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TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTUS JA ARVIOINTI

Tarkastus- ja arviointitoiminta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan valmistella
kaupunginvaltuuston käsittelyä varten hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Oulun kaupungin tarkastussäännön mukaan lautakunnan tulee arvioida myös hallinnon ja talouden sekä
palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Oulun kaupungin tarkastus- ja arviointitoiminta koostuu tarkastuslautakunnan ja sitä avustavan revisiotoimiston tarkastus- ja arviointityöstä, tilintarkastuksesta sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisen sisäisen
tarkastuksen toiminnasta. Arviointijärjestelmä sisältää lisäksi valtuuston ja
lauta- ja johtokuntien sekä toimintayksiköiden toteuttaman arvioinnin.
Tarkastuslautakunnassa on valtuustokaudella 2005–2008 yhdeksän jäsentä
ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuntalain mukaan olla kaupunginvaltuutettuja.
Jäsenet
Juha Huikari, puheenjohtaja
Outi Klintrup, varapuheenjohtaja
Sari Halonen
Markku Kainulainen
Eeva Paakkola
Pirjo Pyörälä
Juha Rahkola
Maarit Raitio
Raimo Salow

Henkilökohtaiset varajäsenet
Tapio Sivonen
Taimi Määttä
Marjatta Aittakumpu
Pentti Juutinen
Elina Keskitalo
Irene Huru
Tauno Jokinen
Helena Pajunen
Kostia Järviaho

Lautakunta toimi vuoden 2006 arviointia tehdessään myös kahtena jaostona. I-jaoston arviointialueita olivat sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi, opetustoimi, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Työterveys, Oulun Ateria ja Oulun Tietotekniikka. Jaoston puheenjohtajana toimi Juha Huikari ja muina jäseninä Sari Halonen, Eeva Paakkola ja Maarit Raitio. II-jaoston arviointialueita olivat kulttuuritoimi, rakennusvalvonta, tekninen toimi,
Oulun Energia, Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos,
Oulun Jätehuolto, Oulun Katutuotanto ja Oulun Comac. Jaoston puheenjohtajana toimi Outi Klintrup ja muina jäseninä Markku Kainulainen, Pirjo
Pyörälä, Juha Rahkola ja Raimo Salow. Koko lautakunnan arviointialueita
olivat kaupunginhallitus, keskushallinto, hankintatoimi, Ouluseutu Yrityspalvelut ja Oulu-konserni tytäryhtiöineen.
Tarkastuslautakunta piti 11 kokousta ja teki kaikkiaan 12 käyntiä kaupungin
yksiköihin vuoden 2006 arviointiin liittyen. Vantaan tarkastuslautakunta oli
Oulun tarkastuslautakunnan vieraana syyskuussa ja lautakunnat pitivät

3

yhteisen seminaarin. Tarkastuslautakunnalla oli jo perinteeksi muodostunut
yhteisseminaari PPSHP:n tarkastuslautakunnan kanssa joulukuussa.
Tilivuoden 2006 tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy, jonka nimeämänä
vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Paula Hellén-Toivanen.
Arviointitoiminnan periaatteet ja vuoden 2006 arviointikohteet
Lähtökohtana on, että lautakunnan suorittama arviointi tuottaa kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita varten tietoa valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta.
Arviointikohteeksi otetaan vuosittain vähintäin kahden kaupunkistrategiaan
sisältyvän kriittisen menestystekijän tai strategisen tavoitteen arviointi.
Vuoden 2006 arvioinnissa näitä on kolme: erityisopetukselle ja oppilas- ja
kouluterveydenhuollolle asetetut tavoitteet, vanhusten kotona selviytymiseen ja hoidonporrastukseen liittyvät tavoitteet sekä kaupungin turvallisuutta koskevat tavoitteet. Lautakunta arvioi myös vuosittain kaupungin
talouden tilaa ja talouden hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista
sekä vähintäin yhden kaupungin tytäryhtiön tilaa kaupungin asettamien
omistajapoliittisten tavoitteiden näkökulmasta. Vuoden 2006 arvioinnissa
kohteena oli Turveruukki Oy. Näiden lisäksi arviointisuunnitelmaan sisältyi
investointiohjelmien toteutumisen ja investointiprosessin toimivuuden sekä
kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan arviointi. Liikelaitoksista arviointikohteena oli Oulun Energia.
Arviointi perustuu tilinpäätös- ja toimintakertomustietoihin, keskushallinnon ja
toimintayksiköiden tuottamiin raportteihin sekä tarkastuslautakunnan ja sen
jaostojen arviointikäyntien yhteydessä saamiin tietoihin ja tehtyihin havaintoihin. Lisäksi on ollut käytettävissä tilintarkastajan tarkastusraportit ja revisiotoimistossa laaditut selvitykset ja muistiot. Hallintokunnilta ja liikelaitoksilta on
pyydetty myös yksittäisistä asioista tietoja ja selvityksiä. Arvioinnissa on käytetty myös valtakunnallisia ja erityisesti kuuden suurimman kaupungin vertailutietoja.
Arviointikertomuksessa ei ole kattavasti selostettu kaupunkistrategiaan sisältyvien ja hallintokuntien ja liikelaitosten tavoitteiden toteutumista, koska ne
on jo raportoitu tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjassa. Tarkastuslautakunta
on lisäksi antanut valtuustolle arviointimuistionsa kahdesta vuoden 2006
seuranta- ja välitilinpäätösraportista.
Edellisen arviointikertomuksen käsittely
Vuoden 2005 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa
vuonna 2006. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta elokuussa ja
hallintokunnilta ja liikelaitoksilta pyytämiään selvityksiä ja niistä laadittua
yhteenvetoa lokakuussa. Kaupunginvaltuusto merkitsi saadut selvitykset
tiedoksi lokakuun kokouksessaan.
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KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI

Kaupunkistrategian mukaan talouden hallintaan pyritään seuraavilla tavoitteilla: tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen, investointien
tulorahoitusprosentti suurempi kuin 100 % ja käyttötalouden nettokasvu pienempi kuin tulorahoituksen kasvu. Vuonna 2006 nämä tavoitteet, jotka ovat
myös tasapainoisen talouden tunnuslukuja, eivät peruskunnan osalta toteutuneet. Liikelaitokset mukaan lukienkin toteutui vain käyttötalouden
nettokasvua koskenut tavoite.
Kaupungin talous oli ylijäämäinen vuonna 2006. Peruskunnan ylijäämä oli
14 milj. €. Oulun kaupungin ylijäämä, jossa ovat mukana myös liikelaitokset,
oli 52,3 milj. €. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat useat tekijät: Liikelaitoksille kertyi myynti- ja maksutuottoja selvästi arvioitua enemmän ja ne
pystyivät tulouttamaan peruskunnalle talousarviotavoitteiden mukaisesti yhteensä 20,383 milj. €. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 7 milj. €
talousarviossa arvioitua enemmän. Maanmyyntituloja kertyi 3,2 milj. € arvioitua enemmän. Kaikkiaan maanmyyntituloja kertyi 9,2 milj. €. Peruskunnan
investointeja jäi toteuttamatta 16,3 milj. €:n arvosta. Hallintokuntien menot
pysyivät pääosin muutetun talousarvion mukaisina. Peruskunnan tasolla
toimintamenot jäivät 6,3 milj. € alle muutetun talousarvion.
Kaupungin taloudessa on kehityspiirteitä, joihin on tarkastuslautakunnan
mielestä syytä kiinnittää huomiota. Verotulojen kasvu edelliseen vuoteen
verrattuna oli 4,6 %. Se oli alle koko maan verotulojen keskimääräisen kertymän kasvun, joka oli 6,4 %. Keskimääräinen verotulojen kasvu kymmenessä suurimmassa kaupungissa oli 6,2 %. Peruskunnan toimintamenojen
kasvu oli edellistä vuotta pienempi, mutta kuitenkin tulorahoituksen kasvua suurempi. Tulot eivät riittäneet kattamaan investointeja vuonna 2006.
Investointien tulorahoitusprosentti laski edellisen vuoden tasosta ja investointeja jouduttiin kattamaan kassavaroilla. Peruskunnan investointien
tulorahoitusprosentti oli 59,4 %. Liikelaitokset mukaan lukien luku oli 90 % ja
viiden vuoden aikavälillä keskimäärin 91 %.
2.1 Talousarvion toteutuminen
Toimintatulot ja –menot
Peruskunnalle kertyi tuloja talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintatuloja kertyi 187,5 milj. €. Se oli alkuperäistä talousarviota 8 milj. € (4,5 %) ja
muutettua talousarviota 5,6 milj. € (3,1 %) enemmän. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 7 milj. € (1,5 %) talousarviossa arvioitua korkeammat. Toimintamenot olivat 649,9 milj. €. Toteutuma oli 8 milj. € (1,2 %)
alkuperäistä talousarviota suurempi. Lopulta toimintamenot jäivät 6,3 milj. €
(1 %) muutettua talousarviota pienemmiksi. Näin vuosikate muodostui 41,4
milj. €:ksi. Se oli 9,1 milj. € (28,3 %) alkuperäistä talousarviota parempi.
Peruskunnan ylijäämä 14 milj. € oli 5,3 milj. € (61 %) alkuperäistä talousarviota
parempi.
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Hallintokuntien käyttötalousmenojen budjetointi onnistui sitovuustasoilla kohtuullisen hyvin. Vuoden aikana tehtiin korotuksia menomäärärahoihin yhteensä 14,3 milj. €:n arvosta. Niistä suurin oli sosiaali- ja terveystoimen
lopullisilta vaikutuksiltaan 10,6 milj. €:n menomäärärahojen korotus. Menomäärärahojen sitovuustason ylityksistä suurin on sosiaali- ja terveystoimen
1,49 milj. €:n ylitys.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi yhteensä 18,1 milj. € (4,6 %) edellistä vuotta enemmän.
Kunnallisverotulojen kertymä oli 17,5 milj. € ( 5,5 %) edellisvuotta korkeampi.
Sen sijaan yhteisöverotuloja kertyi 0,3 milj. € (-0,5 %) edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveron osuus koko verotulokertymästä oli 13,8 %, kun se vuonna
2005 oli 14,5 %. Koko maassa kunnallisverotulojen keskimääräinen kertymän
kasvu vuonna 2006 oli 6,2 % ja kymmenen suurimman kaupungin keskimääräinen kasvu 6,6 %. Oulun kunnallisverotulot kasvoivat vain 5,5 %.
Verotulot vuosina 2002-2006
Vero

2002

2003

2004

2005

2006

Kunnallisvero milj. €

310,5

307,6

305,4

318,1

335,6

Muutos

8,8 %

-0,9 %

-0,7 %

4,2 %

5,5 %

59,2

42,2

47,6

56,4

56,1

-30,2 %

-28,6 %

12,6 %

18,5 %

-0,5 %

12,9

13,2

13,3

14,2

15,1

Muutos

4,3 %

2,7 %

0,1 %

7,1 %

6,3 %

Yhteensä milj. €

382,6

363,0

366,2

388,7

406,8

0

-5,1 %

0,9 %

6,1 %

4,6 %

Yhteisövero milj. €
Muutos
Kiinteistövero milj. e

Muutos

Valtionosuuksia kaupunki sai 9,8 milj. € (15,1 %) edellistä vuotta enemmän.
Valtionosuuksien kasvu johtuu työmarkkinatukiuudistuksesta ja valtion ja
kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksista.
Valtionosuudet vuosina 2002-2006
Valtionosuus

2002

2003

2004

2005

2006

Milj. €

41,8

38,9

54,2

64,9

74,7

7, 4 %

-6,9 %

39,3 %

19,7 %

15,1 %

Muutos

Investoinnit
Peruskunnan investointeihin käytettiin 70,2 milj. €. Liikelaitosten investoinnit
mukaan lukien kaupunki käytti investointeihin 118,6 milj. €. Peruskunnan investointeihin oli varattu 86,5 milj. €, joten käyttämättä jäi 16,3 milj. €. Peruskunnan investointeihin käytettiin 23,1 milj. € enemmän kuin edellisenä vuon-
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na. Liikelaitokset mukaan lukien kaupunki käytti investointeihin 39,8 milj. €
edellistä vuotta enemmän. Investointeja on käsitelty kohdassa 6.1.
2.2 Talouden arviointi
Talouden kehitys
Peruskunnan ylijäämä oli 14 milj. € ja Oulun kaupungin tasolla (peruskunta +
liikelaitokset) ylijäämä oli 52,3 milj. €. Talousarviossa arvioitua huomattavasti
suurempi ylijäämä selittyy useilla tekijöillä: Liikelaitoksille kertyi myynti- ja
maksutuottoja arvioitua enemmän ja ne pystyivät myös tulouttamaan
peruskunnalle tavoitteiden mukaisesti yhteensä noin 20,4 milj. €. Verotuloja
ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 7 milj. € talousarviossa arvioitua enemmän. Maanmyyntituloja kertyi 3,2 milj. € arvioitua enemmän. Kaikkiaan niitä
kertyi 9,2 milj. €. Peruskunnan investointeja jäi toteuttamatta 16,3 milj. €:n
arvosta. Ylijäämään vaikutti myös se, että hallintokunnat pystyivät pääosin
pitämään menonsa muutettujen talousarvioidensa mukaisina.
Peruskunnan toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 5 %, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisen vuoden 5,9 %:n kasvu. Toimintamenojen
suurin erä oli palvelujen osto, 260,4 milj. €. Siinä oli kasvua 14,1 milj. € (5,7 %)
edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluiden ostoissa suurin yksittäinen erä on
erikoissairaanhoidon palvelujen osto PPSHP:ltä (tätä on käsitelty tarkemmin
kohdassa 4.1.1). Henkilöstökulut olivat 246,1 milj. €, missä oli kasvua 6,5 milj. €
(2,7 %) edellisestä vuodesta. Koko kaupungin tasolla suurin toimintamenojen
erä olivat henkilöstökulut, 315,5 milj. €. Siinä oli kasvua edellisestä vuodesta
8,3 milj. € (2,7 %). Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 9 591 henkilöä eli
lähes sama kuin edellisenä vuonna. Vakinaisten määrä kasvoi 0,1 %,
tilapäisten määrä väheni 1,3 % ja työllistettyjen määrä kasvoi 7 %.
Talouden tarkastelu tunnusluvuilla
Peruskunnan käyttökate oli hieman edellistä vuotta parempi. Sen sijaan liikelaitokset huomioon ottavan Oulun kaupunki –tason käyttökate oli selvästi
edellistä vuotta korkeampi. Sitä nostivat liikelaitosten edellistä vuotta
paremmat myynti- ja maksutuotot.
Oulun kaupungin ja peruskunnan käyttökatteet vuosina 2002-2006
120
100
80
60
40
20
0

2002

2003

2004

2005

Peruskunta

52,6

19,2

7,1

18,3

2006
19,1

Kaupunki

100,3

73,4

65,9

89

100,1

7

Peruskunnan ja Oulun kaupungin vuosikatteet ja ylijäämät
vuosina 2002-2006
Tunnusluku

2002
milj. €

2003
milj. €

2004
milj. €

2005
milj. €

2006
milj. €

Vuosikate
Peruskunta

73,1

42,0

30,8

44,4

41,4

103,8

79,0

72,1

94,2

105,3

Peruskunta

53,3

19,6

7,1

23,1

14,0

Kaupunki

62,3

34,4

24,7

48,3

52,3

Kaupunki
Ylijäämä

Peruskunnan vuosikate oli edellisvuotta hieman alhaisempi, mutta Oulun
kaupungin vuosikate 105,3 milj. € oli sen sijaan edellisiä vuosia selvästi parempi.
Kaupungin omavaraisuus on edelleen hyvä. Velkaantuneisuus ei kasvanut
ja vuosikate oli 11,1 milj. € edellistä vuotta parempi. Tulot eivät kuitenkaan
riittäneet kattamaan investointeja. Tasapainoisen kuntatalouden yhtenä
tunnuslukuna käytetty investointien tulorahoitusprosentti laski edellisen vuoden tasosta ja investointeja jouduttiin kattamaan kassavaroilla. Oulun
kaupungin toiminnan ja investointien kassavirta oli -11,6 mil. €, se heikkeni
edellisestä vuodesta 33,6 milj. €. Peruskunnan osalta toiminnan ja investointien rahavirran toteutuma oli –28,3 milj. €. Toteutuma oli talousarviossa
arvioitua parempi, mutta huomattavasti edellistä vuotta heikompi (toteutuma vuonna 2005 oli –0,4 milj. €) .
Oulun kaupungin talouden tunnusluvut vuosilta 2002-2006
Tunnusluku

2002

2003

2004

2005

2006

Omavaraisuusaste

81 %

82 %

81 %

81 %

82 %

48,8 milj. €

64 milj. €

79,8 milj. €

76 milj. €

67,1 milj. €

392 €/as

508 €/as

628 €/as

589 €/as

515 €/as

92 %

76 %

75 %

123 %

90 %

57 pv

49 pv

45 pv

60 pv

52 pv

98 milj. €

91 milj. €

87 milj. €

117 milj. €

114 milj. €

Lainakanta
Lainaa € / asukas
Investointien tulorahoitus%
Kassan riittävyys
Kassavarat

Kaupunkistrategiassa on talouden hallinta asetettu kriittiseksi menestystekijäksi. Strategisina tavoitteina on tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen, investointien tulorahoitusprosentti suurempi kuin 100 %
ja käyttötalouden nettokasvu pienempi kuin tulorahoituksen kasvu. Vuonna
2006 nämä tavoitteet, jotka ovat myös tasapainoisen talouden tunnuslukuja, eivät toteutuneet. Tuottavuus ei parantunut, sillä menot/asukas ja
asukasluku/vakinainen henkilöstö olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Investointien tulorahoitus oli huomattavasti alle sadan prosentin peruskunnan osalta (59,4 %) ja hieman alle sadan Oulun kaupunki –tasolla (90 %). Tulorahoituksen kasvu 6,1 % oli alle peruskunnan käyttötalouden nettokasvun,
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joka oli 6,2 %. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Oulu sijoittui hyvin.
Lainamäärä oli asukaslukuun suhteutettuna pienin ja investointien tulorahoitusprosentti oli toiseksi korkein.
Kuuden suurimman kaupungin talouden tunnuslukuja vuosilta 2002-2006
Tunnusluku

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Turku

Oulu

2002

20 %

64 %

2003

70 %

29 %

107 %

45 %

103 %

92 %

60 %

-6%

57 %

76 %

2004

77,7 %

50,8 %

65,0 %

14,4 %

55,5 %

75,0 %

2005

80 %

100 %

61 %

40 %

10 %

123 %

2006

84,0 %

129,7 %

77,4 %

62,1 %

39,5 %

90,0 %

2002

965 €/as

113 €/as

408 €/as

1 359 €/as

622 €/as

392 €/as

2003

1 221 €/as

423 €/as

706 €/as

1 754 €/as

600 €/as

508 €/as

2004

1 424 €/as

508 €/as

822 €/as

2 215 €/as

600 €/as

628 €/as

2005

1 318 €/as

618 €/as

992 €/as

2 492 €/as

715 €/as

589 €/as

2006

1 205 €/as

542 €/as

1 058 €/as

2 779 €/as

1 537 €/as

515 €/as

Investointien tulorahoitus%

Lainaa €/asukas

Konsernin talous
Konsernin taloudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2006.
Konsernitaseeseen on yhdistelty Oulun kaupunki sekä 12 tytäryhtiötä ja neljä
kuntayhtymää. Kuntayhtymät ovat (suluissa omistusosuus) Pohjois-Pohjanmaan Liitto (37,38 %), Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä
(44,04 %), Pohjois-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin Kuntayhtymä (32,93 %) ja
Oulun Seudun Ammatillisen koulutuksen Kuntayhtymä (57,47 %). Tasearvoltaan suurimmat tytäryhtiöt ovat Oulun Sivakka Oy ja Oulun Tervatalot Oy.
Konsernin omavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun.
Omavaraisuusastetta voidaan pitää hyvänä.
Konsernin talouden tunnuslukuja vuosilta 2002-2006
Tunnusluku

2002

2003

2004

2005

2006

1 486 milj. €

1 536 milj. €

1 620 milj. €

1 681 milj. €

1 746 milj. €

Lainakanta

252 milj. €

265 milj. €

310 milj. €

313 milj. €

312 milj. €

Lainaa €/asukas

2 042 €/as

2 109 €/as

2 435 €/as

2 427 €/as

2 397 €/as

Omavaraisuus

68 %

69 %

67 %

68 %

68 %

Taseen loppusumma

2.3 Väestökehitys
Oulun väkiluku oli vuoden 2006 lopussa 130 163. Kasvua edellisestä vuodesta oli 1 201 henkilöä. Kasvu oli vain 0,9 % ja selvästi edellisen vuoden 1,4 %:n
kasvua pienempi. Lisäys perustuu syntyvyyden enemmyyteen, joka oli 1 135
henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike oli Oululle lievästi tappiollista (– 113
henkilöä). Maahanmuuttajien ansiosta muuttotase pysyi kuitenkin Oululle
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positiivisena (+ 66 henkilöä). Väestön ikärakenne pysyi tasapainoisena.
Väestöstä alle 19-vuotiaita oli 21,9 %, 19-64 -vuotiaita 65,9 % ja 65 vuotta ja
sitä vanhempia 12,2 %. Ulkomaalaisten määrä oli vuoden lopussa 2 430
henkilöä eli 1,9 % väkiluvusta.
Oulun väestökehitys vuosina 2002-2006
Väkiluku 31.12.
Kasvu %
Kasvu, hlöä

2002

2003

2004

2005

2006

124 588 hlöä

125 928 hlöä

127 226 hlöä

128 962 hlöä

130 163 hlöä

1,1 %

1,1 %

1,0 %

1,4 %

0,9 %

1 314 hlöä

1 340 hlöä

1 298 hlöä

1 736 hlöä

1 201 hlöä

887

1 054

1 041

1 165

1 135

Syntyneiden
enemmyys
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3 KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI
3.1 Vanhusten kotihoito ja hoidonporrastus
Vanhusten kotihoito
Tarkastuslautakunta toteaa, että vanhusten kotihoidossa jäätiin kahden
strategisen tavoitteen osalta hieman alle tavoitetason. Kotihoidon keskeinen tavoite on, että 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin. Vuonna 2006 toteutuma oli 91,6 %. Kotihoidon painopistettä tuli
suunnata tehostettua kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Vuonna 2006
tehostettua kotihoitoa sai 94 asiakasta, kun vuonna 2005 oli 100 asiakasta.
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Vanhusten kotihoitoa koskevia strategisia tavoitteita on asetettu
kaupunkistrategiassa ja sosiaali- ja terveystoimen strategiassa. Seuraavassa
tarkastellaan tavoitteiden toteutumista vuonna 2006.
Vanhusten kotona selviytyminen
Sosiaali- ja terveystoimen strategisena tavoitteena on, että vanhukset voivat
hyvin ja pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.
Strategisen tavoitteen osalta oli asetettu vuodelle 2006 seitsemän yksilöidympää tavoitetta, joista kahden osalta ei aivan päästy tavoitetasolle. Keskeisenä tavoitteena oli, että 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotonaan riittävien
palvelujen turvin. Toteutuma oli 91,6 %, mikä tarkoittaa 31.12.2006 tilanteessa 6481 vanhusta. Toteutumaprosentti oli sama vuonna 2005, jolloin tavoite
oli 91 %.
Kotihoidon painopistettä tuli strategisen tavoitteen mukaan suunnata tehostettua kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Vuoden 2006 aikana tehostettua
kotihoitoa (yli 61 tuntia/kuukausi) sai 94 asiakasta, kun vuonna 2005
palveluja sai 100 asiakasta. Tilanteessa 31.12.2006 tehostettua kotihoitoa sai
41 asiakasta (31.12.2005 51 asiakasta). Vuoden 2006 aikana yli 80 tuntia
kuukaudessa kotihoidon palveluja sai 19 asiakasta. Tilanteessa 31.12.2006
näitä oli 10.
Palveluohjauksen toimivuus ja laatukriteerit
Sosiaali- ja terveystoimen yhtenä strategisena tavoitteena on, että palveluohjaus toimii. Kotihoidon palveluohjauksen toimivuudelle oli asetettu vuodelle 2006 kaksi tavoitetta, jotka toteutuivat.
Strategisena tavoitteena oli myös, että palvelujen saatavuus- ja laatukriteerit laaditaan vuonna 2006. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuonna 2006
hyväksymässä kotihoidon palveluohjausmallissa on määritelty laatukriteerit.
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RAI on kansainvälinen, kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja
laadunparantamisjärjestelmä. Oulussa kotihoidon RAI on ollut käytössä
pilottina vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2006 RAI:n käyttöä laajennettiin
koskemaan noin 450 asiakasta. Vuoden 2006 arviointitulosten perusteella
palvelut oli Oulussa kohdennettu eniten hoitoa ja palveluita tarvitseville.
Vuonna 2007 RAI:n käyttö laajennetaan kaikille kotihoitoalueille.
Asiakastyytyväisyys
Sosiaali- ja terveystoimen yhtenä strategisena tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyyden taso. Vanhustyön yksikössä sitä seurataan säännöllisin
asiakaskyselyin. Vuoden 2006 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli
74,5 %. Kyselyssä palvelun yleisarviota pyydettiin asteikolla 1-5. Kotihoidon
asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluunsa. Yleisarvosanaksi saatiin hyvä (3,12).
Eniten tyytyväisiä oltiin kotihoidon työntekijöiden asiakkaiden kohteluun
(3,8). Huonoin arvosana saatiin ulkoiluavun järjestämisestä (2,25).
Vanhusten hoidonporrastus
Jonotusaika erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan sai tavoitteen
mukaan olla korkeintaan yksi vuorokausi, mutta toteutuma oli 2,6 vuorokautta. Vanhusten hoidonporrastuksen toimivuutta on vaikeuttanut jatkohoitopaikkojen puute. Tilanteen helpottamiseksi ostettiin vuoden 2006 joulukuussa ympärivuorokautisia palvelukotipaikkoja, joita on nyt 53 enemmän
kuin vuonna 2006. Sosiaali- ja terveystoimesta saadun ikärakenteeseen
perustuvan tiedon mukaan palvelukotipaikkojen ja hoivapaikkojen määrää (ml. investointisuunnitelmaan sisältyvä Rajakylän hoivayksikkö) pidetään riittävänä vuosiin 2012-2015 saakka.
Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen
Vanhusten hoidonporrastusta koskevan strategisen tavoitteen mukaan
jonotusaika erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan sai olla korkeintaan yksi vuorokausi. Tavoitteeseen ei päästy, sillä keskimääräinen jonotusaika oli 2,6 vuorokautta (vuonna 2005 2,8 vuorokautta). Jonon purkua vaikeuttivat kaupunginsairaalan pidentyneet hoitojaksot. Kaiken kaikkiaan hoitojaksoja kertyi 12,7 % vähemmän kuin vuonna 2005.
Kaupunginsairaalan potilas vie jatkohoito- tai kuntoutuspaikan OYS:sta
jonottavalta potilaalta, kun siirto kaupunginsairaalasta hoivahoitoon tai
palvelukotiin viivästyy. OYS:ssa jonottavasta potilaasta aiheutuu kaupungille
sakkomaksua. Vuonna 2006 erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa
odottavien potilaiden määrä lisääntyi 5,5 %. Jonotushoitopäivien määrä
vähentyi 1 % verrattuna vuoteen 2005. Kustannukset lisääntyivät 17 %
sakkopäivähinnan noususta johtuen.
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Tavoitteena on kaupunginsairaalan hoitojaksojen lyhentäminen potilasvaihdon nopeuttamiseksi. Vuonna 2007 on suunnitelmana lisätä lääkäripanosta
prosessien nopeuttamiseksi. Kaupunginsairaalassa on ollut lisäpaikkoja käytössä potilasjonon kasvaessa. Vuoden 2007 tammikuussa oli käytössä 20 lisäpaikkaa. Myös pitkäaikaishoidon laitoksissa (Hiironen, Tuirankartano, Intiö) on
ollut enimmillään 14 lisäpaikkaa käytössä. Lisäksi on ostettu yksityisiltä sairaaloilta jatkohoitopaikkoja tarjolla oleva määrä.
Vanhusten hoidonporrastuksen toimivuutta on vaikeuttanut jatkohoitopaikkojen puute. Tilanteen helpottamiseksi ostettiin kilpailutuksen perusteella 183
ympärivuorokautista palvelukotipaikkaa vuoden 2006 joulukuussa. Palvelukotipaikkoja on nyt 53 enemmän kuin vuonna 2006.
Ympärivuorokautista palvelukoti- tai hoivapaikkaa odottavien asiakkaiden ja
potilaiden määrät
Asiakas/potilas

12/2005

12/2006

2/2007

Kotona odottava asiakas

32

30

alle 10

Kaupunginsairaalasssa odottava potilas

35

39

7-10

Yhteensä

67

69

noin 17

Palvelukoti- tai hoivapaikkaa odottavien potilaiden osalta on tavoitteena
kotikuntoisuuden arvioinnin tehostaminen. Siinä keskeistä on yhteistyö
terveysasemien kanssa.
Sosiaali- ja terveystoimesta saadun ikärakenteeseen perustuvan tiedon mukaan palvelukotipaikkojen ja hoivapaikkojen määrää (ml. investointisuunnitelmaan sisältyvä Rajakylän hoivayksikkö) pidetään riittävänä vuosiin 20122015 saakka. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan
kasvavan 2,5-kertaiseksi vuodesta 2005, jolloin 75 vuotta täyttäneitä oli 6808.
Myös tilojen muunneltavuus on otettava huomioon palvelutarpeen mahdollisesti muuttuessa palvelukotiasumisen ja hoivahoidon välillä.
Kaupunginvaltuuston vuoden 2006 elokuussa hyväksymien kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan vuokra-asuntotarvetta tulee tarkastella
muun muassa vanhusten asumistarpeen kannalta. Yhtenä ratkaisuna on,
että Oulun Sivakka peruskorjaa asuntojaan vanhusten tarpeisiin (esteettömyys). Tällä tuetaan vanhusten kotona selviytymistä kaupungin strategisen tavoitteen mukaisesti.
Sosiaali- ja terveystoimen yhtenä strategisena tavoitteena on toimivat
palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut. Vuosien 2006-2007 osalta
tavoitteena on asiakaslähtöisten palveluketjujen kuvaus ja kehittäminen.
Palveluprosesseja kuvattiin vuonna 2006. Vuonna 2007 määritellään
tavoitetilat. OYS:n ja kaupunginsairaalan palveluketju vaatii kehittämistä.
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Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen vertailu
Oulun vanhusten palvelujen kustannukset olivat kuuden suurimman kaupungin vertailussa toiseksi korkeimmat vuonna 2005. Oulun kustannuksia
selittää pääosin se, että vanhusten avopalvelut olivat kattavammat kuin
muilla kaupungeilla. Vanhusten palvelut on Oulussa strategian linjausten
mukaisesti järjestetty avopainotteisesti.
Oulussa 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden osuus oli 5,3 % koko väestöstä
vuoden 2005 lopussa. Kuuden suurimman kaupungin keskiarvo oli 6 %.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden osuus 75 vuotta täyttäneistä oli suurin Oulussa (28,8 %). Palvelujen piirissä olevien osuus kasvoi vuodesta 2004 kaikissa kaupungeissa Helsinkiä ja Vantaata lukuun ottamatta.
Avopalveluja (säännöllinen kotihoito, omaishoidontuki ja keskiraskas
palveluasuminen) sai vertailussa keskimäärin 14,31 % 75 vuotta täyttäneistä
vanhuksista. Eniten avopalvelujen piirissä olevia oli Oulussa (17,52 %).
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan
ikäisestä väestöstä vuosina 2004 ja 2005
35
30

28,4 28,8

26,5 26,6

27,7
25,6

26,2

25

23,9

23,2 23,5

26,6 26,1

20
15
10
5
0
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Espoo

Helsinki

Erikoissairaanhoito

0,82 0,73 1,21 1,29 1,83 1,25 1,13 1,03 0,74 0,65 0,64 0,63

Tk-lyhytaikaishoito

1,72 1,51 1,52 1,55 0,26 0,72 1,13

Tk-pitkäaikaishoito

0,28 0,35 1,15

1,6

Vanhainkoti

6,2

7,24 5,05

Tehostettu palv .asum.

2,72 2,51 1,83 1,71 1,79 2,06 4,73 4,41 3,66 3,69 2,53 2,83

Keskiraskas palv .asum.

0

6,17

0

7,5

3,1

0

1,28 1,05 1,52 1,45

3,26 1,15 1,31 2,15 2,19 2,75 2,57
5

5,22 4,7

2,55 2,28 5,44 5,24

1,74 1,76 0,78 0,85 0,08 2,77 1,42 1,94 1,21 0,93

Omaishoidontuki

3,83 4,32

1,1

1

1,65 2,01 3,82 3,8

1,51 1,47 2,26 2,55

Säännöllinen kotihoito

12,8 13,2 10,5 10,6 11,1 12,7 8,96 5,88 9,86 10,2 10,2 9,89

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneen 75 vuotta täyttäneen
asukkaan asukaskohtainen kustannus oli Oulussa 9960 €. Suurten kaupunkien
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asukaskohtaisten kustannusten keskiarvo oli 9436 €. Oulun kustannuksia
selittää pääosin se, että vanhusten avopalvelut (säännöllinen kotihoito ja
omaishoidontuki) ovat kattavammat. Vanhusten palvelut on Oulussa
strategian linjausten mukaisesti järjestetty avopainotteisesti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti
(vuoden 2005 rahan arvossa)
12000
10000

10190
9653
9960 9344

8845 8847

9401 9443

10493 10303
8545 8410

8000
6000
4000
2000
0
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Oulu

Turku

Vantaa

Espoo

Helsinki

Erikoissairaanhoito

2273 2196 2182 2420 2753 2424 2104 2106 1735 1858 2238 2056

Perusth.v astaanotto

465 447 351 422 397 301 473 458 516 581 514 489

Terv eyskeskussairaala

1519 1502 1629 1564 1625 2005 1334 1418 1962 1901 2959 2901

Vanhainkodit

2978 2966 3055 3090 2110 2111 2322 2124 1520 1369 2257 2248

Tehostettu palv .asuminen

761 678 400 413 334 361 1269 1565 1072 1058 556 668

Keskiraskas palv .asuminen
Av opalv elut

3.2

Tampere

0

0

212 193

81

83

150 489 261 339 163 212

2194 2171 1515 1551 1545 1562 1749 1283 1479 1304 1806 1729

Erityisopetus ja oppilas- ja kouluterveydenhuolto

Strategiset tavoitteet
Opetustoimen yhtenä kriittisenä menestystekijänä on ”koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen”. Tälle oli asetettu vuodelle 2006 erityisopetusta ja oppilashuoltoa
koskeviksi strategisiksi tavoitteiksi opetuksen järjestäminen yksilöllisyys huomioon ottaen ja oppimisen tukeminen lukiossa. Lisäksi erityisopetukseen ja
oppilashuoltoon liittyen oli yhteistyön kehittämisen osalta tavoitteena kodin
ja koulun välisen vuorovaikutuksen parantaminen sekä alueellisen ja joustavan palvelujärjestelmän osalta toimiva moniammatillinen yhteistyö.
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Erityisopetus
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että erityisopetuksessa lähikouluun integroitujen oppilaiden (erityisopetus oppilaan lähikoulussa) määrä on vähentynyt 39 oppilaalla (15,9 %) ja erityiskoulujen oppilasmäärä 27
oppilaalla (5,9 %) vuodesta 2005 vuoteen 2006. Vuonna 2005 erityisopetuksessa olevista oppilaista oli lähikouluun integroituja 30,6 %, joka
ylittää kuuden suurimman kaupungin keskiarvon (25,85 %).
Erityisopetuksen kehittämiseksi opetuslautakunta päätti vuoden 2007
maaliskuussa yhdistää erityiskouluresurssit ja oppilashuoltoyksikön yhdeksi
keskukseksi. Opetustoimen mukaan osaamisen keskittämistä
yhdeksi
keskukseksi pidetään toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvänä ratkaisuna.
Erityisopetus järjestetään oppilaan omassa lähikoulussa tai keskitetysti
erityiskoulussa. Erityiskouluopetuksella pyritään vastaamaan vaativan
erityisopetuksen tarpeeseen.
Opetuksen vaikuttavuutta seurataan päättötodistusta vaille jääneiden
oppilaiden määrällä. Jatko-opintoihin sijoittumisen seurantaa tehdään
ainoastaan erityiskouluissa. Opetustoimen vuoden 2007 talousarviossa on
asetettu tavoitteeksi toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden määrän
seurannan käynnistäminen.
Erityisopetuksen järjestäminen ja oppilasmäärien kehitys
Opetustoimessa on erityistä tukea tarvitsevien tai erityisopetukseen siirrettyjen opetus järjestetty tuettuna omassa lähikoulussa tai keskitetysti erityisluokassa tai –koulussa. Perusopetuslaki lähtee siitä, että opetus järjestetään
ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä (lähikoulussa) myös silloin, kun
oppilas on siirretty erityisopetukseen. Oppilaalla voi olla yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllinen oppimäärä, jonka käyttöönotto edellyttää
oppilaan siirtämistä erityisopetukseen.
Lähikouluun integroitujen oppilaiden määrät ja osuudet
perusopetuksen oppilasmäärästä tilastointipäivänä 20.9.
Vuosi

2003

2004

2005

2006

Oppilaita

121

159

246

207

%-osuus

1,0

1,3

2,0

1,7

Vuonna 2006 lähikouluun integroitujen oppilaiden osuuden pienentymiseen
on vaikuttanut muun muassa erityisopetukseen merkittyjen siirtojen tarkistaminen. Joiltakin oppilailta erityisopetukseen siirto on myös purettu.
Oulussa toimii neljä kaupungin erityiskoulua (Heinätorin, Kajaanintullin,
Leinonpuiston ja Sairaalarinteen koulut) ja yksi valtion erityiskoulu
(Tervaväylän koulu).
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Kaupungin erityiskoulujen oppilaiden määrät ja osuudet
perusopetuksen oppilasmäärästä tilastointipäivänä 20.9.
Vuosi

2003

2004

2005

2006

Oppilaita

443

441

461

434

%-osuus

3,60

3,57

3,73

3,55

Opetustoimen vuoden 2006 strategisena tavoitteena oli opetuksen järjestäminen yksilöllisyys huomioon ottaen. Vuonna 2006 aloitettiin koulu- ja aluekohtaisia kehittämishankkeita, joista osa liittyy myös erityisopetukseen. Tavoitteena oli myös kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen parantaminen.
Rehtoreille ja opettajille järjestettiin koulutusta ja jaettiin malleja huoltajan,
oppilaan ja opettajan välisen säännöllisen keskustelun laadun parantamiseksi.
Suurten kaupunkien vertailut
Kuuden suurimman kaupungin vuoden 2005 vertailussa lähikouluun integroitujen oppilaiden osuus kaikista erityisopetuksessa olevista oli Oulussa
30,6 %, joka ylittää kaupunkien keskiarvon ( 25,85 %).
Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevien ja integroitujen oppilaiden osuudet kaikista
erityisopetuksessa olevista vuonna 2005
Opetusmuoto

Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku

Oulu

Keskiarvo

Luokkamuotoinen erityisopetus, %

77,4

65,3

53,6

81,4

97,8

69,4

74,15

Integroitu opetus, %

22,6

34,7

46,4

18,6

2,2

30,6

25,85

Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevien ja integroitujen oppilaiden
prosentuaalinen osuus kaikista oppilaista vuonna 2005
Opetusmuoto
Helsinki
Luokkamuotoinen erityis6,5
opetus, %

Espoo

Vantaa Tampere

Turku

Oulu

6,4

6,7

4,8

8,9

3,4

Integroitu opetus, %

1,9

3,4

5,8

1,1

0,2

1,5

Yhteensä, %

8,4

9,8

12,5

5,9

9,1

4,9

Erityisopetuksen suunnitelma 2005-2010 ja sen jatkoselvitystyö
Opetuslautakunta hyväksyi erityisopetuksen suunnitelman 2005-2010 vuoden 2005 joulukuussa. Suunnitelma 2005-2010 jakautuu perusopetuksen
(yleisopetus ja erityiskoulut) ja lukion osuuteen. Lukion osuus on mukana
ensimmäistä kertaa.
Opetustoimen mukaan erityisopetuksessa tarvitaan uusia toimintamalleja,
jotta voidaan vastata oppilaan yksilölliseen oppimistarpeeseen. Yleisopetuksen koulut tarvitsevat koulutyössä enemmän erityiskoulujen konsultointi-
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apua lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi. Toisaalta tarvetta on myös erityiskouluille, joilla vastataan vaativan erityisopetuksen kysyntään. Opettajat
kokevat uupumista ja työn kuormitusta. Työnohjausta on nyt käynnistetty
rehtoreille ja erityisopettajille. Oulun Työterveyden kanssa on toteutettu työhyvinvointihanke. Erityisopetukseen liittyvää täydennyskoulusta on lisätty
vuoden 2006 syksystä alkaen.
Opetustoimen johtajan vuoden 2006 toukokuussa asettama erityisopetuksen suunnitelman jatkoselvitystyö –työryhmän selvitys valmistui vuoden 2006
marraskuussa. Työryhmän tavoitteena oli kartoittaa perusteet erityisopetuksen kehittämiselle. Opetuslautakunta päätti vuoden 2007 maaliskuussa työryhmän esityksen mukaisesti nykyisten erityisopetusresurssien ja oppilashuoltoyksikön yhdistämisestä yhdeksi keskukseksi, Erityisen tuen keskukseksi. Selvityksen mukaan erityisopetukseen liittyvä osaaminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää keskittää yhdeksi keskukseksi.
Vuoden 2005 syksyllä käyttöön otettujen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelijoilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opinnot. Vuoden 2006 alussa voimaan tullut lainsäädäntö antaa
mahdollisuuden erityisjärjestelyihin myös ylioppilaskokeissa.
Erityisopetuksen suunnitelman jatkoksi asetettiin vuoden 2006 helmikuussa
lukion erityisen tuen tarvetta kartoittava työryhmä, jonka jatkoselvitystyön
opetuslautakunta hyväksyi vuoden 2006 toukokuussa osaksi erityisopetuksen
suunnitelmaa. Opetustoimen mukaan lukiolaisten ongelmat ovat pääasiassa oppimisvaikeuksia, lähinnä lukihäiriöitä. Lukioissa on todettu selkeä
tarve erityisopettajapalveluille. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyy yksi erityisopettajan virka lukioon. Suomen opinto-ohjaajat ry:n suosituksen mukaan
jokaista 200-250 opiskelijaa kohti tulisi olla yksi päätoiminen opinto-ohjaaja.
Oulun lukioissa tarvittaisiin suosituksiin pääsemiseksi lisää 4-5 opinto-ohjaajaa.
Oppilaiden oppimistulokset ja jatko-opintoihin sijoittuminen
Opetuksen vaikuttavuutta voidaan seurata päättötodistuksen saaneiden
oppilaiden määrällä ja perusasteen koulutuksen päättäneiden sijoittumiskartoituksella.
Peruskoulun päättötodistusta vaille jääneet oppilaat
Lukuvuosi
Yleisopetus
Erityisopetus

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2

12

4

9

7

4

1

7

Opetustoimen mukaan erityiskouluilla on tarve kehittää uusia toimintamalleja. Työpainotteiset luokat tukevat perusopetuksen suorittamista ja jatkoopintoihin sijoittumista. Esimerkiksi syksyllä 2006 aloitettiin Heinätorin koululla
työpainotteinen ”Oma ura”–opiskeluympäristö koulun 8-9 -luokkalaisille ja
koulun 10. luokka tekee yhteistyötä Merikosken ammattioppilaitoksen kans-
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sa. Työpajaluokkia on myös Kajaanintullin koululla. Oppilaiden jatkokoulutusalat painottuvat kädentaidontöihin, mikä on valmiuksien saamiseksi huomioitu Heinätorin ja Kajaanintullin koulujen opetuksessa. Heinätorin koulu
antaa toisen asteen koulutukseen siirtyvälle oppilaalle kahden vuoden
koulutustakuun. Tämä tarkoittaa oppilaan oppimisen polun tukemista myös
ammatillisessa koulutuksessa.
Jatko-opintoihin päässeiden oppilaiden seurantaa tehdään erityiskouluissa.
Opetustoimen vuoden 2007 talousarviossa on asetettu tavoitteeksi toisen
asteen koulutuksen keskeyttäneiden määrän seurannan käynnistäminen.
Oppilashuolto
Tarkastuslautakunnan mielestä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen
mitoitusta tulisi arvioida. Opetustoimesta saadun tiedon mukaan Oulussa oli
1246 oppilasta yhtä koulupsykologia kohti vuonna 2005, kun Stakesin
suosituksen mukaan yhtä psykologia kohti saisi olla korkeintaan 800
oppilasta. Vuoden 2006 toukokuussa valmistuneen lukion erityisopetuksen
suunnitelman mukaan lukiossa on tarve lisätä kuraattori- ja psykologipalveluja. Opetustoimen vuoden 2007 talousarvio sisältää kaksi uutta
psykologin virkaa lukioon sekä 10 koulunkäyntiavustajan lisäyksen ja
seitsemän koulunkäyntiavustajan vakinaistamisen.
Hallintokuntien välisessä yhteistyössä on ollut vaikeuksia löytää kokonaisvastuunottajaa oppilaan tuesta. Hallintokuntien yhteistyötä tulee kehittää.
Yhteistyön parantamiseksi asetettiin työryhmä vuoden 2006 joulukuussa.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto ja lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.
Jokaisella koululla on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Opetustoimen
mukaan moniammatillisen työn hidasteena ovat olleet hallintokuntarajat.
Vastuunottajaa oppilaan tuesta on ollut vaikea löytää ja tiedon kulussa on
ollut viivästystä. Opetustoimen strategisen tavoitteen mukaisesti moniammatillisten alueellisten johtotiimien työ käynnistyi vuonna 2006.
Oppilashuollon haasteena ovat psyykkisesti oireilevat oppilaat. Opetustoimen kokemuksen mukaan muun muassa OYS:ssa hoidossa olleiden oppilaiden kouluun siirtymisvaiheeseen tarvittaisiin avohoitomuoto. Oppilashuollon palvelut eivät ole riittäneet vaikeimmissa tapauksissa. Hallintokuntien
kokemuksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen tiivistä
yhteistyötä tarvitaan, koska ongelmia ei pystytä ratkaisemaan pedagogisin
keinoin. Hallintokuntien yhteistyön parantamiseksi asetettiin vuoden 2006
joulukuussa työryhmä, jonka tehtävänä on palvelurakenteiden, resurssien
määrän ja sijoittumisen tarkastelu ja kehittämisehdotusten tekeminen.
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Opetustoimesta saadun tiedon mukaan Oulussa oli 1246 oppilasta yhtä
koulupsykologia kohti vuonna 2005. Stakesin suosituksen mukaan yhtä
koulupsykologia kohti saisi olla korkeintaan 800 oppilasta.
Määräaikaisten koulunkäyntiavustajien vaihtuvuus on ollut noin 20 %. Opetustoimen vuoden 2007 talousarvioon sisältyy 10 koulunkäyntiavustajan lisäys
ja suunnitelmana on vakinaistaa seitsemän koulunkäyntiavustajaa.
Koulunkäyntiavustajien määrän kehittyminen opetustoimessa
Koulunkäyntiavustaja
Vakinaiset
Määräaikaiset

10/2004

8/2005

5/2006

40

49

49

120

103

108

Työllistetyt

51

42

Yhteensä,

211

194

joista erityiskouluissa

78

35
192+4
(4 koulujen palkkaamaa)

84

90

Strategisen tavoitteen mukaisesti lukion oppilashuollon kehittämiseksi valmistui lukion erityisopetuksen suunnitelma 2005-2010 vuoden 2006 toukokuussa.
Suunnitelmassa on osoitettu tarve kuraattori- ja psykologipalveluille. Lukiolaiset käyttävät Nuorten neuvolan palveluja, jossa työskentelee yksi psykologi ja asiakkaana ovat kaikki oululaiset toisen asteen opiskelijat. Opetustoimen vuoden 2007 talousarvioon sisältyy kahden uuden koulupsykologin
viran lisäys lukioon.
Kouluterveydenhuolto
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Oulussa on 800 oppilasta yhtä kouluterveydenhoitajaa kohti, kun sosiaali- ja terveysministeriön
laatusuosituksen mukaan saisi olla korkeintaan 600 oppilasta yhtä kouluterveydenhoitajaa kohti. Laatusuosituksiin pääseminen tarkoittaisi seitsemän
terveydenhoitajan lisäystä. Oulussa on 4850 oppilasta yhtä koululääkäriä
kohti, kun laatusuosituksen mukaan saisi olla korkeintaan 2100 oppilasta
yhtä koululääkäriä kohti. Suosituksiin pääseminen tarkoittaisi noin neljän
lääkärin lisäystä. Oulussa kouluterveydenhuollon oppilaskohtaiset kustannukset ovat 75 € vuodessa, kun Stakesin suosituksen mukaan hyvin järjestetyn kouluterveydenhuollon oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 120 €
vuodessa.
Kouluterveyskyselyn tuloksia on hyödynnetty strategisen tavoitteen mukaisesti muun muassa laatimalla nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillinen toimintamalli sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2006-2009.
Oulussa kaikille kouluille on nimetty koululääkäri ja terveydenhoitaja. Sosiaali- ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon laatusuositusten mukaan
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kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohti saisi olla korkeintaan 600 koululaista. Oulussa on 800 oppilasta yhtä kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa
kohti, mikä on Oulun oman laskentakäytännön mukainen määrä. Oulussa
terveydenhoitajien oppilasmääriä laskettaessa huomioidaan erityisluokkien
oppilaat ja maahanmuuttajat 1,5-2 -kertaisena, lukion 2. luokan painokerroin on 0,5 ja 3. luokan 0,3. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksiin
pääseminen tarkoittaisi seitsemän terveydenhoitajan lisäystä. Laatusuositusten mukaan kokopäiväistä lääkäriä kohti saisi olla korkeintaan 2100 oppilasta. Oulussa on 4850 oppilasta yhtä koululääkäriä kohti. Lääkärien osalta suosituksiin pääseminen tarkoittaisi noin neljän lääkärin lisäystä.
Stakesin suositusten mukaan hyvin järjestetyn kouluterveydenhuollon oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 120 € vuodessa. Oulussa kustannus on
75 € vuosittain.
Oulussa otettiin käyttöön uusi kouluterveydenhuollon toimintamalli vuonna
2005. Toimintamallissa painotetaan koulunkäynnin nivelkohtia eli esimerkiksi
koulunkäynnin aloitusvaihetta, erityisluokille siirtymisen vaihetta, 5-7 luokkien
ja jatkokoulutukseen tähtäävä aikaa. Kouluterveydenhuollon henkilöstö
osallistuu säännönmukaisesti oppilashuoltotyöhön ja moniammatillisiin
alueellisiin tiimeihin.
Oulun kouluterveydenhuolto sai kouluterveydenhuollon kehittämistyöstä
vuoden 2006 alueellisen Terveysteko -tunnustuspalkinnon.
Oulu on ollut mukana Stakesin kouluterveyskyselyssä peruskoulun 8. ja 9. ja
lukion 1. ja 2. luokkalaisille vuodesta 1997 lähtien. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2005. Kyselyn tuloksissa todettiin yläluokkalaisten vanhemmuuden puutteen lisääntymistä.
Kyselyjen tulosten pohjalta laadittiin vuonna 2006 moniammatillinen Terve,
tulevaisuus! –toimintamalli sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2006-2009.
Malli on laadittu lasten, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien
aikuisten käyttöön. Vuonna 2006 järjestettiin alueellisia vanhempien ja lasten
tapahtumia ja luentotilaisuuksia ja jaettiin koulutiedotteita.
Sosiaali- ja terveystoimen strategisena tavoitteena oli hyvinvoinnin seuraaminen käyttäen hyväksi kouluterveyskyselyn tuloksia. Lisäksi tavoitteena oli
nuorten tupakoinnin ja päihteiden käytön väheneminen. Vuonna 2006 laadittiin kyselyn pohjalta omaan käyttöön pilottimittareita. Vuoden 2005 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan nuorten tupakointi oli vähentynyt. Asiaan liittyen järjestettiin terveyskasvatustilaisuuksia vuonna 2006. Vuoden 2005 kyselyssä ilmeni yläluokkalaisten humalajuomisen ja huumekokeilujen lisääntymistä.
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3.3 Kaupungin turvallisuutta koskevat tavoitteet
Kaupungin turvallisuus on nostettu Oulun kaupunkistrategiaan yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi. Turvallisuustyön suunnittelu, ohjaus ja seuranta on
keskitetty turvallisuustyöryhmälle, jossa on kaupungin eri hallintokuntien
sekä valtion viranomaisten, seurakunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustus. Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että turvallisuusasioiden koordinointi kaupungin toiminnan osalta vastuutetaan nykyistä
selkeämmin.
Turvallisuutta tarkastellaan kaupunkistrategiassa kahdella tunnusluvulla:
häiriökäyttymisen määrä ja kaupunkilaisten turvallisuuden tunne. Häiriökäyttymisen määrä oli ilmoitettujen rikosten osalta vuonna 2006 samaa
tasoa kuin edellisinä vuosina. Sen sijaan kotihälytysten määrä on kasvanut.
Vuonna 2005 tehdyn asukaskyselyn mukaan 84 % kyselyyn vastanneista
oululaisista koki, että yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu Oulussa
hyvin.
Oulussa on laadittu rikoksentorjuntasuunnitelma vuodesta 2001 alkaen.
Vuosille 2006-2007 laadittu suunnitelma on jo neljäs. Työ käynnistyi valtioneuvoston vuonna 1999 vahvistamasta kansallisesta rikoksentorjuntasuunnitelmasta. Suunnittelun tavoitteena on ollut saada julkiseen päätöksentekoon rikoksentorjuntanäkökulma, laajentaa yhteistoimintaa ja sovittaa yhteen eri tahojen konkreettiset toimet rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Oulun rikoksentorjuntasuunnitelmat on laatinut turvallisuustyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Oulun kaupungin edustaja. Työryhmässä ovat edustettuina kaupungin hallintokunnat, valtion viranomaiset, seurakunta, tiedotusvälineet, elinkeinoelämä, vartioimisliikkeet ja
kansalaisjärjestöt. Sihteeri on Oulun kihlakunnan poliisilaitokselta.
Paikallisen turvallisuustyön kehittämiseksi sisäasiainministeriön työryhmä
julkaisi vuonna 2006 mallin seudulliselle ja paikalliselle turvallisuussuunnittelulle. Työryhmän työn pohjalta Suomen Kuntaliitto antoi suosituksen kuntien
turvallisuustyöstä. Turvallisuussuunnittelun osa-alueisiin kuuluvat myös syrjäytymisen ja häiriökäyttäytymisen ehkäisy. Turvallisuussuunnittelu ei edelleenkään ole kunnille pakollista.
Turvallista kaupunkiyhteisöä koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen
Oulun kaupungin strategisena päämääränä on, että ”Oulu on turvallinen ja
maineeltaan Suomen paras kaupunki”. Tavoitteiksi on asetettu häiriökäyttäytymisen määrän väheneminen ja asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu. Häiriökäyttäytymisen määrää on tarkasteltu ilmoitettujen rikosten ja kotihälytysten määrällä 1000 asukasta kohti. Ilmoitettujen rikosten määrä on
pysynyt noin 250-260 rikosta/1000 asukasta –tasolla. Sen sijaan kotihälytysten
määrä oli vuonna 2006 edellisiä vuosia korkeampi.
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Turvallisuutta koskevien tunnuslukujen arvot vuosina 2002-2006,
määrä/1000 asukasta
Kotihälytykset
Ilmoitetut rikokset

2002

2003

2004

2005

2006

13

14

16

16

21

230

238

264

259

252

Toisena tavoitteena olevaa asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvua mitataan valtakunnallisella asukaskyselyllä. Viimeisin asukaskysely on tehty vuonna 2005. Sen mukaan 84 % kyselyyn vastanneista oululaisista koki, että
yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu Oulussa hyvin. Oulun tulos vastasi
valtakunnallista keskiarvoa, joka oli 84 %.
Tyytyväisyys järjestys- ja turvallisuusasioiden hoitoon suurissa
kaupungeissa, asukastyytyväisyystutkimus vuonna 2005
Espoo

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

86 %

74 %

84 %

86 %

75 %

Turvallisuutta tarkastellaan myös katuturvallisuusindeksillä, jonka poliisi laskee
kunnittain ja kihlakunnittain vuosittain. Oulun katuturvallisuusindeksi vuonna
2006 oli 82,6. Luku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 76,7.
Oulun kihlakunnassa luku oli 91,6 vuonna 2006. Indeksiin sisältyvät ryöstöjen,
pahoinpitelyjen, vahingontekojen ja ratti- ja liikennejuopumusten painotetut
lukumäärät suhteessa väestön määrään. Vertailulukuna on indeksin arvo
vuonna 1999.
Kaupungin hallintokunnista tekninen toimi, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, kulttuuritoimi ja nuorisotoimi osallistuvat turvallisuustyöryhmän työhön.
Keskushallinnosta turvallisuussuunnitteluun osallistuvat kaupunginlakimies
työryhmän puheenjohtajana ja lähidemokratiatyötä tekevät. Pelastuslaitoksella on jo lähtökohtaisesti rooli turvallisuustyössä. Sosiaali- ja terveystoimella, nuorisotoimella ja teknisellä toimella on omissa strategisissa tavoitteissaan nimenomaisesti kaupunkiyhteisön turvallisuuden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Kuntaliiton edellä mainitun suosituksen mukaan paikallisesta
turvallisuustyöstä tulisi jatkossa vastata työryhmän, johon kuulusi kunnan
johto, poliisipäällikkö ja pelastustoimen edustaja.
Teknisellä toimella on strategisena tavoitteena turvallisuuden edistäminen
suunnittelussa ja rakentamisessa. Turvallisuuden edistämistä kaupunkisuunnittelussa ja –rakentamisessa edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslaki. Siinä on säädetty velvoite luoda edellytykset turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle. Elinympäristön turvallisuudella tarkoitetaan sekä henkilökohtaista turvallisuutta että turvallisuutta yleisemmällä tasolla, esimerkiksi
toimintojen turvallisuutta asutukseen nähden. Laissa on myös määritelty
asemakaavan sisältövaatimus, jonka mukaan ”asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle”. Laissa esitetty elinympäristön turvallisuutta koskeva vaatimus liittyy kaavoitettavan alueen sisäisten kulkuyhteyksien järjestämiseen
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sekä erilaisten toimintojen keskinäiseen sijoittamiseen siten, että henkilöturvallisuutta vaarantavia tekijöitä voidaan välttää.
Toimenpiteet ja tilanne turvallisuustyössä
Turvallisuustyön suunnittelun, toteutuksen ohjauksen ja seurannan vastuu
Oulussa on siis eri yhteistyötahojen edustajista koostuvalla turvallisuustyöryhmällä. Työryhmän laatimassa vuosien 2006-2007 rikoksentorjuntasuunnitelmassa on yhteensä 15 toimenpidettä. Oulun kaupungin yksiköillä on päävastuu seitsemästä toimenpiteestä. Työryhmä laatii vuosittain seurantaraportin.
Tekninen toimi on toteuttanut strategiaansa sisältyvät tavoitteet ja myös
rikoksentorjuntasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa, että
valvontaa on tehostettu kaupungin levottomimmilla alueilla kuten Rotuaari
ja Toriranta. Toimenpiteinä on ollut puistovartioinnin jatkaminen keskustan
alueella sekä videovalvonnan käyttöön ottaminen.
Sosiaali- ja terveystoimen päivähoidon yksikkö on muuttanut tavoitteen
mukaisesti päivähoidon tiloja ja pihoja toimivimmiksi ja turvallisimmiksi sekä
laatinut ja ottanut käyttöön turvaohjeet. Useat hallintokunnat osallistuivat
perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelman laatimiseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman syyskuussa 2006. Ohjelma on annettu
tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lastensuojeluyksikkö on nimennyt perheväkivaltatiimin ja määritellyt sen tehtävät.
Kaupungin alueellisissa yhteistyöryhmissä tehtävällä työllä on iso merkitys
turvallisuuden edistämisessä ja häiriökäyttäytymisen ennalta ehkäisyssä.
Keskushallinnon osallistumisen ja vaikuttamisen tiimi tukee alueilla tehtävää
työtä. Vuoden 2006 toiminnasta raportoidaan, että suuralueilla järjestettiin
aluevalvontaa, järjestettiin lasten ja nuorten turvallisuuskerhoja ja tehtiin
liikenneturvallisuustyötä.
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4

TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

4.1. Hallintokuntien tavoitteet
4.1.1 Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen menot ylittivät 1,49 milj. €:lla ja tulot alittivat 1,52
milj. €:lla valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion (ilman nettositovia
hankkeita ja päivähoidon tuottajatoimintaa). Menojen ylitys johtui kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon menojen 4,24 milj. €:n ylityksestä. Merkittävin osuus ylityksestä johtui hoitotakuun toteuttamisesta. Vuonna 2006
erikoissairaanhoidon menot olivat 91,28 milj. € ja ne olivat kasvaneet 9,58
milj. € (11,7 %) vuodesta 2005.
Lastensuojelun yksikössä jäi toteutumatta kaksi lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin lisääntymiseen liittyvää tavoitetta. Lastensuojeluasiakkaiden
kokonaismäärä kaikista 0-17 -vuotiaista oli 8,3 %, kun tavoite oli jäädä alle
6 %:n. Perhehoidon suhteellinen osuus eri sijaishuoltomuodoista ei kasvanut
tavoitteen mukaisesti. Perhehoidon hoitopäivien määrän kasvu (2,8%) oli
pienempi kuin laitoshoitopäivien määrän kasvu (8,9%). Vuonna 2006
perhehoidon hoitopäiviä kertyi 61 477 ja laitoshoitopäiviä 37 846.
Talous
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2006 menojen toteutuma (ilman
nettositovia hankkeita ja päivähoidon tuottajatoimintaa) oli 346,63 milj. €.
Sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen sitovuus on valtuustoon nähden
tasolla oma toiminta, lakisääteiset menot, erikoissairaanhoito, nettositovat
hankkeet ja päivähoidon tuottajatoiminta. Valtuusto korotti vuoden 2006
kesäkuussa menomäärärahoja 10,49 milj. €. Lisäksi kaupunginvaltuusto teki
organisaatiomuutoksista (Talouden ja hallinnon palvelukeskus ja Toimintakeskus Toppelius) johtuvia menomäärärahojen muutoksia, jotka alensivat
menomäärärahoja yhteensä 0,69 milj. €. Kaupunginhallitus korotti tulo- ja
menomäärärahoja 0,35 milj. €.
Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutuma vuonna 2006, milj. € (ilman nettositovia
hankkeita ja päivähoidon tuottajatoimintaa)
Tulot/menot

Alkuperäinen

Talousarvio-

Muutettu

talousarvio

muutos

talousarvio

Toimintatulot

35,92

0,34

36,26

34,74

-1,52

- oma toiminta

32,77

0,34

33,11

32,22

-0,89

- lakisääteiset

Toteutuma

Ylitys +
Alitus -

3,15

0,00

3,15

2,52

-0,63

Toimintamenot

335,00

10,14

345,14

346,63

1,49

- oma toiminta

219,14

8,31

227,45

225,12

-2,33

- lakisääteiset

31,32

-0,67

30,65

30,23

-0,42

- erikoissairaanhoito
Toimintakate

84,54

2,51

87,04

91,28

4,24

-299,08

-9,81

-308,89

-311,89

-3,01
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Menot ylittivät muutetun talousarvion 1,49 milj. €:lla. Menojen ylitys johtui
erikoissairaanhoidon menojen 4,24 milj. €:n ylityksestä. Oman toiminnan ja
lakisääteiset menot alittuivat yhteensä 2,75 milj. €.
Erikoissairaanhoidon menojen kehitys vuosina 2003-2006
Erikoissairaanhoidon menot

2003

2004

2005

2006

Menot, milj. €

70,38

77,16

81,70

91,28

Kasvu %
%-osuus sosiaali- ja terveystoimen menoista

1,4

9,6

5,9

11,7

24,1

22,6

22,6

23,6

Erikoissairaanhoidon menojen ylityksen merkittävin osuus johtui hoitotakuun
toteuttamisesta. Tämä näkyi erityisesti leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön
menoissa, jotka ylittivät sopimuksen 16,9 % (3,85 milj. €). Sopimuksen ylityksiä
oli myös lastentaudeissa (1,37 milj. €), sisätaudeissa (1,79 milj. €), lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaostoissa (0,75 milj. €), aikuispsykiatriassa (0,39
milj. €) ja syöpätaudeissa ja sädehoidossa (0,62 milj. €). Hoidon aloittamista
odottavien potilaiden määrä väheni 18,5 %. Hoidon aloittamista odotti
31.12.2006 yhteensä 4080 potilasta (31.12.2005 5009 potilasta). Yli kuusi
kuukautta jonottaneita oli 502. Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tiedon
mukaan kaikkien odotus ei ollut sairaalasta johtuvaa.
Sosiaali- ja terveystoimen tulot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 1,52 milj. €. Merkittävin tulojen alittuminen oli sosiaalityön tulosyksikössä,
2,2 milj. €. Työmarkkinatukiuudistuksen mukaan valtio korvaa kunnille puolet
perustoimeentulotuen kustannuksista. Valtion korvaukset alittivat vuodelle
2006 varatun määrärahan 1,5 milj. €. Lakisääteiset tulot alittuivat 0,6 milj. €.
Asiakasmaksujen tulot ylittyivät.
Vuoden 2006 kesäkuussa valtuusto asetti määrärahoja korottaessaan
sosiaali- ja terveystoimelle omaan toimintaan menomäärärahojen säästötavoitteen 1,23 milj. €. Toteutunut säästö oli 2,33 milj. €.
Kaupunginhallitus korotti erikseen nettositovien hankkeiden tulomäärärahoja yhteensä 0,28 milj. € ja menomäärärahoja yhteensä 0,49 milj. €.
Hankkeiden toimintakatteen toteutuma oli –0,47 milj. €, kun sitova tavoite oli
–0,88 milj. €. Päivähoidon tuottajatoiminnan toimintakate oli –0,028 milj. €,
kun sitovana tavoitteena oli nollan toimintakate.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2006 maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti talouden ja toiminnan seurantaa ja raportointia on kehitetty
vuonna 2006. Lautakunta asetti talouden ja toiminnan seurannan kehittämiseksi työryhmän, jonka raportti hyväksyttiin lautakunnassa vuoden 2006
kesäkuussa. Työryhmä on kehittänyt raporttimallin, jossa kuvataan talouden,
toiminnan ja henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja kuukausittain. Sosiaali- ja
terveystoimen mukaan raportti on antanut tarvittavat ja ajantasaiset tiedot.
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Toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimen strategisen tavoitteen ”lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy” osalta oli lastensuojelun yksikölle asetettu seitsemän yksilöidympää tavoitetta vuodelle 2006. Näistä tavoitteista jäi toteutumatta kaksi. Lisäksi yksi tavoite toteutui vain osittain.
Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä (avohuolto ja sijaishuolto) kaikista
0-17 -vuotiaista oli 8,3 %, kun tavoitteena oli määrän jääminen alle 6 %:n.
Vuonna 2006 oli yhteensä 2006 asiakasta, kun vuonna 2005 asiakkaita oli
1609. Perhehoidon suhteellisen osuuden eri sijaishuoltomuodoista piti tavoitteen mukaan kasvaa. Tavoite ei toteutunut, sillä perhehoidon hoitopäivien
määrän kasvu (2,8 %) oli pienempi kuin laitoshoitopäivien kasvu (8,9 %). Perhehoidon hoitopäiviä kertyi vuonna 2006 yhteensä 61 447. Laitoshoitopäiviä
kertyi yhteensä 37 846.
Lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevien lasten suhteellinen määrä kaikista
lastensuojeluasiakkaista väheni tavoitteen mukaisesti 1,1 %. Absoluuttinen
määrä kuitenkin kasvoi 12,2 %. Vuonna 2006 oli sijoitettuna 442 lasta, kun
vielä vuonna 2005 oli sijoitettuna 394 lasta.
Valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden lisäksi lastensuojelun palveluyksiköllä oli vuoden 2006 talousarviossa vuosittain seurattavia toimintaan
liittyviä tunnuslukuja. Vuonna 2006 otettiin huostaan 44 lasta (vuonna 2005
37 lasta ja vuonna 2004 32 lasta). Huostassa olevien lasten määrä lisääntyi.
Vuonna 2006 oli huostassa 242 lasta, kun vielä vuonna 2005 oli 223 lasta.
Kiireellisiä huostaanottoja tehtiin 102, joita oli yksi vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Kodin ulkopuolisen sijoituksen tarpeessa olevien lasten määrä
kasvoi loppuvuodesta. Sijoitettavat lapset ovat entistä huonokuntoisempia
ja tarvitsevat aikaisempaa enemmän erilaisia tukimuotoja ja hoitoa
sijoituksen aikana.
4.1.2 Toimeentulotukiasiat
Työmarkkinatukiuudistuksessa kuntakohtaiseksi tavoitteeksi on asetettu
aktiivitoimenpiteiden piirissä olevien määrän nostaminen vuoden 2003
määräytymistasosta vähintään 1,5-kertaiseksi vuoteen 2008 mennessä.
Tavoite toteutui jo vuonna 2006. Vuonna 2003 aktiivitoimenpiteiden piirissä
oli 420 asiakasta. Vuoden 2006 tammi-marraskuussa aktiivitoimenpiteiden
piirissä oli 646 asiakasta.
Aktivointisuunnitelmien määrässä ei päästy alle 25-vuotiaiden osalta
talousarviossa tavoitteeksi asetettuun 650 suunnitelmaan, vaan suunnitelmia
tehtiin vain 202. Osa nuorista on syrjäytyneitä, joita on vaikea motivoida
aktiivitoimien piiriin. Tarkastuslautakunnan mielestä varhaisen puuttumisen
pitäisi olla nuorten osalta nykyistä tehokkaampaa.
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Toimeentulotukihakemusten käsittelyssä on tavoitteena, että käsittelyvalmiin hakemuksen käsittelyaika on enintään seitsemän työpäivää. Tavoitteeseen ei päästy vuonna 2006, sillä käsittelyaika oli keskimäärin 13 työpäivää. Vuoden 2007 tammi-helmikuussa käsittelyaika on ollut lyhyempi
kuin vuonna 2006 ollen keskimäärin yhdeksän työpäivää.
Työmarkkina- ja toimeentulotuen yhteensovittaminen
Työmarkkina- ja toimeentulotuen rahoitusta koskeva uusi lainsäädäntö tuli
voimaan vuoden 2006 alusta. Työmarkkinatuen rahoitus muuttui siten, että
työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan kuntien ja valtion kesken. Aktiivitoimiin osallistuvan tuen saajan kustannuksista vastaa valtio. Osana työmarkkinatuen rahoituksen kuntakompensaatiota muutettiin toimeentulotuen rahoitusta ja rakennetta. Toimentulotuki jakaantuu perustoimeentulotukeen ja täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki (90 % koko toimeentulotuesta) irrotettiin valtionosuusjärjestelmästä ja
sen kustannukset jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken.
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on kuntien kannustaminen tehokkaaseen työttömyyden hoitoon. Vuonna 2006 työttömyysaste oli Oulussa
keskimäärin 12,2 % (vuonna 2005 12,8 %). Valtakunnallinen työttömyysaste
oli keskimäärin 9,5 %. Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys. Vuonna 2005
nuorisotyöttömyys oli 17,5 % 15-24 –vuotiaasta työvoimasta. Alle 25-vuotiaita
oli työttömänä keskimäärin 1 611 henkilöä. Vuonna 2006 vastaava luku oli
1 480 henkilöä.
Työmarkkinatuen uudistuksessa on asetettu kuntakohtaiseksi tavoitteeksi
nostaa vuoteen 2008 mennessä aktiivitoimenpiteissä olevien määrä vuoden
2003 määräytymistasosta vähintään 1,5 -kertaiseksi. Vuonna 2003 aktiivitoimenpiteissä oli 420 asiakasta. Vuoden 2006 tammi-marraskuussa aktiivitoimenpiteissä oli 646 asiakasta, joten tavoite on toteutunut jo vuoden 2006
aikana.
Työmarkkinatukea saaneiden jakautuminen aktiivi- ja passiivituen saajiin
Työmarkkinatuen saaja
Työmarkkinatukea yli 500 päivää saaneita
- aktiivitoimen ajalta tukea saaneita
- passiivisella työmarkkinatuella olleet

Ajalla 1-11/2005 Ajalla 1-11/2006 Muutos %
2 536

2 310

-8,9

503

646

28,4

2 033

1 664

-18,2

Vuoden 2006 tammi-marraskuussa aktivointiaste (yli 500 päivää) oli 27,9 %
(vastaavana aikana vuonna 2005 19,8 %).
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Työmarkkinatuen ja siihen liittyvän kompensointimenettelyn taloudelliset
vaikutukset kaupungille vuonna 2006
Rahoituserä

Vaikutus, milj. €

Kaupungin rahoitusosuus työmarkkinatukeen

-5,2

Menoperusteinen perustoimeentulotuen valtionosuus

4,77

Edelliset erät yhteensä

-0,43

Kompensaatio valtionosuuksina
Nettovaikutus

0,67

1,1

Työmarkkinatukiuudistuksen mukaan uudistuksesta aiheutuvat lisäkustannukset kompensoidaan kunnille lisäämällä valtionosuuksia. Kompensointi
alenee asteittain kolmen vuoden aikana (vuonna 2007 –0,4 milj. € ja vuonna
2008 –0,4 milj. €). Toimeentulotukilain muutoksen vaikutus on kaupungille
noin kaksi henkilötyövuotta, joka on vuositasolla noin 60 000 €. Oulun osalta
uudistuksen taloudelliset vaikutukset olivat vuoden 2006 osalta +0,67 milj. €.
Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisättiin talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti kaupungin omissa palveluissa. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmäärä kasvoi 16,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaiden
määrä nousi vuoden 2005 114 asiakkaasta 133 asiakkaaseen.
Aktivointisuunnitelmien määrässä ei päästy alle 25-vuotiaiden osalta talousarviossa tavoitteeksi asetettuun 650 suunnitelmaan, vaan suunnitelmia tehtiin 202. Yli 25-vuotiaille suunnitelmia tehtiin 496, joka ylitti tavoitteena olleen
300 suunnitelman määrän. Oulussa tyypillisin toimeentulotuen hakija on
yksinäinen alle 30-vuotias mies. Nuorten osalta varhaisen puuttumisen pitäisi
olla nykyistä tehokkaampaa. Osa nuorista on syrjäytyneitä, joita on vaikea
motivoida aktiivitoimien piiriin. Oulun Työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishankkeessa luodaan uusia
innovatiivisia palveluketjuja työllistämistä edistäviin sosiaalityön palveluihin.
Asiakastyön pilottiryhmissä kehitetään kuntoutuksellisia palveluja sosiaalisen
kuntoutuksen sektorilla.
Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni asetetun tavoitteen mukaisesti 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2006 joulukuussa toimeentulotukea sai 7535 kotitaloutta, kun vuoden 2005 joulukuussa
tukea sai 7621 kotitaloutta.
Toimeentulotukihakemusten käsittely
Yleisen sosiaalityön yksiköllä oli tavoitteena, että käsittelyvalmiin toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika on enintään seitsemän työpäivää. Tavoitteeseen ei päästy, sillä keskimääräinen käsittelyaika oli 13 työpäivää. Erityisesti lomakautena käsittelyaika piteni osittain siksi, että osaavan sijaishenkilöstön rekrytoinnissa oli vaikeuksia ja yksikössä oli sairauslomia. Kesäaikana
oli toimeentulotukea hakemassa noin 700 opiskelijaa. Jonot olivat pisimpiä
kuukauden vaihteessa. Toimeentulotukihakemuksen käsittelyajan lyhentämiseksi tehtiin yhteistyötä sosiaalityön henkilöstön kanssa vuoden 2006 syys-
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lokakuussa. Toimeentulotuen rakenteellinen uudistus lisäsi tehtyjen toimeentulotukipäätösten määrää. Päätösten määrä kasvoi 18 % vuodesta 2005,
vaikka toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä väheni 1,1 %.
Vuonna 2006 tehtiin 42 669 toimeentulotukipäätöstä, kun vuonna 2005
päätöksiä tehtiin 36 158.
Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat viiden viikon välein laskettuna vuonna 2006
Viikko

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Etuuskäsittely

13

10

9

21

16

24

21

8

5

7

Pakolaiset

4

8

6

10

6

6

6

6

7

5

Vuonna 2006 lääninhallitus antoi kantelun johdosta sosiaali- ja terveystoimelle huomautuksen toimeentulotukiasioiden liian pitkistä käsittelyajoista.
Sen mukaan lääninhallitus seuraa toimeentulotukiasioiden käsittelyaikoja ja
suorittaa sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaisesti valvontakäynnin sosiaalityön
tulosyksikköön kevään 2007aikana. Käsittelyaikojen pituutta koskeva kantelu
tehtiin myös eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolta saatiin huomautus toimeentulotukihakemusten liian pitkästä käsittelyajasta.
Vuoden 2007 tammi-helmikuussa toimeentulotukihakemusten käsittelyaika
on ollut keskimäärin yhdeksän työpäivää. Vuoden 2007 osalta on sosiaalityön yksikössä sovittu, että lomat pidetään porrastettuna ajalla 15.5.-15.9.
Sijaisiksi pyritään saamaan talven aikana harjoittelujaksolla olleita opiskelijoita.

4.2 Liikelaitosten tavoitteet
4.2.1 Talousarviotavoitteet
Liikelaitokset saavuttivat talousarviossa asetetut tavoitteet. Ne tulouttivat
peruskunnalle tavoitteiden mukaisesti yhteensä 20,383 milj. €.
Kaikki liikelaitokset saavuttivat niille kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet. Tavoitteet koskivat peruskunnalle tehtävää tuloutusta, lainoitustarvetta, investointien rahoitusta ja maksujen korotuksia. Lähes kaikkien liikelaitosten liikevaihto nousi talousarviossa arvioitua korkeammaksi. Liikelaitosten
tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä lukuunottamatta Ouluseudun Yrityspalvelukeskusta ja Oulun seudun ympäristövirastoa. Kaupunginhallitus on esittänyt
valtuustolle, että vuonna 2007 siirretään liikelaitosten voittovaroista yhteensä
23,6 milj. € peruskunnan taseeseen.

30

Liikelaitosten talous vuonna 2006
Liikelaitos

Liikevaihto Lliikevaihto

Ylijäämä

Ylijäämä

Tuloutus-

TA

TP

TA

TP

tavoite ja

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

toteutuma

Oulun Energia

120,5

162,6

6,9

31,7

15,6 milj. €

Oulun Vesi

19,5

19,8

0,6

0,7

3,9 milj. €

Oulun Satama

4,9

5,5

1,2

0,4

0,5 milj. €

Oulun Jätehuolto

8,1

8,5

0,2

1,3

Oulun Tietotekniikka

9,3

9,9

0,1

0,2

101 000 €

Oulun Ateria

11,5

12,2

0,01

0,3

8 000 €

Oulun Työterveys

10,4

10,4

0,2

0,2

100 000 €

Oulun Katutuotanto

22,7

24,7

0

0,7

119 000 €

Oulun Comac

16,3

16,6

0

1,3

35 000 €

1,9

1,8

0,1

0

15,8

16,0

0

0,1

3,3

2,97

0

0

Ouluseudun yrityspalvelukeskus
Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
Oulun seudun
ympäristövirasto

4.2.2 Oulun Energia
Kaupungin talousarviossa Oulun Energialle asetetut tavoitteet toteutuivat.
Myös Oulun Energian omaan strategiaan sisältyvät tavoitteet toteutuivat.
Osa tavoitteista on raportoinnin mukaan siirretty Oulun Sähkönmyynnin
toteutettaviksi (nykyisten asiakkaiden pitämistä ja asiakaspalvelun laatua
koskevat tavoitteet). Tavoitteista merkittävä osa on erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Ylijäämä oli 24,8 milj. € arvioitua suurempi.
Tuloutustavoitteena olleen 15,6 milj. €:n lisäksi Energian kaikkiaan 31,7 milj.
€:n ylijäämästä on ehdotettu siirrettäväksi 20 milj. € peruskunnan omaan
pääomaan. Toisena tavoitteena oli, että investointien rahoittamiseen ei
tarvita lainoja. Energia toteutti 29,3 milj. €:n investoinnit tulorahoituksellaan.
Oulun Energian tuloutukset peruskunnalle vuosina 2001-2006
2001

2002

2003

2004

2005

2006

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

Tuloutus

13,5

13,1

13,1

16,1

16,1

15,6

Ylijäämä

5,4

6,1

8,6

13,3

15,7

31,7

Oulun Energian liikevaihto vuonna 2006 oli 162,2 milj. €. Kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 25 %, liikevaihto vuonna 2005 oli 130,5 milj. €. Liikevoitto oli 47,3 milj. € ja tilikauden ylijäämä 31,7 milj. €. Sähkökaupan osuus
liikevaihdosta oli 57 % ja liikevoitosta yli 65 %. Liikevaihto jakautui seuraavasti
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(suluissa vuoden 2005 luku) : sähkön myynti 57 % (49 %), sähkön siirto 10 % (13
%), kaukolämpö 26 % (27 %) ja muu myyntitoiminta 7 % (11 %). Liikevaihdon
kasvuun vaikutti oman tuotannon ja osakkuuslaitoksilta saadun tuotannon
lisäys sekä aiempaa korkeampi sähkön myyntihinta. Myydystä sähköstä
omaan tuotantoon perustui 66 % , osakkuusyhtiöiden osuus oli 15 % ja 19 %
oli sähkömarkkinoilta ostettua. Kaukolämmöstä 96 % oli omaa tuotantoa.

4.2.3 Oulun Vesi
Oulun Vesi saavutti sille kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet. Sen
omassa strategiassa on yhteensä 31 taloudellista ja toiminnallista tavoitetta,
joista viidessä jäätiin jonkin verran alle tavoitteen. Kolmen kustannusten
kehitystä koskeneen tavoitteen osalta ei raportoinnin ajankohtana vielä
ollut käytettävissä vertailutietoja.
Verkostojen käyttökustannuksiin liittyvänä tavoitteena oli alentaa maksuttoman vedenkulutuksen osuutta. Toteuma oli 16,8 % verkkoon pumpatusta
vesimäärästä, mikä on hieman korkeampi kuin edellisen vuoden luku 15,3 %.
Maksuttoman vedenkulutuksen määrään vaikuttavat vuotojen määrä ja
kesto sekä verkostojen huuhteluun käytetyn veden määrä. Lukemaa voidaan pitää Oulun Veden antamien tietojen perusteella kohtuullisena Oulun
vesilaitoksen kokoluokassa.
Veden toimitusvarmuuteen liittyvä tavoite vesijohtovuotojen määrän alenemisesta ei toteutunut. Vuotoja oli 56 kpl, kun edellisenä vuonna niitä oli 37
kpl. Vuotojen määrä on kuitenkin merkittävästi alentunut 1990-luvun alkupuolen määristä, jolloin niitä oli jopa noin 200 vuodessa. Putkirikkojen suhteellinen määrä on Oulussa kuuden suurimman kaupungin vertailussa pienin. Putkirikkojen asukasaika on selvästi alentunut edellisistä vuosista ja oli
7,64 min/asukas vuonna 2006. Veden laatuun liittyvä vesijohtoveden orgaanisen aineen määrää koskeva tavoite ylittyi niukasti. Ylitykset tapahtuivat
keväällä tulvakauden lopussa, kun jokiveden humuspitoisuus nousi. Tavoitteena oli, että TOC-luku on aina alle 2,4 mg/l. Toteutumassa luku ylittyi kaksi
kertaa vaihteluvälin ollessa 1,5 – 2,5 mg/l.
Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista jäi toteutumatta kaksi. Työtapaturmissa ei
päästy 0-tavoitteeseen. Kehityskeskusteluja ei käyty kaikkien henkilöiden
kanssa yhdessä yksikössä.
Investointeihin varatuista 8,5 milj. €:sta käytettiin 6,8 milj. €. Merkittävin
siirtynyt investointihanke oli Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistolaajennuksen aloituksen siirtyminen vuoteen 2007. Hankkeen lupapäätös tuli
lainvoimaiseksi vasta marraskuussa 2006 KHO:n ratkaistua asian. Verkostosaneerauksiin käytettiin 1,25 milj. € ja uudisrakentamiseen 4,32 milj. €. Oulun
Veden investointeja on käsitelty myös kohdassa 6.1.
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4.2.4 Oulun Jätehuolto
Jätehuollon talous toteutui arvioitua parempana. Liikevaihto oli 0,4 milj. € ja
ylijäämä 1,1 milj. € talousarviossa arvioitua korkeampi. Toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta sekajätteen määrän vähentämistä koskenut
tavoite. Sekajätteen määrä on kasvanut keskimäärin 5,35 % vuosittain.
Tavoitteena on ollut alentaa määrää 3 % vuodessa. Vuoden 2007 alusta
voimaan tulleilla uusilla jätehuoltomääräyksillä lajitteluvelvoitteen piiriin
tulivat lasi- ja metallijätteet yli 10 huoneiston kiinteistöissä.
Oulun Jätehuollon strategiassa on kaikkiaan 20 tavoitetta. Niistä viisi ei toteutunut. Toteutumatta jäivät sekajätteen määrän vähenemistavoite, kompostoinnin kehittämistä koskenut tavoite sekä jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä edistävän teknologian käyttöönottoa koskenut tavoite. Lisäksi
kaksi henkilöstöön liittyvää tavoitetta ei toteutunut. Työtapaturmien määrässä ei päästy 0-tavoitteeseen ja sairauspoissaoloprosentti oli 4,72 %, kun
tavoitteena oli päästä alle 4 %:iin.
Sekajätemäärän vähenemistavoite on jäänyt toteutumatta useana vuonna. Tavoitteeseen ei päästy myöskään vuonna 2006. Jätehuolto pitää sekajätemäärän kasvun pääsyynä tilastoinnin tarkentumista. Pienkuormat on
punnittu ja tilastoitu nyt edellisiä vuosia tarkemmin. Biojätteen kompostoinnin kehittäminen ei edennyt tavoitteen mukaisesti. Kompostointilaitos ei ole
vielä saanut Eviran lupaa. Jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä
edistävän teknologian käyttöönotto ei myöskään edennyt tavoitteen
mukaisesti, koska polttolaitosta koskevia päätöksiä ei ole tehty.
Sekajätemäärän vähenemistavoitteet ja toteutumat vuosina 2003-2006
Tavoite
Vähenemätavoite %/asukas
Toteutuma% / asukas

2003

2004

2005

2006

Keskim/v

-3

-3

-3

-3

-3

-1,1

+13,5

+1

+8

+5,35

Sekajätteen käsittelymaksu oli 66,47 €/tonni vuonna 2006. Edellisenä vuonna hinta oli 63,64 €/tonni. Vuonna 2006 korotettiin myös muiden jätelajien
maksuja. Maksuja ei ole esitetty korotettavaksi vuonna 2007. Vuoden 2007
maksujen vertailussa (18 jätelaitosta) sekajätteen käsittelymaksu on alhaisin
Oulussa.
Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Lajitteluvelvoitteen piirissä ovat nyt vähintäin neljän huoneiston kiinteistöissä biojäte ja keräyskartonki sekä uutena määräyksenä vähintäin 10 huoneiston
kiinteistöissä pienmetalli ja keräyslasi. Muista kiinteistöistä nämä jätteet sekä
keräyspaperi tulee toimittaa aluekeräyspisteisiin. Oulun kaupungin alueella
on 25 ekopistettä sekä lisäksi Ruskon jätteenkäsittelyalue ja Toppilan kierrätyskeskus. Ekopisteissä on myös muovin keräysastiat. Lasinkeräysastioita on
vielä erikseen 12 paikassa.
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5

TYTÄRYHTIÖILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

Turveruukki Oy
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turveruukki Oy:n omistajapoliittiset tavoitteet vuonna 2005 samassa päätöksessä kuin kaupungin muidenkin tytäryhtiöiden tavoitteet. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (kuten
päästökauppajärjestelmä, ilmastonmuutoksesta esitetyt skenaariot ja energiatoimialan kehitys), kaupungin uudessa tarkistetussa energiastrategiassa
esitetyt seikat sekä aikajänne, jolla toimialan muutoksiin on varauduttava,
aiheuttavat sen, että kaupungin tulisi linjata Turveruukin omistajapoliittiset
tavoitteet ja yhtiön tuleva rooli. Turveruukilla on ollut merkittävä rooli kaupungin energiatuotannossa raaka-aineen toimittajana.
Turveruukki Oy on perustettu vuonna 1975. Kaupungin omistusosuus on 88,9
%. Muut omistajat ovat pohjoissuomalaisia kuntia ja niiden omistamia energiayhtiöitä sekä toimiva johto. Yhtiön toimialana on turveteollisuuden ja
siihen olennaisesti kuuluvien toimintojen harjoittaminen ja muun biomassan
tuotanto ja myynti.
Turveruukin liikevaihto oli 19,8 milj. € vuonna 2006. Se on yhtiön historian korkein liikevaihtoluku. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 6,6 milj. €. Sääolosuhteet
lisäsivät turpeen myyntiä ja nostivat turpeen tuotannon yli 150 %:iin tavoitteesta. Energiaturvetta ja –puuta toimitettiin yli 20 laitokselle. Toimitusmäärästä Oulun Energian osuus oli noin 61 %. Turpeen myyntihinta nousi noin 3 %
edellisen vuoden hintatasoon verrattuna, mutta nousu oli merkittävästi koko
maan turpeen hinnan nousua pienempi. Yhtiön tilikauden tulos 1,2 milj. € oli
huomattavasti edellistä vuotta parempi. Yhtiön omavaraisuusaste 35,8 % on
vain tyydyttävä. Se pysyi lähellä edellisen vuoden tasoa (34,1 %). Sijoitetun
pääoman tuotto 10,5 % oli edellisen vuoden tasoa (4,0 %) korkeampi.
Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on toiminnan luonteesta johtuen korkea, vuonna 2006 se oli 75,7 % ja vuonna 2005 101,1 %.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turveruukki Oy:n omistajapoliittiset tavoitteet vuonna 2005. Tavoitteissa on määritelty, että Turveruukin ensisijainen
tehtävä on tuottaa edullista bioenergiaa omistajilleen. Lisäksi on määritelty,
että turpeen rinnalle merkittäväksi tuotteeksi nousee puuenergia, mikäli se
on taloudellisesti järkevää. Tavoitteissa on myös todettu, että Turveruukin
tuotanto säilyy nykyisellä tasolla vuoteen 2010. Uhkiksi nähtiin päästöoikeudet, lupien saanti ja turvesoiden jälkikäsittely. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi tarkistetun kaupungin energiastrategian tammikuussa 2006. Strategiassa on tarkasteltu muun muassa turpeen osuutta energiatuotannossa
sekä polttoainevaihtoehtoja Oulun Energian energiantuotannossa. Vuoden
2007 alussa on julkaistu myös uusi vuoteen 2015 ulottuva Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia.
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6 MUU TOIMINNAN ARVIOINTI
6.1 Kaupungin investoinnit
Kaupungin investointien toteuttamista ohjataan erillisellä hankeohjeella.
Ohjeella pyritään siihen, että investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti ja
hallitusti. Hankesuunnittelu on osa kaupungin suunnittelujärjestelmää, jolla
maankäyttö, toiminnot ja talous sovitetaan yhteen. Investointihankkeet on
pääosin viety läpi hankeohjeistuksen mukaisesti. Toteutuksen aikana on
osaan hankkeista jouduttu tekemään toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia, jotka ovat muuttaneet aikatauluja ja kustannusarvioita. Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena korostaa hankeohjeen mukaisen menettelyn
noudattamista myös siltä osin, että hankesuunnitelma on laadittu ennen
kuin hanke otetaan talousarvion investointiohjelmaan. Hankesuunnitelmien
toteutumisen seurannan tekee työlääksi se, että tilapalvelut –yksikössä ei
ole käytössä kattavaa projektinhallintajärjestelmää.
Talousarvioon varattuja investointivaroja on vuosittain jäänyt käyttämättä
noin 3–16 % hankesuunnitelmiin tehdyistä muutoksista tai aikatauluviivästyksistä johtuen. Peruskunnan rakennusinvestointivaroista on jäänyt käyttämättä noin 4–25 %. Osa rakennuskohteista on saatu toteutettua kustannusarviota pienemmillä kustannuksilla ja varoja on säästynyt. Vuonna 2006
valmistuneista kohteista jäi tästä syystä käyttämättä yhteensä 1,84 milj. €.
Omaisuuden arvon säilyttämiseen liittyen on asetettu tavoitteeksi, että korvausinvestoinnit ovat vähintäin poistojen suuruiset. Rakennusten osalta tavoite toteutui vuonna 2006, mutta vuosina 2004 ja 2005 jäätiin niukasti alle
tavoitteen. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta tavoite ei ole toteutunut vuosina 2003-2006.
Investointiprosessin toimivuus
Investointitaso
Oulun kaupungin investointitaso on ollut korkea koko 2000-luvun. Vain vuosina 2001 ja 2005 investoinnit on pystytty kattamaan tulorahoituksella.
Peruskunnan investointiohjelmat vuosina 2005-2007
Investointikohteet

2005
milj. €

2006
milj. €

2007
milj. €

Rakennukset

28,0

40,8

30,6

Kiinteät rakenteet ja laitteet

18,4

21,8

45,0 x)

Irtain käyttöomaisuus

2,7

2,6

3,0

Osakkeet

1,0

1,0

1,3

Maa-alueiden hankita

3,0

6,5

4,0

Yhteensä alkuperäisessä talousarviossa

53,1

72,7

83,9

Lisäykset talousarviovuoden aikana

5,2

13,8

Investointiohjelma kaikkiaan
x) Kuusamontien investoinnit yht. 16,1 milj. €

58,3
86,5
xx) Tilanne 16.4.2007

2,6 xx)
86,5
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Peruskunnan investointivaroja on vuosittain jäänyt käyttämättä noin 4-25 %,
pääosin rakennusinvestointeihin varattuja määrärahoja. Liikelaitosten investoinnit mukaan lukien investointivaroja on jäänyt käyttämättä noin 3-16 %
vuosittain. Pääsyynä on ollut hankkeiden toteutumisen viivästyminen eri syistä. Osa varoista on jäänyt käyttämättä sen vuoksi, että hankkeet on pystytty
toteuttamaan hankesuunnitelmaa alhaisemmin kustannuksin. Vuoden 2006
investointivaroja jäi tästä syystä käyttämättä yhteensä 1,84 milj. €.
Peruskunnan investointien toteutuma vuosina 2002-2006
150
100
50
0
2002

2003

2004

2005

2006

Talousarv io, milj. €

101,5

92,2

71

58,3

86,5

Toteutuma, milj. €

76,3

76,5

58,8

47,4

70,2

Talousarviovuodelle osoitettuja investointivaroja on jäänyt käyttämättä erityisesti peruskunnan talonrakennushankkeissa. Vuonna 2006 rakennusinvestointeihin varattuja määrärahoja jäi 1,84 milj. € käyttämättä sen vuoksi, että
hankkeiden toteutuneet kustannukset olivat kustannusarvioita pienemmät
(Kiviharjun päiväkoti, Kuivasrannan päiväkoti, Höyhtyän terveysasema, Madekosken koulun lisätilat, Kaupunginteatteri, Kaakkurin koulu ja päiväkoti,
Oulun jäähalli ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus). Kesken olevissa kohteissa määrärahoja jäi eri syistä käyttämättä vuonna 2006 yhteensä
7,8 milj. €.
Seuraavassa on esimerkkejä syistä, joiden vuoksi investointivarauksia on kesken olevissa hankkeissa jäänyt talousarviovuonna käyttämättä.
•

•

Esimerkkinä hankkeen toteutuksen viivästymisestä ja kustannusarvion muuttumisesta
päätöksentekovaiheessa kohteeseen tehtyjen muutosten vuoksi on Heinäpään harjoitushalli. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hanke olisi tullut toteuttaa vuosien 2005 – 2006
aikana tavoitehintaan 3,5 milj. €. Prosessin edetessä ja taloudellisten suunnitelmien tarkentuessa hanke päätettiin toteuttaa kaupunginvaltuuston 19.9.2005 tekemän päätöksen
mukaisesti tavoitehintaan 6,5 milj. €. Talousarvion 2006 käsittelyn yhteydessä hanke päätettiin toteuttaa vuosien 2006–2007 aikana. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin lokakuussa
2006 eli noin vuoden myöhässä alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.
Esimerkkeinä hankkeen aikana esille tulleiden lisä- ja muutostöiden vaikutuksista toteutuksen aikatauluun ja kustannuksiin ovat Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus,
Nallikarin matkailukeskus, Byströmin talon peruskorjaus ja Taidemuseon korjaushanke.
Kaupunginteatterin peruskorjauksessa ylitettiin poikkeuksellisesti myös hankesuunnitelman
mukainen kustannusarvio. Nallikarin matkailukeskuksen suunnitelmia muutettiin hankkeen
toteutuksen aikana eikä rakentaminen pysynyt suunnitellussa aikataulussa. Taidemuseon
korjausten hankesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2002. Korjaustarpeita on selvitetty sen
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•

•

•

jälkeen ja uusi hankesuunnitelma on hyväksytty vuonna 2006. Vuoden 2007 talousarviossa
on korjauksia varten määrärahavaraukset vuosille 2007 ja 2008.
Esimerkkinä rakennuslupavaiheen arvioitua pidemmän käsittelyajan vaikutuksesta hankkeen toteutukseen on Kasarmintie 4:n peruskorjaus. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta
poiketen kansainvälisen koulun rakennuksen yhteyteen päätettiin sijoittaa EHA –opetustiloja, mistä johtuen rakennussuunnitelmia jouduttiin muuttamaan.
Esimerkkeinä hankkeen suunnittelun viivästymisen vaikutuksista määrärahavarauksiin ovat
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus sekä Raatin liikuntakeskus. Hätäkeskuksen
suunnitteluvaiheessa jouduttiin karsimaan kustannuksia, mistä johtuen laadittiin useampia
suunnitelmia sekä asemakaavamuutoksia. Raatin liikuntakeskuksen suunnittelu on viivästynyt, jonka vuoksi hankkeelle varattuja määrärahoja jäi käyttämättä vuonna 2006.
Esimerkkeinä hankkeiden toteutuksen siirtämisestä muun muassa hankesuunnitelmien tarkistamisen vuoksi ovat Kaukovainion ja Pateniemen koulujen peruskorjaushankkeet.
Niiden hankesuunnitelmat on hyväksytty vuonna 2006. Vuoden 2007 talousarviossa on
Kaukovainion koulun korjaukseen määrärahavaraus vuodelle 2008 ja Pateniemen koulun
korjaukseen vuodelle 2009. Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa vuonna 2007, että
Pateniemen koulun korjaus aikaistetaan vuosille 2008-2009 ja Kaukovainion koulun
peruskorjaus siirretään vuosille 2009-2010.

Hankkeiden toteutumiseen voivat vaikuttaa myös suunnitelmiin ja päätöksiin
liittyvät valitukset. Rakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta valitukset ovat kohdistuneet asemakaavaan, katusuunnitelmiin
sekä suunnittelijaa tai urakoitsijaa koskeviin hankintapäätöksiin. Valitukset
ovat viivästyttäneet hankkeiden toteuttamista yleensä 1-2 vuotta valitusasteesta riippuen. Katu- ja viherpalvelut –yksikön sekä Tilapalvelut –yksikön
antaman tiedon mukaan toteutettavien hankkeiden määrään nähden valituksia on kuitenkin ollut varsin vähän.
Investointien toteuttaminen
Investointien toteuttaminen perustuu pitkäntähtäimen suunnitteluun. Tilainvestointien sekä muiden merkittävien investointihankkeiden toteutusta varten on laadittu erillinen Erillisinvestointien hankeohje, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2004. Hankeohjeistuksen tarkoituksena on
ohjata toteuttamaan investointiprosessit systemaattisella tavalla. Erillisinvestointien hankeohjetta sovelletaan peruskunnan lisäksi liikelaitosten, kaupungin hallitsemien palvelukiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden merkittäviin investointihankkeisiin.
Investointien pitkäntähtäyksen suunnittelulla ja ohjauksella pyritään vaikuttamaan myös kaupungin käyttötalousmenojen kehitykseen. Merkittävien
hankkeiden investointisuunnitelmiin on sisällytetty arvio hankkeen vaikutuksesta vuosittaiseen käyttötalousmenojen nettolisäykseen sekä niiden
perusteella laskettuihin toiminnan ylläpidon kokonaiskustannusten lisäykseen
20 vuoden aikana. Merkittävien hankkeiden kustannusvaikutukset on esitetty
talousarvion investointiosassa.
Hankeohje sisältää vaiheet ja toimenpiteet, joiden mukaisesti investointiprosessin tulee edetä. Talousarvioprosessiin liittyen hankeohjeen mukaan
talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetyistä hankkeista tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymä hankesuunnitelma ja investointipäätös. Mahdolliset asemakaavaan liittyvät muutokset tai poikkeamispäätökset tulee val-
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mistella hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Vuoden 2006 talousarvio
ja taloussuunnitelma 2007–2008 sekä vuoden 2007 talousarvio ja 2008–2009
taloussuunnitelma sisältävät hankkeita, joista ei vielä ole kaupunginvaltuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa. Seuraavassa on tarkasteltu niiden
lisäksi hankkeita, joista on tehty hankesuunnitelma, mutta jotka eivät ole
sisältyneet talousarvion investointiohjelmaan.
•

•

Esimerkkejä hankkeista, jotka ovat sisältyneet talousarvioon, mutta joista ei ole siinä
vaiheessa ollut hankesuunnitelmaa ovat Kuivasrannan päiväkoti ja Rajakylän hoivayksikkö. Kuivasrannan päiväkotihanke ei sisältynyt vuoden 2004 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2005-2006. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2004 talousarvion hyväksymisen yhteydessä hankkeelle määrärahan vuosille 2005-2006. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa vuonna 2005. Rajakylän
hoivayksikön suunnittelulle oli talousarvioesityksessä vuodelle 2007 varattu 100 000 €:n
määräraha. Talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti hankkeen
toteutuksesta. Hankesuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on asetettu helmikuussa 2007.
Esimerkkejä hankkeista, joista on hankesuunnitelma, mutta joita ei sisällytetty talousarvioon ovat Talvikkipuiston päiväkoti (hankesuunnitelma vuonna 2001), Pateniemen
suuralueen kirjastopalvelut (hankesuunnitelma vuonna 2003) ja Tietomaan peruskorjaus
ja jatkokehittäminen (hankesuunnitelma vuonna 2006). Pateniemen suuralueen kirjaston
hankesuunnittelu on yhdistetty Rajakylän hoivayksikön hankesuunnitteluun ja sisällytetty
hankeryhmän toimeksiantoon.

Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen
Rakennusomaisuus
Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa vuonna 2003 ”Oulun
kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset” asiakirjan. Rakennusten osalta linjauksissa on todettu, että peruskunnan
nykyisen rakennusomaisuuden arvoa pidetään yllä jatkuvan kunnossapidon
periaatteella, jolloin korvausinvestointeja tehdään vähintään poistoja
vastaavasti. Tavoite saavutettiin vuosina 2002, 2003 ja 2006. Vuosina 2004 ja
2005 poistot olivat niukasti korvausinvestointeja suuremmat. Vuonna 2006
korvausinvestoinnit olivat 1,9 milj. € poistoja suuremmat.
Rakennusten korvausinvestoinnit ja poistot vuosina 2002-2006
30
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10
0
2002

2003

2004

2005

2006

Korv ausinv estoinnit, milj. €

13,5

21,2

11,9

11,1

18,1

Poistot, milj. €

10,5

11,6

12,7

11,6

16,2
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Rakennusinvestointien jakautuminen uus- ja korvausinvestointeihin
vuosina 2002-2006
Investoinnit

2002

2003

2004

2005

2006

Uusinvestoinnit, milj. €

24,7

26,4

22,9

11,2

22,6

Korvausinvestoinnit, milj. €

13,5

21,2

11,9

11,1

18,1

Kaupunginvaltuusto on asettanut rakennusomaisuudelle 5 %:n tuottotavoitteen. Kaupungin palvelutuotannon ja hallinnon tarvitsemien toimitilojen
ylläpidon menot katetaan sisäisillä vuokratuloilla. Vuonna 2006 rakennusomaisuudelle asetettua 5 %:n tuottotavoitetta ei saavutettu, tuotto oli 4,57
%. Teknisen keskuksen raportin mukaan tuottoa pienensivät rakennusindeksin 5 %:n vuosimuutos ja sähkön ylimääräinen tasauslaskutus. Tavoite ei
toteutunut myöskään vuosina 2002-2005 (arvot 3,97 – 4,80 välillä).
Kiinteistöjen perusparannukset katetaan valtuuston vuosittain myöntämällä
kiinteistöjen perusparannusmäärärahalla. Se oli vuoden 2006 talousarviossa
6,3 milj. € ja vuoden 2007 talousarviossa 7 milj. €. Tällä määrärahalla katetaan kiinteistöjen ja toimitilojen korjaus- ja muutostyöt teknisen lautakunnan
hyväksymän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Tämä budjetointijärjestelmä aiheuttaa sen, että perusparannusten osalta puuttuu joustovara
yllättäviin korjaustarpeisiin. Perusparannusmäärärahalla katettavat korjauskohteet on kohdennettu jo talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Kiinteät rakenteet ja laitteet -omaisuus
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta investointien pääpaino on ollut
viime vuosina uusinvestoinneissa johtuen lisääntyneestä tonttituotannosta ja
uudisrakentamisesta. Tästä johtuen korvausrakentaminen ei ole ollut viime
vuosina riittävää.
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien jakautuminen uusja korvausinvestointeihin vuosina 2002-2006
Investoinnit

2002

2003

2004

2005

2006

Uusinvestoinnit, milj. €

11,5

12,7

15,6

14

16,2

Korvausinvestoinnit, milj. €

10,2

7,3

5

4,8

7,5

Valtuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti myös
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvoa pidetään yllä tekemällä korvausinvestointeja vähintään poistoja vastaavasti. Tavoitteena on, että korvausinvestoinnit ovat poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v). Vuodesta 2003
lähtien korvausinvestoinnit ovat jääneet alle poistojen ja myöskään vuonna
2006 tavoite ei toteutunut.
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Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korvausinvestoinnit ja poistot
vuosina 2002-2006
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Oulun Veden korvausrakentaminen
Oulun Veden verkostoinvestoinnit jakautuvat vesijohtoverkoston uudisrakentamiseen ja verkostojen korvausrakentamiseen. Vesijohtoverkoston rakentaminen on painottunut viimeisen kymmenen vuoden aikana verkostojen uudisrakentamiseen.
Oulun Veden verkostoinvestoinnit vuosina 2002-2006
Investoinnit

2002

2003

2004

2005

2006

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

milj. €

Verkostosaneeraukset

2,4

1,8

0,9

1,3

1,6

Uudisrakentaminen

4,1

4,1

4,3

4,1

4

Korvausinvestointien osalta Oulun Vesi on asettanut tavoitteeksi, että vesihuoltoverkoston rakentamiseen varatusta määrärahasta korvausinvestointien osuus olisi 40 %, kun se tällä hetkellä on noin 20–25 %. Vuonna 2006 luku oli 20 %. Vesijohtoverkoston kuntoa seurataan säännöllisesti. Oulun Veden arvion mukaan Oulun kaupungin vesijohtoverkosto on kohtuullisessa
kunnossa.
6.1 Henkilöstön sairauspoissaolot
Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kasvanut viime vuosina, joskin
kasvu oli vuonna 2006 edellisiä vuosia pienempi. Kunta 10 -tutkimukseen
osallistuvien suurten kaupungin vertailussa Oulun kaupungin sairauspoissaolojen määrä on keskitasoa ja joissakin vertailutiedoissa keskitason yläpuolella. Sairauspoissaolojen tilastointi ja seuranta tehdään tavalla, joka ei
mahdollista vertailua muihin toimialoihin. Kaupunki on käynnistänyt kehityshankkeita, joilla pyritään vaikuttamaan työhyvinvointiin ja työkykyisyyteen. Tarkastuslautakunnan mielestä sairauspoissaolojen tilastoinnissa on
kehitettävää ja poissaolojen syitä tulisi tarkemmin analysoida.
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Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuonna 2006 edelleen edellisestä vuodesta, joskaan kasvu ei ollut edellisten vuosien tasoa.
Määräaikaisella henkilöstöllä on lähes puolet vähemmän sairauspoissaoloja
kuin vakinaisella henkilöstöllä. Lyhyiden (1-3 pv) sairauslomakertojen määrä
kasvoi hieman ja pitkien pysyi edellisen vuoden tasolla. Eniten sairauslomia
on edelleen huolto- ja taloustöissä, joskin määrä on laskenut edellisestä
vuodesta. Toiseksi eniten sairauspoissaoloja on sosiaalialalla ja teknisellä
alalla. Yli 50-vuotiailla on lähes kaksinkertaisesti sairauspoissaolopäiviä alle
40-vuotiaisiin verrattuna. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on noin
47 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön noin 38 vuotta. Työtapaturmien (ml
työmatkatapaturmat ja ammattitaudit) määrä oli 613, edellisenä vuonna
määrä oli 658. Työtapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivien osuutta ei
ole aukottomasti tilastoitu.
Sairauspoissaolot on tilastoitu Kunta 10-tutkimuksen kriteereillä. Niiden mukaan sairauspäiviksi lasketaan kaikki kalenteripäivät ja henkilötyövuosi määritellään niin, että kalenterivuodesta vähennetään poissaolot. Tämä tilastointi ei mahdollista vertailuja muiden toimialojen sairauspoissaoloihin. Osa
Oulun kaupungin hallintokunnista ja liikelaitoksista seuraa sairauspoissaoloja
käyttäen myös muita kuin Kunta 10 –tutkimuksen tilastointikriteerejä.
Sairauspoissaolot vuosina 2002-2006
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Oulun kaupungin sairauspoissaolojen tasoa ja kehitystä voidaan verrata
vain muihin Kunta 10-tutkimukseen osallistuvien kuntien ja kaupunkien sairauspoissaolotietoihin. Tutkimukseen osallistuvien suurten kaupunkien vertailussa vuodelta 2005 (vakioidut tiedot) Oulussa vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli keskitason yläpuolella ja määräaikaisen henkilöstön keskitason alapuolella. Hyvin pitkiä (yli 21 pv) vakinaisen henkilöstön
sairauspoissaoloja Oulussa oli eniten suurten kaupunkien vertailussa. Lyhyeiden sairauspoissaolojen määrä oli Oulussa alle keskitason ja pitkien sairauslomien määrä keskitason yläpuolella.
Kaupunki on käynnistänyt kaikki kaupungin yksiköt kattavia kehityshankkeita, joilla pyritään vaikuttamaan työhyvinvointiin ja työkykyisyyteen. Oulu on
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ollut vuodesta 1997 alkaen mukana Kunta 10 –tutkimuksessa. Tutkimuksen
tulosten pohjalta käynnistettiin syksyllä 2005 Kympin kunta –hanke. Hankkeella tuetaan työyhteisöllisyyden kehittämistä opastamalla esimiehet käyttämään työyhteisöpysäkki -menetelmää. Varhaisen puuttumisen mallin tarkoituksena on saada sekä työntekijät että esimiehet ottamaan puheeksi
työkykyyn liittyvät asiat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähiesimiehen tai työterveyshuollon kanssa. Tapaturmien osalta kaupunki on mukana
Oulun yliopiston KOTVA-hankkeessa, jossa tutkitaan henkilöstön koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ja selvitetään tapaturmien taloudellista ja toiminnallista merkitystä työyhteisöjen toiminnalle. Syksyllä 2007 käynnistyy Liikkuva
ihminen –projekti. Lisäksi hallintokunnilla ja liikelaitoksilla on niiden tilanteista
ja tarpeista lähteviä työhyvinvoinnin ja työterveyden kehityshankkeita. Kehityshankkeiden yhtenä lähtökohtana ovat olleet sairauspoissaolotilastot. Sairauspoissaolojen taustatekijöitä ei ole kehityshankkeiden yhteydessä tai
muutoin vielä riittävästi analysoitu.
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