ja panostanut
tietoliikenne- ja televerkko-osaamiseen projektissa, jossa on rakennettu nopeasti tietoliikenneyhteydet katu- ja
maantieverkon eri liikenteenhallintajärjestelmille olemassa olevaa kupariverkkoa hyödyntäen. Yhtiöllä ei ollut merkittäviä investointeja.
Haukiputaan Energia Oy:llä ei ole itsenäistä liiketoimintaa, vaan se toteuttaa kaukolämmön jakelua osana
Oulun Energia liikelaitoksen kaukolämpöliiketoimintaa.
Yhtiö on tarkoitus lakkauttaa ja sulauttaa liikelaitoksen
liiketoiminnallisiin yksiköihin.
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9 TYTÄRYHTIÖT
Kaupungilla oli vuoden 2011 lopussa 19 tytäryhtiötä. Oulu-konserniin kuuluvat yhteisöt on kuvattu seuraavassa
luvussa kohdassa 10.2. Energia-alan yhtiöt kuuluvat Oulun Energia liikelaitoskonserniin ja niiden toimintaa on
arvioitu edellä luvussa 8.
Kaupungin vuoden 2011 talousarviossa on tytäryhtiöille asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, lukuun ottamatta energia-alan yhtiöitä ja Valistustalo
Oy:tä. Energiayhtiöille tavoitteet asettaa Oulun Energia
liikelaitoksen johtokunta. Talousarviossa on kuvattu Valistustalo Oy:n toimintaa, tavoitteita sille ei ole asetettu.
Toiminnalliset tavoitteet on ilmaistu toiminnan tuloksia,
toimintatapaa tai yhtiöiden kehittämistä koskevina sanallisina tavoitteina. Tavoitteet perustuvat vuonna 2010
hyväksytyssä omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa määriteltyihin yhtiöiden visioihin, toiminta-ajatuksiin ja kehittämislinjauksiin. Tavoitteilla ei sen sijaan voi
nähdä olevan yhteyttä kaupunkistrategiaan. Taloudelliset tavoitteet on ilmaistu ennusteina talouden tunnusluvuista, kuten liikevaihto, liikevoitto, tulos, tase, SIPOprosentti, omavaraisuusasteprosentti ja investointitaso.
Tytäryhtiöt eivät edelleenkään raportoi täsmällisesti kaupungin talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta niissä raporteissa, jotka ne
ovat toimittaneet konsernipalveluille toimintakertomuksen laatimista varten. Tarkastuslautakunta on aikaisemminkin arviointikertomuksissaan ja välitilinpäätöksistä
laadituissa arviointimuistioissaan huomauttanut tästä.
Konsernipalvelujen ohjeessa pyydettiin tytäryhtiöitä nimenomaisesti raportoimaan talousarviossa asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta.

Tytäryhtiöiden raportointi niille asetettujen
omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumisesta ja toimintansa tilasta ei edelleenkään ole riittävää. Kaupungin tilinpäätös
ja toimintakertomus on asiakirja, josta
valtuusto voisi saada kattavasti tiedot
kaupungin tyräyhtiöiden toiminnasta ja
taloudesta. Tämä ei nyt toteudu.

Tytäryhtiöiden talouden tilaa voidaan yleisesti pitää kohtalaisena. Kiinteistöyhtiöiden tappiolliset tulokset on
kuitenkin syytä nostaa tarkasteluun. Tappiollisen tuloksen tekivät Valistustalo Oy (-0,4 miljoonaa euroa), Pysäköinti Oy (-114 356 euroa), Kiinteistö Oy Puolukkarivi
(-6 324 euroa), Kiinteistö Oy Huonesuon monitoimitalo
(-16 261 euroa), Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo (-29 232
euroa), Oritkarin Huoltorakennus Oy (-5 000 euroa),
Kiinteistö Oy Intiönparkki (-10 065 euroa) ja Oulu Zone
Kiinteistöyhtiö (-11 967 euroa). Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren talous on kohentunut edellisen vuoden tappiollisesta tuloksesta. Eräiden kiinteistöyhtiöiden ja myös Aikuiskoulutus Oy:n taloudellinen tilanne oli jonkin verran
heikompi kuin kaupungin talousarviossa oli ennakoitu.
Sivakka-konsernin liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli budjetoitua parempi, samoin kuin tilikauden tulos. Toiminnalliset tavoitteet eivät sen sijaan
täysin toteutuneet. Asuntojen käyttöaste oli tavoitetta alempi ja myös asukasvaihtuvuus kasvoi. Sivakan ja
kaupungin väliset omistusjärjestelyt Ylikiimingin omistamien kiinteistöyhtiöiden siirrosta Sivakka-konserniin
eivät edenneet vuoden 2011 aikana. Järjestelyt ovat olleet vireillä Ylikiimingin kuntaliitoksesta lähtien. Myöskään Oulun Palvelusäätiön ja Sivakan välinen toimialarationalisointi (vanhusten asuntojen hallinnointi) ei
edennyt.

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden
tilassa ei vuonna 2011 ollut merkittäviä
muutoksia. Tarkastuslautakunnan mielestä on kuitenkin syytä seurata erityisesti
kiinteistöyhtiöiden talouden tilaa sekä
toteuttaa jo usean vuoden ajan vireillä olleet kiinteistöyhtiöiden omistusjärjestelyt
kaupungin ja Sivakka-konsernin välillä.
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10	MUUT ARVIOINNIT
10.1 Talousarviossa asetetut 		
	tavoitteet
Tarkastuslautakunta on useissa arviointikertomuksissaan ja välitilinpäätöksistä laatimissaan arviointimuistiossa kiinnittänyt huomiota talousarviossa asetettujen
tavoitteiden sisältöön, määrään ja toteutumisen raportointiin. Tilivuoden 2011 arvioinnissa lautakunta on ottanut kattavasti kohteeksi kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet. Arvioinnissa on käytetty vuonna
2010 suurten kaupunkien valtuutetuille tehdyn kyselyn
ja vuonna 2011 suurten kaupunkien johtaville viranhaltijoille ja asiantuntijoille tehdyn kyselyn tuloksia. Eräiden
muidenkin suurten kaupunkien tarkastuslautakunnat
ovat tehneet vastaavia arviointeja.
Talousarvio sisältää kaupunkistrategian tavoitteineen, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet hallintokunnille ja
liikelaitoksille sekä tytäryhtiöille. Talousarvioon sisältyvät
tavoitteet ovat lähtökohtaisesti sitovia valtuustoon nähden. Hallintokunnilla ja erityisesti liikelaitoksilla on lisäksi lauta- ja johtokuntien hyväksymiä tavoitteita, joiden toteutumisen tarkastelu jää lauta- ja johtokuntatasolle.

Kaupunkistrategian ja muiden tavoitteiden yhteys
Kaupunkistrategian viitekehyksenä on jo usean valtuustokauden ajan ollut Balanced Scorecard -malli. Strategian valmistelussa vuonna 2009 mallin neljä näkökulmaa
(yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky, talous,
toimintatavat ja rakenteet, henkilöstö ja kyvykkyys) on

kuitenkin häivytetty ja strategiset tavoitteet on johdettu
suoraan kriittisistä menestystekijöistä. Vuoden 2012 loppuun saakka voimassa oleva kaupunkistrategia sisältää
siten vision, arvot (3 kpl), strategiset päämäärät (6 kpl),
kriittiset menestystekijät (18 kpl) ja niistä johdetut strategiset tavoitteet (44 kpl) sekä vuoden 2011 tavoitteet (55
kpl) ja niiden mittarit.
Tarkoituksena on, että hallintokunnille ja liikelaitoksille
talousarviossa asetetut tavoitteet on johdettu kaupunkistrategian tavoitteista. Ne esitetään talousarviossa
otsikolla ”kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet”. Hallintokunnat ja liikelaitokset määrittelevät itse nämä tavoitteet ja ne sisältyvät lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksiin. Esitettyjä tavoitteita ei perustella. On
ymmärrettävää, että tavoitteiden valmistelu tehdään
hallintokunta- ja liikelaitostasolla, jossa on kunkin toiminnan paras asiantuntemus. Tavoitteiden sisällöllistä
yhteyttä kaupunkistrategiaan ei aina osoiteta selvästi ja
tavoitteita ei perustella. Tavoitteilla tulee olla selkeä yhteys yksikön perustehtävään.
Kaupunkistrategiaan sisältyvä strateginen tavoite, siitä
johdettu vuositason tavoite ja tavoitteen toteutumisen
mittari eivät aina etene loogisesti. Strategisen tavoitteen
sisältö kapeutuu tai jopa muuttuu vuositavoitteessa. Tarkoitus on, että strateginen tavoite on pidemmän aikavälin ja vuositavoite kullekin vuodelle jyvitetty tavoite. Nyt
näin ei ole. Usein mittari on sama kuin tavoite. Mittari
on usein ilmaistu toimenpiteinä, samoin myös eräät tavoitteet.

Kaupunkistrategian tavoitteiden esiintyminen hallintokuntien ja liikelaitosten tavoitteissa, vuoden 2011 talousarvio
Kriittinen menestystekijä

Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja
terveydentila paranevat

Kuinka monta tavoitetta
on kiinnitetty kuhunkin
kriittiseen menestystekijään
kaupunkistrategiassa
5

Kuinka monen hallintokunnan
tai liikelaitoksen tavoitteilla
on yhteys kaupunkistrategian
tavoitteisiin (x)
4

Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuus ja tapahtumahankinta

3

1

Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva
koulutus- ja innovaatioympäristö

4

2

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys ja työllisyyspolitiikka

5

5

Vetovoimainen kaupunkikeskusta

4

1

Alueen kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky

2

1

Pohjoisen merkittävin logistinen keskus

4

2

Talouden hallinta

7

18

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka

1

3

Oulussa työssäkäyntialue muodostaa yhtenäisen kunnan

1

1

Johtamisjärjestelmän ja kaupunkiorganisaation
rakenteiden kehittäminen

1

6

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat

3

5

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä

1

9

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa
kaupungin toiminnassa

1

2

Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne

4

2

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

3

4

Osaava ja oikein resurssoitu henkilöstö

2

Henkilöstön hyvinvointi
4
(x) Vuonna 2011 hallintokuntia 9 (ml keskushallinto ja pl ulkoinen tarkastus) ja liikelaitoksia 14.

7
8
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Kaupunkistrategian ja hallintokuntien ja liikelaitosten
tavoitteiden välillä ei kaikissa tapauksissa voi nähdä yhteyttä. Parhaiten yksiköiden tavoitteisiin on viety kaupunkistrategiaan sisältyviä talouden hallinnan tavoitteita. Suurin osa kaupunkistrategian 55 tavoitteesta on
siirretty sellaisinaan keskushallinnon tavoitteiksi. Sille
on vastuutettu 31 kaupunkistrategian tavoitetta. Kaupunkistrategiassa on 10 tavoitetta, joiden toteuttamista ei ole nimenomaisesti määritelty minkään yksikön
vastuulle. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohto luonnollisesti ovat vastuussa myös niiden toteutumisesta.
Kaupunkistrategia jää ilmaisutapansa vuoksi ylätason
tavoitteistoksi. Sitä ei ole riittävästi konkretisoitu vuositason tavoitteiden määrittelyä ja toteuttamista ajatellen.

Tavoitteiden asettamisen hierarkia visiosta strategisten päämäärien ja kriittisten
menestystekijöiden kautta strategisiksi
tavoitteiksi ja edelleen vuositavoitteiksi
ja siitä edelleen hallintokuntien ja liikelaitosten tavoitteiksi on monikerroksinen.
Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteiden asettamisen mallia tulee yksinkertaistaa niin, että strategian sisältö hahmottuu nopeasti. Yksinkertaisempi malli
auttaa myös suuntaamaan voimavarat oikein tavoitteiden toteuttamisen kannalta.
Tarkastuslautakunnan mielestä hallintokuntien ja liikelaitosten tavoitteiden tulee
toteuttaa kaupunkistrategian päämääriä
ja tavoitteiden toteutumisen kriteerit
(mittarit) tulee määritellä niin, että toteutumista voidaan arvioida riittävän täsmällisesti. Kaupunkistrategiassa ei voi olla
tavoitteita, joiden toteuttamista ei ole nimenomaisesti vastuutettu jollekin taholle
kaupungin organisaatiossa. Tavoitteita
tulee olla vain kohtuullinen määrä.

Tavoitteiden sisältö ja toteutumisen
todennettavuus
Hieman yli puolet kaupunkistrategian tavoitteista on
määritelty niin, että niiden toteutumista voidaan tarkastella määrällisillä suureilla (määrä, jokin talouden suure). Loput on ilmaistu niin, että toteutumista arvioidaan
laatutekijöillä tai kehittämistoimien tai uusien avauksien toteuttamisella.
Kaupunkistrategiassa ja myös hallintokuntien tavoitteissa on useita tavoitteita, jotka ovat suoraan laista johtuvia tai tavoite on kaupungin omaan muuhun toimintaohjelmaan jo sisältyvä velvoite. Tavoitteissa on myös
viitattu johonkin laajempaan toimintaohjelmaan ja tavoitetta ei sen kummemmin ole konkretisoitu, jolloin tavoitteen toteutumista ei pystytä seuraamaan.
Hallintokunnille on asetettu tavoitteita, joiden merkityksen suhteessa hallintokunnan perustehtävään voi
kyseenalaistaa. Näin on erityisesti silloin kun hallintokunnalla on vain yksi valtuustoon nähden sitova tavoite
talousarviossa. Liikelaitoksille asetetut tavoitteet näyttävät kiinnittyvän niiden tehtävään ja toiminnan tulosten
odotuksiin paremmin kuin hallintokuntien tavoitteet.
Toiminnallisten tavoitteiden yhteyttä määrärahoihin on
usein vaikea osoittaa. Tämä saattaa johtua jo siitä, että
tavoitteiden valmisteluprosessi ei ohjaa tarkastelemaan
onko toiminnalliset tavoitteet mahdollista saavuttaa
suunnitteluilla määrärahoilla. Erityisesti kaupunkistrategian tavoitteet ovat laajoja ja yleisellä tasolla ilmaistuja. On vaikea todeta, miten paljon tavoitteen saavuttamiseen pitäisi sitoa määrärahoja.

Suurten kaupunkien valtuutetuille vuonna 2010 tehdyn kyselyn tuloksia
Parhaimmat arviot saaneet väittämät on taustoitettu vihreällä ja heikoimmat arviot saaneet punaisella
Väittämä

Oulun vastausten
keskiarvo
Asteikko 1-5

Kaikkien vastausten
keskiarvo.
Asteikko 1-5.

Toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät päätöksenteossa määrärahoihin

4,0

3,6

Tavoitteet ovat riittävän haastavia

3,7

3,6

Asetetuissa tavoitteissa on riittävästi kuntalaisten palveluja koskevia tavoitteita

3,3

3,2

Tavoitteet ohjaavat kunnan toimintaa myös käytännössä

3,3

3,4

Arvosana tavoitteista (asteikko 4-10)

7,7

7,6
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Oulun kaupungin viranhaltijoille vuonna 2011 tehdyn kyselyn tuloksia
Parhaimmat arviot saaneet väittämät on taustoitettu vihreällä ja heikoimmat arviot saaneet punaisella
Väittämä

Toteutuu
% vastaajista

Ei toteudu
% vastaajista

Luottamushenkilöt osallistuvat tavoitteiden asettamiseen

88,9

11,1

Tavoitteet asetetaan suunnitellun prosessin mukaisesti

80,8

19,2

Yhteys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden välillä toteutuu talousarviossa

76,8

23,2

Tavoitteissa on huomioitu riittävästi kuntalaisten palvelutarpeita

64,3

35,7

Valtuustotavoitteet ovat yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä

60,7

39,3

Tavoitteet ovat mitattavissa tai niiden toteutuminen voidaan muutoin todentaa

51,8

48,2

Tarkastuslautakunta näkee paljon kehitettävää sekä kaupunkistrategian että talousarviossa asetettujen hallintokuntien
ja liikelaitosten tavoitteiden valmistelussa, tavoitteiden sisällössä ja toteutumisen todennettavuudessa. Valmisteluprosessiin pitää sisältyä toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden yhteyksien
tarkastelu, tavoitteiden tulee olla merkityksellisiä kaupungin ja yksiköiden tehtävien näkökulmasta, ja ne tulee määritellä
riittävän yksiselitteisesti, jotta toteuttaminen ja toteutumisen raportointi paranee.

10.2 Omistajaohjaus ja
	konsernijohtaminen
Oulu-konserniin kuului vuoden 2011 lopussa emoyhteisö
Oulun kaupungin lisäksi 19 tytäryhtiöitä ja 3 kuntayhtymää. Kaupungilla on merkittäviä omistuksia 10 yhtiöissä (osakkuusyhtiöt) ja se on ollut perustamassa useita
säätiöitä. Uusin tytäryhtiö on vuoden 2011 loppupuolella perustettu Oulun Kaupunginteatteri Oy. Vuoden 2012
alussa osakkuusyhtiöiden määrä väheni, kun kaupunki
myi kokonaan omistuksensa Condia Oy:ssä. Tässä arvioinnissa ovat kohteena konserniin kuuluvat tytäryhtiöt.
Oulu-konserni 31.12.2011
Emoyhteisö: Oulun kaupunki (peruskunta ja liikelaitokset)

Tavoitteiden ohjaavuus
Oulun kaupunginvaltuutetut olivat vuonna 2010 tehdyn
kyselyn mukaan vain kohtalaisen tyytyväisiä siihen, miten tavoitteet ohjaavat kaupungin toimintaa. Vastausten
keskiarvo oli 3,3 (asteikolla 1–5), kaikkien kuntien keskiarvo oli 3,4. Viranhaltijat olivat jonkin verran tyytyväisempiä. Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä 74 % vastaajista oli sitä mieltä, että ohjaavuus toteutuu.
Useiden tavoitteiden toteutumasta ei saada ajantasaista
tietoa. Joidenkin mittareiden tulokset ovat vuoden tai jopa kahden takaisia. Niillä ei voi olla ohjaavaa vaikutusta.
Kaupunkitasolla (kaupunkistrategia) tavoitteiden määrä
on suuri ja se jo sinänsä saattaa heikentää ohjausvaikutusta. Hallintokunnille talousarviossa asetettujen tavoitteiden määrä sen sijaan vaihtelee 1 tavoitteen ja 32
välillä. Ei ole mahdollista, että ero ohjaustarpeessa on
näin suuri.

Tytäryhtiöt (19)
Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy 100%

Osakkuusyhtiöt (10)

Turveruukki Oy 96,8 %
Oulun Sähkönmyynti Oy 60,4%
Oulun Energia Urakointi Oy 100%
Sivakka Yhtymä Oy 100%

Säätiöt (6)

Oulun Asuntohankinta Oy 100%
Oulun Pysäköinti Oy 100 %
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 100%
Maikkulan Keskus Oy 100%

Kuntayhtymät (3)

OuluZone Oy 100%
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari 100%
Kiinteistö Oy Puolukkarivi 100%
Kiinetistö Oy Huonesuon Monitoimitalo 77,7%
Oritkarin Huoltorakennus Oy 73,2 %
Oulun Valistustalo Oy 64,75 %
Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki 59 %
Kiinetistö Oy Maikkulan Toivo 50,3 %
Kiinteistö Oy RaksilanHarjoitushalli 83 %
Oulun Kaupunginteatteri Oy 100%

Tavoitteiden ohjaavuus on tarkastuslautakunnan mielestä nyt heikko. Useiden
tavoitteiden toteumasta ei saada ajantasaista tietoa, joidenkin mittareiden tiedot
ovat vuoden tai jopa kahden takaisia.
Niillä ei voi olla ohjaavaa vaikutusta.
Myös raportoinnin heikko taso heikentää
mahdollisuutta reagoida tavoitteiden toteutumiseen.

Konsernijohtamista koskevat säännökset tulivat kuntalakiin vuonna 2007. Samalla kunnat velvoitettiin laatimaan täydellinen konsernitilinpäätös tiettyjen ehtojen
täyttyessä. Valtuusto päättää kuntalain 13 §:n mukaan
kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konsernijohtoon kuuluvat kuntalain 25 a §:n mukaan
kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut
johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto
vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
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Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n
mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on
huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kuntalakiin sisältyy myös tytäryhteisöjen tiedonantovelvollisuus. Lain 70 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön
hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava
kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.
Konsernin taloutta on käsitelty edellä arviointikertomuksen luvussa 2.

Omistajapolitiikka ja -ohjaus
Oulun kaupungin omistusten tarkoitus ja tavoitteet on
määritelty kaupunginvaltuuston elokuussa vuonna 2010
hyväksymässä omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa. Asiakirja perustui työryhmätyöhön ja kaupunginhallituksen päätökseen helmikuussa vuonna 2009 aloittaa
Oulun kaupungin talouden tasapainotusohjelman laadinta. Vastaavanlainen kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset oli määritelty edellisen kerran vuonna 2003 ja kaupunginvaltuusto
hyväksyi sen pohjalta laaditut tytäryhteisöjen omistajapoliittiset tavoitteet vuonna 2005.
Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa on määritelty
kaupungin omistusten jako omaisuusluokkiin ja omistusten arvot, kohteittain omistusten strateginen merki-

tys ja markkinapotentiaali sekä kehittämisvisio ja toiminnan tavoitteet. Siinä on myös määritelty kriteerit
tytäryhtiömuotoiselle omistukselle. Asiakirja on luonteeltaan toimintaa ohjaavaa asiakirja, jonka linjauksia
toteutetaan erillisillä asiakohtaisilla päätöksillä. Asiakirja on tärkeä, koska se ohjaa päätöksentekijöitä ja henkilöstöä sekä konsernin johdossa että tytäryhteisöissä.
Siinä ilmaistaan pitkäjänteisesti kaupungin tahto erilaisten omistusten suhteen ja siten se turvaa päätöksenteon linjakkuutta.
Vuonna 2010 kaupunginvaltuuston hyväksymän asiakirjan omistajapoliittiset linjaukset on viety vuoden 2011 talousarvioon tytäryhtiöiden kehittämisvisioiksi ja omistajan asettamiksi tavoitteiksi.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Oulun kaupunki on ottanut käyttöön uusia omistajaohjauksen menettelyjä kuten kaupungin omistusten strateginen analyysi
ja omistajapoliittisten linjausten määrittely. On tärkeää,
että omistajapoliittiset linjaukset pidetään ajan tasalla
tarkistamalla ne määräajoin. Linjausten toteutumista on
seurattava systemaattisesti ja raportoitava toteutumisesta.

Konsernijohtaminen
Konsernijohtaminen koostuu konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjauksesta ja valvonnasta. Konsernitason ohjaamisen ja valvonnan välineitä ja niiden tilaa
Oulussa on arvioitu seuraavassa taulukossa. Taulukossa käsiteltyjen lisäksi tärkeitä ohjauksen välineitä ovat
myös yhtiön perustamisvaiheessa laadittavat yhtiöjärjestys ja mahdollinen osakassopimus.

Konsernijohtamisen menettelyjen arviointi
Ohjaus- ja valvontamenettelyt

Tarkastuslautakunnan arvio

Konserniohje

Konsernijohtamisen roolit ja tehtävät on määritelty vuonna 2003 hyväksytyssä konserniohjeessa. Ohje on vanhentunut ja väljä. Se ei täytä nykyisten säännösten, kaupungin uuden johtamisjärjestelmän ja toimintaympäristön muutosten vaatimuksia.

Yhtiökokousedustajan nimeäminen
ja evästys

Nykyiset menettelyt ovat asianmukaiset. Kaupunginhallituksen antamaa evästystä ei
asiakysymysten suhteen ole yleensä dokumentoitu. On useita asioita, joissa se olisi
hyvä tehdä.

Tavoitteiden asettaminen kaupungin
talousarviossa

Tavoitteet on asetettu kaupunginvaltuuston päätöksillä jo vuodesta 2005 lähtien.
Tavoitteet ovat omistajapoliittisten linjausten mukaisia. Yhteys kaupunkistrategiaan
on löyhä.

Tavoitteiden toteutumisen raportointi

Tytäryhtiöt raportoivat kaupungin välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä talouden tilansa hyvin ja ohjeiden mukaisesti. Sen sijaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointi ei edelleenkään ole ohjeistuksen mukaista.
Kaupunginvaltuusto ja myös -hallitus saavat tiedot yhtiöiden tilasta pääasiassa näistä
raporteista, joten on tärkeää, että raportointi on täsmällistä ja kattavaa.

Konsernitasoiset kirjalliset toimintamallit ja -politiikat (Hyvä hallintotapa)

Konsernilla ei ole kirjallista hyvän hallinnon toimintamalli -ohjetta. Se on kuitenkin
välttämätön konserniohjauksen ja -valvonnan selkeyden, tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Hyvänä toimintatapana on jo usean vuoden ajan ollut
käytössä konsernin viranhaltijajohdon ja tytäryhteisöjen johdon väliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Näistä keskusteluista ja niissä sovituista asioista jää myös
dokumentti molemmille osapuolille. Toimintatavaksi on
myös määritelty, että suurimpien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimiva johto informoi merkittävistä toimenpi-

teistään suoraan kaupunginhallitusta tai omistajaohjauksesta vastaavaa apulaiskaupunginjohtajaa sekä
muita viranhaltijoita. Käytännössä kaupunginhallituksen informointia on ollut varsin vähän, esimerkiksi vuosina 2010 ja 2011 ei pöytäkirjamerkintöjen perusteella
lainkaan.
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Vuonna 2003 hyväksytty konserniohje on
vanhentunut ja väljä. Se on tarkastuslautakunnan mielestä uudistettava vastamaan
nykyisten säännösten, kaupungin uuden
johtamisjärjestelmän ja toimintaympäristön edellyttämiä muutoksia. Tarkastuslautakunta on ottanut esille konserniohjeen
uudistamistarpeen jo vuoden 2010 arviointikertomuksessa. Oulu konsernille on
myös laadittava konsernin kattavat hyvän
hallinnon ja johtamisen menettelytavat
määrittävä asiakirja.

Konsernin synergiaedut
Kaupungin konserniohjeessa on muutamia määräyksiä, joiden mukaan tytäryhtiöiden johdon on keskusteltava konsernijohdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Näitä ovat rahoitusasiat (neuvoteltava talous- ja suunnittelujohtajan kanssa sijoitustoimintansa strategioista
ja pitkäaikaisen vieraan pääoman järjestelyistä), eräät
henkilöstöasiat (henkilöstön rekrytoinnissa on otettava huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet ja noudatettava henkilöstösiirroissa annettuja ohjeita) ja johdon palvelussuhteen ehdot (toimitusjohtajan
tai vastaavan harkinnanvaraisten palvelussuhteen ehtojen vahvistamiseen on pyydettävä etukäteen kaupunginjohtajan lausunto). Määräykset ovat väljiä. Uuden Oulun
yhdistymissopimuksessa on sovittu, että viiden vuoden
irtisanomissuoja (vuodet 2013–2017) koskee myös tytäryhtiöiden henkilöstöä ja että uusi Oulu sitoutuu palkkaamaan tuotannollisin tai taloudellisin perustein tytäryhtiöistä irtisanottavat henkilöt.
Yhteisten koko konsernin kattavien tukipalvelujen käytölle ei ole määritelty kriteerejä vaan se on tuotu esille
yhtenä vaihtoehtona. Yhteishankintojen käyttö on käytännössä tytäryhtiöiden aloitteiden varassa ja keskushallinnon (nykyisin konsernipalvelut) asiantuntijapalveluiden käyttö on käytännössä ollut melko vähäistä.
Oulun Konttorin palkanlaskentapalveluja ovat käyttäneet tytäryhtiöistä vain energia-alan yhtiöt ja muidenkin
sisäisten liikelaitosten palvelujen käyttö on vähäistä.
Konsernin synergiaetujen tarkastelu on perusteltua ainakin edellä tarkasteltujen tuki- ja asiantuntijapalvelujen, hankintojen sekä erityisesti rahoitusasioiden
hoidossa. Mahdollisten synergiaetujen huomioon ottamista toimintojen järjestelyissä tai asiantuntijapalveluissa ei ole konkretisoitu konserniohjeessa tai muussakaan asiakirjassa.
Rahoitusasioista on konserniohjeessa määräys, jonka mukaan tytäryhteisöjen on hankittava konsernijohdon kanta lainanotto- ja sijoitusasioissa. Vuoden 2011
talousarviossa on toistettu vuonna 2010 hyväksyttyihin omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvä tavoite, että ”kassanhallinta keskitetään osaksi kaupungin muuta
kassanhallintaa siten, että kaupungin tytäryhteisöt liittyvät sovitussa laajuudessa kaupungin keskushallinnon
ylläpitämän konsernitilin käyttäjäksi”. Konsernitilijärjes-
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telmää ei ole toistaiseksi perustettu. Investointien ajoitusta ja rahoitusratkaisuja ei myöskään nyt riittävästi
tarkastella konsernitasolla.

Konsernin synergiaetujen tarkastelulle
ei ole etukäteen määriteltyjä kriteerejä ja
päätöksentekotilanteissa vaihtoehtoisia
ratkaisuja ei säännönmukaisesti arvioida
tästä näkökulmasta. Nykyisen konserniohjeen määräykset ovat näiltä osin liian
väljät.
Tarkastuslautakunnan mielestä erityisesti rahoitusasioita ja investointeja sekä
erilaisten tuki- ja asiantuntijapalvelujen
käyttöä on ohjattava konsernitasoisesti
ja niitä koskevien menettelytapojen tulee
olla sekä konsernijohtoa että tytäryhtiöiden johtoa velvoittavia. Konsernitilijärjestelmä on tarkastuslautakunnan mielestä
perusteltua ottaa käyttöön, kuten on jo
linjattu omistajapolitiikka-asiakirjassa.

10.3 Kassavarojen sijoittaminen
Kaupungin kassavarat olivat vuoden 2011 lopussa 179,8
miljoonaa euroa. Summa koostuu sijoituksista rahoitusarvopapereihin (114,8 miljoonaa euroa), kehittämisrahaston varojen sijoituksista (13,2 miljoonaa euroa),
kaupungin pankkitileillä olevista varoista (38,3 miljoonaa euroa) ja Oulun Energian pankkitileillä olevista varoista (13,5 miljoonaa euroa). Kassamenot ovat keskimäärin 100,4 miljoonaa euroa kuukaudessa.
Kaupunki sijoittaa kassavaroja lyhyt- ja pitkäaikaisesti erilaisiin rahoitusarvopareihin, pankkitalletuksiin ja
muihin korollisiin sijoituskohteisiin kaupunginvaltuuston vuonna 2002 hyväksymiä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteita noudattaen. Periaatteita on täydennetty
kaupunginhallituksen samana vuonna hyväksymillä sijoitustoiminnan eettisillä periaatteilla.
Sijoitustoiminnan periaatteissa on määritelty käytettävät sijoitusinstrumentit ja kunkin sijoitusinstrumentin
käytön prosentuaalinen enimmäismäärä laskettuna koko kassavarojen arvosta. Enimmäisrajat ovat hyvin väljät: lyhytaikaisissa (alle vuoden) sijoituksissa 30 %:n ja
100 %:n välillä ja pitkäaikaisissa 5 %:n ja 50 %:n välillä vaihdellen instrumenteittain. Vuoden 2002 jälkeen
on tullut uusia sijoitusinstrumentteja, joiden käyttöä ei
ole nyt määritelty. Sijoitustoiminnan eettisenä periaatteena on lyhyesti todettu, että noudatetaan negatiivista
arvottamista. Se tarkoittaa, että kaupunki ”pyrkii sulkemaan sijoitustoiminnastaan pois sellaiset yhtiöt, joiden
pääasiallinen liiketoiminta-alue muodostuu seuraavilta
aloilta: aseteollisuus, alkoholin valmistus, tupakkateollisuus, uhkapelit ja pornografia”.
Kuntalain perustelujen mukaan kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu siten, että vaara pääoman menettämisestä on

64

Arviointikertomus 2011

vähäinen. Oulun kaupungin sijoitustoiminnan periaatteissa on lyhyesti todettu, että sijoitustoiminnassa otetaan huomioon kokonaisriskit, ja että riskejä vältetään
sijoitusten hajauttamisella. Sijoitustoimintaan liittyviä
riskejä ja niiden hallintaa ei ole tarkemmin selvitetty ja
dokumentoitu. Hyväksyttävää riskitasoa ei ole määritelty.
Sijoitustoiminnan periaatteet -päätöksessä on todettu, että päälähtökohtana on turvata rahoitus- ja sijoitustoiminnalla kaupungin maksuvalmius ylläpitämällä
riittäviä likvidejä varoja ja luotonoton valmiuksia. Sijoituksista yli puolet on ollut lyhytaikaisia (alle vuoden)
sijoituksia. Niistä valtaosa on ollut lyhyitä päivien tai
viikkojen sijoituksia. Sijoitusten vuosituotot ovat esimerkiksi vuosina 2008–2011 vaihdelleet 1,19 %:n ja 1,95 %:n
välillä.
Kassavarojen sijoitukset instrumenttiluokittain
31.12.2011, tarkastelu ei sisällä pankkitilejä
ja kehittämisrahaston sijoitussalkun sijoituksia
Sijoitusrahastot
9,3 %

Sijoitusvakuutukset
Talletukset
0,7 %
6,9 %

Indeksilainat
6,6 %

Pankkien sijoitutodistukset
29,6 %

Joukkovelkakirjalainat
22,5 %

Yritys- ja kuntatodistukset
24,3 %

Kehittämisrahaston varoista (Technopoliksen ja Medipoliksen osakkeiden myynneistä saadut varat) on muodostettu sijoitussalkku, jonka arvo vuoden 2011 lopussa
oli 14,6 miljoonaa euroa. Salkun hoito on annettu ulkopuoliselle varainhoitajalle. Tuotto vuonna 2011 oli 2,38 %.
Tarkastuslautakunta teetti ulkopuolisella asiantuntijalla tarkastuksen kassavarojen sijoitustoimintaa ohjaavien periaatteiden ajantasaisuudesta ja sijoitustoiminnan kehittämistarpeista. Tarkastuksen tuloksina
tuotiin esille kehittämiskohteina sijoitustoiminnan periaatteiden ajantasaistaminen ja julkisten varojen sijoitustoiminnassa noudatettavien parhaiden käytäntöjen
tuominen periaatteisiin, riskien kartoittaminen, toimivaltakysymykset ja raportoinnin parantaminen sekä eettisten periaatteiden ja vastuullisen sijoittamisen ohjeiden
pitäminen ajan tasalla jatkuvasti ja ulottaminen myös
ulkopuolisten varainhoitajien toimeksiantosopimuksiin.

Tarkastuslautakunnan mielestä on kiireellistä saattaa ajantasalle kassavarojen
sijoittamista ohjaavat periaatteet. Periaatteissa tulee ottaa riittävän täsmällisesti ja konkreettisesti kantaa käytettäviin
sijoitusinstrumentteihin ja niiden allokaatiorajoihin, sijoitusten hajauttamiseen,
hyväksyttäviin riskitasoihin sekä toimivaltakysymyksiin ja sijoitustoiminnan
raportointiin.
Tarkastuslautakunnan katsoo, että julkisyhteisön sijoitustoiminnan periaatteiden
lähtökohtana tulee olla eettiset näkökohdat ja yleisesti hyväksytyt vastuullisen
sijoittamisen vaatimukset.

Toimivalta sijoituspäätöksissä on nyt delegoitu yksittäisille rahoitusasioita hoitaville viranhaltijoille konsernipalvelujen talous- ja omistajaohjauksen palvelualueella.
Menettely on nopeuttanut päätöksentekoa ja ongelmia
näin pitkälle viedystä päätösvallan siirtämisestä ei ole
tullut esille. Menettelyyn sisältyy kuitenkin riskejä ja se
on ongelmallinen myös sisäisen valvonnan vaatimusten
näkökulmasta. On syytä harkita esimerkiksi hyväksymismenettelyn käyttöön ottamista suurimmissa pitkäaikaisissa sijoituspäätöksissä tai jollakin muulla menettelyllä varmistaa riittävän laaja-alainen harkinta ja valvonta.
Sijoitustoiminnasta ja sen tuloksista on raportoitu kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2002 hyväksymissä periaatteissa ei
ole määräyksiä raportoinnista. Kaupunginhallitukselle
27.2.2012 annettu raportti sijoitusten ja lainojen tilanteesta 31.12.2011 oli laadittu niin, että siinä oli jo otettu huomioon tarkastuslautakunnan teettämässä tarkastuksessa esitettyjä raportoinnin kehittämisehdotuksia.
Kaupunginhallitukselle esitetyt raportit jäävät vain sen
käyttöön. Kaupungin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole esitetty tietoja kassavarojen sijoitustoiminnasta, esimerkiksi volyymista, tuotoista ja sijoitusperiaatteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta pitää
hyvänä sitä, että vuoden 2011 tilinpäätöksessä on ensimmäistä kertaa raportoitu kehittämisrahaston varoista muodostetun sijoitussalkun arvo vuoden lopussa ja
tuottoprosentti.
Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että myös sijoitustoiminnalle asetetaan vuosittain talousarviossa
tuloksellisuustavoitteet ja vastaavasti toimintakertomuksessa raportoidaan sijoitusten tuotoista ja taloudellisuudesta suhteessa tavoitteisiin. Sijoitustoiminnan
toteutusta tulee voida arvioida kuten kaupungin muuta
toimintaa.
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10.4 Asiakas- ja kuntalaispalvelut

Kaupunki tarvitsee tarkastuslautakunnan
mielestä asiakaspalvelujen järjestämistapaa ja laatua koskevat kaupunkitasoiset
linjaukset ja tavoitteet.

Asiakaspalvelut
Kaupungin asiakaspalvelua on viime vuosina keskitetty
Oulu10 -virastotaloon kuntalaispalvelujen nimikkeellä.
Palvelua annetaan edelleen myös muissa asiakaspalvelupisteissä. Niistä merkittävimpiä ovat ympäristötalon
asiakaspalvelu, sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelutoiminnot sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten asiakaspalvelupisteet. Myös liikelaitoksilla on asiakaspalvelupisteitä, esimerkkinä näistä Energia, Vesi, Jätehuolto
ja BusinessOulu. Kaikilla on fyysisen asiakaspalvelun
lisäksi sähköisiä palvelumuotoja sekä puhelinpalvelua.
Hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa, että palvelut ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa ja saatavissa palvelukanavasta riippumatta. On tärkeää myös mitata asiakkaiden palvelukokemuksia ja tyytyväisyyttä säännöllisillä
asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Seuraavassa on tarkasteltu kaupungin linjauksia asiakaspalvelun järjestämisestä sekä Oulu10:ssa annettavia kuntalaispalveluja.
Tässä arviointikertomuksessa on lisäksi tarkasteltu kunkin arviointikohteen yhteydessä asiakaspalvelun toimivuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Useat hallintokunnat ja
liikelaitokset ovat kehittäneet asiakastoimintojaan tuloksellisesti ja tekevät säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia.
Kaupunkistrategiaan sisältyy tavoite palvelujen tuotantotapojen monipuolistumisesta. Asiakaspalvelun järjestämiseen liittyviä tavoitteita kaupunkistrategiassa ei ole.
Kaupunki ei myöskään ole linjannut palvelun saavutettavuuden ja saatavuuden tai asiakaspalvelun laadun kriteerejä. Hallintokuntien ja liikelaitosten tavoitteisiin näitä toki sisältyy, esimerkkinä sosiaali- ja terveystoimen
tavoitteet.

Kaupungin yksiköillä on useita asiakaspalvelujen kehityshankkeita. Kehittämisen voimavarat on syytä käyttää tehokkaasti ja palvelujen saavutettavuuden
parantamiseen parhaalla mahdollisella
tavalla. Asiakaspalvelun järjestämiseen
liittyy aina tietojärjestelmätarpeita. Myös
tietojärjestelmäratkaisussa tulee olla
kaupunkitasoinen näkökulma.

Oulu10:n kuntalaispalvelut
Kuntalaispalveluja on keskitetty Oulu10 -virastotaloon
talon valmistumisesta alkaen. Palvelut on kehittänyt ja
toteuttanut Oulun Konttori liikelaitos, joka vastaa myös
Ylikiimingissä toimivasta kuntalaisten yhteispalvelupisteestä sekä vuoden 2012 alkaen myös Kiimingin palvelupisteen toiminnasta. Yhteispalvelupisteestä saa kaupungin palvelun lisäksi eräitä valtion virastojen palveluja.
Asiakkaat ovat olleet varsin tyytyväisiä Oulu10:n palveluihin. Vuonna 2011 tehdyn asiakaskyselyn mukaan 91
% vastanneista suositteli palveluja muille. Kyselyyn vastasi 203 asiakasta, joista palvelupisteessä 107 ja sähköisesti 96 asiakasta.

Asiakkaiden tyytyväisyys Oulu10:n kuntalaispalveluihin Oulun Konttorin kyselytutkimus vuonna 2011
VASTAUSTEN % JAKAUMA / Yhteensä
4

5

6

7

8

9

10

eos

Tiesitkö riittävästi tarjolla olevista palveluista?

7%

8%

13 %

15 %

23 %

15 %

13 %

7%

Vastasiko saamasi palvelu tarvettasi?

4%

5%

5%

4%

11 %

23 %

47 %

2%

Tarvitsetko jatkossakin lisää käyttämiäsi palveluita?

2%

1%

3%

8%

11 %

23 %

41 %

12 %

Tuliko palvelutarpeesi hoidettua?

7%

2%

2%

6%

7%

20 %

53 %

3%

Saamani palvelu on parantanut elämäntilannettani?

7%

4%

6%

11 %

15 %

14 %

23 %

21 %

Oulun Konttorin strategisena päämääränä on Oulu10:n
palvelukonseptin palveluvalikoiman laajentaminen. Tavoitteena on, että Oulu10-palvelukokonaisuus tarjoaa
laajasti kuntalaispalveluja vaihtoehtoisilla palvelukanavilla. Palvelukanavia ovat nyt henkilökohtainen asiointi, puhelinasiointi ja sähköinen asiointi. Palvelujen keskittäminen Oulu10:een on edennyt tapauskohtaisesti ja
pitkälti Konttorin aloitteiden varassa kun kaupunkitasoiset linjaukset puuttuvat.

Konttorin asiakaspalvelun toimintamalli on kehitetty valtionvarainministeriön rahoittamassa asiakaspalvelukeskusprojektissa, joka päättyi vuoden 2010 lopussa. Uutena hankkeena on tänä vuonna alkanut usean
kunnan yhteishankkeena Eppi – Pohjois-Pohjanmaan
etäpalveluhanke. Siinä on tavoitteina palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti ja säilyminen etäpalveluna
lähellä kuntalaisia. Yhteispalvelun toimijoista ovat mukana poliisi, oikeusaputoimisto, maistraatti, työ- ja elinkeinotoimisto, aluehallintovirasto ja Kela.
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Valtionvarainministeriö jatkaa myös asiakaspalvelujen
kehittämistä. Ministeriö asetti tammikuussa 2012 julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Oulun kaupunki on mukana myös tässä hankkeessa, joka
kestää toukokuun loppuun 2013. Hankkeessa tarkastellaan sekä valtion että kuntien asiakaspalveluja ja se on
liitetty myös marraskuussa 2011 asetetun Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän työhön. Tavoitteena on saada aikaan toimivat edellytykset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen saatavuudelle siten, että asiakaspalvelut
järjestetään asiakaslähtöisesti, tuottavasti ja taloudellisesti. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että asiakas saa
koko julkisen hallinnon asiakaspalvelun samasta paikasta yhden luukun periaatteella sähköisenä palveluna,
puhelinpalveluna tai käyntiasiointina.
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Oulu10 –kuntalaispalvelut toimintamalli on
tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hyvä ja toimiva ratkaisu asiakaspalvelujen järjestämiseen. Monikanavaisuus
on hyvä asia, kuntalainen asiakkaana voi
itse valita sopivimman asioimistavan.
Palveluvalikoimaa on syytä edelleen laajentaa. Kaupungin tulee määritellä kuntalaispalveluiksi keskitettävät palvelut ja
niiden laatuvaatimukset.
Ylikiimingin yhteispalvelupisteestä saadun
kokemuksen perusteella se on toimintamalli, jolla palveluja saadaan tuotua lähelle
kuntalaisia. Toimintamallissa voidaan myös
yhdistää kunnan ja valtion palveluja hoidettaviksi yhdessä toimipisteessä.
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11 EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN
HAVAINTOJEN SEURANTA
Vuoden 2010 arviointikertomuksen käsittely

Arviointikertomusten havaintojen seuranta

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2010 arviointikertomuksen kokouksessaan kesäkuussa vuonna 2011 ja
lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.
Kaupunginhallitus päätti elokuussa vuonna 2011 velvoittaa hallintokunnat käsittelemään arviointikertomuksen
lauta- ja johtokunnissa sekä ottamaan huomioon omassa toiminnassaan tarkastuslautakunnan nostamat kehittämiskohteet. Lisäksi kaupunginhallitus pyysi nimettyjä
hallintokuntia ja liikelaitoksia antamaan lyhyet selostukset tarkastuslautakunnan nostamiin kysymyksiin.

Tarkastuslautakunta on arviointiperiaatteidensa mukaisesti keskittynyt arvioimaan asiakokonaisuuksia ja strategisten tavoitteiden toteutumista vuositavoitteiden toteutumisen tarkastelun lisäksi. Tämän vuoksi edellisten
vuosien arviointikertomusten havaintoihin saatuja vastauksia ja lautakunnan esille ottamien asioiden edistymistä ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti. Lautakunta
odottaa havainnoilla olevan välittömän konkreettisen
vaikutuksen lisäksi myös välillisiä ja pitkän ajan vaikutuksia. Tarkastuslautakunta näkee, että yksi arviointikertomuksen tarkoituksista on lisätä keskustelua ja
vuorovaikutusta toimintaorganisaation ja päätöksentekoelinten välillä. Tavoitteena on ollut laatia kertomus
niin, että sillä on informaatioarvoa valtuustolle.

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa selostukset tiedoksi syyskuussa vuonna 2011 ja lähetti ne kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan tietoon. Lisäksi
kaupunginhallitus edellytti, että tarkastuslautakunnan
havainnot otetaan huomioon talousarvion 2012 suunnitteluprosessissa. Ne lauta- ja johtokunnat, jotka eivät
vielä olleet käsitelleet arviointikertomusta, velvoitettiin
tekemään se viivytyksettä. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen havaintoihin annetut vastaukset
lokakuussa vuonna 2011.

Seuraavassa on katsauksenomaisesti tarkasteltu vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomusten havaintojen tilannetta. Lautakunta arvioi, että yleensä ottaen sen esille
tuomat asiat ja näkökulmat otetaan hyvin huomioon ja
useita vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomuksissa esille
otettuja asioita on korjattu.

Lauta- ja johtokuntien selostukset arviointikertomuksen havaintoihin olivat nyt aikaisempaa täsmällisempiä
ja informatiivisempia. Pyydetyistä selostuksista keskushallinnon vastaus ei kuitenkaan kattanut kaikkia arviointikertomuksessa esille otettuja asioita, kuten liikelaitosten tavoitteiden määrittelyä, vaikuttavuustavoitteiden ja
-mittareiden lisäämistä sekä tytäryhtiöiden ohjauksen ja
valvonnan kehittämistarpeita.

Vuoden 2009 arviointikertomuksen aiheista eivät ole
edenneet tuottavuustavoitteiden ja -mittareiden määrittely, keskushallinnon tietohallintotiimin ja Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen roolien selkeyttäminen, rakennus- ja muun kiinteän omaisuuden korjausvelkatasoon
puuttuminen, Aikuiskoulutuskeskuksen omistajapoliittisen linjauksen toteuttaminen sekä tytäryhtiöiden ohjauksen ja valvonnan tehostaminen.

Arviointikertomuksen käsittelyaikataulu oli sama edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunnan mielestä olisi hyvä, jos käsittelyaikataulua pystyttäisiin aikaistamaan.
Se edellyttäisi kuitenkin myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistumisen aikaistamista. Tarkastuslautakunnan havainnot pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon talousarvion valmisteluprosessissa jos
arviointikertomus käsiteltäisiin palautteineen kesään
mennessä.

Vuoden 2010 arviointikertomuksen havainnoista eivät
vielä ole toteutuneet vaikuttavuustavoitteiden ja -mittareiden lisääminen, eräiden kiinteistöyhtiöiden siirto
Sivakka-konserniin ja rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen asiakastyytyväisyyskyselyt. Yhtenäisten soveltamisohjeiden laatiminen vammaispalvelulain mukaisille palveluille on kesken. Vuonna 2010 jäi toteutumatta
hoito- ja palvelutakuutavoitteita, jotka ovat nyt toteutuneet. Vanhuspalveluissa sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arviointi kotisairaanhoidossa eivät edelleenkään täysin toteutuneet
määräaikojen mukaisina.
Vuoden 2011 arviointikertomuksessa on jouduttu ottamaan esille asioita, joita on käsitelty jo aikaisemmissakin arviointikertomuksissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi strategisten tavoitteiden ja mittareiden sisältö ja
ohjaavuus sekä puutteellinen toteutumisen raportointi,
talouden hallintaan liittyvät asiat (kuten toimintamenojen jatkuva kasvu), sosiaali- ja terveystoimen menojen
kasvu sekä tytäryhtiöiden ohjaus ja valvonta.
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